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· República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N959 TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos terinos do art. 48, 

item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N~ 8, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado, através · 
.de ofertas públicas, Letras Financeiras do T~souro do Estado do Rio Grande do Sul- LI<'T-RS, destinadas · 
ao giro de oitenta e três por cento das 47.769.443- LFT-RS, vencíveis no primeiro semestre de 1992. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" É o Governo do Estado do Rio Gránde do Sul, autótizado, nos termos dos arts. 49 e 89 da Resolução· 

n9 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras 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 das 47.769.443 -
LFT-RS, vencíveis no primeiro semestre de 1992. . 

Art: 29 As condições financeiras da emissão das LFT-RS são as seguintes: 
I-quantidade: a ser definida na data de resgate· dos títulos a serem substituídos, deduzi dá a parcela de 

dezessete por cento; 
II-modalidade: nomínativa-trmisferível; 
III- rendimento: igual ao das Lt?tras Financeira·s do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV prazo: até 1.837 dias; 
V valor nominal: Cr$1,00; 
VI- características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

1-5-92 
15-5-92 

Total 

Quantidade 

10.440.942 
37.328.501 
47.7.69.443 

VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

Colocação 
4-5-92 

15-5-92 

Vencimento 
15-5-97 
15-5-97 

Título 
531837 
531826 

Data-Base 
4-5-92 

15-5-92 

VIII -forma de çolocaÇãó: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro 
de 1979, do Banco Central. 

Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de abril de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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SUMÁRIO 

l-ATA DA 68'SESSÃO, EM 4 DE MAIO DE 1992 
1.1 ABERTURA ' 
1.2-EXPEDIENTE , 
1.2.1- Ofícios do Sr. 19 Secretário da Câmara dos 

Deputados ' 
- N\" 93 e 94, de 1992, comunicando o arquivamento 

dos Projetos de Lei do Senado n\" 263 e 217, de 1989. 
1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara u9 126/91 (n9 2.165, de 

1991, na origem), que dispõe sobre à coordenação.do pro
grama nacional destinado às comemorações do centenário 
de nascimento' do escritor Graciliano Ramos. 

Projeto de Decreto Legisla~fvo n9 12/92 (n9 134~B, 
de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Cultural, c;elebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República da Polónia, em 29 de julho de 1991. 

.L_ Projeto'de Decreto Legislativo N 13/9:? ,(n~ 37cJ,-B, 
de 1990, na Câmara dos Deputados), que apr.o,va o texto 
do Protocolo Adicional ao Convênio de Assistência Recí
proca para a Repressão do Tráficq Ilícito de Drogas que 
produzem Dependência, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Bolívia, em La Paz, em 2 de agosto de 1988. 

1.2.3- ·Comunicação da Presidência 
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de Lei da Câmàra n9126, de 1991, lido anteriormente. 
1.2.4- Comunicação , , . 
-Do Senador Divaldo Suruagy, que se ausentará dos 

trabalhos da Casa para desempenhar missão no exterior. 
1.2.5 - Discursos do Expediente 
O SR. PRESIDENTE- "Dia do Taquígrafo". 

SENADOR JONAS PINHEIRO Programas envia-
dos ao estudo do Ministério da Agricultura, sobre desenvol
vimento da fruticultura e de sementes de arroz, feijão e 
milho no Estado do Amapá. 

1.2.6- Comunicação da Presidência 
Deferimento ad referendum da Comissão Diretora do 

Requerimento n9 173, de 1992, de autoria do Senador Mau
rício Corrêa. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n9 125/91 - Comple
mentar (n9 60, de 1989, na Casa de origem), que disciplina 
os limites das despesas com o funcionalismo público, na 
forma do art. 169 da Constituição Federal. Retirado da 
pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

- Redação final da emenda do Senado ao Projeto 
de Decreto Legislativo n9 8, de 1984 (n9 44/84, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope
ração no Campo dos Usos Pacíficos 'da Energia Nuclear 
entre o· Governo da República Federativa dó Brasil e o 
Gove;rno da Espanha,, celebradp em :Brasília, a 12 de maiô 
de 1983. Aprovada. A Câinabi dos Deputados. 

- Redação final do projeto de Deeretó Legislativo 
. n9 134, de 1991 (n9 69/91, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redu
ção da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate 
à Produção e ao Tr~fico Ilícitos de Entorpecentes ·e. Subs
tâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do .Brasil e. Governo da República do 
Equador, em Brasília a 7 de novembro de 1990. Aprovada. 
À promdgação. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 141, de 1991 (n9 46/91, na Câmara elos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redu
ção da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate 
à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Subs
tân.cias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa ,d<;> Brasil e o Governo da República do 
Chile. Aprovada. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 22, de 1992 (n9 99/91, na Câmara dos Deputados), que 
aprova as Contas do Governo da República relativas ao 
exercício financeiro de 1989. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n~ 5, de 
1992, que estabelece alíquota máxima para o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doaçãq, de que trata a alínea 
a, inciso I e § ~9, inciso IV do art. 155 da Constituição 
Federal. Aprovada. À promulgação. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 24, de 1991, 
que altera a redação do,§ 29 do art. 14 do Ato das Dispo-



Maiode1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 5 2753 

siçõés Constitucionais Tràrisitófias. Discussão encerrada 
em 19 turno ( s~ Sessão). 

1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR CHAGAS RODRIGUES- "Dia do Ta

quígrafo". 

SENADOR MARCO MACIEL-Premência da con
clusão das obras de reassentamentp da população deslo
cada pela construção da Hidroeléfrica de Itaparica-PE. · 

. ~.3.2 :- Cl)municação da Presidência 

Convocação de ~essão conju~ta a realizar-se hoje, às , 
19 horas, com Ordem do Dia que designa. 

são 

TES 

1.3.3 - Designação do Ordem do Dia da próxima ses~ . ' 

1.4 '---ENCERRAMENTO 
2- ATAS DE COMISSÕES 
3- MESA DIRETORA 
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAN· 

Ata da 683 Sessão, em· 4 d.e maio de 1992 
· · · · · · · za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Ptesidencia do.<; Srs, Mauro Benevides, Ale~andre Costa e Bpitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS R :tO MINUTOS, ACl:lJ\M..SR PRR· 
. SHN'/US OS SJ<S. SHNJ\IJOIWS: 

· Alexandre Costa - Almir Gáhriel - Carlos Patrocfnio 
-Chagas Hodrigucs.- Eloio ÁlvMes - Hpilál'in Cafeteira -

·Francisco Rollcmhcrg- Gurihaldi Alves Filho- Getson Ca
mata - João Rol·ha ~ Jonas Pinheiro .- J<>saphat Marinho -

·José l1aulo Biso I ·- Magno Hacelar - 'Mauro Henevidcs -
Mcira Filho·- Nahor Júnior- Odacir Soares- Ronaldo Ara

. g~o - Valniir Campelo. . · 

. o s&; PRESIDENTE (Mau~o Benevides)-'- A lista de 
presenç~.apus~ o .c.mnpareclmento de 20S,r~. Se?adq:;es: Ha
vendo número reg1mental, declaro aberta a sessao. 

Sob a proteção de Deus, iniciámos nossos tra9a1~9s. 
O Sr. 19 Seàétário procederá à leitura doE~ped~ente. 

.. • • i ' • 

. . É lido o seguinte 

. EXPEDIENTE 
: · ' OFÍCIOS nÓ. fRIMEI~O $ECRET.ÁlUO , .. , . 

. . . . DA CÂ~ARA DOS DEPUTAQOS 
',_._ N993/92; de 30 de abril próximo passado, comunicando 

o arquivamento do Projeto de Lei' do Senado' n9 263, de 1989 
(n9 4.902/90, naquela Casa), de autoria do Senador Mam.ício 
Cotrêa; que dispõe sobre a fixação de datas qomemoratlvas 
e dá outras providências, e · ·. 

- N? 94/92, de 30 de abril próximo passado, comumcando 
o arquivamento do Projeto de Lei do ~enado n9 217, de 19~9 
(n9 3;937/89, naquela Casa)~ de autona do Se~ador Már.ciO 
Lacerda, que faculta a deduçao de despesas ~éd1cas e hosp1ta· 
lares em· um dos meses seguintes ao correspondente ao paga
mento, para firis de determinação mensal da· base de cálculo 
do Imposto de Renda das pessoas físicas. 

PARECERES . . 
PARECERN9 104, DE 1992 

Da Comissão de Educação sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n9 126, 'de 1991 (n9 2.165, de 1991, na ori
gem)~ que "dispõe sobre. a coordenação do programa 
naCional destinado às·comemorações do centenário de 
nascimento do escritor Graciliano Ramos". 

Relator: Senador Mansueto de Lavor 
O Projeto de Lei da Câmara n? 126, de 1991 (n9 2.165, 

?e 1991, na origem), apresentado pelo nobre Deputado Ro· 

berto Freire, consagra o ano de 1992 como "Ano Graciliano 
Ramos'de Cultura", cbqi a instiiuiçãq d~ um: programa nacio
nal· a ser coordenado, na esfera federal, 'pela Secretaria de 
Cultura da Presidência da Repúbliéa e, nà esfera regional, 

. pelâs'Secretarias de Cultura dos Estadós respectivos, correndo 
as despesas correspondentes à conta dos orçamentos dàs insti-
tuições mencionadas,· ' · 

o objetivo do referido projeto é o incentivo ao conheci
mento da vida e do valor cultural das obras de Graciliano 
Ramos. . . . , . , , 

. O dia 27 de outí,lbtd. de 1992 passa a ser considerado 
dia nacional de comen1ó~aÇão ao centenári9. de nasciment9 
dd escritor, e as programações e eventos ,culturais divulgarão 
sua obra nesse dia e n(Í 'transcorrer de todo o ano. · · 

. ·O Projeto de Lei da Câmara n<i 126,' de 1991, re~gata 
e confirma a grande e indiscutível contribuição do escritor 
e homem público Graciliano Ramos no panorama histórico 
e cultural da nação.' , · 

Literato de avulfado fôlego, autor de'um plantel de obras 
reconhecidàs como das mais importàntés' Clà literatura brasi'
ieira, Graciliano imprimiu grandeza à cult~ra regional. Algu
mas de suas obras, que' refletem o cotidiano do interior do 
Nordeste brasileiro, transcendem o cunho exclusivamente re'
giortal pata estabelecer verdadeiros marcos universais.. . · 

Obras como "V~das Secas'~ (1934) e "Memórias do Cárc~
re" (1953) traduzem a 'grande envergadura literária de Graci
liano Ramos: em "Vidas Secas", o regionalismo universalista' 
de reconhecimento interpacional; em "Memorias do .Cárce
re", ·o engajamento do homem de letras à cenâ: política brasi
leira, com todos os desdobramentos adviddo's do' seu ativismo 
sociàl. · ' · · ' 

O nome de Gradliano Ramos,. respeit~do para além de 
nossas fronteiras e imortalizado em traduções para inúmeras 
línguas, está, ainda, indissoluvelmente ligado' ao engajamento 
social e político do homem de letras, 

Por todas esl)as relevantes razões, o nome, a figura pública 
e a obra de Graciliano Ramos constituem pfttrimônio nacional, 
merecedores da ~ais ampla divulgação para o enriquecimento 
cultural desta e das futuras gerações. 

Nesse sentido, do ponto de vista do mérito, o projeto 
em tela demonstra indiscutível importância .. 

A iniciativa foi aprovada na Câmara dos Deputados pelas 
Comissões de Educação, Cultura e Desporto, e de Consti
tuição e Justiça e de Redação, que a aprovaram,. sendo que 
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esta última não opôs quaisquer óbices quanto à sua constitucio
nalidade, juridicidade, e técnica legislativa. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n9126, de 1991, ora em exame. 

Sala das Comissões, 30 de abrii de 1992. Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente- Mansueto de Lavor, Relator
João Rocha- Flaviano Melo- Júlio Campos- Almir Gabriel 
- João França - João Calmon- Lavoisier Maia- Coutinho 
Jorge - Esperidião Amin - Meira Filho - Alfredo Campos 
- Marluce Pinto. 

PARECER N~ 105, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa N acio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 12, de 
1992 (n? 134-B, de 1991 na CD); que "aprova o texto 
do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre 
o Governo da República Federiltivado Brasil e o Gover
no·da República da Polônia, em 29 de julho de 1991". 

Relator: Senadora Marluce Pinto 

I - Relatório , 
Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I, da 

Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, .atra
vés da Mensagem n" 481, de 9 de setembro de 1991, submeteu 
à resolução definitiva dos membros do Congresso Nacional 
o texto do "Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República da Polónia, em 29. de julho de 1991". 
O referido texto está acompanhado da competente Exposição 
de Motivoa DCINT/DAI/DE-II/416/PAIN-LOO~J07, de. 
30 de agosto de 1991, do Senhor :Mi'nistro de Estado das 
Relações Exteriores. , 

2. Quando da sua regular tramitação na Câmara dos 
Deputados, a matéria obteve aprovação unânime. das seguin
tes Comissões Técnicas: Relações Exteriores, Educação, Cul
tura e Desporto e Constituição e Justiça e de Redação. Ainda 
na Câmara Baixa, e já como Projeto de Decreto Legislativo 
n9 134-A/91, o texto foi discutido em turno único e aprovado, 
assim como aprovada foi a sua redaçãofinal, tudo em I,'lenár.io. 
Finalmente, em 16,3-92 (fls. 1), já como Projeto de Decreto 
Legislativo n" 134cB, de 1991, o processado chega ao Senado 
Federal, para o lançamento do competente parecer·. 

3. O acordo em tela, celebrado entre o Brasil e a Poló
nia, tem por escopo o desenvolvimento; em termos coopera
tivos, das relações culturais entre os· dois países. Para tanto, 
pretende implementar mecanismos especiais, abrangendo to-. 
da uina gama de intercâmbio nos mais diversos campos da 
arte e da cultura. O modus faciendi desejado no acordo inclui, 
dentre outros itens ali previstos: 

visitação recíproca de pess9as e organizações enga~ 
jadas nos mais diversos campos da arte; 

cursos de lírigua, literatura c cultura polonesas em uni
versidades b."asileinís, e vice-versa; 

permuta ut: iníc"tnaçõe:; e documentação sobre a histó~ 
ria, a economia e a cultura de ambos os países; 

cooperação entre os meios de comunicação de massa; 
e 

intercâmbio entre organizaÇões esportivas. 
4. Por outro lado, o próprio Ministério das Relações 

Exteriores, através da exposição de motivos acima citada, 
encarece ao Senhor Presidente da República "a conveniência 
de o Governo brasileiro ratificar o presente acordo". 

S. Em assim sendo, pressupomos que o acordo em evi
dência, nos moldes em que foi lavrado, abre um leque de 

oportunidades para que o Brasil mais se aproxime da Polónia, 
um dos primeiros países totalitários da Europa a defenestrar 
da sua Carta Polftica antiga ideologia, pouco afeita a aberturas 
em direção a países democráticos. 

6. Em face do exposto, somos pela aprovação, na ínte
gra, do projeto de decreto legislativo em questão, que "aprova 
o Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República da Polónia, em 29 de julho de 1991". 

É o parecer, sub censura. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 1992. - Irapuan Costa 

Júnior, Presidente Marluce Pinto, Relatora- Chagas Ro· 
drigues - Lourival Baptista - Albano Franco - Lucídio 
Portella- Pedro Simon- Magno Bacelar- Valmir Campelo 
- Francisco Rollemberg - Ronaldo Aragão - Ronan Tito. 

PARECER N9 106, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
.nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 13, de 
1992 (n~ 379-B, de 1990, na CD), que "apro:va o texto 
do Protocolo Adicional ao Convênio de Assistência Recí
proca para a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas 
que produzem Dependência, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repú· 
blica da Bolívia, em La Paz, em 2 de agosto de 1988". 

Relator: Senador Pedro Simon 
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, 

da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, 
através da Mensagem n9 631, de 29 de agosto de 1990, submete 
à consideração do Congresso Nacional, o texto do Protocolo 
Adiciomil ao Convênio de Assistência Recíproca para a Re
pressão ao Tráfico Ilícito de Drogas que produzem Depen
dência, celebrado entre o Governo da Repúbliça Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em L,aPaz, 
em 2 de agosto de 1988. O documento em apreço se faz 
acompanhar da Exposição de Motivos DEA/DAM-IIIDAI/ 
SRC/226/SAPS-LOO-FOl, de 24 de agosto de 1990, do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores. 

2. Em tramitação pela Câmara dos Deputados, o citado 
protocolo recebeu pareceres: da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa; e, da Comissão de Seguridade Social 
e Famflia, pela aprovação, tendo sido aprovado por aquela 
Casa do Congresso Nacional, em sessão de 13 de março de 
1992, vindo, em seguida, a exame desta Casa. 

3. O tráfico interm~cional de drogas que produzem de
pendência se apresenta como um dos mais terríveis flagelos 
do mundo contemporâneo, pois desconhece fronteiras geográ· 
ficas e rnorais. O Brasil, que até poucos anos atrás registrava 
casos esporádicos do tráfico internacional de tóxicos, cuja 
rota se concentrava nas vertentes do Pacífico e do Golfo do 
México. A repressão sistemática que se verificou naquelas 
rotas aliada a maiores facilidades de comunicação com a ver
tente atlântica, e o ainda tímido nível de repressão foram 
fatores decisivos para tornar nosso País, em pouco tempo, 
um dos principais caminhos para o escoamento da droga pro
duzida nos países andinos, além de se tornar importante centro 
de beneficiamento da droga semi-elaborada dali originária. 

4. O presente protocolo adicional amplia os termos do 
Convênio de Assistência Recíproca para Repressão do Tráfico 
Ilícito de Drogas que Produzem Dependência, firmado entre 
Brasil e Bolívia, em 17 de agosto de 1977. Decorre este proto
colo da necessidade de ajustar aquele convênio às conclusões 
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e recomendaÇões da Declaração Política e do Plano Amplo 
e Multidísciplinar de Ativídades Futuras, aprovados na Confe
rência Internacional sobre o Uso Indevido e Tráfico Ilícito 
de Drogas, ocorrida em Viena, de 16 a 27 de junho de 1987. 
Contempla, ainda, as medidas preconizadas pelo Programa 
Interamericano de Acão do Rio de Janeiro, adotado na Confe
rência Especializada Interamericana sobre o Tráfico de Dro
gas. 

S. Entre outros objetivos, o presente protocolo adicio
nal prevê a realização de programas coordenados para a redu
ção, substituição e/ou erradicação de culturas das quais se 
possam extrair substâncias psicotrópicas e entorpecentes, pre
venção do uso indevido, repressão do tráfico ilícito e controle 
dos precursores químicos. 

6. Quanto ao mérito, portanto, a proposição em exame 
se reveste da maior importância e oportunidade, em vista 
do agravamento do tráfico internacional de drogas, utilizando 
como rota· o tt::rritório nacional, como exposto acima. 

7: Nd que respeita à constitucionalidade, juridicidade 
e regimentàlidade da matéria, não há reparos a fazer. 

' Este o parecer, s.m.j. 
Sala das Comissões, 30 de abril de 1992. ~ Irapuan Costa 

Júnior, Presidente Pedro Simon, Relator Ronaldo Ara
gão - Ronan Tito - Marluce Pinto - Magno Bacelar -
Francisco Rollemberg- Lucídio Portella - Lourival Baptista 
- Chagas Rodrigues"'- Valmir Campelo- Albano Franco. 

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien
te lido vai à publicação. 

Foi encartlinhado à publicaçãó o Parecer da Comissão 
de Educação, que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 126, de 1991. 

A' matéria ficará sobré a mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, a fim· de receber emendas, nos termos do' art. 
235, n; d do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1~ 
Secretário. 

É lida a seguinte 
E111 30 de abril de 1992 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, · 

nos termos dos arts. 55, III da: Constituição e 39, a do Regi
mento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casá, a fim 
de, no desempenho de missão .com que me distinguiu o Sena
do, participar do Seminário promovido pela Associação Brasi
leira de Municípios ABM - no período de 7 de maio 
a 8 de junho do corrente ano, a realizar-se na Alemanha. 

Atenciosas saudações, Senador Divaldo Suruagy. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A comúni-

cação lida vai à publicação. · 
Antes de. conceder a palavra aos oradores inscritos, a 

Presidência deseja registrar, em nome da Mesa o transcurso 
ontem, do Dia do Taquígrafo, que hoje se ;omemora e~ 
todo o País. · · 

A Presidência destaca que, em 1990, quando ert1 Fortaleza 
se. reuniram, em um congresso nacional, os taquígrafos brasi
leiros, ao atual Presidente do Senado Federal foi oferecida 
urtla placa de prata numa homenagem da categoria, repre
sentada naquela ocasião pelos integrantes de Assembléias Le
gislativas, Câmaras Municipais, Tribunais de Justiça e Superio
res, e do Congresso Nacional, que se fez presente, dentre 
outros, pelo servidor da Casa, Sr. Carlos Benedicto Cunha 
de Menezes. 

Como Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará, 
tive oportunidade de apri111orar o serviço taquigráfico daquela 
Casa, da mesma forma que agora pretendo fazer cort1 a Taqui
grafia do Senado, dando-lhe um toque de modernização, a 
fim de que ela possa cumprir, ainda mais cabalmente os seus 
objetivos como setor vital do processo legislativo. Est~ mensa
gem, portanto, estendo a todos aqueles que compõem a Subse
cretaria ~e Taqu~~rafia dá Casa, e a farei chegar à sua Diretora, 
Dr' Demse ArauJO Zoghbi. 

.Portanto, as homenagens da Mesa aos taquígrafos que, 
servmdo no Senado Federal, merecem da nossa parte o reco
nhecimento pela inestimável colaboração que prestam ao fun
cionamento do Senado e do Congresso, 

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito o nobre 
Senador Jonas Pinheiro. ' 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB AP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, um país 
tão populoso como o nosso requer uma política agrícola consis
tente e dinâmica, para assegurar uma volumosa e substancial 
produção de alimentos à população~ O Governo tem afirmado 
que procura soluções conçretas para a problemática do setor 
agrícóla, objetivando a consecução de· uma efetiva política 
de ofertas de alimentos- abundantes e baratos-, mediante 
o investimento de maciços recursos financeiros subsidiados 
e a juros baixos na produção. 

Tal política se completaria com a garantia de preços míni
mos sàtisfatórios e assistência técnica e. operacional aos produ
tores. O Ministro da Agrkultura, Antônio Cabrera, anunciou, 
recentemente, que, com esse apoio e esforço do Governo 
no campo1 ~ste ano o País terá uma safra recorde de quase 
70 milhões de toneladas de grãos. 

Assirtl, o Ministério da Agricultura, a Embrapa e outros 
órgãos governamentais do setor têm desenvolvido um intenso 
trabalho de fomento e estímulo à produção agríéola em todos 
os Estados, visando à auto-suficiência de alimentos, a fim 
de que não tenhamos necessidade de dispender divisas para 
a sua importação. Tal política abrange também, como não 
deveria deixar de ser, as atividades agrícolàs no nosso Estado 
dó Amapá, através da Embrapa, e especialmente do Centro 
de Pesquisa Agroflórestal, que elaborou vários projetas de · 
desenvolvimento rural, como o "Projeto de·Pro<;lução de Mu
das de Fruteiras", em apoio ao programa da Terra/ Amapá; 
"Projeto do Centro de Pesquisa Agroflorestal, também em 
apoio ao programa da terra; e "Projeto de Produção de Se
mentes de Arroz, Feijão Caupi e Milho". Esses projetas, 
todos para implantação neste ano de 1992, estão inseridos 
no Programa da Terra/Amapá, recentemente criado pelo In
cra, e foram encaminhados ao Ministério da Agricultura para 
apreciação, esperando-se que sejam aprovados, pois refletem 
as reais necessidades dos agricultores amapaenses. 

O "Projeto de Produção de Mudas de Fruteiras", que 
engloba recursos da ordem de cento e vinte milhões de cruzei
roS, em valores de março último, é destinado à execução 
de atividades agrícolas em áreas de assentamento, e visa à 
produção de mudas de fruteiras, como manga, caju, cupuaçu, 
graviola e citros, beneficiando, primeiramente, os produtores 
dos Municípios de Piquiazal, Carnot e Perimetral Norte. O 
incentivo à fruticultura visa suplementar as atividades tradicio
nais que dizem respeito aos produtos de subsistência, quais 
sejam, as plantações de arroz; feijão, milho e mandioca, q:Ue, 
por serem sazonais, não oferecem uma suficiente sustentação 
económica e financeira ao produtor. Como revela a justifi
cativa do projeto, "uma das formas mais viáveis para fortalecer 
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esta agricultura sazonal é a exploração da propriedade com 
fruteira". 

Além desse fato, a produção fruteira apresenta outras 
vantagens evidentes. Por ser uma cultura benéfica ao solo, 
propicia a fixação do homem à terr~, e confere suporte fina"!l
ceiro ao pequeno produtor e à sua família. Exerce, também, 
sem dúvida, um impacto sobre a deficiente oferta de alimen
tos, ao mesmo tempo em que abre, para o Estado do Amapá, 
a perspectiva de um novo setor produtivo agrícola, a fruticul
tura, numa hora em que nosso País entra, competitivamente, 
no mercado mundial, principalment~ com a exportação de 
citros e de sucos. 

Outro programa de importância, o "Projeto de Produção 
de Sementes de Arroz, Feijão Caupi e Nilho", objetiva execu
tar um plano de produção de sementes de boa qualidade gené
tica, física e fisiológica, que serão colocadas à disposição dos 
agricultores. Está cientificamente provado que a utilização 
de sementes selecionadas traz benefícios palpáveis, com au
mento de produtividade, colheita de melhor qualidade, uso 
mais eficiente de fertilizantes e outros insumos, e reposição 
periódica, mais rápida e eficaz, de cultivares por outros supe· 
riores. Dada a baixa produtividade agrícola, obrigando o 
Amapá a importar alimentos básicos, éomo arróz, feijão e 
milho, em conseqüência do escasso nível tecnológico empre
gado geralmente em pequenas propriedades rurais, que 
são maioria no Estado- a implementação do referidoP,rojeto 
constitui etapa importante na busca de aumento da produção. 
Aliás, as metas do programa centralizam-se em "produzir 
sementes melhoradas do arroz, feijão caupi e milho; promover 
um• aumento na taxa de utilização de sementes melhoradas 
dessas culturas, visando aumentar a produção agrícola, nas 
áreas assistidas pelo Programa da Terra, e promover o aumen
to na produção agrícola estadual desses produtos, diminuindo, 
com isto, a sua importação". Em números, este esforço possi
bilitará uma produção de 47.5 toneladas de sementes de arroz, 
22.5 toneladas de sementes de feijão caupi e 25 toneladas 
de sementes de milho, com previsão de acréscimo de 50% 
para o segundo ano. · 

Cerca de 770 produtores em todo o Estado serão benefi
ciados por este plano, ocupando-se uma área para plantio 
desses cereais com sementes melhoradas em aproximadamen
te 3 .400 hectares e com alocação de recursos acima de SOO 
milhões de cruzeiros, a preços de marçó último. 

O Sr. Valmir Campelo- V. Ex• me permite um aparte, 
nobre Senador Jonas Pinheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO -'- Com o maior prazer, ouço 
o nobre Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Jonas Pinheiro, 
quero parabenizar V. Ex! pelo tema que traz, hoje, a esta 
Casa: agricultura e projetos agrícolas que estão sendo desen
volvidos no Amapá, principalmente. E devo, exatamente, 
concordar com a preocupação de V. Ex', que também é minha, 
Senador Jonas Pinheiro, no que diz respeito à recuperação 
e .manutenção das estradas para o escoamento dessa grande 
safra de 70 milhões de grãos, que o Brasil está prestes a 
colher. · 

Portanto, fica essa apreensão, porque estamos cientes, 
hoje, da situação caótica em que se encontram as estradas 
do nosso País. Sabemos da preocupação do Ministro dos 
Transportes e Comunicações, Senador Affonso Camargo, em 
relação à recuperação não só das BR, das estradas principais, 
mas principalmente das estradas vicinais. Não poderia, tam-

bém, deixar aqui de enaltecer e de testemunhiu o trabalho 
que V. Ex! vem fazendo pelo seu Estado. Fui testemunha, 
talvez duas ou três vezes, não só em audiência, mas em conta
tos diretos com o Ministro da Agricultura, quando V. Ex• 
já há algum tempo estava preocupado com os problemas do 
Amapá, já falava com o Sr. Ministro a respeito principalmente 
dos projetos de mudas frutíferas, do projeto, também, de 
sementes de arroz, feijão e milho para que delas fosse feita 
uma seleção. Não poderia deixar de parabenizá-lo pelo traba
lho constante que V. Ex' faz em prol do desenvolvimento 
do seu Estado, assim como pelo cuidado que tem com os 
projetas do Amapá, e muito mais pela preocupação de V. 
Ex•, principalmente, com esse tema tão importante para todos 
nós, que é o projeto agrícola, com essa grande safra que 
o Governo espera alcançar no ano de 1992, de aproxima
damente setenta milhões de grãos em todo País. Mas, volto 
a repetir; os projetas aos quais V. E7r1 hoje está.dando ciência 
aqui em plenário já foram discutidos e levados diretamente 
ao Ministrq da Agricultura, quando V. Ex', preocupado com 
os problemas do Amapá, levou a S. Er principalmente os 
projetos de mudas frutíferas do Amapá e os projetas de semen
tes de arroz, feijão e milho daquela área. Parabenizo .V. Ex~ 
pelo cuidado com esse tema tão importante .. A agricultura 
é primordial para o nosso País ter uma autonomia de fato, 
de desenvolvimento, uma democracia total no que diz respeito 
ao bem-estar da nossa gente e do nosso povo. Parabéns a 
V. Ex~ 

O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Senador Valmir 
Campelo, agradeço sensibilizado as palavras de estímulo de 
V. Ex~ que me fazem recordar que a bancada do PTB, ~o 
Senado, assumiu, desde os idos do ano passado, a bandetra 
da produção de alimentos. E foram numerosos os discursos 
aqui proferidos por integrat;tes de no,ssa. b.ancada, , como os 
Senadores Levy Dias e Jose Eduardq Vtetra, e outros que 
se pronunciaram a respeito deste tema, ·rt:conhece~do q_ue 
a retomada do desenvolvhqento do País, a queda da mflaçao, 
a prosperidade tão desejada por todos nós passa, inevitave~
mente, pela bandeira da agricultura e pela produção de ah
mentos. 

As palavras de V. Ex' me fazem recordar da vez que 
fomos juntos, os oito Senadores do PTB, incorporados, até 
ao Palácio do Planalto, reafirmar âo Presidente da República 
que a bancada do nosso Partido dava-lhe integral e irrestrito 
apoio em relação aos programas dei Ministério da Agricultura, 
voltados para a produção de alimentos. 

Portanto, esse tema permanece presente nas nossas preo
cupações. E é exatamente por corita disso, localizando o pro
blema no meu_distante Amapá, que trago ao conhecimento 
da Casa essas informações de alguns projetas que estão sendo 
apresentados ao Ministério da Agricultura onde já antecipei, 
como bem disse V. Ex~, já tinha lhe dado conhecimento verbal
mente, e agora encaminhados que foram pela Embrapa e 
pela Secretaria de Agricultura do Amapá; são levados ao 
Ministério da Agricultura. Estou aqui exatamente nesta tarde, 
dando conhecimento dessas nossas providências e pedindo 
apoio ao Ministério da Agricultura para essas justas reivindi-
cações do Amapá. · · · 

O Sr. Elcio Álvares Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO -Com prazer, ouço a palavra 
abalizada de V. Ex~ 

O Sr. Elcio Álvares O tema "agricultura" tem sido 
presente em todos os debates nesta Casa, porque há quase 
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uma unanimidade na representação da Casa Maior. Diria mes
mo que dentro da sua bancada existe o Senador Levy Dias 
que teve a oportunidade de colocar esse assunto num alto 
debate ocorrido com as autoridades do Ministério da Econo
mia, dizendo que não poderíamos pensar numa economia 
estável, saudável, se não existisse a preocupação maior com 
a agricultura. Logicamente, o que depreendemos do seu pro
nunciamento, que repete a mesma trilha dos pronunciamentos 
anteriores, é uma preocupação constante com o Estado do 
Amapá .. V. Ex• tem ~ido aqui um defensor indormido das 
causas do povo amapaertse. Eu diria mesmo que V. Ex~, como 
Senador de primeiro mandato, tem uma visão de estadista 
.e não se preocupa somente com aqueles problemas que inte
gram o cotidiano da administração. A sua visão se estende 
maisalém: pe~sa no dia de hoje e no futuro. Den.tro da 
programação que está sendo feita pela Secretaria de Agri
cultura e pela Embrapa, visando melhorar a qualidade da 
agricultura no Amapá, a sua voz é a do homem que tem 
a percepção no futuro, do )lomem que tem a visão, eu diria 
quase que homogênea, de tudo aquilo que constitui a grande 
problemática do povo do Amapá. Nestemomento, mai~ uma 
vez, V.Ex• repete uma constante preocupação com os proble
mas de sua terra. Cada vez se reafirma aquilo que já é voz 
corrente no Senado da República: o Amapá tem em V. Ex', 
junta~ente com os Senadores José Sarney e Henrique de 
Almeida, uma trindade absolutamente consciente de. que é 
preciso um esforço muito grande para colocar o Amapá entre 
aqueles Estados que realmente possam recebertoda a atenção 
dá administração pública. Reitero, parabenizando-o pelo dis
curso, esse meu..ponto de vista. V. Ex', cada vez mais, tem 
uma visão maior de estàdista da problemática do Amapá, 
principalmente no que se refere a sua agricultura. Queremos 
fazer esse registro,. numa homenagem pela sua pertinácià, 
pelo seu trabalho constante e, acima de tudo, pela fé imensa 
que deposita, na potencialidade desse grande Estado que está 
crescendo, ~videntemente, em razão do discernimento e do 
trabalho de todos os seus nobres representantes,· principal
mente pelos Sena,dores. que têm uma preocupação unânime. 
Esse, também, .é um ponto que precisa ser esclarecido; o 
Amapá tem a felicidade de ter três Senadores, lutando no 
mesmo diapasão, .unidos e uníssonos nas mesmas yozesem 
favor do seu progresso. Receba, portanto, Senador Jonas Pi
nheiro, os nossos cumprimentos pelo discurso que, na temática 
geral, tem o aplauso de todos, porque, na verdade, a agricul
tura é um porito que merece inaior atenção por parte do 
Governo .. Particularmente, ficam, também, neste aparte, os 
nossos cumprimentos pela sua atuação indormida, permanen
te, presentânea, em favor do Estado do Amapá. 

O SR. JONAS PINHEIRO~ Nobre Senador Elci~Álva
res, a palavra de V. Ex~, a voz que vem do Espíritq,Santo, 
o testemunho de um ex~Govf<rnador, de um homem de conhe
cimentos profundos, de experiências vivenciadas as mais ricas, 
naturalmente me embevecem; gratificam-me esse reconhe
cimento e esse testemunho generosos. Isso dá força e alento 
ao meu discurso, bem como estimula-me a continuar na defes·a 
dos legítimos interesses e anseios do meu povo amapaense; 
povo do extremo Norte do nosso País que ,vive. em condições 
de isolamento geográfico altamente prejudicial ao nosso de
senvolvimento. 

Já disse, nesta Casa, e não me cansarei nunca de mostrar 
em cada oportunidade que precisamos ter um tratamento dife
.renciado. Não temos. sequer, ligação rodoviária com o resto 

do País; para lá só se vai de barco ou de avião e de lá só 
se vem nessas mesmas condições. 

As terras são de baixa fertilidade, não são terras agricul
táveis, daí por que a nossa tecnologia tem que aprender a 
venceros desafios. São as dificuldades que ensinam o homem 
a crescer, no preparo para vencê-las. E é isso que faz o povo 
amapaense. 

No extremo Norte do País, lutamos com dificuldades de 
todos os tipos; dificuldades de recursos financeiros, pobreza 
de tecnologia, escassez derecursos materiais etc. Tudo isso 
chama a atenção do Governo Federal para a nossa indigência, 
para a nossa pobreza, para a nossa necessidade premente 
de ter condições para promover o nosso desenvolvimento. 

Queremos ser ihtegrados ao resto do País e, por isso, 
nos esforçamos, cada vez mais, no sentido de sensibilizarmos 
a Nação inteira, para a difícil situação em que vivemos. 

Repito, as palavras de V. Ex~, estimulam-me a continuar 
a luta em defesa dos interesses do povo que me elegeu para 
ser seu representante. 

Mais uma vez, agradeço o aparte de V. Ex• 

. O Sr. Magno Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte, antes 
que retorne ao conteúdo de seu discurso? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito apreço, ouço 
a voz do Senador Magno Bacelar, baluarte do Maranhão, 
seu defensor intransigente, aqui, no Senado da República. 

O Sr. Magno Bacelar- Muito obrigado. Nobre Senador 
Jonas Pinheiro, ouço com atenção e respeito as palavras de 
V. Ex', congratulando-me com o tema que é dos mais impor
tantes para fixação do homem ao campo e para que este 
País produza os alimentos de que precisa para não continuar 
importando e, sobretudo,para suprir as necessidades do mun
do. Lamentavelmente, o Governo Federal não tem atendido 
aos reclamos tantas vezes proferidos por V. Ex• em favor 
do seu Estadó. Com relação à safra agrícola, tão proptüada, 
que tornou o Ministro Cabrera vedete de permanência no 
Ministério que se demitia, disputado pelo PRN e por tantos 
outros, eu que sou um homem deformação agrícola, nasci 
no interior do Maranhão, tenho minhas dúvidas quanto ao 
êxito dessa supersafra, tantas vezes esticada, prevista para 
65, 75 mil toneladas- não se sabe. se estamos produzindo 
grãos ou borrachà, parà esticar e diminuir de acordo com 
cada informante. Tenho dúvidas se essa safra se deve a fatores 
climáticos ou a recursos emprestados pelo 'Governo a um custo 
impossível e inviável para a agricultura. Concordo com V. 
Exª quanto à deficiência das estradas, Senadór Jonas Pinheiro, 
e ouço e vejo cada dia na imprensa os reclamos dos produtores 
com relação à manutenção dos preços mínimos. O Governo, 
através do Ministro da Agricultura, está divulgando sempre 
as providências que estão sendo tomadas para esse fim, mas, 
a verdade é que ainda não chegaram os recursos ao interior 
do País e os produtores estão sendo prejudicados. Na realida
de, nobre Senador, uma das coisas mais importantes que tenho 
ouvido ultimamente é sobre a seleção de sementes e o fomento 
de plantio de mudas, isso sim, capaz de melhorar íl vida e 
de fixar o homem ao campo. Isso me lembra os antigos fomen
tos agrícolas do exterior' que tantos serviços prestaram e que 
foram abandonados nessa inovação, numa modernização que 
jamais mostrou seus . verdadeiros efeitos para o homem do 
campo. Congratulo-me com V. Ex~ pois o assunto é dos mais 
importantes, todos devíamos estar preocupados com esse fato 
e, sobretudo, com a melhoria do nível de vida do homem 
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do campo, hoje até ameaçado de perder 0 seguro desemprego, tribuna, nesta tarde, já com um programa, um projeto pronto, 
os benefícios da seguridade social por falta de recursos. V· que fará com que o seu Estado se transforme de um importador 
Ex' tem o meu apoio e meus cumprimentos. de produtos alimentícios a um exportador. V. Ex~, no início 

O SR. JONAS PINHEIRO Muito obrigado, nobre Se- de seu pronunciàmento, disse uma frase lapidar: "todo desen-
nador Magno Bacelar, pelas p'alavras de V. Ex• Por ser do vplvimento se inicia pela agricultura", e, às vezes, até o fim 
Estado que faz a transição entre o Norte e o Nordeste, V. do desenvolvimento é baseado na agricultura. Se V. Ex' obser
Ex' bem conhece a agudeza dos próblemas que assistem às var os acontecimentos históricos que culminaram com o fim 
duas regiões. Sendo do Maranhão Sabe V. Ex• do sofrimento da União Soviétka,verificará que a primeira coisa que faliu 
que padece o Norte e o Nordeste. na União Soviética foi a _llgricultura; e o povo russo, sem 

Por essa razão, não é de se desconhecer muito ao conttá- condições de se alimentar, importando trigo dos Estados Uni
rio, é de se levar em grande conta as paiavras abalizadas dos, buscando soja no mercado internacional, com uma agri
de V.~', plenas de conhecimento de causa, e que reforçàm cultura que não conseguia alimentá-lo, provocou as outras 
o meu modesto pronunciamento, cujo curso retomo neste sucessivàs crises económicas e políticas que, culminaram com 
momento. o fim <;la União Soviética. E V. Ex', um homem profundamente 

O projeto de pesquisa do Centro de Pesquisa Agroflo- conhecedor do seu Estado, não só através do pronunciamento 
restai do Amapá, também em apoio· ao Programa da Terra que faz sobre a agricultura, mas também em outras falas aqui 
com investimentos da ordem de 340 milhões de cruzeiros' sobre o seu Estado, demonstra um conhecimento total da 
a pre~o de mar~o. último, propõe incrementar a produtividad~ pro~,le~átic.a ~o Estado ~o Amapá. V. ~x' aponta o· dedo 
de ~hmentos basicos arroz, feijão caupi, milho e mandioca 

1 

no bo_tao pnncipal q~e actona o de~envolvimento do Amapá: 
- P.or representarem as culturas.de maior valor económico o,b?tao do desenvolvtmento da agncultura, que tem resposta~ 
e social ?o Estado", mas cuja produção é insuficiente para rapida~ e pode, com essas resposta~, transform~r o Amapa 
atend:r ~demanda .do Amapá, que é obrigado a importá-los. numa tlha de progre.sso edesenvolv:ment'? e,, ~ctma de tudo, 
Os obJetlvos do prOJeto são: selecionar cultivares de mandioca de um povo bem .ahmentado, que e o prmctpio de todas as 
ag.ronomic~mente supe~iores às locais, quanto à produção de outras iniciativas governamert.tais. V. Ex•, mais uma vez.' como 
raiZ e rendimento de fannha, indicar cultivares de milho adap- bem acentuou o Senador Elcto Álvares, desponta aqm como 
tad~s. às c~ndições. do Amapá, através de comparação dos o grande Senador, o homem que dedica seu mandato ~ defesa 
genetlcos, mtroduztdos com os cultivares locais· identificar do seu povo, do seu Estado, defendendo, com conhecimento, 
e r~comendar cultivares de caupi, que apresent~m caracte- ~ busca de recursos do Governo Federal para seu Estado, 
rísttcas superiores de produtividade, interesse comercial e boa Juntamente com o Senador José Sarney, aqui presente, e com· 
resi~tência a pragas e doenças; identificar, através de seleção, o Senador Henrique Almeida. V. Ex' tem sido um bat~lhador 
cut;I~ares. de arroz agronomicamente superiores, cujas carac- dessas. causas, um defensor desse progresso e desenvolvimento 
tenstlcas mcluam elevado potencial produtivo." que vislumbra tão perto. Tenho certeza de que quando V. 
_ _ O plan? prevê um ~eríodo de dois a três anos para obten- Ex• vem à tribuna, não com uma fala indefinida, nã? c?locand~ 

çao d~ cultivares supenores de milho; arroz, feijão caupi e apenas alguns pontos, mas trazendo program~s ob]etlvos, esta 
mandt'?ca, e a seleção de, pelo menos, dois produtores por convocando o Governo Federal para que, Juntamente com 
comu~tdade:.para a realização da exper~ência dessas culturas, o. Governo d<: ?~tado, prom~va esse pr?cesso ~~ desenvol
sob onentaçao e assistência dos técnicos da Embrapa. v_1men~o que, mtctado pela agncultura, da b~se sohda e passo 

Como se P<:de verificar, o Centro ,de Pesquisa Agroflo- ft:me a sustentação d<: todos os ~utros projetas q~e possam 
restai .do Amapa, com o estímulo das autoridades governa- Vir no futuro. Cumpnmen_to .V· Ex' pela op?rtumdade dos 
mentais do setor, vem desenvolvendo um sério e excelente assuntos que coloca, com tecmca, e pela manetra exata, quase 
trabalho de aperfeiÇoamento e melhÔria da produÇão agrícola matemática, cartesi~na com que. aborda ~qui esses assunt?s. 
em todo o Estado, com a meta de implantar importantes Espero que esse gnto de V. Ex·, que sei, pelo seu coraçao, 
~rojetos, o q.ue merece, de nossa parte, todo 0 apoio e solida- é o gr~to do povo do ~mapá, seja ouvi?o pelas autorid;des 
n_edade. Se, •~plantados, como estamos convictos, significa- federats a tempo e rapidamente. Cumpnmentos· a V. Ex· 
rao, sem duvtda, novas expectativas de desenvolvimento na 
ag!icult~r~ do_ nosso Est.ado do Amapá, com a diversificação 
e mtens~ftcaçao da fruticultura e a melhoria das condições 
de plantio das culturas tradicionais da mandioca arroz milho 
e feijão. · . ' · · ' ' 

O Sr. Gerson Camata- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço, com muito prazer, 
o nobre Senador Gerson Camata. · 

O Sr. Gerson Camata - Senador Jonas Pinheiro, V. 
Ex' focaliza, nesta segunda-feira, um dos mais importantes 
assuntos, do Amapá. E claro que V. Ex4 está umbilicalmente 
ligado ao seu Estado, e está aqui sempre brigando e defen
dendo as suas potencialidades e, por isso, V. Ex• enfoca a 
agricultura do ponto de vista do seu Estado. Mas esse assunto 
que V. Ex' está colocando, de uma maneira técnica, é um 
problema do Brasil inteiro . .É claro que pode haver problema 
mais gritante, mais presente na vida do Estado do Amapá 
hoje, mas todos são problemas brasileiros. V. Ex' vem a esta 

O SR. JONAS PINHEIRO- Muito obrigado, Senador 
Gerson Camata, pela maneira pertinente como V. Ex' se ex
pressou, sobretudo ao retirar do fulcro do problema do Amapá 
o problema maior do País, numa transposição, e depois inter
nacional~zá-lo, citando á Rússia como exemplo, o que dá muito 
bem a dtmensão do conhecimento de causa e da experiência 
que V. Ex' detém. Também ex-Governador do povo capixaba, 
não seria de se esperar menor conhecimento. 

Fico lisonjeado pelo aparte de V. Ex', pelo apoio que 
nos dá nessa hora e pelo apoio que pede, no seu aparte, 
ao Governo Federal para o nosso distanciado Amapá. 

. Agradeço sinceramente ao apoio manifesto por V. Ex', 
d~zendo que realmente procede a sua observação quando re
gtstra que este problema não é só do Amapá: a.. produção 
de mudas, de sementes selecionadas é um problema de inte
resse geral do nosso País, e é na solução desse· problema 
que reside considerável parcela de contribuição para o desen
volvimento deste País. 
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Prossigo, Sr. Presidente: 
Em suma, os projetos pretendem oferecer aos produtores 

insumos de elevado potencial genético e qualificada assistência 
técnica, objetivando o aumento da produtividade maior renta
bilidade e melhor retorno económico e financeiro. 

Tendo sido encaminhados tais projetas ao Ministério da 
Agricultura, para apreciação e deliberação, fazemos daqui 
um apelo ao Ministro Antônio Cabtera para aprová-los o 
mais rápido possível, liberando as verbas para a sua imediata 
implementação. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. 
Mauro Benevídes, 'Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1• 
V ice-Presidente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Coutinho Jorge - Dário Pereira - Flaviano Melo -
Guilherme Palmeira- Hydekel Freitas Jarbas Passarinho 

João Calmon João França '-José Sarney Jutahy 
Magalhães- Marco Maciel-Mauricio Corrê a_;_ Raimundo 
Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -·Concedo. a 
palavra ao nobre Senador Elcio Álvares. . 

O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, 
Çleclino da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Não há mais 
oradores inscritos. . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa )._:_A Presidênci~ 
deferiu ad referendum, da Çomissão Diretora, .o. Requen• 
mento de n9 173, de 1992,do Senador Maurício Corrêa, ao 
Ministro dos Transportes e das Comunicações. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. Presentes na Casa Srs. 
Senadores. 

Passa-se à 

ORDEM DO DI~ 
Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA. 
W 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência,. nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 125, de 1991-Complementar (n9 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 

. com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal, tendo pareceres,. proferidos 
em plenário. Relator: Senador Meira Filho. -19 pro
nunciamento: favorável ao projeto; 29 promunciamen
to: favorável à emenda de plenário, 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apre
sentadas perante a Comissão de Assuntos Económi
cos.) 

O item 1 é retirado da pauta, nos termos qo art. 175, 
letra e. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Item 2: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 82, 
de 1992) da emenda do Senado ao Projeto de Decreto 

Legislativo n9 s, de 1984 (ng 44/84, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o tex~? do Acordo ~e Coope
ração no Campo dos Usos PactfiCos da Energ1a Nuclear 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da, Espanha, celebrado em Brasília, em 
12 de maio de 1983. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. Encerrada a discussão, sem apresen
tação de emendas, a redação final é considerada definitiva
mente aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento ln-
terno. . . .·. . . . 

O projeto vai à Çâmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada. 
Redação final da emenda do Senado ao Projeto 

de Decreto Legislativo n~ 8, de 1984 (n9 44, de 1984, 
na Câmara dos Deputados). 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo 
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo 
da República l<'ederativa do Brasil e o Governo da Espa
nha, celebrado em Brasília em 12 de maio de 1983. 

EMENDAW1 
(Correspon&'à Emenda n91 CRE) 

, . Acrescente-se ao art 19 do projeto o seguinte parágrafo 
umco: 

"Parágrafo único. Todo ajuste complementar, con
vênio ou outro instrumento que, na forma do art. x do 
Acordo, tenha por objetivo implementar a cooperação 
ou definir responsabilidade, será submetido à prévia apro-
vação do Congresso Nacional." · 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 83, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo nY 134, 
de 1991 (nY 69/91, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redu
ção da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Com
bate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brásil e o Governo da 
República do ECjuador, em Brasília, em 7 de novembro 
de 1990. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. Encerrada a discussão, sem apresen
tação de emendas, à redação final é considerada definitiva
mente aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento In
terno. 

O projeto vai à promulgação. . 

É a seguinte. a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 134, de 1991 (n9 69, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 
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Combate à Produção e ao Tráfico IUcitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Equador, em Brasilia, em 7 de novem
bro de 1990. 

Art. 19 É aprovado otexto do Acordode C~operação 
para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido 
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em 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 
patrimônio nacional. , 

Art. 29 Este decrêto legislativo entre em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 85, 
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n9 141, 
de 1991 (n9 46/91 na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Acordo de Cooperação para a Redução 
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate 
à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e 
SubstânciasPsicotrópicas, celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Chile. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final oo Projeto de Decretó Legislativo 
n9 141, de 1991 (n9 46, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos ter-· 
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a 
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e 

Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do ,Chile. 

Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação 
para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido 
e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o. Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Chile, em Brasília, em 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congres· 
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 

do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, ~,.aSonst_ituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 5: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 84, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 
1992 (n? 99/91, na Câmara dos Deputados), apresen
tado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização, como conclusão de seu Parecer 
n9 30, de 1991-CN, que aprova as contas do Governo 
da República relativas ao exercício financeiro de 1989. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) · 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pala

vra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n? 22, de 1992 (n? 99, de 1991, na Câmara dos Depu
tados). 

Faço saber que o Congresso NaCional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso IX, da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, pmmulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1992 
Aprova as contas do Governo da República relati· 

vas ao exercício financeiro de 1989. 
Art. 19 São aprovadas as contas do Governo da Repú

blica, relativas ao exercício financeiro de 1989, na confor
midade dos dispositivos constitucionais consubstanciados nos 
arts. 49, inciso IX, 71, inciso I e 166, § 19, inciso I, fn fine, 
da Carta Magna. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicaçãQ. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Item 6: 
Discussão, em turno único, da redação final ( ofere

cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 86, 
de 1992) do Projeto de Resolução n9 5, de 1992, de 
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicós, que 
estabelece alíquota máxima para o imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a 
alínea a, inciso I e § 19 , inciso IV do art. 155 da Consti-
tuição Federal. · 

Em disc~ssão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos 
termos do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de. Resolução n9 5, de 

1992. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do inciso IV, do § 19, do art. 155, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N9 , DE 1992 

Estabelece alíquota máxima para o Imposto Sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a 
alínea a, inciso I, e§ 1~, inciso IV do art. 155 da Consti
tuição Federal. 

Art. 19 A alíquota máxima do imposto de que trata 
a alínea a, inciso I, do art. 155 da Constituição Federal será 
de 8% (oito por cento), a partir de 1? de janeiro de 1992. 

Art. 29 As alíquotas dos impostos, fixadas em lei esta
dual, poderão ser progressivas em função do quinhão que 
cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Consti
tuição Federal. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art .. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Item 7: 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição n? 24, de 1991, de autoria do 
Senador César Dias e outros Senador~s, que altera 
a redação do § 29 do art. 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (5• sessão d~ discussão.) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportuna-

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 

O SR. R,ONALDO ARAGÁO (PMDB - RO.) - Sr. 
Presidente, declino da palavra. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Con'cedo a 
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues. 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI. Para uma 
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trans
correu ontem, dia 3 de maio,o Dia do Taqufgrafo. Sabemos 
que a Taquigrafia vem prestando relevantes serviços, através 
do seu corpo de servidores, não só aos três Poderes da Repú
blica, mas também à área privada. 

Leio, .aqui, Sr. Presidente, na publicação de 2 a 8 de 
maio do jornal Congresso Nacional, que é um semanário polí
tico altamente conceituado e, sabe-se; tem como Diretor-E
ditor o brilhante jornalista Sílvio Leite, um artigo da lavra 
do Presidente da Associação Brasileira de Taquígrafos. 

Pois bem, Sr. Presidente, ao transcurso do Dia do Taquí
grafo, temos a oportunidade de ler no Semanário um artigo 
publicado por Carlos Benedicto, que é o Presidente da Asso
ciação Brasileira de Taquígrafos. Não é, portanto, Presidente 
da Associação de Taquígrafos do Poder Legislativo, mas Pres.i
dente da Associação de todos os taquígrafos, da área pública 
e da área privada de todo o Brasil. 

Ao decurso desta data, já decorridos 169 anos desde que 
a 3 de maio de 1823, instalava-se a primeira Assembléia-Geral, 
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, presidida pelo 
Bispo, Capelão-mar, Dom José Caetano da .Silva Coutinho, 
desejo, Sr. Presidente, congratular-me com as taquígrafas e 
os taquígrafos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Poder Executivo, dos mais diferentes órgãos e das mais diver-

sas instituições privadas deste País, quero congratular-me com 
todos, reconhecer e proclamar o serviço extraordinário que 
vem sendo prestado nesta e na outra Casa do Congresso Nacio
nal e nos outros Poderes, e desejar, Sr. Presidente, que a 
Taquigrafia continue a se desenvolver. Quero louvar a dedica
ção, a competência, a boa vontade, o empenho do nosso 
corpo de taquígrafos, que conhecemos de perto, e também 
os dos outros Poderes, porque todos os taquígrafos têm o 
mesmo espírito de boa vontade, de tolerância, compreensão 
e dedicação. 

Congratulando-me com todos os taquígrafos na pessoa 
do Presidnete da Associação Brasileira de Taquígrafos, o Sr. 
Carlos Benedicto, taquígrafo do Senado, repito, bachàrel em 
Direito e jornalista, quero, Sr. Presidente, dar como lido 
e espero que seja transcrito nos Anais do Senado- o trabalho 
de autoria do referido jornalista e funcionário, o Presidente 
Carlos Benedicto. 

Termino meu discurso, parabenizando a todos que, na 
Subsecretaria de Taquigrafia, vêm dando o melhor do seu 
esforço para que a Taquigrafia, também no Senado, possa 
desenvolver-se e aprimorar-se. 

Era <f que, tinha a dizer. (lVI ui to bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
CHAGAS RODRIGUES EM SEU DISCURSO: 

TAQUIGRAFIA, 169 ANOS 

A tentativa de abreviar a escrita teve início no período 
da eloqüência romana, no ano 63 a.C., quando Marco Túlio 
Tiro, um liberto e ami'go de Cícero, inventou o sistema de 
notae, que foi empregado para registrar os discursos de Cícero, 
Séneca e de outros Senadores romanos. O sistema inventado 
por Tiro foi ensinado nas escolas romanas, aprendido ppr 
imperadores e largamente usado. 

É de Plutarco a afirmação de que os discursos de César 
e de Catão, por ocasião da conspiração de Catilina, foram 
registrados pelos notarii, que haviam sido por Cícero distri
buídos em várias partes do mundo. 

Após a queda do· Império Romano, o uso do sistema 
tironiano sobreviveu por vários séculos, até que a Inglaterrase 
tornou o berço da moderna taquigrafia. 

No Brasil, os taquígrafos elegeram o dia 3 de mato para 
cultuar o surgimento oficial da Taquigrafia brasileira. Aquela 

' data, no ano de 1823, instalava-se a Primeira Assembléia
Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, presi
dida pelo Bispo C~pelão Mor D. José Caetano da Silva Couti
nho, com a presença do Imperador Pedro I. 

O estudo erudito de um dos maiores historiadores brasi
leiros, o emérito Professor Pedro Calmon, registra: 

"A atenta leitura do Diário da Assembléia-Geral, Consti
tuinte e Legislativa, disso dará a notícia que baste, quer,para 
os pequenos problemas, agigantados no debate parlamentar, 
quer para os grandes antagonismos em que se prolongou. 
Ensaiava-se nesse fervedouto de opiniões a estruturação rjo 
regime. 

Acompanhamos pelo registro taquigráfico o desdobra
mento de uma cena grandiosa. Precebe-se no seu enredo e 
no seu transcurso a ansiedade com que os futuros estadistas 
do Império cuidaram de organizá-lo. São páginas de história 
política, de doutrina constitucional, de ardente polêmica, de 
eloqüência desatada, de patriotismo claro, de sabedoria cons
trutiva, de dialética afogueada, e de planos lúcidos e largos" 
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A ASBRAT - Associação Brasileira de Taquígrafos, 
ao rejubilar-se com o convite do Jornal Congtesso Nacional 
para produzir uma coluna sobre taquigrafia neste periódico, 
deseja formular votos de progresso aos taquígrafos que diaria
mente militam no Legislativo, Judiciário, Executivo e nas enti
dades de iniciativa privada e que o exemplo de altivez,- capaci
dade e competência dos que nos antecederam seja o grande 
objetivo de todos. Aos eminentes integrantes dos Poderes 
Constituídos de nosso País, a homenagem da comunidade 
taquigráfica brasileira e que possamos, juntos, por muito tem
po, continuar a escrever a história desta Nação. 

* (Carlos Benedicto é Presidente da ASBRAT, taquígrafo 
do Senado Federal, bacharel em Direito e Jornalista). 

DURANTE O DISCURSO DO SR. CHAGAS 
RODRIGUES, O SR. ALEXANDRE COSTA, 19 VI
CE-PRESIDENTE; DEIXA A CADEIRA DA PRE
SIDÊNCIA, QUE É OCUPADA PELO SR. EPITÁ· 
CIO CAFETEIRA. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Há orador 
inscrito. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto a 
tratar de tema ligado ao desenvolvimento social e económico 
do meu Nordeste. Refiro-me novamente a conclusão da. UHE 
de Itaparica. Aliás, a única das Usinas de geração energética 
do sistema Chesf localizada em território pernambucano. 

Venho êobrar ao Governo Federal e de modo especial 
ao recriado Ministério das Minas e Energia, sob a direção 
do Ministro Pratini de Morais, a conclusão das obras de reas
sentamento da população deslocada pela construção da refe
rida hidroelétrica. 

Como é de notório conhecimento, após quase dez anos 
de construção da hidroelétrica de Itaparica, a Chesf, no gover
no anterior, decidiu concluir a montagem da Usina, em face 
da perspectiva de racionamento de energia ~létrica no nordes
te, o que de fato veio a ocorrer em 1987. 

Para atingir tal objetivo, teve a Chesf de construir três 
sedes municipais, população urbana, e remover 5.600 famílias 
na área rural, que habitavam na área inundada pela formação 
do lago. 

No que se refere à área urbana, os problemas foram 
totalmente resolvidos. No que se refere à área rural, as 5.600 
famílias foram alojadas em agrovilas, construídas pela Chesf, 
na borda do lago, tendo sido assinado um acordo entre as 
representações de classe dos reassentados, Chesf e o então 
Ministério das Minas e Energia, objetivando formalizar os 
compromissos entre as partes. 

O acordo firmado com a população rural, previa a implan
tação pela Chesf de uma infra-estrutura de irrigação, num 
curto período, até final de 1988, de forma a permitir a reto
mada das atividades produtivas na área. Por outro lado, previa 
também, o pagamento pela Chesf de uma "verba de manu
tenção temporária", hoje no nível de Cr$231.000,00, a cada 
família cadastrada, enquanto não se implantava a infra-es· 
trutura produtiva. Previa, ainda, durante a transição, apoio 
a ser dado pela Chesf na área de saúde e educação. 

O fato é que, embora com o apoio do Banco Mundial 
(US$232,0 milhões), até hoje o projeto não foi implantado. 
A razão para tanto é a falta da contrapartida nacional que, 
a nível de hoje, com os atrasos na implantação do projeto 

e o conseqüente encàminhamento do mesmo, já atinge acerca 
de US$80 milhões, já foram investidos a cerca de US$ 600 
milhões, restando cerca de US$400 milhões a investir, dos 

. quais US$150 milhões com recursos do Banco MundiaL 
A não regularidade do fluxo financeiro da contrapartida 

é compreensível, tendo em vista que o projeto foge completa
mente aos objetivos do setor elétrico. Desde o início, deveria 
ter sido assumido pelo órgão competente, no caso da Code
vasf. 

Em face do exposto, venho, Sr. Presidente, apelar através 
desta tribuna ao Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, 
e ao novel Ministro Pratini de Morais, no sentido de exami
narem as seguintes questões: 

-explicitação de que o projeto Itaparica é príoridade 
do Governo Federal, tal qual Xingó. O Projeto Xingó é a 
prioridade para assegurar o desenvolvimento do Nordeste 
através da garantia do insumo básico - energia elétrica. O 
projeto ltaparica é prioridade de caráter social, resgatando-se 
uma dívida existente com as populações rurais da borda do 
lago de Itaparica, na fronteira entre os Estados de Pernambuco 
e Bahia. 

Autorização para que a Secretaria Nacional de Irriga
ção, através da Codevasf, com o apoio prioritário do Minis
tério da Ação Social. se necessário, assuma a conclusão do 
projeto, dentro do Espírito de que, na conclusão de cada 
subprojeto, cerca de 30, os colonos façam a gerência dos 
mesmos, independente de açóes subseqüentes do Governo 
Federal auto-suficiência completa, cabendo à Chesf trans
ferir para a Codevasf os recursos provenientes do Banco Mun
dial. 

Determinação para que a Chesf preste toda a assistência 
à Codevasf de forma que o projeto esteja concluído até junho 
de 1993. 

Recomendação para que a Eletrobrás aparte à Chesf, 
US$40 milhões, objetivando que todos os débitos existen\es, 
referentes ao projeto Itaparica, sejam quitados de imediato. 

Concluo minhas palavras, Sr. Presidente, na certeza de 
que este apelo meu e certamente das lideranças de toda região 
nordestina será devidamente atendido. 

· Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) A Presi-

dência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às dezenove 
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à 
apreciação da Medida Provisória n~ 302, de 10 de abril de 
1992, que dispõe sobre a organização de ministérios e dá 
outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária de amanhá a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
NÇI125, DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n'? 125, de 199l~Complementar (n9 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas como o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Me ira Filho. 
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-19 pronunciamento: favorável ao projeto; 29 pronuncia
mento:. favorável à emenda de plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão de Assuntos Económicos.) 

-2- . 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 18, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, c, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 
18, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer nº 92, de 1992), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir e colocar 
no mercado, atravésde ofertas públicas, 5.547.994.259 Letras 
Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM
SP), para pagamento do 3º oitavo de precatórios judiciais. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº19, DE 1992 

(Incl~ído em Ordem do Dia nos termos. do. art. 336, c, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Porjeto de Resolução nº 
19, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n? 93, de 1992), que 
autoriza o Governo do Eestado do Espírito Santo a emitir 

·e colocar no mercado, através de ofertas públ\cas, Letras Fi
nanceiras do. Tesouro do Estado, destinadas ao giro de 88% 
das 1.3,85.285.819 LFTES, vencíveis no 1º semestre de 1992. 

~4c 

REQUERIMENTO N9 18 DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 18, de 
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
termos do art.172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 244, 
de 1991, de sua autoria, que proíbe a exportação de pedras 
preciosase semipreciosas ln natura. ' 

-5-
REQUERIMENTO Nº 19 DE 1992 

Votação, em turno único, do. Requerimento nº 19, de 
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, noa 
termos do ar.t. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 272, 
de 1991, de sua autoria, que autorizaas pessoas físicas a abate· 
rem em suas declarações de renda os. gastos com enpregados 
domésticos e dá outras providências. 

-6-
REQUERIMENTO N9 20, DE 1992 

Votação, em turno Único, do Requerimento n9 20, de 
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos 
termos do.art 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão., 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n? 173, 
de 1991, de sua autoria, que transfere ao domínio do Estado 
de Roraima terras pertencentes a União e dá outras provi· 
dências. 

-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N9 26, DE 1991-COMPLEMENTAR 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n9 26, de 1991-Complementar, 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 1992, da Co
missão .. 

-.-de Assuntos Econômicos 
-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 108, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dià nos termos do íut. 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre 
a composição da m~renda escolar e dá outras providências. 
(Dependendo de parecçr.) 

-9-
PROJETODE LEI DO SENADO 

N9 241, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art, 172, I, 
do Regimento Interno. 

De autoria .da Senadora Marluce Pinto, que estabelece 
prazo para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvi
mento Económico e Social e dá outras providências. (Depen-
dendo de parecer.) · · 

O SR ... PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Está encer
rada a sessão:. 

(Levanta-se a sessdo às 15 horas e 28 minutos) 

3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADA 
COMISSÃODIRETORA REALIZADAEM 

28 DE ABRIL DE 1992 . 

Às dez horas do dia vinte e oito de abril de Um mil, 
novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão Diretora 
do Senado Federá!, na Sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores MAURO 
BENEVIDES, Presidente, ALEXANDRE COSTA; Primei
ro-Vice-]:>residente, CARLOS ALBERTO DE'CARLI, Se
gundo-V ice-Presidente, SALDANHA. • D ERZI ,Terceiro
Secretário, IRAM SARAIVA; Quarto-Secretário, e MEIRA 
FILHO, Suplente. . . 
, · Deixa~ de comparecer, por motivos justificados, os Ex

celentíssimos, Senhores DIRCEU CAR,NEIRO, Primeiro-Se
cretário e MÁRCIO LACERDA, Segundo-Secretário. 

Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Ex
celentíssimos Senhores Senadores DIRCEU CARNEIRO, 
Primeiro-Secretário, e MÁRCIO LACERDA, Segundo-Se
cretário. 

O Senhor Presidente dá início à reunião e apresenta Pro
posta de Ato da Comissão Diretora relativo à remuneração 
dos servidores do Senado Federal e órgãos Supervisionados. 

Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam 
o respectivo Ato; que .vai à publicação. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às dez horas e vinte minutos, pelo que 
eu, MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Diretor-Çteral 
e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, 
depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 28 de abril de 1992. Sena-
dor Mauro Benevides, Presidente. 
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CO~ISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do requerimento n9 52 de 1992-SF, 
destinada a "apurar denúncias de corrupção, envol· 
vendo suborno de autoridades". 

1• REUNIÃO, REALIZADA EM. 
19 DE MARÇO DE 1992 

Aos dezenove dias do mês de n;tarço do ano de.mil nove
centos e noventa e dois, às 10 horas e quarenta e sei!f minutos; 
foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada 
a ''apurar denúncias de corrupção,.envolvendo suborno de 
autoridades". Presentes os Senhores Senadores Cid Sabóia 
de Carvalho, Affonso Camargo, ÉlcioÁlvares, Wilson Mar
tins, Odacir Soares, Ruy Bacelar, Nabor Júnior, Jonas Pinhei
ro e Amir Lando. O Presidente eventual, Senador Wílson 
Martins solicita aos presentes que votem. Em seguida convida 
os Senhores Senadores Magno Bacelar e Jonas Pineiro para 
servirem como. escrutinadores. Feita a apuração, verificou-se 
a existência de 8 (oito) votos, sendo 7 (sete)votos sim e 
1 (\lm) em branco. Foi eleito Presidente o Senhor Senador 
Odacir Soares, ficando a eleição do Vice-Presidente adiada 
para a próxima reunião. Em seguida o Senador Wílson Martins 
convida o Senhor Senador Odacir Soares para assumir a Presi
dência. Assumindo a Presidência dos trabalhos, o Senador 
Odacir Soares designa o Relator o Senhor Senador Cid Sabóia 
de Carvalho. Em seguida convoca os membros da Comissão 
para reunião de trabalho a realizar-se no próximo dia 17 de 
abril, terça-feira, às 17 horas, para que possa ser elaborada 
a pauta e--o cronograma de tra(;>alho. da Comissão. A Presi
dência concede a palavra ao relator .Senador. Cid Sabóia de 
Carvalho, que manife~ta o seu desejo de .acelerar os. trabalhos 
e que já na reunião da próxima quinta-feira, apresentará os 
nomes que deverão ser convidados a pre~tarem depoimentos. 
O Presidente comunica aos presentes que é da sua itenção 
realizar o mínimo de duas reuniões por semana, a fim de 
que os trabalhos sejam acelerados. Feitas as observações e 
comunicações, declaraencerradosos trabalhos, e, paraconstar 
eu, Joaquim Baldoino de Barros Neto -Assistente da Comis
são, lavrei apresente ata, que lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhqr Presidente e' irá à publicação juntamente com 
o apanhamento taguigráfico. ' · · 

ANEXO A ATA DA 1~ REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CRIADA 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N9 52 DE 992-SF, 
DESTINADA A "APURAR RENÚNCIAS DE COR
RUPÇÃO, ENVOLVENDO SUBORNO DE AUTO
RIDADES". COM A FINALIDADE DE INSTALA
ÇÃO, QUE VA! A PUBLICAÇÃO COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇAO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. . 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-President~: Senador Mário Covas 
Relator:Senador Cid Sabóia de Carvalho 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)- Estão abertos 
os nossos trabalhos .. 

Esta Comissão tem por finalidade apurar os atos de Su
borno envolvendo, autoridades, sobre tu aqueles relacionados. 
ao ex-Ministro do Trabalho e Previdência Social, Antônio 
Rogério Magri, em parcelamento de débitos junto à Previ
dência Social. 

Vamos proceder à eleição do Presidente e. do vice-Pre
sidente da Comissão. 

Os Srs. Senadores e~tão convidados a depositarse~s v<;>tos 
na urna que se encontra à direita da mesa do Presidente. 

(Procede-se à votação) · · 
Está encerrada a votação. 
Convido os Senadores Magno Bacelare Jonas Pjpheiro 

para procederem à apuração. (Pàusa.) 

' Srs. Senadores, feita a apuração, verificou-se a existência 
de oito votantes, sendo sete votos Sim para o candidato à 
Presidência, Senador Odacir Soares, e um voto em branco. 

A eleição do Vice-Presidente fica adiada para a próxima 
reunião. · 

Convido o Presidente eleito,.Senador Odacir Soares; para 
tomar posse. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Como primeira 
tarefa da Presidência, desejaria, désde já, designar o .eminente 
Senador Cid Sabóia de Carvalho como Relator desta Comissão 
que, como todos sabem, destina-se a apurát, especificamente, 
atos de suborno na administração' pública federal, especial
mente aqueles relacionados com o Ministério ·dó Trabalho 
e da Previdência Social na gestão do Ministro Antônio Rogério 
Magri, conforme. proposta dos Senadores que subscreveram 
requerimento de constituição desta Comissão. · 

Convido o Senador Cid Sabóia de Carvalho, já· designado 
como relator, para sentar-se à mesa. , 

Desejaria • acrescentar que o objetivo da Presidência e 
da Relataria, acerca dessa questão sobre a qual já conver
samos, é o de realizar com celeridade os trabalhos, ouvidos 
em prazo técnico e. processualmente possível todos aqueles 
que a Comissão. considerar necessários pará prestar informa-
~~ . . . . 

Desejo pa'ssa.r a palavra ao Relator, mas aritesgostaria 
de convocar, desde já os membros desta Comissão para reu
nião neste plenário nà próxima terça-feira, às 17h', par~ elàbo-
rarmos nossa pauta e nosso conógrama de trabalho: ·· 

Passo a palavra ao senador Cid Sabóia de Carvalho: 
' '· ' ' ' '.. ' ' 

O RELATÇR (Cid Sabóia de Carvalho):- Esta Comis
são me parece de uma grade oportunidade e, portanto, não 
pode deixar de ter celeridade, rapidez e urtt procedimento 
realmente conclusivo.Então, na próxima terça-feira, já estarei 
apresentando minhas sugestões sobre as pessoas que devam 
ser ouvidas dentro do critério lógico para concluirmos, rapida-
mente os trabalhos. · · · · 

Pediria aos companheiros de Comissão de tcidos os Parti
dos, qu~' por obséquio', troux~ssem sugestÕes já. na pró~im:a 
terça-fetra~ porque na quarta ou na quinta-feira pretendemos 
iniCiar à audência das pessoas indicadas pela Comissão. Quero 
advertir que temos que trabalhar com certa celeridade porque 
a Nação reclama urgência sobre essa questão: Equero também 
lembrar que devemos banir dos nossos trabalhostodae qual
quer emocionalidade. Aqui vamos fazer um trabalho técnico 
límpido, transparente e realmente conclusivo para que sej~ 
possível oferecer ao Ministério Público uma peçà. capaz de. 
fundamentar uma denúncia que resulte na punição dos culpa-
dos,se eles existirem. . · · 

Vamos, então, averiguar os fatos dada a gravidade desse 
problema, porque o Relator avalia que tudo é importante. 
Se a fita é uma montagem, isso é um crime gravíssimo contra 
a Repdblí~~; se? Sr. Antônio Rogério Magri estaya testando 
o seu auxthar, tsso também é. um fato muito granve; e, se 
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a fita é verdadeira, nem se discute. A gravidade também 
aí, assoma com muita clareza. Então, que há um fato grave 
a ser apurado, ninhuém tenha dúvida, mas devemos saber 
que fato é esse,' qual a Sua finalidade que pessoas nele estão 
envolvidas. 

Para tanto é preciso que ado temos um procedimento sem
pre muito racional, sempre muito técnico, muito jurídico e 

. sem nenhuma emocionalidade que possa prejudicar a marcha 
dos trabalhos. 

O Relator pretende oferecer um parecer o mais depressa 
possível, um relatório que realmente apresente algo conclu
sivo. Mas só poderemos apresentar esse algo, se realmente 
existir. Com isso estou dizendo que o trabalho será da maior 
observância dos princípios do Direito, inclusive com a defesa 
e todos os direitos devidamente exercitados, de tal forma 
que não haja nenhum vício nesta Comissão. 

Assim, terça-feira, já estarei apresentando o roteiro prop
soto que e iremos emendar na própria reunião com as suges
tões dos companheiros. 

Era o que tinha a·dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Para finalizar, 
a Presidência acrescenta que concordou com o Relator no 
sentido da celeridade dos trabalhos da Comissão, e, para tal, 
iremos realizar, pelo menos, duas reuniões por semana. 

Feitas essas observações e comunicações, está encerrada 
a. reunião. 

2~ REUNIÃO, REALIZADA EM 
24 DE MARÇO DE 1992 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de um 
mil novecentos e noventa e dois, às 17 horas, na Sala n9 2, 
da Ala Senador Nilo Coelho, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada a "Apurar Denúncias de Cor
rupção, Envolvendo Suborno de Autoridades". Presentes os 
Senhores Senadores Odacir Soares, Mário Covas; Affonso 
Camargo, Cid Sabóia de Carvalho, Amir Lando, Magno Bace
lar e Ney Maranhão. O Presidente comunica que vai proceder 
a eleição do Vice-Presidente e solicita aos Parlamentares pre
sentes que votem. Em seguida solicita ao Relator que proceda 
a apuração. Verificada a apuração dos votos, foi encontrado 
6 (seis) votos sim e 1 (um) em branco. Terminada a apuração, 
a Presidência proclama o Senador Mário Covas eleito Vice
Presidente daComissão. Em seguida a Presidência submete 
para deliberação· do Plenário o nome da Deputada Cidinha 
Campos para prestar depoimento perante à Comissão no pró
ximo dia 25 de março do corrente ano, às 17 horas. A sugestão 
foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declara 
encerrados os trªbalhos. para constar eu, Joaquim Baldoino 

. de Barros Neto ....::: Assistente da Comissão, lavrei a presente 
ata, que lida e aprovada, será assinada pelei Senhor Presidente 
e irá à publicação. · 

3~ REUNIÃQ, REALIZADA EM 
25 DE MARÇO DE 1992 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de um mil 
novecentos e noventa e dois, às 17 horas; na Salá n9 2, da 
Ala Senador Nilo Coelho, reuniu-se a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, destinada a "Apurar Denúncias de Corrupção, 
Envolvendo Suborno de Autoridades". Presentes os Senhores 
Senadores Odacir Soares, Affonso Camargo, Cid Sabóia de 
Carvalho; Amir Lando, Magno Bacelar, Saldanha Derzi, Ney 
Maranhão, Ruy Bacelar, Oziel Carneiro, Mário Covas e 

Eduardo Suplicy. De acordo com o preceito regimental o 
Presidente declara aberto a sessão especialmente convocada 
para ouvir a Deputada Cidinha Campos. A seguir solicita 
a depoente que preste o juramento. Prestado o juramento, 
o Presidente concedeu a palavra a depoente para fazer uma 
exposição, a fim de que pudesse ser interpelada pelos Senhores 
Senadores presentes. Terminada a exposição da depoente, 
o Presidente passa a palavra para o Relator que começa a 
fazer as suas interpelações. Com a palavra a depoente respon· 
de a todos os questionamentos do Relator e passa a ser interpe
lada pelo Senhor Presidente. Satisfeitas as respostas a de
poente foi interpelada pelos Senhores Senadores Amir Lando, 
Saldanha Derzi, Oziel Carneiro, Eduardo 'Suplicy e Mário 
Covas. A depoente respondeu a todos os interpelantes. Para 
uma questão de ordem o Senhor Senador Ruy Bacelar indaga 
da Presidência quanto a não-participação de Deputados nos 
trabalhos da comissão. Apoiado pelo Senhor Senador. Amir 
Lando, foi submetido ao plenário a questão de ordem que 
foi indeferida, uma vez que a comissão é do Senado FederaL 
Ainda com a palavra o Senador Mário Covas continua a inter
pelar a depoente. Terminada a fase de interpelação, a de
poente passa a responder as interpelações, satisfeitas as respos
tas o Presidente passa a palavra ao Relator que dá por satis
feitos todas as respostas da depoente. Não havendo mais ne
nhum inscrito, o Presidente agradece a contribuição da de
poente aos trabalhos da comissão e convoca reunião a reali
zar-se às 10 horas do dia 26 de março do corrente ano. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente declara encerrados os 
trabalhos. E, para constar eu, Joaquim Baldoino de Barros 
Neto - Assistente da comissão, lavrei a presente ata, que 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá 
à publicação juntamente. com o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO A ÀTA DA 39 REUNIÃO DA COMIS· 
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N9 52, DE 
1992-SF, DE$TINADA A "APURAR DENÚNCIAS 
DE CORRUPÇÃO, ENVOLVENDO SUBORNO 
DE AUTORIDADES". COM A, FINALIDADE DE 
OUVIR DEPOIMENTO DA DEPUTADA CID/c 
NHACAMPOS, QUE VAI A PUBLICAÇÃO COM. 
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESI
DENTE DA COMISSÃO. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidente: Senador Mário Covas 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
Convidados: Cidinha Campos -Cid Sabóia de C;uvalho 

Amir Lando - Rachid Saldanha Derzi - Oziel Carneiro 
- EduariÍO Suplicy Mário Covas - Ruy Bacelar. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Declaro aberta 
a reunião desta CPI, especialmente convocada para ouvir o 
depoimento da Deputada Cidinha Campos. 

Passo a palavra a V. Ex~ para prestar o juramento perante 
a.comissão. · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - "Juro, como dever 
de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados 
com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a apurar denúncias de corrupção envol
vendo o suborno de autoridades." 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Solicito a De
putada Cidinha Campos que assine o termo de juramento .. 
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A seguir, V. Ex', deverá fazer uma exposição para que os 
Srs. Senadores possam inquiri-la. . . 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Sr. Presidente, Sr~' 
e Srs. Senadores e Deputados, uma das obrigações constitu
cionais do parlamentar é fiscalizar e çlenunciar, e foi o que 
fiz. Atendendo ao convite dos Srs. SeJ.1adores, estou aqui 
para contribuir, no gue for possível, mas confesso que sem 
muita esperança de que isso resolva alguma coisa, ou de que 
se venha a punir alguém. Com a pouca experiência que tenho 
na Casa, mas pela que tenho em jornalismo, tenho visto que 
as CPI servem mais para esconder do que para revélar. E 
isso ficou mais forte para mim depois da CPI realizada sobre 
a Previdência na Câmara dos Deputados, em que alguns mem
bros daquela Casa tratavam os depoentes como se fossem 
réus, apenas porque eles contrariavam. os interesses de Parla
mentares, donos de empresas etc. 

Estou à disposição de V. Ex~' para expor sobre o que 
sei e para tentar contribuir para que se acabe com o suborno 
neste País, na minha opinião razão da fome do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares) Passo a pala-
vra, primeiramente, ao eminente Relator, para que faça as 
indagações que considerar necessárias.a nobre Deputada. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Depu
tada Cidinha Campos, pretendemos fazer algumas perguntas 
a V. Ex• exatamente porque este o Relator comunga do seu 
ideal e acredita que podemos apurar os fatos que tenham . 
existido. 

Inicialmente, pergunto a V. Ex• como tomou conheci
mento da existência dessa fita? E antes de responder a isso, 
propriamente, V. Ex~ sabia de antemão que a fita seria gra-
vada? · · 

· A SRA CIDINHA CAMPOS -,-- Tomei conhecimento 
muito depois da fita ter sido gravada. Havíamos combinado 
-e até assinamos um documento gravar essa fita. A inten
ção desse documento era precavermo-nos para que não hou
vesse a possibilidade da acusação de que estávamos invadindo 
a vida de qualquer pessoa, ou delatando, como já se disse. 
Não é o caso. 

Combinei que iria gravar a fita - (tenho até o roteiro). 
Combinei gravar a fita, mas ela foi gravada no di'a seguinte, 
após assinarmos um acordo. E fiquei cobrando do Dr. Volnei, 
essa fita: "Conseguiu gravar, Dr. Volnei'?" E ele me dizia: 
"Não". Um dia, quando estava no aeroporto, encontrei-me 
com um fiscal, um procurador aposentado do INSS, o Dr. 
Edgar Seráphico, que era testemunha. Ele tinha estado em 
minha sala e assinado o documento. Encontrei-me com ele 
no aeroporto. Como só o havia visto uma ou duas vezes, 
lembrei-me que ele havia estado comigo, porque assinamos · 
isso em novembro e já era fevereiro. Então, lembrei-me que 
ele estava na sala naquele dia, e disse: "Dr. Seráphico, que 
boa gravação!" E ele me disse: "A sr~ gostou? A Sr• viu 
que escândalo, o homem recebendo30 mil dólares? Por que 
vocês não a usaram até agora?" Naquele momento eU: ainda 
não sabia que fita tinha sido gravada. Eu estava, como se 
costuma dizer, jogando verde. 

Depois disso, eu liguei para ele e disse: "Olha, na verda
de, eu não sabia que a fita tinha sido gravada. O Dr. Volnei 
não me faloú e eu gostaria que o Sr. me ajudasse a provocar 
o Dr. Volnei para que ele revelasse essa fita". E assim nós 
combinamos uma outra gravação, com a autorização expressa 
dele, desta vez por telefone, o que foi feito no dia 19 de 

fevereiro. E então, conversando com o Dr. Volnei, ele conse
guiu saber que o Dr. Volnei tinha conseguido gravara fraude, 
a proposta, a tentativa de suborno do Ministro Magri. Diante 
daquela fita, avisei o Dr. Volnei que ia denunciar e que dava 
a ele um prazo (até terça-feira, se não me engano) para que 
ele entregasse aquela fita. Ele não entregou. Convoquei a 
imprensa e denunciei o fato. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex1 

saberia as datas em que foram feitas as gravações? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Eu tenho a relação 
a9ui. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sugiro 
à Deputada .Cidinha Campos que querendo juntar qualquer 
documento, pode passá-lo à Mesa para que façamos a juntada 
aos autos do inquérito. S. Ex' também pode fornecê-lo poste
riormente, se assim o desejar. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Assinei no dia 27 de 
novembro (está aqui a assinatura), com o Dr. Volnei Ávila, 
o Dr. Edgar Seráphico de Sousa Filho, o Dr. Voltaire, que 
é o meu chefe de gabinete, o acordo para que fosse gravado 
isso: No dia 26, foi gravado, com o ex-Ministro, e, depois, 
no dia 19 de fevereiro, foi feita com o Dr. Edgar Seráphico, 
a gravação por telefone, eu tenho os dois documentos aqui. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Isso 
significa dizer, o que V. Ex~ está falando, que o Sr. Magri 
já vinha conversando com o Sr. Volnei amiúde antes das 
gravações? · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- É o Dr. Volnei já havia 
me procurado dizendo que o Ministro vinha tentando conven
cê-lo a participar dçssa caixinha que havia. O Ministro dizia 
que todo mundo estavalevando e que não era justo ele sair 
dali sem nada. E o Dr. Volnei não sabia o que fazer diante 
disso. . . 

Muita gente pergl!nta: "Mas por que ele não denunciou?" 
Elétinha que denunciar ao seu superior hierárquiCo, que era 
o Sr. Ministro; ou então ao Sr. José Arnaldo Rossi, a quem 
também ele acusava de estar participando desse roubo, dessa 
corrupção, Então, ele não tinha a quem apelar. Por isso, 
resolveu apelar para mim _;_ mas ele já tinha me dito antes. 
Por essa razão, tínhamos gravado duas fitas, com duas lobista~. 
No dia~ de novembro, nós gravamos com D. Marlene Schu
bert, no gabine~e do Dr. Volnei, uma lobista que representava 
a A Araújo Engenharia Ltda. E no mesmo dia 5, quando 
Marlene Schubert safa, entrava a Dona Sheila Wanderley, 
que era da Con(ederaL Mas af ele marcou para um ou dois 
dias depois, porque ele tinha um outro compromisso e ela 
não estava agendada com ele. E aí nós gravamos também 
a D. Sheila Wanderley atuando em nome da Confederal, em
presa que, aliás foi denunciada na CPI e, infelizmet;tte, defen
dida pelo próprio Maurílio Ferreira Lima, o nosso Deputado 
FederaL Quando houve a denúncia de que a Confederal estava 
devendo ao INSS, havia fraudado o DARPIS, o Deputado 
Maurílío Ferreira Lima levantou-se e defendeu o ex-Presi
dente da Câmara, Deputado Paes de Andrade, dizendo que 
ele era um homem íntegro, honrado. 

É isso que quero questionar aqui. Acho que a lei, a justiça 
não pode ser só para o cidadão comum tem que ser também 
para os. deputados, para os senadores, para os empresários, 
para todo mundo. 

Porque agora se fala muito! Acho muito engraçada toda 
essa providência qúe está se tomando por causa do Ministro 
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Magri. Acho que tem que se apurar mesmo; se for possível, 
condená-lo e colocá-lo no xadrez. 

O SR.- (Fora do microfone)- Se ele for culpado. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Se for culpado, é claro. 
Eu estou absolutamente convencida de que ele é culpado 

é um problema meu. A UNICAMP acabou de revelar 
que a fita é autêntica. Eu não tinha dúvidas disso. 

Mas a primeira denúncia que eu trouxe a esta Casa, não 
foi do Executivo, foi do Legislativo, foi contra um deputado 
federal. E qual foi a providência que os deputados tomaram? 
Nenhuma, a não ser a de me acusar, e eu tenho trabalhado 
sozinha pára tentar provar que aquiloque eu disse é verdade. 

Então, acl1o que quando queremos impor o moralismo, 
quando queremos impor a correção, queremos acabar com 
a corrupção, devemos começar dentro da nossa própria Casa. 
Nós devíamos começar issó na Câmara dos Deputados, que 
é onde eu atuo, e foi por isso que eu levei e estou levando 
adiante, apesar de tantos riscos, a denúncia, contra esse depu
tado federal, das fraudes na Previdência. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Qual 
é o deputado federal? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Fábio Raunhetti do 
PTB do Rio de Janeiro. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)_.:.. Certo. 
Deputada Cidinha Campos, V. Ex~ falou na assinatura de 
um acordo para gravar essas fitas - eu não sei como V. 
Ex• chamaria isso. Eu pergunto: Vocês se muniram de autori
zação judicial,~ou isso foi feito privadamente? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, não fizemos nada 
através de pedido judicial; e não vejo nenhum erro nisso. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho) -O acordo 
foi particu~ar? 

A SRA. CID INHÁ. CAMPOS Foi particular. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- E foi 
resolvido tudo particularmente, sem autorização judicial? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- E nem acho que preci" 
sava. Eu nãó estava invadindo a privacidade de ninguém! 

O SR. RELNI'OR(Cid Sabóia de Carvalho)~ Agora, 
eu pergunto qual o espaço de tempo que há entre a gravação 
das fitas e a revelação delas à primeira autoridade. 

A SRA. CIDINHACAMPOS- A gravação da prímeira 
fita, que para mim já configurava a corrupção, onde D. Mar
lene Schubert dizia ter dado um anel de presente à mulher 
do Ministro isso para mim era o suficiente para configurar 
a corrupção foi no dia 5. E nós tentamos levar isso à 
Presidência da República no dia 14 novembro, no mesmo 
mês. Portanto, o Dr. Volnei foi para o meu gabinete e ligamos 
várias vezes para a Presidência âa República, e o Dr. Volnei 
falava com, o Coronel Pimenta, dizendo que nós tínhamos 
provas contra a atuação do Ministro Magri, porque essa senho
ra se apresentava, durante o tempo todo, como grande amiga 
dele e dizia ter dado um anel para a mulher dele e oferecia 
um presente para a mulher do Dr. Volnei. Eu não precisava 
da voz expressa do Ministro, da voz explícita do Ministro 
para entender que estava havendo uma tentativa de suborno. 
Para mim bastava isso. E nós queríamos parar por aí. Mas 
não fomos atendidos. Eu mesma recebi um telefonema do 
Coronel Pimenta no dia 14 - eu estava para viajar para 

o Rio de Janeiro e ele pediu que eu atrasasse a minha 
viagem, porque ia tentar me colocar na agenda do Presidente 
naquele dia. Depois ele ligou para dizer que não tinha sido 
possível, que era uma quinta-feira, e que encontraria, sem 
falta, uma vaga na terça-feira seguinte. E ainda perguntou: 
"A Sr~ vai denunciar?" "Não", eu disse. "Eu posso esperar 
até terça-feira. Esperei e nunca mais fui procurada. 

O .SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Nesses 
acontecimentos prévios houve a participação de alguma auto
ridade policial? A Polícia Federal foi comunicada de alguma 
coisa previamente, de que haveria uma gravação? Ou, depois 
da gravação, que houvera a gravação? Ou os contatos foram 
logo acima da Polícia Federal? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, eu não me senti 
na obrigação de comunicar nada à Polícia Federal. Fiz a grava
ção, acho a gravação legítima. Tomei a providência que deve
ria tomar e tentei explicar ao Presidente da República, como 
já havia feito anteriormente, quando levei ao Tribunal de 
Contas da União uma denúncia que está sendo julgada neste 
momento lá, sobre o envolvimento do Presidente do INSS, 
José Arnaldo Rossi. 

A mesma denúncia que entreguei ao Tribunal de Contas, 
eu levei ao Presidente da República. E para minha surpresa, 
a apuração ficou a cargo das pessoas que eu denunciava. Veio, 
muitos mesess depois. a resposta, através do Sr. Marcos Coim
bra, ê todas as pessoas que eu denunciava eram aquelas que 
explicavam as minhas denúncias. Como eu disse depois em 
carta ao Presidente da República, como se Sua Excelência 
tivesse entregado o queijo para o rato. E não vi nenhuma 
providência nesse sentido. Agora estou vendo- parece -
que hoje essa denúnciavai ser julgada pelo Tribunal de Contas 
da União. Quanto as outras denúncias, eu as tenho entregue 
ao Procurador-Geral da República. 

. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex~ 
saberia dizer à Comissão, de acordo com a experiência que 
ganhou enfrentando esse caso, como seria esse esquema de 
corrupção que envolvia o Ministro Magri? Existia um esquema 
de corrupç.io no qual o Ministro queria se integrar, ou o 
Ministro já integrava esse esquema de corrupção? E qual 
é esse esquema de corrupção? V. Ex~ poderia dizer à Co
missão? 

A SRA: CIDINHA CAMPOS- Bom, eu vou falar em 
tese, porque isto eu não posso provar. Acho que é o seguinte ... 

O s':R. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Se V. 
Ex~ não puder responder, não tem problema. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS ~ Quero dizer como eu 
interpreto, uma vez que venho cuidando disso há tanto tempo. 

As autorizações para o parcelamento de dívidas, por 
exemplo, eram assinadas pelo Presidente do INSS, José Arnal
do Rossi, a partir de 500 milhões; abaixo disso, de 350 a 
500 milhões, elas teriam que passar pelo Dr. Volnei Ávila. 
O Dr. Volnei tinha, como todo mundo sabe, um sério proble
ma de relacionamento com o Sr. José Arnaldo Rossi. Abaixo 
dos 350 milhões, elas eram assinadas pelas procuradorias re
gionais. Então, havia uma grande fatia do bolo a que o Sr. 
Rossi não tinha acesso, a que o Sr. Magri não tinha acesso, 
porque havia a interferência do Sr. Volnei. Eles precisavam 
daquela assinatura. Acho que foi por isso que o Sr. Magri 
se aproximou do Sr. Volnei para tentar inçluzi-lo à corrupção. 
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O SR. RELATOR (Cid Sabóia .de Carvalho) Isto 
é, para alcançar os parcelamentos i_ntermediários, já .que. o~ 
maiores seriam do JNSS. Não havena problemas entre.Magn 
e Rossi para a obtenção desse efeito ilícito? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, porque qualquer 
um dos dois poderia assinar, como eu já tenho aqtii em vários 
documentos. · · 

Houve ocasiões em que, como no caso Guarantã, que 
foi denunciado na CPI também, era de São Paulo o processo, 
e, no entanto o Sr. Rossi mandou que fosse levado ao Rio 
de Janeiro para que fosse feito o parcelamento, razão pela 
qual o Procurador da República do Rio de Janeiro, Rodolfo 
Tigre, pediu a abertura de inquérito contra o Sr. José Arnaldo 
Rossi. E, por incrível que pareça, pedi todo o procedimento 
da Polícia Federal de abertura de inquérito durante o prime~ro 
semestre e quando abro, está lá o nome do Sr. José Arnaldo 
Rossi. 

Acho que é lamentfÍ,vel, porque, apesar disso,. ele conti
nuava no cargo, já denunciado por um Procurador· da Repú
blica. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) . Pára 
entender bem o que V·. Ex' está explicando, pergunto se haye
ria corrupção nos financiamentos tilaiores que SOO milhões; 
nos menores, a cargo da procuradoria, também havia? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Também! Já 'há até 
gente presa por causa disso. ' 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia dé Carvalho) -E nos 
intermediários, de 350 milhões? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Há corrupção em todos 
nos níveis, envolvimendo os três Poderes- Executivo, ·Legis
lativo e Judiciário. Nas revisões acidentárias, por exemplo, 
o parcelamento não é crime, mas tem critérios, e o adotàdo 
pelo Sr. José Arnaldo Rossi é o da excepcionalidade: "auto
rizo, em caráter excepcional". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- .Oerm
tadà Cidinha Campos, nesse caso o Sr.' Volnei Ávila estaria 
também implicado, já que ele autorizava as dívidàúnte'rme
diárias. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Nunca recebi nenhum 
documento que tivesse a assinatura dó Sr. Volnei Ávila autori
zando qualquer parcelamento. Pelo contrário, numa assil).a
tura do Sr. Rossi autorizando a dar à 'certidão negativa de 
débito à ECT, há um parecer do Sr.' Volnei Ávila diz~ tido 
que aquilo era ilegàl, que a ECT não poderia ter a certidão 
negativa de débito, uma vez que ela estava devendo ao INSS. 
E, apesar disso, o Sr. José Arnaldo Rossi assinou, de novo, 
"aut('}rizo, em caráter excepcional, a concessão da certidão 
negativa de débito". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho) -Depu
tada Cidinha, voltando às fitas magnéticas. Qual foi o meca
nismo adotado para· gravar as fitas? Foi com um gravador 
simples ligado ao aparelho telefónico? Por interferência na 
caixa telefónica de um edifício? Como foí feita a gravação 
tecnicamente? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Foi amadorística mes-
mo. Do tipo "araponga". Foi feita com um gravadorzinho 
pequeno, que o Dr. Volnei levou no bolso, ao gabinete dele. 
Só isso. E a do telefone foi o que se chama de "chupeta": 
. coloca-se no telefone e passa-se para um gravador. Isso ocor-

reu quando eu gravei com o Dr. Seráphico, com a autorização 
expressa dele. 

O SR. RELATOR (Cid. Sabóia de Carvalho) Pois 
não. Foi uma gravação rudimentar? Não houve participação 
da companhia telefónica? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Porque 
é muito importante sabermos exatamente como se deu o fato. 

Agora, eu pergunto) Deputada Cidinha. V. Ex• notou 
vacilações do Sr. Voln~i A vila em gravar, ou,, depois de grava
da em entregar a fita para o fim a que ela se destinava? 
', A SRA. 'cmiNHA ÇAMPQS- Todo mundo sabe, 

eu acabei de dizer aqui, que ele ficou muito reticente; ele 
não queria me entregar a fita. Acho que ele devia mais fideli

. dade, ao Presidente, porque tinha um cargo de confiança, 
do que a mim. Ele tentou, de todas as maneiras, chegar ao 
Presidente da República. E não conseguiu. Quer dizer, eu 
tive de forçá-lo, fazendo uma segunda gravação. É essa a 
minha impressão. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) ~Agora, 
V. Ex' saberia explicar por que a preferência pelo Presidente 
da República num caso policial? Qual seria a razão?. 

A SRA.. CIDI~HA CAMfos:-;- Eu, por exemplo, não 
confio no Tuma. · . ' ' 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex' 
não confia no Delegado Romeu Tuma? Na Polícia Federal? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS'-·Não na Polícia Federal. 
Não estou falando da instituição. E'u estou falando·no Diretor 
da Polícia Federal, que tem prejudicado, ó quànto pode, as 
apuraÇões de· fraudes no INSS; Ele; demagogicamente, esteve 

· na CPI, dizendo: "Não sei se é a terceira ou quarta vez que 
venho depor aqui, mas desta vez eu tenho certeza de que 
o Governo vai me dar todas as condições para realizar um 
bom trabalho". Ele deve dizer isso para cada Presidente que 
assume, porque ele assume com cada um. Na verdade, ele 
prometia ali abrir. três delegacias só.para a apuração do INSS 
- isso qualquer um pode v.er nas .notas taquigríificas: uma 
em Niterói, uma em São. Paulo .e ·outra no Rio d~ Janeiro. 
A de. SãQ J>al.llO, eu nã<> sei, mas as do Rio de Janeiro e 
de Niterói estão absolutamente fechadas. Qualquer procedi
mento da Procuradoria, da República no sentido de agilizar 
o trabalho é sistematicamente negado pelo Dr. Romeu Tuma. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex• 
já depôs perante a Polícia Federal neste caso? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Já. 

o SR. RELATOR(Cid Sabóia deCarvalho) Eu per
gunto: o seu depoimento foi exemplàrínente tomado, ou V. 
Exnem alguma queixa quanto ao texto? · · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS.- Nenhuma queixa a 
fazer, até porque essas referências que estou fazendo se res
tringem apenas ao Dr. Romeu Tuma, e não à Polícia Federal. 
Contra o delegado que está presidindo o inquérito, não tenho 
nada. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Certo. 
Deputada. V. Ex• falou que tinha convicção da culpabilidade 
e das implicàções do ex-Ministro Antônio Rogério Magri. 
V. Ex~ poderia alinhar as suas razões, desde que elas tenharr . 
base em algum documento, em alguma prova? Qual seria_ 
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o valor da sua convicção da culpabilidade do ex-Ministro Ma-
gri? . 

A·SRA. CIDINHA'CÁMPOS- Quando eu fui inter
rompida, falei a respeito do pronunciamento do Senador,. que 
dizia: "Se ele for culpado". A partir do momento em que 
eu gravei a fita, que me foi mo;>trada a fita, .eu não tinha 
mais nenhuma dúvida, pqrque sabia que a fita não era monta
da, eu sabia que a fita não era editada, que a voz era dele 
mesmo, já havia o precedente dele ter feito a mesma proposta 
para o Dr. Volnei, e só porisso ele voltou â me procurar. 
Ent

1
ão, eu não tinha nenhuma razão para duvidar. · · 

O SR .. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) ' Quer 
dizer, então, que a convicÇ!\o da 'nobre Deputada sé baseia 
na fita:?· ' . · . ' · · . · · , 

· • Pi. SRA. CIDINHA CAMPOS- Não só nisso, mas tatn
bém nas declarações-que ~ie deu à CPI. Ele foi ouvido aqui. 
(Diálogo fora·do microfone.) 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- A últi.ma 
pergunta é qual o valor da convicção de S. Ex~ Em. que se 
baseia a convicção que ela tem para afirmar a culpabilidade 

· do. Ministro Magri? .. . . . . · · · · . 
, ',, l • ' I,. ! ', 1 . -)' 

· O SR: (Fora do microfone 1 (inau<Jfyel,). 
, 1 • • . • • i , 

. O SR. PRESIDENTE (Odacir ,Soílres) Quero p,edir 
aos elhíríe'ntes Setiadores que integram esta Comissão e aos 
que não a integram, mas que estão presentes, e aos Deputados, 
que nós nos atenhamos a essa transparência que a Comissão 
está tendo. Do mesmo modo que o eminente Relator está 

, tendo, plena liberdade de perguntar, a Deputada está tendo 
plena liberdade de rçsppnder. ,Inclusive,.a Comissão não está 
a exigir que, !l J?egutadq prove, aquilo. que está dizendo .. A 
~elatqria ~s~~ · recplhe,ndo .suosídios .para, no. fil}al .do~ ,traba

)hos, prqferi.r o seu relatório. D,emodo que d~vo,lvo a palavra 
, ao R~l,ator, para que prossiga na sua ~nqu~rição,. , , 

· ' · 'O SR. RELATOR (Cid Sàl:lóia de Carvalho)..:...... Eu go~t~
ria,também,de explicarque o tneu procedimento'étécnico. 
Não tenho um procedimento emocional, e que as testemunhas 
não têm propriamente advogadós. A Deputada Cidinha Cam
pos tem primado pela.' capacidade· de falar e pelo direito de 

· dizer o que tem ousado. E ao'Relatór cabe exatamente éscutar 
·tudo isto, Clentrb de perguntas elaboradas teértícamente, para 
obteF um-resultado·técnico. · · · 

. Perguntei à- Deputada os elementos de sua conyicção, 
·que são ·elementos que interessam à Comissão: 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Mesa já 
deferiu a indagação de V. Ex' V. Ex~ pode prosseguir na 
sua inquirição. , , , 

. . A SRA. ÇIDINH~ CAMP~.s :._ R,espoqde,ndo à p':r
gunta de V. Ex', Senador, devo dizer que em agosto, se nao 
me ehgáno ( eÚ 'ac~bet . de pt;:r,der ,O roteiro,. aqui, de todas 
as datas), fiz urn pedido à Mesa da Câmara- antes, portanto, 
muito antes· da gravação'-'-, para que ó Ministrei fosse enqua
drado por crime de responsabilidade, uma vez que ele era 
incapaz de ll1e responder qual o total da dívida do Fundo 
de Garantia, Demos vários prazos, como é de hábito, para 
que ele respondesse, e só depois que a Mesa aceitou enqua
drá-lo é' que ele resolve~.~- responder que não sabia, não tinha 
idéia do volume da dívida. · 

O SR. RELATOR (Cii:lSabóia de Carvalho) O Minis-
tro Magri não tinha idéifl do volume da dívida. Parece à Sr" 

. que ele falhou quanto a responsabilidade• como ministro? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Eu não tenho a menor 
. dúvida· disso. Ele já estava no cargo liá muito tempo. Tinha 
feito.promessas, durante a outra CPI, de apurações, e não 
tinha resolvido nada até aquele momento. Existe uma grande 
manobra. Até agora eu me sinto prejudicada nas apurações 

. que venho fazendo. . 
Eu porexempl?, pedi, agora, o enquadramento do Minis

tro da Educação, porque fiz um pedido, há muito. tempo, 
para que me dessem os documentos da legalização. de três 

. faculdades no Rio.de Janeiro, que, segundo denúncias, foram 
encaminhadas no ,mesmo dia, .na. mesma hora, pelo mesmo 
fiscaL e que podem, me levar a uma prova contra um deputado. 
Eu. não consigo que me cedam esses documentos. Já mudou 

. o:ministro e os documentos não vieram. Então, por que essas 
dific).lldades? A última alegação é que isso atrapalharia o traba
lh,o deles, ou seja, do MEC. Eles têm mais é .que trabalhar 
mesmo. Eles é que est~o atrapalhando o meu trabalho. 

O SR. RELA 'fOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Depu
tada Cidinha, V. Ex1 entregou, então, o fato ao conhecimento 
público, houve a divulgação das fitas. Pergunto: o seu relacio

, pamento, depois desse ~ato, éom o Sr; Volnei Ávila, continuou 
9 mesmo ou houve ~onstrangimento; por parte dele, depois 
de suas posições de dctnúncias? , , 

; ' ! 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Nunca mais falei com 
o Dr. Volnei Ávila. Ele tem atéliga!-lp, e o meu chefe de 
gabinete para ele, também. A princípio, eu fiquei muito irrita

. da,. me senti traída. NÓS havíamos combinado que' ele i~ia 
me entregar a fita. Então, eu me senti tràfda. Quando disse 
a ele que. ia denunciar, numa terça-feira; fui muito agressiva 
e disse. que era a última chance dele sair como herói ou como 
covarde. Mas, depois,· eu entendi a posição dele. Quando 
ele esteve na CPI, ele foimassacrado. Agora, tentaram, quan
do esteve aqui o ex-Ministro, de novo, denegrir a imagem 
desse homem, de maneira leviana,· Um Deputado chegou a 
diz~r que ele ti11ha estuprado uma senhota. Eu acho isto muito 
leviano. Depois, esse Dep~tado disse: , '~Não, era. o que eu 
estava· ouvindo falar". Éntão, as pessoas vão começar.' a ter 
medo i:le dar sua contribuição em qualquer depoimento ~esta 
Casa, uma vez que elas acabam condenadas por antecipação. 

... Q SR. RELATOR (Cid Sabóia a~ Carvàlho) -Agora, 
eu pergunto a V. Exª: trinta mil dóÍ!\n;1s teria sido o suborno 

. do Ministro. A Depútada tinha algum indicativo de onde tinha 
.vindó esta importância, e qual a razão de se pagar essa impor-

. tância a,9'Ministro, se é que i~so foi pago. . . 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Eu só soube depois 
que a fita foi divulgada e dela tomei conhecimento através 
da revista Veja e, depois, pela TV Globo. Até então, não 
tivera acesso à fita e não a tenho até hoje, foi quando fiquei 
sabendo que menciollaVa ter vindo do Fundo de Garantia 
para uma empresa -:-: como está na fita e todo mundo sabe. 
Nesse aspecto não sei mais do que isso .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex' 
não tem nenhum fato além da fita? ·. · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - No que diz respeito 
ao pagamento desses 30 mil dólares, não .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia .de Carvalho) V. Ex' 
não tem nenhum fato paralelo à fita sobre os 30 mil dólares 
que teriam dados ao então Ministro Magri? Só a fita? Só 
o que sabemos é o que V. Ex~ sabe? 
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A SRA. CIDINHA CAMPOS ~Da fita é só! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho}~ Certo. 
V. Ex~ recebeu alguma pressão depois de tudo isso? Alguma 
ameaça? De quem teria recebido essa ameaça, 'pressão, desa
foro, tentativa de calá-la algo assim? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - As ameaças são muito 
anteriores, desde que denunciei o Deputado Fábio Raunheitti. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Mas, 
e quanto a esse episódio? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS.;_;_ Não! Mas, se V. Exª 
está preocupado com a minha vida, não é só esse -episódio 
que interessa. Eu acho que a ameaça é uma coisa grave; 
e revela uma máfia que existe por trás do INSS, principalmente 
em algumas regiões do País. . 

Três dias antes de matarem o meu cachorro, recebi um 
telefonema, que foi te.stemunhado por um 'agente federal, 
dando até o nome da''pessoa que tj!ria sido contratada para 
me matar. Isso foi num domingo, no dia 4 de dezembro. 
Foi o dia que morreuo meu cachorro, foi no domingo anterior. 
Três dias depois, entraram na minha casa, num condomínio 
de segurança, e jogaram veneno para o ,meu cachorro."-:-' a 
autópsia e a perícia dizem que era veneno mesmo que. foi 
encontrado na carne. Avisei a polícia', antes, de saber que 
alguém teria sido contratado para me matar. ' 

O SR RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho}-,. v: l3xª 
teve algum conta to como ex-Ministro Aritônio Rogério Magri 
antes dessa denúncia a qualquer pretexto? Já teve contàto 
com o ex-Ministro Antônio Rogério Magri pessoalmente?· 

A SRA. CIDINHA ÇAMPOS- Tive, em algumas reu
niões da CPI. 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de carvalho) ~-Só nesse 
caráter? Como parlamentar? Em função parlamentar? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Só! 

OSR. RELATOR(Cid Sabóia de Ótrvalho) -Sr, Presi-
dente, a Relatoria voltàr'á. ao final, se for ,necessário., . , 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- APresidênéià 
determina a juntada de· duas cópias xerox, de declarações 
encaminhadas pela Deputada Cidinha Campos aos autos da 
CPL · · 

Passo a palavra ao Senador Aniir Lando, par~ inqUirir 
a depoente. · · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Está aqui também a 
gravação do telefonema do Dr. Seráphico com o Dr. Vblnei. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) A Presidência 
determina também a juntada da·. gravação do telefonema do 
Dr. Seráphico ao Dr'. yolnei. 

O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, Sr~ Deputada 
Depoente: 

Estou preocupado porque,, no bojo ~ como falava o 
ex-Ministro Antônio Rogério Magri _:, verifica-se que há 
indícios de corrupção. Mas, a investigação aqui, também, é, 
fundamentalmente na forma da Constituição em vigor, uma 
instrução criminal e segue, mais ou menos, os· parâmetros, 
a mesma rigidez. 

Vamos analisar objetivamente, não vamos esquecer a 
mídia da imprensa. Vamos analisar o fato em si. E o que 
interessa para o Direito é o fato. · 

Temos uma declaração, que reputo verdadeira, de alguém 
que diz ter recebido um suborno de 30 mil dólares. Ou seja, 
temos apenas uma declaração que diz ter recebido uma vanta
gem eni razão do exercício de cargo público: prevaricação 
tipifiCação penaL . ' 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Corrupç.Ío! 

O SR. AMIR LANDO- Arigor, poderíamos aí ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS .,...... Prevaricar é deixar 
de praticar ato de ofício, receber dinheiro não! Receber dinhei
ro é corrupção mesmo. 

.. ' O SR .. AMIR LANDO Então, corrupção. Até ia che· 
gar' mi corrupção. Quanto a isso não vamos discutir. 

' Mas, é preciso uma materialização dessa afirmação. Veja 
bem, porque eu duvido que qualquer Tribunal impute alguém 
por dar uma declaração. Seria preciso que chamássemos o 
corpo de delito. Não estou defendendo. Estou preocupado 
em que isso não caia no vazio, Daí a minha colocação prelimi
nar: não me tome que seja contrário; quero apurar. 

Mas, temos que analisar esse fato. 
Corrupção,, prevaricação, não sei onde exatamente os 

dúis crimes também pode,riam ter sido praticados pelo Mi-
nistro. ' ' · 

. . Agora, teríamos que ver exatamente, primeiro, se' o fato 
que teria ensejado o' recebimento dessa vantagem pessoal, 
se houve realmente lesão ao patrimônio público no parcela
mento. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS. 
mento. Isso é outr~tden,úncia. 

Aí não foi parcela-

O SR. AMilt LA,NDo' ~ São vádas.as de.ruincias. 

Enfim, precisaríamos materializar, ter um corpo d~ deli· 
to, porque senão, nobre Deputada, isso cairá no vazio. Daí 
uma indagação: V. Exª teria algo mais a acrescentar ao todo? 
Não' neste caso específico, evidente, dessa vantagem eventual 
com relação. a essa facilitação de financiamento que houve, 
que ném seria desse Ministério, mas de outros. V. Ex~ entende. 
Mas, o que teríamos para comeÇar uma indagação fática, capaz 
de realmente caracterizar corrupção, prevaricação, enfim, cri
mes contra a administração pública em geral? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Senador Amir Lando, 
V. Ex• quer a materialização. Eu acho que nunca tivemos 
uma prova material mais contundente. Entendo que só por 
isso esta CPI foi aberta, porque nunca tivemos a confissão 

· de um Ministério de est&r recebendo dinheiro. 
• Esta é a CPI da cprrupção. V. Ex• fala em lesão ao 

. patrimônio. E o ex-Min)stro diz, na fita, que levou de uma 
empresa, só falta esta qPI cohstantar que não tem a menor 
importância. . . , 

' •. O SR. AMIR LAN'pO Não, nobre Deputada, não 
queremos isso. V. Ex' est~. de espírito armado contra a minha 
indagação. 

A SRA. CIDINHA <tAMPOS- Não contra a indagação 
de V. Ex' contra a CPI. 

O SR. PRESIDENTE ( Odacir Soares) - Gostaria de 
pedir ao nobre Senador Amir Lando que objetivasse a pergun
ta, de modod que a depoente materializasse a sua resposta. 

O SR. AMIR LANDO -Sr. Presidente, estou tentando 
exatamente buscar da nobre Deputada ... 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
está compreendendo. 

O SR. AMIR LANDO - ... algumas sendas píira as 
desvendar. Veja V. Ex~ isso tem que ser esplicado porque 
o ex-Ministro poderia vir aqui, e discordar ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Mas o ex-Ministro já 
veio. 

O SR. AMIR LANDO- Não aqui nesta Comissão, 
não. 

Agora fez uma afirmação. Eu posso afirmar, agora,.neste · 
momento, que matei uma pessoa, isso não constitui delito, 
Veja bem, uma prática delituosa, é evidente que é essencial. 
Então, precisamos ir buscar os meandros- sei que ê difícil, 
mas se não chegarmos lá veja bem V. Ex~,não vamos conseguir 
fazer nada. 

É evidente que essa declaração poderá ser exercida pela 
opinião pública, mas ela não é uma prova cabal. Isso que 
quero dizer. Não tenho a convicção jurídica de V. Ex~, pelo 
fato de alguém dizer que recebeu uma propina ou que matou 
alguém, por mais fundo, constitua, evidentemente, a prova 
cabal do crime. Se _eu praticasse um crime de difamação, 
a minha flexão de voz. ou o meu gesto seria a prova material. 
Mas, no caso específico, teríamos que tentar buscar. 

É nesse sentido que eu queria contribuição· de V. Ex~ 
. porque é difícil. Estou dizendo isso a V. Ex~ com convicção. 
Eu tenho combatido na tribuna, constantemente, a corrupção 
em vários outros níveis. Quando falo, aqui, a V. Ex~ que 
há, evidentem~nte, no parcelamento facilitação etc., então 
deve haver um prejuízo. Como V. Ex~ falou não se seguem 
os critérios legais, mas seguem os critérios excepcionais. Tudo 
isso precisaríamos ~aterializar para poder ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Mas eu tenho as provas 
.disso. Do parcelamento eu tenho! 

O SR. AMIR LANDO- V. Ex~ entende? Quer dizer, 
isso é fundamental, V. Ex' oferecer isso, então, à Comissão .. 

Mas, sobre esse fato específico, V. Ex' poderia nos dar· 
uma senda, apontar um caminho onde se pudesse realmente . 
provar? 

A. ~RA .. CIDil'-iHA CAMPOS - Isso quem ~em. que 
fazer, nobre Senador Amir Lando, é a Polícia Federal.. 

Agora, aéredito que existem posiçÕes diferentes das de 
V.Ex'. . 

Acho que foi o Dr. Aristides Junqueira, Procurador-Ge
ral da Rep~blica, que disse ser a confissão maior das provas. 

Recentemente, vimos naquele lamentável episódio dq as
sassinato daquela menina brasileira, nos Estados Unidos, filha 
de pais árabes, que a prova do crime foi uma fita gravada 
dentro do apartamento e de maneira clandestina, pq,rque esta
va se apurando a posição política daquele homem, só que 
dinheiro não faz barulho e a vítima grita. Então, como é 
que V. Ex' quer que eu faça? Vou colocar um sininho no 
dólar. Não sei como fazer. 

O SR. AMIR LANDO - A sr~ deu a resposta mais 
evidente. Quer dizer, se depoente não existiram os 30 mil 
dólares, se não existiu quem os deu, se não existiu quem 
os recebeu, isso vai cair no vazio, não tenho dúvidas disso. 
Não estou defendendo ninguém . 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Recentemente um poli
cial federal foi condenado, tendo como prova apenas uma 
gravação. 

O SR. AMIR LANDO - Não falo sobre a gravação, 
não é isso. O que quero dizer mais uma vez, ouvi a declaração 
do Dr. Aristides que aí divirjo, porque uma coisa é uma 
resposta que se dá. a um fato que se apresenta, mas quero 
ver o parecer fundamentado do Dr. Aristides. 

Concordo exatamente com V. Ex' lá nos Estados Unidos 
tinha a vítima. lá teve os gritos e uma série de fatos concretos 
que foram apenas traduzidos nessa gravação. Agora, aqui, 
não temos uma declaração de alguém que diz ter recebido 
um suborno. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS-, O que levaria uma 
pessoa a dizer isso? Pergunto ao Sr. E bonito dizer a •um 
subordinado que levou 30 mil dólares? 

O SR. ALMIR LANDO - Tudo isso seria reprovável 
do ponto de vista moral. ' 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Seria matéria de orgu
lho para um Ministro fazer isso? 

Se à voz é dele, por que ele faria isso? 

O SR. AMIR LANDO -A mesma voz que disse pode 
retirar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
solicita ao Senador Amir Lando e à depoente que não es~abe
leçam o diálogo e que se atenham à pergunta e à resposta, 
porque se não chegaremos ao fim desta reunião. 

A Presidência entendeu que V. Ex~, Senador, quer saber 
da Deputada se além da fita, da gravação, existe alguma outra 
prova que demonstre isso. 

O SR. AMIR LANDO -V. Ex' Deputada, respondeu, 
de certa forma, a isso, especificamente, mas falo com relação 
a todo esse iter criminis, porque V. Ex~ já está pesquisando 
um comportamento ilícito ou criminoso. há algum tempo e 
tem dados concretos de alguns indícios.· Seria fundamental 
a minha intenção exclusivamente, é isso, se pudesse enriquecer 
com mais alguns dados. Evidentemente que sei ser difícil, 
tudo isso que V. Ex~ disse entendo perfeitamente, V. Ex' 
já conseguiu essagravação, rhas se tivesse algum fato a acres
centar seria fundamental, para se tentar buscar provas. Sei 
que cabe à Polícia, mas cabe também a esta Comissão, porque 
senão esta Comissão poderá cair no vazio. 

Era isso o que eu gostaria de dizer. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Considero que havendo 
disposição política, não faltarão provas, basta que se analise 
as responsabilidades dos parcelamentos, quem pediu~ quem 
autorizou, quem fez, que se apure as compras do Sr. Antônio 
Rogério Magri. Mas, volto a dizer, pará mim, essa gravação 
é prova, e gritante. Agora, existem outros caminhos- eviden
te. Aquela interrupção do trabalho da Comissão, qtie anali
sava esses parcelamentos por um período tão demorado, é 
um indício muito grave de que ali eles tentavam ocupar o 
espaço para poder usar a prerrogativa de autorizar esses paga
mentos ou não, e todos os que denunciei ao. Tribunal de 
Contas da União foram feitos nesse período. Tenho aqui a 
portaria do Ministro também os parcelamentos de algumas 
empresas. 

O SR. AMIR LANDO- Acho que V. Ex~ nesse mo
mento coloca aí para a Comissão algumas pistas que são funda-
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mentais, que devem ser pesquisadas, porque teremos que che-
gar no final com algo concreto. · 

A fita, vamos dizer assim- já está nas mãos da Polícia, 
já temos um inquérito que, de certa forma, vai aprofundar, 
vai apurar. Mas o que nos interressa não é esse fato, seria 
esse todo, porque há um processo escabroso, de certa forma, 
de vilipêndio do patrimônio público e, no caso específico, 
do INSS. 

Agora, evidente é que terá que ser analisado fato a fato 
para se apurar. 

Agradeço, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) A Presidência 
passa a palavra para o Senador Rachid Saldanha Derzi. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI Nobre Depu
tada, tivemos aqui o depoimento de V. Ex' que naturalmente 
será muito útil, ao lado da fita, mas algumas dúvidas eu pelo 
menos ainda tenho. 

É crime o parcelamento de débitos? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Não. Mas houve um. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI-:- A segunda 
pergunta. 

A senhora tem provas de parcelamentos ilegais? 

Quais foram os beneficiários? Porque esses que fizeram 
parcelamento ilegal é que possivelmente tenham dado os 30 
mil dólares. 

A S~A. CIDINHA CAMPOS - No caso dos 30 mil 
dólar.es, .senador, na fita existe a declaração do Ministro que 
estana hgada a concessão de verba do Fundo de Garantia 
para obras no Acre. E outra coisa, não tendo nada a ver 
com o parcelamento. 

. Mas existe o aspecto do parcelamento, que também é 
mmto grave, e que ,iá expliquei, acima de 500 mil dólares 
só poderia assinar o Presidente do INSS ou. o Ministro ·e 
foram assinados vádos procedimentos, sendo que um é inde~o
roso, da Coral Transportadora Ltda., do Rio de Janeiro. Essa 
empresa eu a denunciei ao Tribunal de Contas da União 
bem como à Procuradoria-Geral da República. Ela não pagav; 
ao INSS, teve treze carretas seqüestradas pela justiça, o dono 
f~cou deposit~rio }~fiel porque não entregou as carretas. En
tao, um. functonano do INSS apelou à Justiça e conseguiu 
que o JUIZ da 17~, Vara Federal ao Rio de janeiro determinasse 
a pri~ã~ de um dos sócios. Dois. dias depois da decretação 
da pnsao, o dono dessa firma veio para Brasília e o Sr. José 
Arnaldo Rossi, apesar disso, assinou, em caráter excepcional 
o parcelame~to, que nenhuma pessoa normal pode aceitar, 
P?~que é fetto da seguinte maneira: primeiro ano, 1% da 
dtvtda; segundo ano, 2%; terceiro ano, 4%; e deixam mais 
de 50% para os últimos 3 anos, do total de 6 anos. Ora 
é evidente que depois de 3 anos o Presidente não está mai~ 
aí, e voltam a zerar a conta,. e ninguém paga rigorosamente 
nada. Zerar como tem acontecido várias vezes em muitas 
circunstâncias, mudam o nome das firmas. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI 'São zeradas 
sem o pagamento? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS~- Sem zerar. Se é a cerÚ
dão negativa de débito que estou falando. 

Quantas empresas devedoras têm certidão negativa de 
débito? 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Isso é crime! 

. Isso tem que se provar para pôr na cadeia quem fez 
Isso, porque zerar sem o pagamento é crime. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) porque 
a partir do momento que,parcela,. obtém-se a certidão. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, em algumas vezes 
sem pagar o parcelamento. 

O SR. OZIEL CARNEIRO Não existe certidão de 
quitação de débito no INSS, o que existe é certificado de 
regularidade. É diferente. 

. A SR_A: CIDINHA CA-MPOS- Existe .certidão nega
ttvo de debito. Tenho uma aqui para mostar para V. Ex~ 
dada a ECT. 

O SR. OZ,IEL CARNEIRO -Então está fora da lei. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Mas existe. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Eu queria inda
gar do Senador Saldanha Derzi se tem mais alguma pergunta 
a fazer. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI - Agradeço 
a generosidade do nobre Senador Eduardo Suplicy em ter 
me cedido esta oportunidade. Muito grato,' Senador. Muito 
grato a nobre Deputada. · · · 

. . O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-Passo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy. · 

A SRA. CIDINHACAMPOS- Esta aqui a obtenção 
de certidão negativa de débito- CND, junto ao INSS. Está 
aqui a certidão dada a Empresa de Correios e Telégrafos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex~, Depu
tada, naturalmente vai juntar esses documentos aos autos da 
CPI, suprindo essa dúvida~ 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

· O SR. EDUARDO SUPLICY ~Sr. Presidente, Senador 
Odac~r Soare~, Sr' 1 Deputada Cidinha Campos, no decorrer 
das diversas mdagações feitas na outra CPI sobre o Fundo 
de Garantia do tempo de Serviço, podemos ver que o caso 
aqui examinado relativamente ao' Ministro Magri, objeto desta 
C~PI, se relaciona com outros, especialmente o caso da aplica
çao dos recursos do Fundo no Acre .. Por exemplo no Estado 
do Amap~, be~ como em outras cidades e municípios, há 
caso~ de fmanctamento para saneamento básico, cànalização 
de corregos. Pergunto lie, no esforço de apuração que vem 
fazend?, V. Ex~ acompanhou a forma como foi feita apreciação 
do pleito para canalização de obra de saneamentono Acre, 
pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço. Sabemos que dependia não apenas da recomen
dação do Ministro Magri, presidente daquele Conselho Cura
dor, mas também do representante do Ministério Social, de 
parecer da própria Caixa Económica Federal. Isso nos foi 
exposto aqui, no Senado, pelo ex-Ministro Magri e pela ex-Mi
nistra Margarida Procópio e que houve um voto preparado 
sobre aquele pleito, o voto n9 10, que foi apreciado em reunião, 
exatamente logo após a entrada do Ministro Magri, na reunião 
do Conselho,cu.rador. Então na medida em que, para aquela 
em a dependencta de outras pessoas, pergunto se V. Ex~ exami
nou isso e se procurou apurar todo o elo relativo a este caso. 
Considero esta pergunta complemento da que fez o Sr. Rela
tór, quando perguntou se V. Ex; havia percebido como uma 
complexa rede de transações e de influência ilíéitas. 
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A SRA. CIDINHA CAMPOS Não, SenadorSuplicy, 
não pude apurar isso, porque, conforme disse, só tomei conhe
cimento do conteúdo da fita, ou seja, desta relação do Fundo 
de O arantía com os 30 mil dólares, através da imprensa. 
Eu nunca tinha ouvido esta fitá antes. Portanto, êu não tinha 
condições de saber que dizia respeito a .isso. O que· sei foi 
publicado pela imprensa. Não apurei nada a esse respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacit Soares)- V. Ex~ continua 
com a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Presidente, gostaria 
de formular uma pergunta a V. Ex• e ao Relator. 

Preocupa-me, aqui, a maneira como nós, Senadores e 
Deputados, vamos realizar essa difícil tarefa de apurar os 
casos de corrupção. Eu até me pergunto, Presidente, querendo 
colaborar, qual o melhor procedimento? De um lado, a Comis
são Parlamentar de Inquérito, que examina a corrupção em 
obras públicas, presidada peloSenador Rui Barcelar tem ido 
a fundo sobre inúmeros casos de corrupção em obras públicas. 
Ali, já temos um acúmulo de situações que estão sendo objeto 
de apuração. De outro lado, a CPI sobre o Fundo de Garantia 
que apura irregularidade sobre o Fundo de Garantiâ, procura 
aprofundar-se nos casos como o do Acre e outros. Agora 
temos esta CPI criada para examinar os fatos relativos 'ao 
ex-Ministro Magri e corelatos. Então, quero poder colaborar 
com o conjunto das três para que nós, no Congresso nacional, 
cheguemos à verdade destrinchemos tudo. É preciso que esse 
esforço seja coordenado por todos nós. . 

Tenho a Impressão, inclusive, que essas três CPI terão, 
em àlgum momento, de cóoperar uma com a outra juntando 
os documentos comuns. · 

O SR. PRESIDENTE (Oda~ir Soares) A Presidência 
deseja informar-lhe que, com o objetivo pretendido por V. 
Ex~ já ontem, a comissão requereu à Procuradoria-Geral da 
República', à. Polícia Federal e à CPI In~titucional do Fundo 
de Garantia todos os documentos que possam servir de subsí
dios a esta comissão. e,. em função daquílo q'!e está contido 
nesses documentos, possam evitar, inclusive percla de tempo. 

V. Ex• fez agora' uma indagação ã Deputada, relativa 
à decisão do Conselho Curador do Fundo de•Garantia e aos 
documentos que instruíram aquele processo. Estamos também 
requisitando essas peças ao Ministério da Ação Social e à 
Caixa Económica Federal para instruir essa questão, a fim 
de que a Comissão tenha recursos que possam contribuir para 
aclarar possíveis omissões nos depoimentos que forem aqui 
prestados. 

O SR. EDUARDO SUPLICY .....:__Sr. Presidente, eu ape
nas gostaria de perguntar à Deputada se conhece algum outro 
fato correlato aos eventos Citados. na gravação, tais como a 
possível ligação do ex-Ministro Magri com pessoas que realiza
vam lobby, seja no que diz respeito ao parcelamento de dívidas 
do INSS, seja no que diz respeito à destinação de recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Quanto ao Fundo de 
Garantia, Senador, só fiquei sabendo pela imprensa: com refe
rência ao parcelamento de débitos, tomei conhecimento atra
vés das duas gravações anteriores e de conversas com o Dr. 
Volney. . . 

Tenho agora o roteiro das portarias do ex-ministro, colo
~ando o Conselho de Recursos da Previdência Social em reces-

so. Primeiro, saiu no Diário Oficial de 11 de dezembro de 
90. Ele prorrogou o recesso até 28-2-91, depois até 7-3-91, 
a ~eguir, até ;l-4-91 e, por último, até 18-4-91. Tudo foi publi· 
cado no Diário Oficial. Os parcelamentos denunciados por 
mim ao Tribunal de Contas da Uniãos são todos deste período. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado, Deputada. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Concedo a 
palavra ao Senador Oziel Carneiro. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, cheguei um pouco atrasado e talvez a pergunta que 
vou formular já tenha até sido respondida. Se, de fato, isso 
tiver ocorrido, V. Ex~ pode me dizer. 

.. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esclarecerei 
a V. Ex~ 

O SR. OZIEL CARNEIRO Se o objetivo era real-
mente proteger o património público, ppr que foi procurar 
o Palácio do Planalto, a Presidência da República para fazer 
a denúncia, e não diretamente a Procuradoria- Geral da Repú· 
bllca, pois pela nova Constituição, qualquer cidadão pode 
ali fazer a denúncia diretamente'l 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Pelo que o Dr. Volney 
me disse, ele exerce um cargo de confiança do Presidente 
da República, e tinha a convicção de que o Presidente da 
República não sabia daquilo. Se soubesse, tomaria as devidas 
providências. 

. O SR. OZIEL CARNEIRO -A minha segunda coloca
ção, em conseqüência resposta da nobre Deputada, é: se o 
Dr. Volney, alegando provavelmente hierarquia ou cargo de 
confiança, que ele ocupava, preferia se dirigir ao Presidente 
da Republica, por que V; Ex', nobre Deputada, não fez a 
denúncia, diante das .provas que afirmou ter aqui? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Mas fiz a denúncia. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Porque não à Procu-
radoria? · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Fiz a denúncia quando 
tomei conhecimento dos fatos e tive a fita na mão. Aliás, 
não tinha nem aquela fita, tinha uma outra que comprovava 
a existência da primeira, e resolvi tomar o caminho mais curto, 
porque, desde junho do ano passado, estou denunciando o 
Sr. José Arnaldo Rossí, no Tribunal de Contas da União. 
D.esde maio, estoudenunciando o Deputado Federal, e não 
aconteceu rigorosamente n11da. Tornei público a minha penún· 
cia e não estou arrep.;ndida disso, porque a imprensa tem 
cumprido um importante papel no esclarecimento desses ca
sos, fazenclo até o serviço da Polícia Federal. Quando esse 
órgão pensou em mandar alguém para o Acre, a imprensa 
já estava lá, fazendo o levantamento de tudo o que tinha 
ocorrido. Portanto, não em arrependo disso. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Comungo da idéia de 
V. Ex~ sobre o comportamento da imprensa e o meu desejo 
é que a Comissão possa realmente chegar aos culpados para 
que haja a devida punição. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Tem a palavra 
o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Qual o critério que a Presi
dência vai adotar, no sentido das interpelações? 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A idéia básica 
da Comissão é não restringir o càráter das interpelações, a 
fim de que elas possam ser produzidas com a amplitude neces
sária para a Comissão atingir os seus objetivos. Agiremos 
do mesmo modo em relação àquilo que ós depoentes deseja
rem dizer. Ouvimos alguams considerações subjetivas e obje
tivas da depoente, mas, como se trata de um assunto delicado, 
ou seja, a apuração de um fato tipificado como crime, a Presi
dência e, ao que me parece, o Relator, não pretendem exercer 
qualquer tipo de restrição às interpelações e nem, evidente
mente, às respostas que aqui foram proferidas. · 

O SR. MÁRIO COVAS- Expressei-me indevidallfente 
Sr. Presidente. O meu problema não era fixar a latitude cl!ls 
interpelações, mas a sua seqüência é o critério que à Mesa 
adota com relação a isso? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O Relator tem 
o privilégio de fazer as suas indagações quando assim o dese
jar. Tão logo à Deputada considerou terminado o seu depoi
mento, o Relator solicitou à Presidência que a palavra lhe 
fosse imediatamente concedida. Tem sido esse, a partir desse 
primeiro depoimento, o comportamento da Presidência; pas
sando, em seguida, a conceder a palavra aos. interpelantes, 
após a devida inscrição como tais. 

O SR. RELATOR CID SABÓIA DE CARVALHO 
Tenho a impressão de que o Senador Mário Covas está que
rendo saber quem serão os depoentes. Então, devo Írifóm1ár 
que o Relator... ' 

O SR. MÁRIO COVAS - Não, estou querendo saber 
quem são-os interpelantes. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soàres) - Osinterpe
lantes serão o Relator e todos aqueles Senadores ou: Depu-
tados que se inscreverem como tais. ' 

O SR. MÁRIO COVAS-Portanto, qualquer Deputado 
ou Senador que aqui chegue, após se inscrever, obedece exata
mente à ordem? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Depu-
tados, não, porque a Comissão é do Senado. 

O SR. MÁRIO COVAS- O parlamentar não participa 
desta Comissão? · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quem 
participa desta Comisão são especificamente os senadores. 

O SR. MÁRIO COVAS - E cada senador instrui o 
seu questionário em que seqüência, independentemente de 
ser ele Membro ou não da Comissão? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Em princípio, 
sim, Senador. É o Regimento que dispõe sobre isso. 

O SR. MÁRIO COVAS - Não sei onde o Regimento 
dispõe sobre isso. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - É norma da 
Casa permitir que o Senador, sendo Membro ou não de Comis
são, participe dela, não podendo apenas votar. 

O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito! Não vejo qualquer 
inconveniente nisso, até pelo contrário, penso que esse deve 
ser o procedimento adequado. Apenas parece-me que a norma 
tem sido que os Membros da Comissão interpelem antes da
queles que não o são. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - É,tem sido 
este o procedimento. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não estou colocando nenhu
ma margem de dúvida, só quero saber como proceder. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) V. Ex~ está 
levantando uma questão importante. Se a Comissão consi
derar que aqueles que são Membros dele devem interpelar 
primeiro, adotaremos esse comportamento. É que corremos 
uma lista de interpelantes e, na realidade, todos eram da 
Comissão, na reunião de hoje, pelo menos. 

O SR. MÁRIO COV A:S Desde que V. Ex~ entendeu 
que todos eram da Comissão, o pressuposto é que, se houvesse 
alguém que dela não fizesse parte, este interpelaria após os 
membros efetivos, 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Não entendi. 
Se V. Ex~ considerar que os Membros da Comissão devem 
ter a precedência na interpelação,a Presidência assim se com
portará. A meu vet esse é um critério justo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Mas não é o critério que 
aPresidênci!l adotol! até agora'! 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Não. Neste 
momento fizemos correr uma lista de inscrição para aqueles 
que desejarem interpelar a depoente. Se o melhor critério 
for o de se conceder a palavra aos Membros da Comissão, 
a Presidência assim se comportará. 

O SR. MÁRIO COVAS - Volto a perguntar: se um 
parlamentar não pode estar naComissão, pode levantar uma 
questão de ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Não, não pode. 
Acabamos de dizer que o Deputado estava levantando uma 
questão de· ordem ... 

O SR. MÁRIO· COVAS _;_ Quero dizer que não há 
inconveniente algum, no meu modo de ver, a participação 
de qualquer Parlamentar. Apenas me parecia que a lógica 
é que os membros da Comissão deveriam interpelar em primei
ro lugar. Além disso, para mim, Parlamentar inclui o Senador 
e o Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
faz um esclarecimento complementar. Tão logo corremos a 
lista, ápenas o Senador Amir Lando ins.creveu-se como inter
pelant~; posteriormente outros Senadores o fizeram e, por 
últimp, V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS Não estou requerendo passar 
na frente de ninguém, pelo contrário. 

O ~R. PRESIDENTE (Odacir Soares) ,_,.Não se trata 
disso. E que V. Ex~ chegou cedo, mas só se ipscreveu por 
último. 

O SR. RELA TO R (Cid Sabóia de Carvalho)-Sr. Presi
dente, eu gostaria de lembrar aos Membros da Comissão que 
podem sugerir à Relatoria e à Presidência nomes de pessoas 
que devam ser ouvidas. Porque, por enquanto o Relator tem 
seguido apenas uma lista do seu próprio convencimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O Senado Má
rio Covas está com a palavra. 

O SR. MÁRIO COVAS ~Deputada Cidinha Campos, 
quero dizer, em primeiro lugar, da rriinha admiração pessoal. .. 
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O SR. RUY BACELAR - Se o Senador Mário Covas 
me permite, eu gostaria de expor meu ponto de vista, sobre 
a questão que S. Ex~ abordou anteriormente. No meu entendi
mento deve-se dar preferência aos membros da Comissão, 
aos Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Essa questão 
já está decidida .. 

O SR. RUY BACELAR Não, V. Ex• não a colocou 
em votação~ Então, não pode estar decidida. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Pareceu-me 
que, sendo justa, seria necessário ... 

O SR. RUY BACELAR- Pode ser justa para V. Ex\ 
e não ser para mim. Pelo menos na CPI que presido nunca 
coibi de Parlamentar usar da palavra. Creio que se deve dar 
preferência aos Senadores membros da Comissão; posterior
mente, admito até os Senadores não membros da Comissão, 
mas proibir que um Parlamentar, que um Deputado também 
se manifeste é um abuso, é um absurdo. Daí eu colocar .essa 
minha posição para que os membros da Comissão possam 
decidir. Não vejo porque Parlamentar, por ser Deputado, 
não possa usar da palavra. Ele pode não ter direito a voto, 
como também direito a voto não tem aqueles que não são 
membros, mas o direito à palavra deve ser líquido e certo. 

.Essa é a questão que eu queria colocar em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Coloco' em 
votação a primeira questão levantada por S. Ex1; quanto à 
segunda, não,.encontro amparo regimental para submetê-la 
à votação. 

A proposta feita pelo Senador Mário .Covas de que os 
membros da Comissão sejam os primeiros interpelantes está 
em votação. · · · · 

O SR. MÁRIO COVAS Não fiz proposta, Sr.. Presi-
dente. Só perguntei a V. Ex• qual o procedimento a ser ado
tacto. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Disse que a 
questão estava encerrada, e V. Ex• enter,deu que deveria haver 
votação. Não estou entendendo o que se propõe. 

O SR. RUY BACELAR- Coibir que o Deputado se 
manifeste. 

O SR. AMIR LANDO -Sr. Presidente, associo-me 
ao entendimento do Senador Ruy Bacelar, porque entendo, 
como S. Ex~, que é praxe -isso faz parte do Regimento 
da Casa não se negar a palavra a qualquer Parlamentar. 
Esse é um fato que vem ocorrendo neste Congresso desde 
o pouco tempo que estou aqui e mesmo antes. Observando 
essa prática, eu diria que isso é costume. 

Portanto, Sr. Presidente, entendo perfeitamente corrçto 
e regimental que primeiro sejam ouvidos os membros da Co
missão, preferencialmeate, mas a palavra será facultada a 
todos, evidentemente sem direito.a voto. Era essa a minha 
proposta e que eu gostaria que fosse colocada em votação, 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Com a palavra 
o Relator. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)~ Eu gosta
ria de dar uma opinião muito breve sobre isso. 

Na verdade, temos dois Regimentos e um Regimento 
Comum. Deputados e Senadores participam a um só tempo 
quando estamos em âmbito de Congresso Nacional, isto é, 

nas Comissões Mistas ou na reunião das duas Câmaras em 
conjunto. Não sei como pudesse um Senador chegar na Câma
ra dos Deputados e intervir numa CPI exclusiva daquela Casa, 
ou como pudesse um Senador intervir numa Comissão da 
Câmara formada a: qualquer pretexto sob me.u ponto de vista, 
a presença de Senadores na Câmara e de Deputados no Senado 
é salutar, mas a interferência no trabalho de Comissões da 
Câmaras que funcionam isoladamente não vejo como aconte
cer, porque, quando funciona uma CPI do Senado é só do 
Regimento do Senado, só trata de Senadores; quando funcio
na uma CPI na Câmara, só trata de Deputados, só participam, 
portanto,· integrantes da Câmara dos Deputados. Se fosse 
uma Comissão Mista, tudo bem. A presença dos Deputados 
é salutar. Agora, o perigoso disso tudo -quero esclarecer 
ao Senador Ruy Bacelar é que, com essa responsabilidade, 
q\lalquer vício que a comissão tenha, amanhã levará a uma 
questão judicial, problema de forma ou de essência. 

Portanto, deveríamos zelar aqui para que ela, sendo do 
Senado, funcionasse dentro dos limites do Regimento do Sena
do, porque os assuntos trazidos aqui são graves, o relatório 
final, sem dúvida, será muito questionado, e a justiça está 
aí para apreciar qualquer defeito de funcionamento que possa 
ocorrer na Comissão. 

Por isso, eu apelaria para os membros da Comissão e 
para o Sr. Presidente que estabelecêssemos o seguinte: todo 
e qualquer Senador participa da Comissão, mas só votam 
os seus Iílembros. 

Quando das interrogações, por uma questão de método 
de trabalho, daremos preferência aos integrantes da Comis
são, mas não negaremos aos demais Senadores o direito de 
perguntar, porque isso é do Regimento do Senado. No entan
to, se permitirmos" a interferência de Deputados, estaremos 
sendo mais democráticos e menos regimentais, e isso poderá 
criar um vício de forma a ser atacado posteriormente. 

Por isso, eu apelaria para os companheiros a fim de dei
xarmos resolvido que esta CPI funciona no âmbito do Senado 
Federal, para evitar vício. Era essa a minha intenção, porque 
o assunto é muito grave, o depoimento da Deputada Cidinha 
Campos é da maior gravidade, os fatosim(?utados são seríssi
mos, sou advogado e sei que, quando os advogados perdem 
no mérito, atacam a forma. Uma sentença pode ser atacada 
quanto à sua forma, como pode ser atacada quanto a.o seu 
mérito. Ocorre o mesmo com o relatório de uma CPI. 

Eu apelaria para o Presidente para que resolvêssemos, 
com a aquiescência dos ilustres companheiros, isso qve esta
mos discutindo, como bem colocaram os Senadores Ruy Bace
lar e Mário Covas, mas sem permitirmos a participação nos 
trabalhos de pessoas do outro colegiado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Indago do Se-
nador Ruy Bacelar se insiste no requerimento anterior. 

. O SR. RUY BACELAR Sr. Presidente, quando o 
eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho se refere a uma 
Comissão Mista do Congresso, é óbvio, é natural, é ululante 
que o Deputado participe da mesma maneira que o Senador. 
Nada há de novidade nisso. Agora, coibir um Parlamentar, 
seja ele do Senado ou da Câmara, seja uma Comissão Parla
mentar do Senado ou da Câmara, de usar da palavra, de 
fazer um questionamento, por mais sério que seja o assunto 

e parto do pressuposto que todo assunto tratado em qual
quer uma das duas Casas é sério não vejo como venha 
a prejudicar judicialmente o problema. Por essa razão conti
nuo com a minha proposta, que peço que V. Ex~ coloque 
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em çleliberação, ou seja, qualquer Parlamentar pode ques-
tionar o depoente. • · 

Devo enfatizar que essa proposta não é só minha, é tam
bém secundada e apoiada pelo eminente Senador Amir Lan
do de Rondônia. Acredito que também a proposta do Sena· 
do~ Mário Covas não foi no sentido de coibir a palavra de 
Deputado. Creio que esse pensamento partiu da Presidência 
e do ilustre Relator, Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
submete à votação a proposta formulada pelo Senador Ruy 
Bacelar. 

Como vota o Senador Mário Covas, quanto ao fato de 
que possam interpelar os depoentes qualquer Parlamentar, 
membro ou não da Comissão, Senador ou Deputado, havendo 
preferência dos membros da Comissão e aos Senadores? 

O SR. MÁRIO COVAS- Quanto a isso, voto coritra. 
Aliás, penso que sobre isso não seria necessária uma votação 
posto que é assunto regimental. O que não está englobado 
no Regimento é quem tem prioridade para perguntar. Mas 
nesse aspecto posto em votação não posso votar contra o 
Regimento. Realmente, se é uma questão atinente ao Senado, 
não posso permitir que um Parlamentar, não pertencente ao 
Senado, dela participe, a não ser se eventualmente convidado. 
Agora, a minha dúvida é sobre aqueles que são membros 
ou parlamentares com habilitação para perguntar à Comissão, 
que seqüência obedecem. Portanto, são duas questões. Quan~ 
to ao segundo aspecto, estou de acordo com a decisão de 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Submeto. à 
votação a segunda parte da proposta do Senador Ruy Bacelar. 

O SR. OZIEL CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. OZIEL CARNEIRO -O Senador Mário Covas 
colocou o problema muito bem; Isso não é objeto de uma 
proposição, na realidade, é uma questão de ordem, é um 
assunto regimental que compete à Mesa decidir, e não ao 
Plenário da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) 
razão. A Presidência decide ... 

V. Ex• tem 

O SR. RUY BACELAR- Antes de V. Ex• decidir, 
eu gostaria de saber o artigo do Regimento que trata do assun
to. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) A Presidência 
decide contra o requerimento do Senador Ruy Bacelar, mas 
recorre da decisão para o Plenário desta Comirssão. 

O Senador Mário Covas já votou contra o fato de Depu
tados interpelarem os depoentes, isto é, votou de acordo com 
o Regimento. Foi isso o que V. Ex• disse, Senador Mário 
Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS -Pelo menos é o que suponho 
seja a interpretação correta do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Como vota 
o Senador Amir Lando? 

O SR. AMIR LANDO- Voto favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Como vota 
o Senador Oziel Carneiro? 

O SR. OZIEL CARNEIRO Sr. Presidente, não faço 
parte da Comissão. Por isso não vou votar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O Senador 
Lucídio Portella é o Titular, e V. Ex~ está como suplente. 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Voto contra o requeri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Como vota 
o Senador Magno Bacelar? 

O SR. MAGNO BACELAR Voto com o Relator, 
Sr. Presidente, com os argumentos do Relator e com o Regi
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Então, a pro
posta do Senador Ruy Bacelar foi rejeitada. 

O SR. RUY BACELAR Sr. Presidente, há número 
para deliberar? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência 
verificou a existência do número anteriormente. 

Com a palavra o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS~ A depoente vai me desculpar, 
talvez por ser o provocador dessa discussão, que acabou se 
desdobrando em outros aspectos. 

Volto a insistir que tenho pela depoente um apreço muito 
grande. Admiro a sua vida de luta, a sua obstinação na busca 
de determinados objetivos, a sua pertinácia na configuração 
da seriedade, sobretudo no trato da coisa pública. Portanto, 
gostaria que a Deputada não tomasse como nenhuma posição 
predeterminada as perguntas que vou fazei. 

Faço essa preliminar porque a Deputada disse, em deter
minados trechos de seu depoimento, qtie tinha espírito preve~ 
nido com relação à Comissão. Portanto, as perguntas que 
vou fazet têm meramente como objetivo esclarecer-me a res
peito do assunto e, eventualmente, se puder contribuir, escla
recer também à Comissão. 

Temos que ter um ponto de partida. Penso que come
çamos muito diretamente sobre o problema. 

É evidente que a Deputada Cidinha Campos, no. seu 
trabalho permanente, tem uma visão do início desse processo 
anterior àquela que tomamos aqui. As coisas não começam 
neste processo no instante em que o Sr. Volnei gravou uma 
conversa com o Sr; Magri. Começam na sua relação com 
ele, bem antes do que isso: no instante em que li num jornal, 
não sei se procede ou não,o Sr. Volnei Ávila, não sei se 

. por deliberação própria. ou se por convite de V. Exª, teria 
comparecido ao seu gabinete. Não me refiro à data de 26 
de novembro, anterior à gravação. Refiro-me a uma data 
anterior, que não sei especificar no tempo qual é, em que 
ele teria ido ao seu gabinete, seja porque V. Ex• estava interes
sada no conhecimento de certos problemas, e se serviu dele 
com esse objetivo, seja porque ele a procurou com o ot>jetivo 
de lhe trazer determinadas coisas. 

Eu gostaria que V. Ex•, se possível, me esclarecesse a 
respeito desse episódio; historiasse para a Comissão como 
foi· esse conta to iniCial e 'como ele se desdobrou posterior-
mente. · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Creio que o Dr. Volnei 
procurou-me, estimuladopela primeira denúncia que fiz con
tra o Deputado Federal, porque ele vinha enfrentando na 
CPI o problema do corporativismo. A meu ver, acreditou 
que eu poderia levar adiante as coisas que ele tinha para 
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contar. Por exemplo, que ele foi literalmente ignorado em 
uma CPI, realizada na Câmara dos Deputados; foi humilhado; 
quase foi enxotado de lá .. Por isso me procurou, porque sentiu 
que eu estava enfrentando o corporativismo dentro da minha 
Casa. · 

Senador Mário Covas, tenho.também por V. Ex~ um 
grande apreço. Quero dizer que é profundamente lamentável 
o que está acontecendo aqui dentro. 

Sei o nome de 11 deputados federais envolvidos em frau
des do INSS; isso, só no Rio de Janeiro. Até agora, só levei 
ao conhecimento da Procuradoria-Geral da República o nome 
de um, acreditando que não temos que ter provas para fazer 
a denúncia, mas apenas indícios .. E não fui ajudada pc;>r nin
guém. Ele deve sofrer o mesmo problema dentro do INSS. 
Por isso, levou-me algumas denúncias que culminaram com 
essa idéia de gravar a fita, ou pelas tentativas que vinha fazen
do para entrar no esquema, com a obrigação de atender às 
amigas, ou aos amigos do Ministro Rogério Magri para falar 
dos parcelamentos das dívidas. 

Veja V. Ex~ que denúncia foi tornada pública em novem
bro, e a CPI foi instalada em abril. Em abril j~ se estava 
discutindo a questão da Confederal que, até agora, não. está 
resolvida, voltando~se, portanto, a falar sobre essa firma. Por 
quê? Quem está atrás dela? Um ex-Presiden,te da Câmara 
dos Deputados, ou melhor, a filha e o genro. E difícil vencer 
esses obstáculos. Esse homem na minha opinião estava 
resistindo a tudo isso. 

Tenho nos documentos a meneira escandalosa como essa 
empresa agiu. Ela dizia para a Polícia Federal ter um número 
de funcionários, porque como se. trata de uma empresa de 
segurança a Polícia Federal precisa saber o número de ho~ens 
e de armas. Dizia que arrecadava .para a Previdência Social 
um número um pouco superior ao número de homens que 
ele declarava à Polícia Federal e recolhia três vezes mais para 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A má fé dessa 
firma está completamente comprovada. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Três vezes mais? 

A SR' CID INHA CAMPOS -Às vezes. Variava, segun
do o gosto dele. Tenho aqui o comprovante se V. Ex' quiser 
vê-lo. 

Em alguns casos, no Fundo, existe uma vigilância de 
determinados setores, de determinados sindicatos no recolhi" 
mento do Fundo de Garantia. E esse controle não existe no 
INSS; não existe o controle dos trabalhadores. Em conse
qüência, alguns segmentos de sindicato controlam o recolhi
mento do Fundo de Garantia, mas não o da Previdência Social. 
Foi isso o que aconteceu. Ele recolhia mais no Fundo de 
Garantia e não ao INSS. A meu ver, é essa a explicação. 
Essa, a ligação que tenho com o Dr. Volnei Ávila, Senador 
Mário Covas. Creio que ele sentiu -como se costuma dizer 
-firmeza. · · 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu gostaria de insistir um 
pouquinho mais no assunto. 

V. Ex' foi procurada pelo Sr. Volnei Ávila em uma de
monstração de confiança que ele teve na atividade de V. Ex', 
no que estou inteiramente de acordo com ele. , 

Assisti um pouco à audiência do Sr. Volnei A vila naquela 
Comissão aqui no Senado Federal. Não posso dizer exata
mente o seu comportamento durante aquela Comissão da qual 
eu não era membro, mas a assisti. Talvez tenha sido o melhor 
possível em face do que ele anunciara antes. Mas, de qualquer 

maneira, até entendo a motivação do Sr. Volnei Ávila. V. 
Ex' temidéia da data em que ele lhe procurou? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Não, não tenho. 

O SR. MÁRIO COVAS -Seguramente, bem antes de 
novembro? 

A SR• CIDINHA CAMPOS- Tivemos o primeiro con
tato muito antes de novembro. 

O SR. MÁRIO COVAS E nesse contato, ele lhe 
disse que recebera ofertas do Ministro Rogério Magri? 

A SR' CIDINHA CAMPOS- Não, só veio a dizer-me 
no final de outubro. Dizia"me que a Previdência Social era 
um antro de corrupção, que envolvia várias pessoas. Creio 
que isso não foi desmontado com a mudança de Ministro, 
com o novo Ministro. 

. Todo mundo sabe que existe uma pessoa que manda 
muito na Previdência Social e sequer é funcionário. Mas seria 
o mentor de todo o roubo que acontece lá~ Trata-se do Sr. 
Aloisio Azevedo. Segundo consta, manda em tudo lá dentro 
e não é sequer funcionário do INSS. 

Há pessoas que se desligam da Previdência Social e conti
nuam exercendo um grande poder ali dentro, como é o caso 
dos irmãos Pinho Brasil: Antônio Pinho Brasil e Roberto 
Pinho Brasil. 

·Antônio Pinho Brasil é ex-presidente do lAPAS; Roberto 
Pinho Brasil é ex-secretário de Planejamento do IAP AS; hoje, 
eles se desligaram. São donos da Brasil Consulte que ganha 
sem concorrência prestação de serviços dentro do INSS, o 
que já denunciei ao Tribunal de Contas da União. Existem 
outras pessoas como Luiz Carlos Magalhães Peixoto. Não 
tenho provas, nem tenho que tê-las; esta CPI tem que inves
tigar. Segundo informação,esse Luiz Carlos Magalhães Peixo
to é primo do Sr. José Arnaldo Rossi. Ele é safenado, aposen
tado por invalidez pela Secretaria de Educação de Alagol\s. 

O SR. MÁRIO COVAS- Safenado nem sempre é invá
lido. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Mas ele é aposentado 
por invalidez. É o que sei e estou trazendo para que se inves
tigue. 

O Art. 334 do Código de Processo Civil diz que não 
dependem de provas os fatos notórios. Se se fizer uma pesquisa 
dentro do INSS, vai se verificar que todo mundo sabe os 
nomes dos ladrõés:. Recebi essa relação de vários funcionários. 
Posso entregar outros nomes. Há aqui, por exemplo, o nome 
do Sr. Paulo Seixas Queirós, que está sumido. 

Consta que Jos~ Mário Teperino, ex-.Coordenador de 
Suplemento e Serviço Geral do INSS- isso é para apuração 
-é, hoje, um dos diretores da VASP e teria feito um contrato 
de exclusividade da VASP com o INSS, 

Esse não é o meu trabalho, mas é preciso desmontar 
a máquina da corrupção que não está apenas dentro do órgão, 
mas atinge outros setores. gostaria, já que o Presidente da 
Comissão abriu essa oportunidade, que se convidasse para 
ser ouvido aqui o Dr. ZanderMartins de Azevedo e o Dr. 
Dineu Alves de Ahneida. Eles são Procuradores do INSS. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Onde são en
contrados? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- No Rio de Janeiro. 
ODr. Edgar Seráphico de Souza Filho também. ' 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Já anotei o 
nome do Dr. Edgar Seráphico de Souza Filho. 

A SRA. CID INHA CAMPOS-Eles fizeram uma corre
ção em todo o interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo 
consta, o Dr. Zander Martins de Azevedo levantou os nomes 
de muitos juízes, de Procurador do INSS envolvidos e os 
entregou ao Dr. Teixeira Netto, que teria oferecido 300 mil 
dólares para que retirasse os nomes de alguns deles. Parece 
que até armaram isso está na fita que gravei com o Dr. 
Seráphico - o esquema para dar o flagrante na pessoa que 
oferecia -Dr. Fadei a quem iria entregar o dinheiro. 
Mas o Dr. Teixeira Netto não o entregou. Resolveu não fazê
lo, porque acreditava não ser necesárío, pois bastava engavetar 
os processos e ninguém saberia. Coisa que realmente ocorreu, 
porque quem acabou denunciando os nomes dos juízes 
não os de todos fui eu. O Sr. Teixeira Netto entrou no 
cargo e dele saiu sem denunciar nenhuma pessoa importante 
que já não tinha sido denunciada pela imprensa. Os Srs. Teic 
xeira Netto e José Arnaldo Rossi têm que ser ouvidos, bem 
como outros funcionários. Eu colocaria a informação a respei
to para V. Ex~' O Sr. Itaunish, por exemplo, ex-Auditor-Chefe 
houve uma manobra escandalosa com esse senhor: ele foi 
demitido no ar, pela televisão, pelo Presidente da República 
e, depois sem um ato normativo, assumiu um outro cargo 
mais importante, por debaixo do pano, que eu só descobri 
lendo um livrinho onde ele tinha plenos poderes para convocar 
auditores e levar um funcionário de um Estado para outro. 
Quer dizer, eles fazem "jogo de cena'l, demitem no ar e 
readmitem por debaixo do pano, mantendo a mesma máfia 
no INSS. 

O SR. MÁRIO COVAS- Seguramente, todos estamos 
de acordo que tem havido um profundo descalabrono INSS. 
A nossa função específica, aqui, se volta para Ull) fato concre
to, envolvendo inclusive um Ministro e algumas outras pes
soas. Por isso eu queria me ater a este ponto, embora respeite 
e até veja com muita simpatia a indignação com que V. Ex1 

analisa o problema, e entendo perfeitamente o entusiasmo, 
baseado nessa indignação com que V. Ex' fala a respeito. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS_:_ Eu poderia interrom-
pê-lo um minuto? · 

O SR. MÁRIO COVAS- Naturalmente! 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - É que esta CPI é da 
corrupção e suborno. quando eu estou dizendo esse nomes 
eu gostaria que eles não fossem esquecidos,' porque para pro
var que há suborno; se nós tivéssemos alguém interessado 
-e seria o Sr. Tuma bastaria levantar o património dessa 
gente. É preciso ver. 

Eu denunciei um Procurador do INSS, no Rio, o Sr. 
Raimundo Linhares Araújo, que ganhava trezentos mil cruzei
ros por mês, e fui descobrir uma fazenda ,que ele tinha com
pl:ado à vista, em Valença, Fazenda Vargas, por dezesseis 
milhões de cruzeiros - na época duzentos e. vinte e cinco 
mil dólares, à vista! Então, vamos levantar o património desses 
Procuradores, dessas pessoas que eu estou denunciando, com
parar os seus salários com o património que eles têm. Daí, 
acho que esta CPI vai cumprir a sua finalidade. Desculpe-me, 
Senador. 

O SR. MÁRIO COVAS- De nada. O Sr. Volnei, por
tanto, procurou, e procurou baseado no fato de que ele gosta
ria de ter alguém da área Parlamentar, em que ele pudesse 

ter confiança, cuja luta elereconhecesse e a partir de quem 
ele não fosse agredido, no sentido de lhe fornecer informações 
sobre o que ele reputava irregularidades dentro do INSS. 

Mas, nesse instante, ele não lhe disse que o Ministro 
lhe havia feito propostas? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Até ali não havia feito. 
Segundo eu estou informada, o Ministro começou a assediá-lo 
a partir de outubro. 

O SR. MÁRIO COVAS -Digamos, as primeiras refe
rências, induções feitas pelo Ministro a ele de uma eventual 
ligação para uma falcatrua comum, foram f~itas entre a primei
ra conversa com a senhora e a gravação. E isso? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Sim, é isso. 

O SR. MÁRIO COVAS- Muito bem. Quando ele teve 
essas primeiras informações, ele contou a V. Ex1? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Foi de imediato. Nós 
começamos o trabalho, eu já tenho até o roteiro. A gravação 
começou no dia cinco de novembro, a primeira gravação com 
a D. Marlene Schubert. Foi no final de outubro. Ele me 
procurou uma vez e disse: ''Deputada, eu não agüento mais. 
Agora o Ministro, entra na minha sala e fala claramente que 
"todo mundo está levando e eu tenho1que levar", 

O SR. MÁRIO COVAS ,_ O Ministro o aconselhava 
para que ele levasse? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Claro! Até porque mui
tos parcelamentos dependiam da autorização do Sr. Volnei. 
É aquele esquema que eu já disse: de quinhentos milhões 
para cima só o Presidente do INSS, de trezentos~ cinqüenta 
a quinhentos tinha que passar pelo Sr. Volnei. 

O SR. MÁRIO COVAS Portanto, lá pelo final de 
outubro, ele lhe declarou que .o Ministro já ia ao limite de 
entrar na sala dele, aconselhando-o a entrar também no grupo 
que promovia o processo de corrupção. E, a partir daí, há 
uma primeira oitiva, que ocorre no mês de novembro, junto 
a duas pessoas, não é isso? Porque essas quas pessoas foram 
as escolhidas? E como é que se resolveu. ouvir essas pessoas 
via mecanismo de gravação? · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- É porque o Sr. Volnei 
já conhecia essas pessoas. Como ele vai ser ouvido, poderá 
dizer melhor do que eu. Mas ele me disse que seria procurado: 
"Olha, amanhã eu tenho um encontro com uma senhora, 
e o Ministro telefonou dizendo que ela vai lá, que é para 
eu atender e eu sei que vai me pedir alguma coisa que eu 
não devo dar, não devo conceder". Então, nós tomamos a 
iniciativa de gravar essa primeira conversa com a D. Marlene 
Schubert. 

O SR. MÁRIO COVAS- Nós quem? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Eu, o Sr. Volnei, e 
estava no meu gabinete o Dr. Seráphico. 

O SR. MÁRIO COVAS- Portanto, a combinação ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Acho que nesse dia 
não estava o Dr. Seráphico eu não sei se, estava -, mas 
eu e o Sr. Volnei ... 

O SR. MÁRIO COVAS O Dr. Seráphico foi uma 
presença, senão permanente, ocasional nessas conversas? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Ele estava trabalhando 
aqui e foi ao meu gabinete trazer denúncias de Cuiabá. Foi 
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me levar um dossiê para que eu pudesse encaminhar ao procu
rador da República. 

O SR. MÁRIO COVAS E o seu conheci:qtepto ,com 
o Dr'. Seráphico também não era anterior a esse? Deu-se 
pelo fato de ele procurar... · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Não, é posterior ao 
conhecimento com o Sr. Volnei. 

O SR. MÁRIO COVAS a partir daí, V. Ex~ combi-
nou com ele dé promover a ~ravação? Do ponto de vista 
estratégico, do ponto de vista da gravação em si, como é 
que foi feito isso? Ele tomou a iniciativa? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, fui eu que propus. 
O senhor sabe, eu sou. jornalista. 

Ü SR. MÁRIO COVAS -'-Eu sei. 

A SRA. _ciDINHA CAMPOS Eu estou um pouco 
cansada, Senador. Parece que ninguém liga para documento. 
neste País, para coisa nenhuma! E eu falei: "Grava isso, Sr. 
Volnei, bota um gravador na sua sala". E ele foi ao meu 
chefe de gabinete, até a sala dele e colocou este gravador 
-não sei se foi na mesa, só sei que a D. Marlene sentou 
muito longe do gravador. Mas, mesmo assim, conseguimos 
ouvir o que ela dizia, do anel, por exemplo, que ela tinha 
dado, e que oferecia um presente: "Por que sua mulher ní,io 
o aceita?" "Não, por favor, se. a senhora fizer isso.e oferecer 
de novo, eu vou ter que não mais receber a senhora". Tudo 
isso já foi ent~;egue à Polícia Federal. Quando ele estava sain
do, chegou outra lobista, D. Sheila. Mas ele tinha um outro 
compromisso e ele marcou no dia sete e disse: "Vai outra 
lobista lá, Deputada, dia sete". 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soarés)- Passo a Presi
dência temporariamente ao Senador Magno Bacelar. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS ' novamente, o Volnei 
foi lá e colocou o gravador - dessa vez,. já um pouco mais 
experiente e depois, quando ele me disse que estava sendo 
assediado pelo Ministro e que não tinha jeito, não sabia o 
que fazer, eu disse: "Grava com o Ministro". 

Eu quero declarar até aqui que, para mim, já bastava 
aquela primeira gravação da D. Marlene Schubert. Eu tentei 
tornar isso público atrav~s de um órgão de imprensa, de um 
jornalista; que eu não vou dizer o nome, porque não tenho 
autorização dele para isso. E ele disse que, se eu tinha acesso 
a colocar um gravador na sala do Ministro, por que não conse
guir a voz do próprio Ministro? Então, no dia 17 nós combi
namos isso e, no dia 16 - porque ele só pensava naquilo 
-conseguimos gravar, ele entrou lá pensando naquilo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Deixe-me ver se eu consigo 
reconstituir com clareza.· V. Ex' me disse que, de acordo com 
que ele falava, e sabendo que seria visitado por determinadas 
lobistas, através do seu chefe de gabinete, foi instalado um 
gravador no gabinete do Sr. Volnei. E, a partir· daí, houve 
a gravação de uma lobista ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Duas. 

O SR. MÁRIO COVAS - A segunda, a conversa ou 
foi truncada ou não aconteceu porque ele precisava sair. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Não, aconteceu, por
que ela voltou ao gabinete dele no dia sete. 

O SR. MÁRIO COVAS - Muito bem. E o seu chefe 
de gabinete foi lá tirar o gravador? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, deixou com ele. 
Mas foi instalar porque ele não sabia. 

O SR. MÁRIO COVAS Mas a Senhora ficou com 
as fitas? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Dessas duas fiquei e 
mostrei para esse jornalista. 

O SR. MÁRIO COVAS Ele lhe ofereceu as fitas? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -:- Ele me deu as fitas. 
Nós ouvimos juntos. 

, O SR. MÁRIO COVAS Perfeito. E aí a senhora, 
conversando com o jornalista, chegou à conclusão de que 
uma boa idéia seria gravar o próprio Ministro. E, a partir 
daí, o Sr. Volnei tem uma conversa com o Ministro ... ele 
tinha a expectativa de que o Ministro ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Mas antes disso nós 
tentamos falar com o Palácio do Planalto, antes de gravar 
o Ministro. 

' O SR. MÁRIO COVAS Porque a senhora achava ... 

A SRA~ CIDÍNHA CAMPOS- Eu achava aquilo prova 
suficiente. Então, no dia 14 ... 

· O SR. MÁRIO COVAS Ma~ a gravação com as lo bis
tas incriminava o Ministro? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Uma disse que tinha 
dado um anel para a mulher dele isso para mim era o 
suficiente; e a outra falava da Confederal, que já tinha sido 
motivo de uma CPL 

O SR. MÁRIO CCW AS-Portanto, o Sr. Volnei conver
sando com a senhora1 ficou com a certeza de que o Ministro 
voltaria à carga naquela insistente tentativa de associá-lo ao 
processo de corrupção existente. portanto, ele se muniu 
do mesmo· aparelho que, desta vez, não foi instalado, foi 
no bolso dele, para uma audiência com o Ministro. 

Quando, nessa última vez, ele se preparou para isso, 
o Ministro já o havia convocado ou foi uma coincidência o 
Ministro convocar para o dia seguinte'! 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não, no dia 27, quando 
nós combinamos essa gravação, ele disse: "Eu tenho um en
contro com o Ministro amanhã". Então, nós assinamos esse 
acordo e ele foi com o gravador no bolso, quer dizer, levou 
o gr~vador no bolso .. 

O SR. MÁRIO COVAS E, nesse instante, o Sr. Scrá
phico estava no seu gabinete? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Estava. 

O SR. MÁRIO COVAS.-Será que nós podíamos tomar 
conhecimento do que foi o acordo? · 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Pode. Pois não, eu 
entreguei aqui o acordo. 

OSR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, será que pode
ríamos tomar conhecimento do que foi o acordo lavrado? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex~ gostaria 
de tomar conhecimento agora? 

O SR: MÁRIO COVAS Sim, para podermos formular 
algumas perguntas. 
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O SR. PRESIDENTE ( Odacir Soares) - A Mesa pede 
que se passe ao Senador Mário Covas os dois documentos. 

O SR. MÀRIO COVAS- É isso mes~o? 
"Hoje, dia 27 de novembro de 1991, no gabinete 

n9 714, da Câmara dos Deputados, e no- da Deputada 
Cidinha Campos, reunião da qual participaram a citada 
Deputada, o Dr. Volnei Abreu Ávila, Dr. Edgar Será~ 
phico de Souza Filho e o Chefe de Gabinete da Depu
tada, Sr. Voltair Sidnei Lopes, decidiu-se que o Dr .. 
Volnei tentará gravar conversa com o Ministro Antônio 
Rogério Magri, com o intuito de comprovar as pro" 
postas feitas pelo Ministro para que o Dr. Volnei aceite . 
participar de esquemas, em que se receberá dinheir<;J 
para facilitar a situação de empresas devedoras da Pre.~ · 
vidência, uma prática tipificada como corrupção. As 
pessoas que participaram da reunião atestam, com.suas 
assinaturas, o fato acima narrado. · 

Assinam a Deputada Cidinha Campos, Edgar Se
ráphico, Volnei Abreu Ávila e Voltair Sidnei Lopes." 

No dia seguinte, o Sr. Volnei conseguiu gravar a conversa. 
Eu li uma reportagem que dizia que ele tremia muito, que 
ele teve até dificuldade na gravação ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Isso me foi narrado 
pelo Dr. Seráphico. 

O SR. MÁRIO COVAS -Pois é. Mas, no dia seguinte, 
ele fez a gravação e não lhe deu notícia?. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não. Eu telefonei para 
ele, claro, eu estava muito curiosa. "Conseguiu gravar?"; Ele 
disse: "Não, não consegui". Dias depois isso pode até 

, ser conferido pelos telefonemas dados no meu gabinete, ou, 
en1ão, da minha casa, pelas minhas contas de telefone ~ 
eu insisti, e ele disse: "Não consegui gravar até agora". Veio 
o recesso, veio o natal e só quando me encontrei com o Dr. 
Seráphico, casualmente no aeroporto, é que eu disse:- "Gos
tei da gravação, foi ótima! "Aí é que eu consegui ter, porque 
eu fiquei desconfiada, não imediatamente, mas achei que o 
prazo tinha demorado demais para ele não ter encontrado 
mais com o ministro. E que eu tive a confirmação de que 
havia a gravação. 

O SR. MÁRIO CbVAS -E V. Ex~ não teve dúvida • 
de que se ele tivesse se encontrado com o ministro a gravação 
existiria. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Claro! 

O SR. MÁRIO COVAS -Há pouco V. Ex~ dizia que, 
muito provavelmente, ele teria feito isso por desconfiança 
no Congresso, tendo em vista os antecedentes na Comissão 
Parlamentar de Inquérito ... 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Não, eu não disse que 
el7 teria desconfiança !)O Congresso. Eu achei que ele não 
fot. .. as pessoas tratam os depoentes com muita agressividade, 
afinal ele foi convidado para dizer o que sabia e alguns Depu
tados até envolvidos ... 

O SR. MÁRIO COVAS Mas não era o caso de V. 
Exey já que ele tomara a iniciativa de procurá-la. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Eu nem participei de 
algumas reuniões. Eu só li os depoimentos da CPI, as notas 
taquigráficas. 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas ele lhe procurou inicial
mente, V. Ex~ em particular, exatamente porque encontrou 

em V. Ex~ uma pessoa que divergia ou era diferente do trata
mento que ele, tradicionalmente, havia recebido aqui. O que 
o levou, na sua opinião, evidentemente, a mudar de posição? 
Até então ele fez gravações, depois assinou· um documento 
no sentido de que desejava e iria fazer aquilo e, depois de 
lhe entregar as primeiras gravaÇões, ele lhe disse que não · 
havia conseguido essa, porque, como se sabe, foi feita no 
dia seguinte. O que o teria levado a fazer isso? 

A SRA. CI[)INHA CAMPOS Olha, eu não posso 
interpretar o pensamento e o sentimento de uma pessoa que 
eu conheço tão pouco. Mas eu posso dizer o que e:>tá na 
gravação com o Dr. Seráphico. O Dr. Seráphico diz: ','Por 
que você não entregou a fita a ela, Volnei?" Ele disse: -
':Você é louco'! Iria ser um escândalo I Explodia até o Collor". 
E preciso esclarecer que o ex-Ministro Magri não estava demi
tido ainda. O ex-Ministro, coincidentemente; foi demitido 
um dia depois de o Ministro Passarinho ter participado de 
um debate, aqui na Câmara, onde vinha defender o Projeto 
n9 430, e eu ter feito um discurso para o Ministro, onde eu 
dizia textualmente a ele: "Sr. Ministro, não quero falar com 
o senhor como interlocutor do Governo, quero falar-lhe como 
Ministro da Justiça, quero dizer ao senhor que estou absoluta
mente convencida de que o Sr. José Arnaldo Rossi está envol
vido nas fraudes"; V. Ex' pode pedir às nptas taquígráfibas: 
E o Ministro Passarinho não respondeu a isso. Quando falei 
da incompetência do. Ministro Magri, ele também não respon
deu. Pensei que o Ministro Passarinho fosse ... levei vários 
documentos, a serem entregues a ele, para provar o envolvi-
mento. do Sr. José Arnaldo Rossi. · 

Imaginei que .~o f~zer essas colocações, o Ministrb Passa~ 
rinho fosse me indagar se éu tinha proyas ou inf:lídos, ps ·. 
quais lhe entregaria. Como el~ não pediu, pensd que fosse ' 
uma estratégia, afil).al ele é um homem muito mais experiente 
do que eu. Por certo não quis fazer isso porque a imprensa 
está presente e vai cobrar daqui a alguns dias: "O que a 
Deputada entregou ao senhor? E ele vai ligar para o meu 
gabinete e dizer: "Deputada, a senhora fez uma acusação 
muito grave; a senhora tem provas?" e eu as levaria até ele. 
Mas não falou mais comigo: No dia seguinte, o Sr. Magri 
caiu. 

Acho que não existe uma vontade política de resolver 
esse problema. Estou aqui dizendo porque não sou de falar 
sobre o que não. tenho certeza. ,Nãq estou. dizendo que o 
Mirlistro Passarinho sabia. Não estou. Mas, quando lá esteve,· 
já sabia que o Ministro ia ser demitido. Não sei se conhecia 
as razões ou todas as razões, mas da incompetência o País 
inteiro sabia. 

Agora, um Chefe de Gabinete, como o Coronel Pimenta, 
que recebe um telefonema desses e não passa essa informação 
ao seu superior, está cometendo um erro muito grave, ou 
uma grande falta de respeito para com os Deputados, porque 
não estamos aqui para brincar. Não iria pedir uma audiência 
ao Presidente da República se não estivesse convencida do 
envolvimento do Ministro em fraudes, porém não fui atendida. 
Não posso dizer se o Presidente ou o Ministro Passarinho 
sabiam. Mas posso garantir que, se não sabiam, éstavammuito 
mal assessorados. 

O SR. MÁRIO COVAS - V. Ex~, em determinado 
instante, disse que achava que o Volnei não tinha lhe dado 
a fita porque ele. devia, ou achava que devia, uma fidelidade 
maior ao Presidente Collor e, portanto, teria preferido procu-
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rar Sua Excelência para entregá-la do que a V. cujo 
controle de atitude posterior ele não poderia prever. 

Trata-se de um problema de lealdade? V: Ex1 entende 
realmente que de fez isso por uma questão de lealdade ou 
porque lhe pareceu mais conveniente prestar esse serviço ao 
Presidente do que à Deputada Cidinha Campos, com quem, 
afinal, ele combinara e até assinara um documento a respeito 
de todo esse episódio? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - A princípio, como já 
disse, achei uma traição. Mas não gostaria de entrar no mérito 
dessa questão, porque o que esse senhor vem passando posso 
avaliar pelo que eu mesma passo, tendo imunidades e sendo 
uma Deputada Federal. 

Preferiria que isso fosse perguntado a ele. 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. Mas V. Ex1, com· 
a obstinação e pertinácia que tem, achou que não podia deixar 
a situação como estava. · 

Encontrando-se com o Seráphico num aeroporto V. 
Ex' citou o fato e uma história do jornal repete esse fato 

V. Ex' fez o que se chamou de "jogar verde", ou sujo, 
deu os parabéns a ele por uma gravação que V. Ex1 não 
conhecia, induzindo no espírito dele a idéia de que a gravação 
estava feita ou de que V. Ex'conhecia a gravação. 

O que aconteceu a partir daí? Ele procurou V. Ex1? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -'- Não, eu o procurei, 
porque, a princípió, fiquei muito desarmada quando ele disse: 
"Viu o homem ganhando US$ 30 mil?" Como não era um 
ambiente ondé se pudesse conversar mais profundamente a 
respeitado assunto, depois eu o telefonei e disse: "Dr. Será
phico, na verdade, não tenho a gravação, não sei de nada, 
o V olhei não me entregou a gravação". 

OSR. MÁRIO COVAS~ O Dr. Seráphico, qu&ndo. 
falou com V. Ex' no aeroporto, falou em US$ 30mil? 

A SRA. CID INHA CAMPOS-Falou. Ele tinha ouvido 
a fita assim que o Volnei saiu do gabinete do Ministro, porque 
ele estava prestando um serviço aqui em Brasília. 

··O SR. MÁRIO COVAS Mas ele também não falou 
a V. Ex~? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Não, porque eu o co
nhecia pouquíssimo e ele não era o responsável, estava apenas 
prestando um serviço passageiro. Eu não sabia nem que ele 
havia ficado no dia seguinte ou que teria presenciàdo isso. 
Nem me ocorreria consultá-lo se tinha ou não havido a gra
vação. 

O SR. MÁRIO COVAS-Daí V. Ex~ pensou que ambos 
poderiam induzir o Volnei a lhe oferecer a fita? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Foi. 
O SR. MÁRIO COVAS A partir daí, o Dr. Seráphico 

telefonou ao Volnei? 
A SRA. CIDINHA CAMPOS- O Dr. Seráphico tam

bém ficou muito indignado ... 

. O SR. MÁRIO COVAS Não porque não soubesse, 
mas porque ele não havia entregue a fita? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Sim, porque ele não 
havia entregue e porque também vem sofrendo muitas pres
sões. Atualmente está respondendo a um processo em Cuiabá, 
onde denunciou pessoas e acabou sendo acusado, o que o 
deixou muito indignado. Eu propus então, esse esquema e 

ele aceitou gravar com o Volnei, dizendo que concordaria 
até em depor em juízo a respeito daquilo. 

O SR. MÁRIO COVAS - Telefonou ao Volnei, que 
acabou dando as indicações de que tinha a fita, confirmando 
isso. 

A partir daí, o que aconteceu? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Falei com o Voh1ei 
e disse que tinha conhecimento de que ele tinha a gravação, 
que eu gostaria me fosse entregue, conforme estava combi
nado. Perguntei por que ele não tinha entregue, ao que ele 
alegou seria um escândalo, aquelas coisas todas. Foi num 
domingo isso e eu disse: "Olha, Dr. Volnei, vou a Brasília 
na terça-feira. Se o senhor não me entregar essa fita até às 
15h vou denunciar". Então, ele telefonou dizendo que não 
podia vir às 15h, vinha às 16h e eu acabei denunciando, sem 
que ele me entregasse a fita. · 

O SR. MÁRIO COVAS - A Sr~ realmente só tomou 
conhecimento da fita depois que fez a denúncia? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS - Nem tomei, não ouvi 
a fita inteira até agora. 

O SR. MÁRIO COVAS - Tem o conhecimento que 
temos hoje? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Pela imprensa, pelo 
que foi lido aqui na Comissão Mista. Até depois falei com 
o Dr. Feltrin e ele me disse que não era completa. 

O SR. MÁRIO COVAS -Pois não. 
Quando V. Ex~ falou com o Volnei, finalmente ele admi

tiu ter gravado? Ele repetiu o que constava dessa gravação? 
Porque a orientação básica, no início, era o parcelamento 
de débitos e parece ter ocorrido um fato novo, relativo ao 
Fundo de Garantia. Os US$ 30 mil não têm relação com 
o· parcelamento de débito e sim com o Fundo de Garantia, 
não é isso? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Não, acho que ali ele 
estava conversando com o Ministro a respeito de parcela
mentos e mencionou um dinheiro fácil· que ele havia ganho 
em outro setor, dizendo inclusive: "Não prejudiquei o Institu
to, não roubei dinheiro dos trabalhadores", achando absoluta
mente legal e moral, uma vez que estava "levando" de empre
sários. Para ele, esse parcelamento também não seria imoral, 
porque não se referia a isso. Ele só narrou em episódio de 
um dinheiro fácil que ganhou. 

O SR. MÁRIO COVAS- Mais um último detalhe para 
não incomodá-la mais .. Entre V. Ex~ ter a confirmação, via 
telefonema do Seráphico para o Volnei, de que ele realmente 
tinha a fita e a denúncia pública, V. Ex~ fez alguma instância 
junto ao Governo? Voltou a falar com alguém do Governo? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Não. Apenas tentei 
falar com o Governo no dia 14. 

O SR. MÁRIO COVAS Depois da gravação das lo-
bistas? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Sim. 
O SR. MÁRIO .COVAS Fico muito grato, peço até 

desculpas por tê-la incomodado por tanto tempo. 
A SRA. CIDINHA CAMPOS -Eu que agradeço. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Passo a palavra 

para o Senador Cid Sabóia de Carvalho para reinquirição. 
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, para encerrar, somente um detalhe,. 
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Deputada Cidinha Campos. Quando houve aqui a dúvida de 
quem procurar, tentou-se o próprio Preside~te da República, 
houve muitas tentativas e não se consegum. Pergunto: era 
intento da denúncia, inicialmente, não quanto a V. Ex~, mas 
quanto ao Volnei, alcançar um procedimento administrativo 
ou um procedimento policial? Tentava-se a instauração de 
um processo ou providência administrativa ou já se pensava 
num procedimento policial? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS -Não posso dizer o que 
ele pensava. O que eu queria no momento, quando tentei 
dizer ao Presidente da República o que eu tinha, era mostrar 
que a Previdência tem seus problemas e as causas desses pro
blemas. Não queria um escândalo, mas somente tentar alcan
çar o Presidente da República ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. Ex~ 
preferia um procedimento, primeiramente, administrativo que 
resolvesse o problema. 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Claro. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Isso 
é importante. 

Deputada, V. Ex~ avalia que eram constantes os contados 
do Volnei com o Ministro Magri, diários, por exemplo? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Isso cu não sei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Não 
sabe informar. 

V. Ex• teria outros nomes já indicou vários nomes 
que foram. anotados pela Comissão.- que entenda devam 
ser escutados e que possam oferecer subsídios ou se poderá 
fazer isso numa outra oportunidade, além dos já indicados? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS- Eu gostaria, mais do 
que fornecer nomes e pedir que eles fossem ouvidos, que 
fosse adotada uma providência policial, no sentido de que 
o Sr. Romeu Tuma verificasse o patrimônio dessa gente, por
que são tantos que a CPI duraria o resto da vida. Basta dar 
essa lista ao Sr. Romeu Tuma para que ele corra atrás. Tem, 
por exemplo, um advogado fraudador que mora no meu con
domínio, chama-se Gilberto Anchieta ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Do Rio 
de Janeiro? 

A SRA. CIDINHA CAMPOS Sim. Ele já tem um 
mandado de prisão. É meu vizinho, mora ao meu lado e 
eu correndo atrás de ladrão. No entanto soube apenas pelos 
jornais, ele não é preso de jeito nenhum e continua freqüen
tando o condomínio. Os porteiros dizem que, de vez em quan- · 
do, ele aparece. O patrimônio dele foi bloqueado pela justiça 
e estou informada de que ele vendeu aquela casa. 

Então, a Polícia Federal não consegue prender esse ho
mem? Existe uma grande dificuldade para prender as pessoas 
que têm dinheiro neste País. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presi
dente, declaro-me satisfeito. 

O SR. AMIR LANDO Sr. Relator, antes de encerrar, 
gostaria que fosse registrado os nomes, fornecidos pela de
poente, de pessoas que exercem uma influência muito grande 
no âmbito do INSS. Não sei se V. Ex~ está lembrado? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Pessoas 
que deixaram o INSS, mas continuam mantendo uma grande 
influência. Está gravado e vai constar do Relatório, pelas 
notas taquigráficas, que V. Ex~ receberá. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Comissão 
agradece a Deputada Cidinha Campos as informações que 
trouxe e deseja comunicar aos Srs. Membros da Comissão, 
que, amanhã, teremos reunião às lO h para ouvir o ex-Diretor 
do INSS, Volnei Ávila. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião à 19h15min.) 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento ~9 52, de 1992-SF, 
destinada a "apurar denúncias. de corrupção, envol
vendo suborno de autoridades".· 

4~ REUNIÃO, REALIZADA EM 
26 DE MARÇO DE 1992 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil 
novecentos e noventa e dois, às dez horas e vinte minutos, 
na Sala n? 2, da ala Senador Nilo Coelho, reuniu-se a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, destinada a "Apurar denúncias de 
corrupção, envolvendo suborno de autoridades". Presentes 
os Senhores Senadores: Odacir Soares, Cid Sabóia de Carva
lho, Amir Lando, Magno Bacelar, Alexandre Costa e Mário 
Covas. De acordo com o preceito regimental o Presidente 
dedara aberta a Sessão esP.ecialmente convocada para ouvir 
depoimento do Dr. Volnei À vila. A seguir solicita ao depoente 
que preste o juramento. Prestado o jurameqto, o Presidente 
concedeu a palavra ao depoente para fazer uma exposição, 
a fim de que pudesse ser interpdada pelos Senhores Senadores 
presentes. Antes do início daexposição, é apresentado à Co
missão, o De Agnelo Borges de Medeiros, advogado do de
poente. O Presidente solicita que o Dr. Agnelo Borges de 
Medeiros, se identifique perante a Comissão. Terminada a 
exposição do depoente, o Presidente passa a palavra para 
o Relator que começa a fazer as suas interpelações. Com 
a palavra o depoente responde a todos os questionamentos 
do Relator e passa a ser interpelado pelo Senhor Presidente. 
Satisfeitas as re~postas o depoente foi interpelado pelos Senho
res Senadores Alexandre Costa, Mário Covas e Amir Lando. 
O depoente respondeu a todos os interpelantes. Satisfeitas 
as respostas o Presidente passa a fazer algumas indagações 
ao depoente, que responde a todas as indagações. Em seguida 

· o. depoente entrega à Comissão uma certidão negativa de 
s e cqmuníca ao Presidente que encaminhará posteriormente 
à Comissão fllguns documentos, a fim de qu~ sejam anexados 
ao seu depoimento. Não havendo mais nenhum inscrito, o 
Presidente agradece a contribuição do depoente aos trabalhos 
da Comissão e convoca reunião a realizar-se às 16 horas do 
dia P de abril do corrente ano, com a finalidade de ouvir 
depoimento do Dr. José Arnaldo Rossi ex-Presidente do 
INSS. Nada mais havendo a tratar, o. Presidente declara encer
rados os trabalhos. E, para constar eu, Joaquim Baldoino 
de Barros Neto Assistente da Comissão, lavrei a presente 
ata, que lida e aprovada, será as·sinada pelo Senhor Presidente 
e irá à publicação juntamente com o apanhamento taqüigrá
fico. 

ANEXO À ATA DA 4• 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. 
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OUVIR DEPOIMENTO DO DR. VOLNEI ÁVILA 
QUE VAI À PUBLICAÇÃO COM A DEVIDA AU
TORIZAÇÃO DOSENHORPRESIDENTE DA CO-
MISSÃO. . . 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidente: Senador Mário Covas 
Relator: Cid Sabóía de Carvalho 
Convidados: Volney Ávila - Cid Sabóia de Carvalho 

Alexandre Costa Mário Covas- Amir Lando. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Há número 
regimental, declaro aberta a reunião. 

Concedo a palavra ao Sr. Volnei Ávila, para prestar o 
juramento. 

O SR. VOLNEI ÁVILA-'- "Juro, como dever de cons
ciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja 
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com 
a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito destinada a apurar denúncias de corrupção que envolvem 
suborno de autoridades." 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Passo a palavra 
ao Relator, para o início da inquirição ao Dr. Volnei Ávila. 
Antes, peço que o assessor do Sr. Volnei se identifique. 

SR. AGNELOBORGESDEMEDEIROS-Brasileiro, 
solteiro, advogado com escritório na Av. Franklin Roosevelt, 
nY 126, sobreloja 208, Rio de Janeiro, sou procurador do 
Dr. Volnei Ávila. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sr. Vol
nei Ávila, a Relataria pretende, realmente, apurar com muito 
rigortudo que está acontecendo e que já aconteceu. 

Quem é Edgar Seráphico? É um dos advogados de V. 
Ex~? É um homem sério? Quem é Edgar Seráphico referido 
pela Deputada Cidinha Campos? 

0 SR. VOLNEI ÁVILA - Sr. Presidente, se V. Ex~ 
permitisse, eu gostaria de abrir com algumas palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)_..:_ Pois não, V. 
Ex• está inteiramente a vontade. 

O SR, VOLNEIÁ VILA- Srs. Senadores, autoridades 
presentes, Srs. e Sr~', venho a esta Comissão Parlamentar 
de Inquérito embuídp apenas de uma convicção: a de servidor 
público, hoje no INSS, ao qual sirvo por 32 anos com a maior 
credencial para esta convocação. Não gostaria que ficasse a 
impressão de que para cumprir o meu dever de servidor da 
Pátria tivesse notàbilizado por denunciar fatos ou pessoas; 
apenas cumpri com o meu dever amparado pelo art. 1}6 da 
Lei .119 8.112, de 31 de dezembro de 1990, Regime Unico 
dos Servidores da União, os seus itens: II- ser leal às institui
ções a que servir; VI -levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo. Também não gostaria que ficasse a impressão provo
cada por uma frase usada em 1991, na Camisão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Congresso Nacional ou na pessoa do 
seus membros. O que me foi atribuído dizer referia-se tão-so
mente à atitude de um certo parlamentar que se encontrava 
na sala da comissão e que estava me insultando e que deixo 
de repetir por motivos óbvios. Imediatamente, procedi à retifi
cação da expressão nesse sentido e nenhuma linha foi publi
cada, ficando uma imagem errada, inexü;tente do meu respeito 
pelo Congresso Nacional. 

Antes de qualquer pronunciamento, peço licença ao Exmg 
Senador Presidente desta Comissão para entregar dois docu
mentos que solicitaria que fossem lidos. A minha folha de 
antecedentes criminais, onde nada consta em desabono ao 
meu nome e, de igual forma, a certidão de antecedentes fun
cionais do Minístério do Trabalho e Previdência Social relativa 
aos meus 32 anos de serviço público. Assim procedendo, estou 
à sua disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Concedo a 
palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho, Relator desta 
Comissão. 

9 SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Sr. Vol-
l}ei Avila, quem é Edgar Seráphico? E uma pessoa séria? 
E uma pessoa correta? Ele foi referido muitas vezes, no depoi
mento da Deputada Cidinha Campos. O Senhor o considera 
entre os acusados, ou entre aqueles que podem propiciar a 
apuração desses fatos? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Sr. Relator, 
um minuto, por favor, quero fazer um registro. 

O depoente está anexando aos autos da <:;omissão uma 
declaração da Divisão de Recursos Humanos 

1
da Superinten

dência Estadual do Rio de Janeiro do INS,S, nos seguintes 
termos: · / 

''Declaramos, para os devidos f{ns, que, de acordo 
com a informação da Seção de Disciplina Adminis
trativa, até a presente data, não consta na ficha funcio
nal de Volnei Abreu Ávila, Fiscal de Contribuição Pre
videnciária, qualquer anotação que desabone a sua con
duta profissional. 

Rio de Janeiro, 23 de março de 1992." 

Está assinado pelo Chefe de Recursos Humanos do INSS, 
do Rio de Janeiro. 

O depoente está, também, juntando a certidão de antece
dentes criminais fornecida pelo Departamento de Polícia Fe
deral, Superintendência Regional de Brasília, nos seguintes 
termos: 

"Certifico que até a presente data não consta regis
tro de antecedentes criminais no Departamento de Polí
cia Federal em nome de Volnei Abreu A vila, brasileiro, 
filho de Leôncio Rodrigues Ávila e Anunciação Rodri
gues Ávila, nascido em 24 de maio de 1934. 

Brasília, 20 de março de 1992." 

Assinado pelo escrivão Leomar Barbosa ôe Carvalho, 
da Superintendência Regional da Polícia Federal de Brasíli'l. 

Peço ao secretário para anexar os documentos aos autos. 
Retorno a palavra ao nobre. Relator. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presi
dente, fiz uma pergunta ao Sr. Volnei Ávila sobre quem é 
o Sr. Edgar Seráphico. 

O SR. VOLNEI ÁVILA . O Sr. Edgar Seráphico é 
Procurador autárquico, aposentado pelo INSS. Pessoa que 
trabalhou muito em comissões de inquéritos administrativos. 
Pessoa que reputo como correta, honesta e grande batalhadora 
pela moralização da causa da Previdência. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O $enhor 
o conhece? O Sr. Zancer Martins de Azevedo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Conheço. É também Procu
rador da ativa da nossa instituição, pessoa que também consi-
dero da mais alta capacidade e honestidade. · 
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. O SR. RELATOR (Cid Sabóía de Carvalho) -Conhece No outro dia, como já citei anteriormente, dirigi-me ao 
o Sr. Dineu Alves de Almeida? Palácio do Planalto com duas intenções: de informar o que 

O SR. VOLNEI A VILA- Também é ~utro Procurador tinha acontecido e, em segundo lugar, pedir a minha exone-
da nossa instituição, no mesmo nível do Dr. Zander. ração. ° Coronel Pimenta, que também considero uma pessoa 

muito criteriosa, uma pessoa muito séria dentro daquele gabh 
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sr. Vol- nete, ponderou que eu não tinha prova nenhuma para fazer 

nei Ávila, segundo depoimento da Deputada Cidinha Cam- tal denúncia. Como. bacharel em Direito, entendi que não 
pos, houve uma vacilação do senhor na apresentação daquela teria como provar e que se fizesse essas denúncias, de forma 
fita às autoridades. Inclusive, S. Ex' narrou aqui que gravou oficial, estaria sujeito a responder em sentido contrário. E 
também uma fita para pressionar o aparecimento daquela me lembro, perfeitamente, de que, naquela oportunidade, 
que hoje está sendo objeto de exames periciais por órgãos ainda ponderei para ele: "Coronel, numa situação dessas é 
técnicos. O Senhor poderia explicar se houve essa vacilação quase impossível obter uma prova, porque, de forma alguma, 
ou se não houve, e qual a razão disso tudo? o Ministro Magri vai trazer aqui a imprensa, fazer uma cole-

O SR. VOLNEI A VILA -Da minha parte, de. forma tiva, dizendo que está tentado me subornar, ou, então, me 
alguma, em tempo algum, houve qualquer vacilação em infor- dar um documento por escrito". Ponderei, também, isso a 
mar às autoridades competentes esses fatos graves que vinham ele, e ele, na segunda propositura minha, alegou que não 
ocorrendo dentro do Ministério do Trabalho e Previdência havia motivo nenhum. para pedir a exoneração do cargo, de 
Social, especificamente na pessoa do ex-Ministro Antônio Ro- vez que eu tinha sido convocado pelo Excelentíssimo .Presi
gério Magri. dente da República para assumir e que estava cumprindo 

Há muito, mais precisamente por volta do mês de outubro satisfatoriamente. Realmente, saí do seu gabinete meio desilu
de 1991, ele vinha me abordando com propostas que, no meu dido, mas entendi o posicionamento dele. 
entendimento, eram desonestas. A partir dessa primeira abordagem que o Ministro me 

No dia imediatamente seguinte a primeira abordagem fez, passei a me esquivar do seu gabinete. Comparecia a despa
que ele me teria feito, dirigi-me ao Palácio do Planalto, enten- chos, a solicitações dele em último caso. Até então, eu ia 
dendo que deveria levar essas informações ao Excelentíssimo cotidianamente ao seu gabinete, cheguei a ir, como já declarei, 
Senhor Presidente da República, em se tratando de assunto até dez, doze vezes, lá ao seu gabinete, a seu chamado, para 
tão grave e sendo praticado pela pessoa de um Ministro de despachos, para informações etc. A partir daí, fiz o máximo 
Estado. possível para não ter contato pessoal com o Ministro. Mas, 

No outro dia, pela manhã, dirigi-me, então, ao Palácio naturalmente, havia situações em que era obrigado: reuniões 
para procurar o General Agenor Homem de Carvalho no marcadas etc. as quais devia comparecer, mas sempre me 
sentido de relatar-lhe aquilo que vinha acontecendo. Queria esquivando, porque em todas as oportunidades, ele voltava 
que o General me conduzisse ao Presidente da República. a abordar o assunto: '.'J?r. Volnei, precisamos f:1lar sobre aque
para que Sua Excelência tomasse conhecimento diretamente la propost!}, tal. .. '' E eu dizia: ~'Vamos deixa. para lá, Minis
de mim aquelas informações. tro, não vou participar, me deixe de fora.". E saía do seu 

O General estava ocupado naquele momento, e fui rece- gabiente. Isso é verdade, porque o próprio pessoal do seu 
bido pelo Coronel Pimenta, Oficial de Gabinete daquela auto- gabinete; os secretários, as secretárias, volta e meia me cobra
ridade. Diante da impossibilidade de ser atendido pelo Gene- vam: "Dr. Volnei, o senhor está desaparecido, o senhor não 
ral, expus para aquele oficial tudo que havia ocorrido na véspe- tem vindo aqui, o que é que está havendo?" Eu sempre apre
ra, da abordagem que o Ministro me havia feito, no sentido sentava uma ou outra desculpa de que eu estava muito óéupa
dequeeuparticipassedeumesquemadedesonestidadedentro do, viajando etc., e que era.esse o motivo. 
da minha área, no sentido de agilizar, privilegiar determinados Passado algum tempo, alguns dias, o ex-Ministro mecha
pedídos de empresas devedoras, e que ele mesmo se.encarre- ma, novamente, para tratar especificamente sobre a redução 
garia de fazer o esquema. Seria um esquema para ganhar de um débito da empresa CONFEDERAL. Alegou na oportu
muito dinheiro sem lesar os cofres da Previdência, porque nid~de, ~ amizade d? !JP.t:utado Fed~ral, Paulo Octávio,. que 
a remuneração seria a partir das empresas solicitadas. . havta fetto ess~ .sohcttaçao e a amtzade que ele manttnha 

Surpreso e até um tanto quanto aterrorizado, porque. dentro do Palac10 e que, de certa forma, nó.s deveríamos 
isso nunca havia ocorrido na minha vida eu imediatamente atender o seu pedido~ Voltei a falar para o Ministro: "Você 
retruquei, dizendo que não participaria d~ q~alquer esquema pode atender esse pedido. Eu, não. Eu não tenho necessidade 
de fraudes, de corrupção, de irregularidades, dentro da insti- nenhuma de cometer qualquer irregularidade porque, real
tuição, e que ele não procurasse fazer isso, porque se o fizesse ~ente, a. redução d? d~bito dessa empresa provocaria utna 
e eu tivesse conhecimento, eu tomaria as devidas providências. megulandade. Ela Já tmha todo um passado, inclusive. foi 
Se ele quisesse, então, fazer, que fizesse sem o meu conheci- objeto de sindicância, de averiguações, por parte de uma Co-
mento, pois eu não participaria de forma alguma. missão Parlam<"ntar de Inquérito". 

Foi surpresa para mim, porque fui levado ao cargo de Tinha h, .tdo uma fiscalização incorreta, houve nova fis-
Diretor de Arrecadação e Fiscalização em abril de 1991 e, calização, o débito aumentou substancialmente e houve uma 
até então, o meu tratamento, o meu relacionamento com terceira fiscalização em cima dessa empresa, a pedido, inclu
o Ministro Magri era o melhor possível: havia muito respeito, sive, da própria Comissão a que já me referia anteriormente. 
havia muita cordialidade e, nunca, em tempo algum, ele teria Então, eu sabia que os fiscais estavam agindo corretamente, 
se atrevido a uma abordagem dessa natureza. que estavam praticando seu ato de ofício com dedicação, com 

Saí do seu gabinete, naquela fatídica noite, completa- honestidade, sem qualquer sentimento de favorecimento ou 
mente desesperado. Cheguei em casa, conversei com a minha de perseguição à empresa. 
esposa, me propondo até a ir embora de Brasília imedia- E ele me perguntava, na época, como poderia o débito 
tamente. ser reduzido em 50%, porque a empresa se dispunha a pagar 
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o"débito, não queria discussão nenhuma, mas que houvesse 
essa redução,,então, para o acerto. Expliquei toqa a sistemá· 
tica da fiscalização, dizendo ser impossível e que se a empresa 
não concordasse com aqueles valores teria o direito de entrar 
com a sua defesa, e a defesa seria' analisada, seria averiguada 
e seria dada uma solução. "Não, mas o pedido é que não 
seja dessa forma, que a gente tenha algum esquema aqui 
dentro que possa reduzir, mesmo legalmente; não precisa ha
ver nada de irregularidade, mas que houvesse essa possibili
dade." Taxativamente, eu disse da impossibilidade., 

Mais tarde, ele voltou novamente com essa mesma propo· 
situra, dizendo, então, que eu determinasse \lma nova fiscp.li
zação em cima dessa empresa e qu<: essa nova fiscalização 
se restringisse tão-somente aos registras contábéis da empre~a. 
Ora, eu já sabia como tinhá sido o procedimento das fiscaliza- 1 

ções anteriores, que apresentam vícios contábeis; os fiscai,s,, 
dentro das suas atribuições, têm que desprezar a contabilidade 
e partir para elementos subsidiários que comprovem, que em
basem o seu, levantamento de débito: Istq af são práticas da 
fiscalização, são normas legais, em que o fiscal tem nieios 
para cumprir e embasar os seus levantamentos, de, débitos, 
e assim foi feito naquela empresa. Foram verificados que não, 
havia um batimento correto entre as guias de recolhimento 
da Previdência 'Social e as guias de recolhimento do Fundo 
de Garantia. Essa empresa parcelava as guias de recolhimento 
do Fundo de Garantia, à mercê das suas necel)sidades; para· 
sonegar as contribuições prevideneiárias. ' 

Então, havia um determinado número registrado nas 
guias dos recolhimentos previdenciários de empregados dessa· 
empresa; E várias guias do FGTS dentro do mesmo mês, 
com um número bem supe~íor ao declarado para a Previdência 
SociaLAfétn do mais, há elementos como o PIS, com uma 
relação deis 2/3. Essas empresas de segurança e vigilância têni 
que; mensalmente, apresentar uma declaração junto à Polícia 
Federal para o armamento de seu pessoal. E a fiscalização 
também se valeu desses dados para verificar que os elementos· 
contados da empresa não espelhavam a realidade perante a 
fiscalização previdenciária. · 

Expliquei tudo isso para o Ministro, dizendo que os fiscais 
haviam deixado de lado a contabilidade da empresa; mas' que 
tinham feito o seu' trabalho corretam:ente e que· assim. era 
o procedimento normal da instituição. E ele ''vivia, então, 
insistindo no fato de que aquilo era um pedido do Deputado 
Paulo, Octávio e que, ,por isso, teria que atender~ ' 

Eu gostaria de deixar registrado, neste instante, que não 
conheço o Deputado Paulo Octávio, nunca estive na presença 
de S. Ex!, nunca mantive qualquer contato por telefone, nem 
por terceiros, a não ser através das menções que fazia o Minis· 
tro Magri. O Depútado Paulo Octávio nunca. me procúrou 
para essa espécie de pedido. Eu ficava constrangido, porque 
ele me pedia isso quase. como se fosse uma determinação. 
E eu explicava que o assunto não podia ser tratado daquela 
maneira. · · 

Num determinado momento, 'passei até, como se diz na 
gíria, a "enrolar", dizendo ao Ministro que o fiscal estàva 
elaborando o seu relatório e analisando a defesa dl'l empresa 
e que, quando terminasse, a empresa poderia entrar com o 
recurso e seria analisado novamente. E este, naturalmente, 
já saii-'ia da nossa esfera, porque, tão logo o.fiscal apresentasse 
a solução do débito, a empresa teria 30 días para entrar com 
o recurso junto à Junta de Recursos da Previdência Social, 
ou seja, a matéria fugiria realmente da nossa área. Mas o 

_Ministro não queria a solução dessa forma e ficava insistindo. 

Em relação à primeira abordagem a que me referi ante
riormente, ele, para mostrar a facilidade com que consegui
ríamos dinheiro fácil; mencionou um presente que a Jobista 
Maria Schubert teria dado para sua esposa: "um anel, avalia· 
do" - não me recordo exatamente - "em alguns milhares 
de dólares". Recrhrtinei, também, essa atitude do Ministro, 
dizendo que ele não poderia estar recebendo presentescomo 
esse, o queincriminava demais apessoa. Ele nie explicou, 
alegando que, afinal de contas, "concedemos· o parcelamento 
para a empresa que ela estava intermediando". Disse-me o 
Ministro Magri: "Você imagina quanto ela deve ter ganho 
para dar a minha mulher um anel desse ,valor"? Foi esse 
o episódio da lobista Maria Schubert. Realmente, muito antes 
desses fatos da Confederal, e da abordagem do Ministro, S. 
Ex1 me pediu que me empenhasse o que era o meu dever 
e de todo funcionário da instituição em promover a agiliza
ção, a regularização dos débitos das empresas devedoras. E 
essa empresa era a A. Araújo, Engenharia e Construções 
Ltda. 

De fato, a Marlene Schubert esteve, em várias oportuni· 
dades, no gabinete do Ministro, que sempre me chamava 
para saber do andamento do pedido de parcelamento dessa 
empresa, porque ela necessitava de um certíficado de quitação 
para a concorrência em uma obra, apresentada por ela. Mas 
havia guias fraudadas no conjunto da comprovação dessa em
presa em vários Estados da Federação. A empresa apresentava 
recolhimentos com guias fraudadas. Então, eu expliquei que 
enquanto não tivéssemos condições de apurar todas as guias 
que haviam sido apresentadas nessas condições, o parcela
mento não poderia .sair .. 

E' a única proposta irregular, realmente, que a Marlene 
Schubert havia me feito é que fossem incluídas essas guias 
fraudadas no parcelamento. Eu explicava que essas guias te· 
riam que ser ressarcidas à instituição e que estavam sendo, 
inclusive, objeto de inquérito na Polícia Federal, e que não 
poderiam ser inclusas no parcelamento. E numa dessas oportu
nidades, ela pediu qu~ eu fosse.até àpresença do Ministro, 
para que ele concordasse (Com esse pedido. E na presença 
dele eu disse: "Ministro,não há condiçõel;)de incluir essas 
guias no parcelamento, porque há uma portaria de V. Ex• 
mesmo proibindo essa inclusão". E ele confirmou e disse: 
"Dr'·Marlene, infelizmente não pode ser feito dessa 111aneira, 
e. a empresa vai ter que pagar as guias fraudadas e parcelar 
o restante". 

Como era um parcelamento que não era oa minha alçada, 
não era da alçada da diretoría de arrecadação e f)scalização 
e sim da região fiscal, tão logo foram apuradas as gúias frauda
das, encaminhei o pedido para São Páulo para qud fosse emiti
do,' concedido, analisado todo o parcelamento em São Paulo; 

Ainda sobre esse parcelamento houve um fato que consi
dero de importâf\!-'ia para o esclarecimento da situação. É 
que, num determinado dia, o Ministro me chama e me pede 
para suspender o parcelamento. "Volnei", disse-me ele, "rete
nha, segure a concessão do parcelamehto, porque a empresa 
está fazendo uma manobra, não' querendo mais os servidores 
da Dr~ Marlene Schubert. Então, segure isso aí, até se resolver 
esse problema e tal. .. " .Simplesmente não tomei o menor co
nhecimento, porque o parcelamento não estava mais na minha 
área. Não fiz pedido algum 1para que fosse segurado o parcela
mento, para que fosse regularizado esse pedido do Ministro. 

OSR. RELATOR(Cid Sabóia deCarvalho)-Sr. Ávila, 
permita-me interromper o andamento· do depoimento que o . 
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senhor está dando, porque há outros temas igualmente impor
tantes, e mesmo o que o senhor já falou desperta uma. série 
de indagações. Eu gostaria de ir ouvindO'O gradativamente, 
para ordenar o trabalho da relataria. o senhor, em sua expo
sição inicial, falou num certo parlamentar que estava presente 
à Comissão de Inquérito passada. O senhor poderia me dar 
o nome desse parlamentar? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Honestamente, Senador, 
só sei que se chamava Paulo. É um Deputado do Rio de 
Janeiro que, quandoterminaram os trabalhos da CPI, naqúele 
final de tarde, e quase todos já haviam saído; no fundo da 
sala, pulava, esbravejava, me agredia com palavras, mecha· 
mando de imbecil, de cachorro, de uma série de coisas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Mas 
o senhor não ~abe o nome dele complet<;>? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não sei o nome dele com
pleto, Senador. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Só que 
é Paulo, não é? 

O SR. VOLNEI A VILA- Só sei que é Paulo e que 
é um Deputado do Rio de Janeiro. E o jornalista Passos 
me perguntou: o que o senhor acha dessa situação? Eu olhei 
lá para o fundo, vi-o pulando lá e disse: "Uma tremenda 
de uma palhaçada". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Outra 
indagação que eu gostaria de lhe fazer. Quando () Ministro 
funciona nesses casos de parcelamento, é normal ele avocar 
a si a possibilidade de parcelar, ou esses parcelamentos se 
dão, como ·explicou ontem a Deputada Cidinha Campos? S. 
Ex~ explicou que, num determinado limite; era o diretor de 
arrecadação o responsável pelo parcelamento, num limite me
nor, eram os procuradores, a própria procuradoria; e no limite 
maior era o diretor do INSS, é Arnaldo Rossi. Como é isso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Exatail1ente. O Ministro 
não tem essa tarefa, vamos dizer, de con~eder parcelamento, 
de parcelar. Ele, simplesmente, quando concede o parcela
mento, ele o faz de uma forma geral, 'perante a lei, emitindo 
uma portaria. Mas ele não tem que, lógico, não é parte das 
suas atribuições, ficar atendendo a cada empresa. Existem 
três alçadas, realmente. Umana área regional, das regiões 
fiscais,até uma determinada importância; acima dessa impor· 
tância passa-se para a alçada da Diretoria de Arrecadação 
e Fiscalização e da Procuradoria-Geral e regionais; e acima 
dessa alçada da diretoria,'passa para a presidência do INSS. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sr. Vol
nei, o senhor considera que, nesse caso, havia abuso de autori
dade do Ministro, abuso de poder? Era uma atividade abusiv:ot 
ou ele, dentro de sua função maior, tinha, realmente, a possibi
lidade dessa conservação, dessa condução do processo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Senador, eu não posso avaliar. 
que tenha havido abuso de poder, porque ele era o Ministro, 
a autoridade máxima da instituição. Ele estava fazendo uma 
intermediação que, a meu ver, era indevida. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sim. 
Isso era o que eu queria colher da sua opinião. Quer dizer, 
o senhor não tinha como abuso de autoridade, mas tinha 
como intermediação indevida. Agora, efetivamente, o Minis
tro conversou com o senhor várias vezes do modo mais corrup
to possível, segundo o seu depoimento. Até. nos deixa estarre-

cidos com a narrativa o que o senhor diz aqui sobre o Ministro 
Magri. Eu pergunto: quantas vezes o Ministro Magri fez pro· 
postas indecorosas ao senhor? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Um número preciso eu não 
sei. Mas em várias oportunidades, porque ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Mas 
n~o foram oportunidades isoladas? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Foram oportunidades isola· 
das, porque eu comecei a me afastardoseu gabinete. Eu 
ia parà uma reunião onde estavam presentes várias autori
dades e ele fazia um sinal pàra mim: "Olha, no fim da reunião, 
precisamos conversar". No fim da reunião eu escapava. Mas, 
em várias oportunidades, quando ele. tinha chance, na saída, 
e tal, ele dizia: "Olha, precisamos voltar ào assunto". Eu 
dizia: "Me deixe de fora, Ministro". Numa das oportunidades 

eu cito esse fato por causa da gravação -, saindo eu pela 
porta do seu gabinete, ele passa a mão na minha gravata 
e faz assim: "Olha, Volnei, aquele nosso assunto vai ser fifty/ 
fifty, quer dizer, metade por metade. Eu disse: "Não, não 
quero saber de nada, Ministro". E saí. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) . .:.....- Agora, 
eu queria saber se o senhor notou, em alguma oportunidade 
como essa, se o Ministro estava querendo tester a sua honra
dez, ou se ele realmente estava se comportando como um 
corrupto? O senhor notou que ele poderia estar testando a 
sua honradez? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Só em .uma oportunidade, 
no dia da gravação, eu mencionei isso, para, vamos dizer 
assim, ficar mais à vontade com ele. Mas, em tempo algum 
pensei nessa possibilidade, porque eu tenho 32 anos dentro 
da instituição, fUi nomeado diretamente pelo Presidente da 
República, e naturalmente ele já ·deveria ter conhecimento 
da minha vida funcional e eu não permitiria, de forma alguma, 
que alguém levantasse qualquer suspeita a meu respeito. 

. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Então, 
o senhor tinha o Ministro como fazendo propostas reais para 
a sua corrupção passiva? 

O SK VOLNEI ÁVILA Lógico, indecorosas, deso-
nestas, mesmo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de CarvalHo)~ Pois 
não. 

Agora, eu pergúnto: o senhor falou na empresa Confe· 
deral. Essa empresa pediu parcelamento, que o senhor saiba? 

O SR. VOLNEI A VILA -Não, .ela nunca pediu parcela· 
mento. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Certo. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - O titular dessa empresa e 
mais dois assessores me procuraram, a pedido do Ministro, 
pàra que eu os orientasse sobre como era o procedimento 
da instituição. 

Nessa oportunidade, sabedor de que já havia uma inter
mediaÇão do Ministro, eu me resguardei, chamando todos 
os três coordenadores da diretoria pará participarem dessa 
re.união, antes mesmo da entrada dessas ,pessoas. Mas não 
foi para pedir o parcelamento. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Certo. 
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O SR. VOLNEI ÁVILA- Ele dh;se que queria pagar, 
mas que o débito era muito alto, como é qlle se poderia 
fazer. 

Eu disse: "Entre com um recurso daquilo que a empresa 
achar que não é devido". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) E a 
empresa entrou com o recurso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Não, não entrou com o re
curso. 

Ela entrou com recurso contra o débito logo que foi feita 
a fiscalização. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) E o 
senhor sabe dizer se ela pagou? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não, não pagou ainda, por-
que ela está, ainda, em fase de recurso. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) - Ah, 
está em fase de recurso. 

Então, eu quero deixai: isso bem claro. A empresa Confe
deral não pediu parcelamento. Defendeu-se, e está aguar-
dando julgamento? · 

O SR. VOLNEI ÁVILA Exatamente, está aguar-
dando julgamento. 

O SR. RELATOR (Çid Sabóia de Carvalho) Está 
aguardando julgamerüo, certo. 

O SR. VOLNEI ÁVILA-,-- Já não mais na nossa esfera. 
Na esfera administrativa. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sim, 
eu entendi perfeitamente a solocação. 

Sr, Yolnei, o Ministro Magri, noutra Comissão de Inqué
rito, resolveu acusar o senhor e alguns açontecímentos foram 
registrados aqui no Senado Federal. . . 

O senhor tem conhecímento dessa carta que um filho 
seu teria feito para o ex-Ministro, uma carta que, inclusive, 
há em nosso poder? Essa carta é autêntica? O que é que 
o senhor pode nos informar sobre isso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Excelência, se me fosse per
mitido resguardar a intimidade familiar, eu gostaria de fazê-lo, 
porque entendo, conform.e já provei através des~as cer~idões, 
que· não . tenho passado Irregular algum em· mmha VIda. E 
essa questão familiar, eu pretendo resolvê-la pessoalmente, 
e pediria, inclusive, que não fosse apensa a esses fatos de 
corrupção, de envolvimento do ex-Ministro Magri, porque 
há todo um esquema para desviar as atenções do caso.especifi
camente. 

Entendo que se eu tiver cometido alguma irregularidade 
na minha vida, ela deverá ser apurada à parte, Não tem nada 
a ver com o caso do Ministro Magri. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O senhor 
tomou conhecimento dessa carta só através da imprensa? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Só através da imprensa. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalh9) -0 senhor 
falou no caso da Sr~ Marlene Schubert. 

No caso que o senhor narrou, há guias falsificadas. Então, 
quero perguntar se nesses casos dolosos perante a adminis
tração da Previdência Social há parcelamento mesmo quando 
a firma é inidônea e quando há, falsificadas, guias de recolhi
mento. Nessas hipóteses, é hábito da Previdência, mesmo 

excluindo as guias falsificadas, fazer o parcelamento do débito 
real e cobrar a importância do que foi fraudado? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Anteriormente à vigência 
da Lei n9 8.812- a nova Lei de Custeio-, havia essa possibi
lidade. A empresa que havia fraudado uma guia teria que 
ressarcir a instituição e parcelar o saldo devedor. Havia essa 
possibilidade. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- E a 
falta de honradez não impediria, a indignidade da firma não 
ímpeçiiria um acordo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não era das normas, não 
era da legislação. 

A partir da nova Lei de Custeio, ficou expressa a impossi
bilidade total e permanente. Nunca mais uma empresa pode 
parcelar os débitos se fraudou uma única guia durante a sua 
existência. 

O SR. RELATOR(CidSabóiade Carvalho) -0 senhor 
recebeu alguma proposta indecorosa do Sr. José Arnaldo Ros
si? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Nunca, de forma alguma. 
O nosso relacionamento era estritamente profissional e 

ele já conhecia, tranqüilamente, o meu passado; ele nuhca 
chegou a fazer uma proposta dessa natureza, de forma alguma. 

O que havia, realmente, por parte do Dr. José Arnaldo 
Rossi, era uma obstaculização em todas as atividades da dire
toria promovidas por·mim. Isso havia. Tenho provas disso, 
se me for permitido, apresento-as depois. 

O .SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Eu per
gunto se o senhor só recebeu propostas indecorosas do Minis
tro Magri. 

O SR. VOLNEI ÁVILA--' Só. Em toda a minha vida, 
só. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Em toda 
a sua vida? · 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Em toda a minha vida. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Só do 
Ministro Antônio Rogério Magri? O senhor não tem dúvidas 
de que o Ministro é um corrupto? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Diante desses acontecimen
tos, não posso ter. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Certo. 
Em queria, agora, saber das circunstâncias da fita. 

O senhor se muniu de autorização judicial para gravar 
alguma fita, ou o fez voluntariamente, pelo desejo de provar 
aquilo que vinha sofrendo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Ainda sobre essa empresa 
parece que estou me dirigindo muito a ela, não tem qual

quer sentido isso aí -,o Ministro, numa das oportunidades, 
me falou que mandaria o advogado da empresa receber orien
tação da diretoria com relação ao recurso a que ela daria 
entrada. 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor 
está se referindo à empresa Confederal? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- À Confederal. 

O SR,. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Pois 
não. 
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O SR. VOLNEI ÁVILA -Para chegar até a fita. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Pois 
não, esteja à vontade. 1

• 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Num dia de novembro, dia 
13, !le não me falha a memória, eu recebo um recado da 
secretária de que a Dr~ Marlene precisava falar comigo no 
outro dia pela manhã, ou seja, no dia 14 ou 15, e que iria 
ao meu gabinete bem cedinho. · 

Naquele dia que antecedeu essa visita da Dr' Marlene, 
por volta das 16 horas, a Deputada Cidinha ligou para mim 
dizendo possuir uma avalanche de provas contra o Ministro 
Magri e o Dr. José Arnaldo Rossi, e se eu podia dar uma 
chegadinha até O SeU gabinete para, e1p. Conjunto, exami
narmos essas provas. 

Realmente, havia algumas provas lá, comrelação a parce
lamento de débitos concedidos em caráter excepcional- por
que não existe excepcionalidade na lei, as normas da institui-' 
ção são taxativas, são rígidas - e não pode ser concedido 
parcelamento fora das instruções. 

Ela me apresentava esse dossiê todo e eu me animei 
a relatar para ela o que vinha acontecendo comigo também, 
dentro do Ministério, com relação ao ex-Ministro Magri. 

Informei a ela tudo o que estava sy pass~ndo, inclusive · · 
a minha ida a palácio; que eu não tinha provas etc., e ela, 
então, me orientou: "Volnei, realmente você não tem provas. 
Nós temos que ter alguma coisa consistente para denunciar 
essa corrupção". E sugeriu que eu fizesse uma gravação. 

Eu disse: "Mas, Deputada, eu nun.ca fiz isso, eu não 
sei nem mexer com esses aparelhos e tal". E ela disse que 
tinha um min!gravador e que eu procurasse; então, gravar, 
no outro dia, a conversa com a Marlene Schubert, forçando-a 
a declarar o'presenfe do anel. 

Efetiva'mente, no outro dia pela manhã, bem cedo, o 
chefe de gabinete da Deputada Cidinha Campos me levou 
o aparelho, ensinou-me como eu devia proceder, testamos 
o aparelho, inclusiv.e há um episódio hilariante. Quando nós 
o estávamos testando, eu o coloquei embaixo da mesa, com 
fitas adesivas etc., e quando nós o ligamos, ele caiu; então, 
resolvemos colocá-lo embaixo da poltrona; onde eu a condu
ziria para ficar sentada. E realmente assim foi feito. 

Ela deu entrada na sala, argumentou àlguma coisa em 
torno·de mais algumas guias que a emp~;esa A: Araújo havia 
pago e que eram para ser excluídas do débito. Eu prometi 
a ela que encaminharia a solicitação para São Paulo, onde 
era a jurisdição do parcelamento. E ela ficou realménte à 
vontade, conv.ersando comigo na poltrona, sendo gravada a 
conversa. 

Num determinado momento, ela explica que também te
ria ido à minha: presença pará me fazer um presente. Imediata
mente, eu nie revoltei e expliquei para ela que tudo que estava 
se fazendo era por um deyei de ofício, funcional e evitaria 
qualquer espécie de presente, que, se ela tivesse ido ali com 
aquele objetivo, eu não mais a receberia em hipótese alguma, 
porque sempre havia sido mantida seriedade nos nossos rela
cionamentos, nos nossos contatos e que não permitiria isso 
de forma alguma. 

"-Não, mas não é propriamente para você que eu queria 
dar o presente, é para sua esposa; disse ela." 

Foi aí que eu aproveitei para tirar dela a conversa do 
anel. Eu disse: · 

"-Não, você não vai fazer com a minha esposa como 
fez com a do Ministro Magri, presenteando-a com um anel." 

Aí ela explicou que realmente ela teria dado de presente 
um anel para a esposa do Ministro Magri. 

Quando eu abri a porta para ela sair do meu gabinete, 
já estava me aguardàndo a Sr' Sheila Wanderlei. E, ato contí
nuo ~ não deu quase que nein tempo da Marlene sair -,-
a Sheila Wanderlei entrou. · 

Entrou e já foi puxando um assunto: que conhecia minha 
vida, que estava acompanhando meu trabalho etc. e tal, e 
já foi se. sentando. E eu pergunto a ela: " - A que devo 
a honra da sua visita?" 

"Mas o senhor não está .sabendo? O Ministro Magri é 
que me mandou. Sou a representante da Confederal." 

"-Sim, e o que a senhora deseja?" 
"- Mas 'já não está tudo acertado?" 

. Eu disse: " -Absolutamente. Está acertado o quê? Eu 
nem sei qual é o seu assunto!" 

-"Mas é que tem que ser feita a fiscalização por outra 
junta fiscal e, especificamente, em dma da contabilidade da 
empresa! 

Aí eu expliquei tudo para ela, conforme já declarei aqui 
anteriormente. Dei todas as explicaÇões: · 

Ela disse: "-Não. Mas o Ministro já tinha acertado. 
Então, vou voltar a falar com ele, porque sou muito amiga 
dele etc." 

Nessa oportunidade foi que ela, inclusive declarando a 
amizade que tinha com o Ministro, disse que se comunicavam 
por Íf!.termédio de fax - ela tem um fax em casa, ela se 
dirigia diretamente ao Ministro através do fax, para não passar 
pelas secretárias, e que vez por outra ele ia à casa dela -, 
repito, nesse momento, é que ela me fez também esse convite, 
para que, em uma oportunidade que eu fosse a Recife, pas
sasse um fim de semana na casa dela. 

Realmente, ela. aplicou es~a expressão: "vamos comer 
uns camarões. lá". 

Em momento algum da minha vida eu citei, para quem 
quer que seja, que a Sheila ou que a D~ Marlene teriam 
sido as acompanhantes do Ministro Magri em Genebra. Não 
vislumbrei qualquer ilação, que não fosse de cordialidade o 
convite que ela me fez. 

Eu, numa oportunidade, realmente falei para a Deputada 
Cidinha Campos, quando ela me perguntou: "- Mas como 
é que foi, como é que ela chegou lá"? 

Eu disse;"-Ela entrou muito à vontade, inclusive sentou 
direto na poltrona, cruzou as pernas ... " 

Mas não tirei qualquer ilação desonesta, qualquer outra 
ilação que não fosse realmente .ela ter se sentido à vontade 
no gabinete. 

No final, ela .me pediu explicações de como se executa 
o parcelamento de uma empresa etc. Eu disse: 

-Dona Sheila, tenho aqui dentm da Diretoria um Nú
cleo de Orientação ao Contribuinte, ao qual a S~ pode se 
dirigir para maiores orientações. 

-"Não, mas o Ministro Magri solicitou explicações dire
tas do senhor. 

Eu lhe disse que não tinha tempo para dar aulas de legisla
ção Previdenciária nessas situações, mas, como se tratava de 
um pedido do Ministro, disse que retornasse um outro dia 
para dar-lhes as orientações solicitadas. 

Ela ficou de voltar um dia ou dois depois .. E realmente 
voltou, levando um pedaço de bolo que havia feito. Quando 
a secretária entrou· para anunciar· que ela já estava aguar
dando, comunicou-me esse fato. Eu disse: 
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-Não aceite nada, absolutamente, nem vá comer esse 
bolo tampouco. t 

Chamei ao meu gabinete o Coordenador de·Cobranças, 
Dr. Roberto Barcelos, e expliquei-lhe, antes de D. Sheila 
adentrar ao meugabinete, toda a situação, nestes termos: 

-Roberto, por favor, permaneça aqui no meu gabinete, 
porque há uma lobista aí das relações do Ministro Magri, 
e não quero que haja qualquer constrangimento de eu. ter 
que tirá-la às pressas do meu gabinete. Então, durante todo 
o tempo em que ela estiver presente permaneça aqui comigo. 
E assim foi feito. 

Ela se sentiu meio constrangida, não adiantou muito o 
assunto. Disse que o fiscal que estava levantando a defesa 
da empresa já não estava na região fiscal, etc., etc. 

Foi feita a gravação naquele primeiro dia. Imediatamen
te, levei-a para a Deputada Cidinha Campos. ainda dentro 
do aparelho. 

Dias del?ois, a Deputada me comunicou que faria uma 
entrevista coletiva para denunciar o fato. Foi nesse instante, 
realmente, que me preocupei. Eu disse: 

-Pelo amor de Deus, mais um escândalo com a Previ
dência vai ser terrível. 

Na presença do M.M. Dr. Fernando Licíno, aqui pre
sente, que tinha ido até o gabinete da Deputada Cidinha 
Campos ponderamos que a denúncia seria horrível para a 
Nação e, além do mais, aquela gravação não provava absoluta
mente nenhuma corrupção por parte do Ministro. Teríamos 
que conseguir provas mais concretas, mais substanciais. Pedi 
que a Deputada não procedesse daquela forma, para não 
haver um escândalo junto à imprensa, pois o caminho correto 
seria levar o problema ao conhecimento· do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República. Como Parlamentar, S. Ex' 
poderia agir dessa forma; Imediatamente a Deputada concor
dou com minha posição. O M.M. Juiz, Dr. Fernando Licino, 
também ponderou que a denúncia seria o caos nessa República 
e não iria resolver absolutamente nada. 

Naquele instante, assumi o compromisso de entrar em 
contato com o Palácio, para que S. Ex' tivesse esse acesso 
ao Presidente da República. Do gabinete dela mesmo, naquela 
manhã, telefonei para o Palácio para conversar com o General 
Agenor, que também estava ocupado, Fui atendido pelo Coro
nel Pimenta, a quem passei todas as informações. Disse que 
a Deputada Cidinha Campos precisava entrar em conta to com 
o Presidente da República para revelar-lhe informações gravís
simas. Afirmei ainda que agíamos daquela maneira por enten-
dermos que era a correta. · 

Passamos praticamente todo o dia conversando por tele
fone com o Coronel Pimenta. Na hora S. S' disse acreditar 
que, se marcasse a audiência com o Presidente, a Deputada 
não compareceria porquanto era conhecida por fazer essas 
denúncias e depois não dar-lhes mais atenção. 

Disse-me ele: 
"Você já imaginou se marco uma audiência com o 

Presidente e ela não comparece? 
Afirmei: ela vai, mesmo porque está aqui ao meu lado. 

Garanto que irá. · · 
Então, a audiência ficou para ser marcada à tarde. Disse

me o Coronel: 
"0 General vai procurar na agenda do Presidente -

conquanto seja um pouco difícil._ para conseguir essa audiên
cia." 

Naquele dia, isso nào ím possivel. Por essa razão, a Depu
tada, com muita propriedade, fez a observação de que aquilo 

tudo não iria adiantar nada, pois ela não seria recebida pelo 
Presidente da República, e tudo não passava de uma enrola
ção. Por tudo isso estava disposta a fazer a denúncia publica
mente. Eu lhe disse: 

Deputada, o Coronel prometeu que na semana que 
vem, sem falta, consegue, através do General, essa audiência. 

Na segunda-feira a Deputada Cidinha Campos não estava 
em Brasília ·-,-- liguei novamente para o Coronel perguntando 
sobre a audiência. Ele afirmou que sería marcada para quar
ta-feira: · 

- "Quàrta-feira o Presidente vai recebê-la.'' . 
Na terça-fe'ira ele me ligou, dizendo t.]Ue tinha passado 

o caso para o Ministro da JustiÇa, que iria conduz~-la até 
o Presidente da República. Portanto, a Deputada deveria 
aguardar uma comunicação do Chefe de Gabinete ou do Secre
tário de nome Pojo. Guardei o nome por. ser incomum. E 
isso não aconteceu. · · 

Passou-se toda a semana e ela. me comunicou' que não 
tinha recebido qualquer informação e que, nasemana seguin
te, iria convocar a imprensa para fazer a denúncia' publicá
mente. . 

· Realmente causa pânico um funCionário ter que arcar 
com uma responsabilidade dessa natureza, e, além disso,não 
tínhamos efetivamente provas concretas. 

Infelizmente ~entendo assim ---' um jornalista teria dito 
à Deputada que realmente aquela fita não incriminaria o ex
Ministro Magri de forma alguma. O tiro sairia pela culatra. 

Posteriormente, como as abordagens continuavam sendo 
feitas pelo Ministro, numa ocasião ·-c precisam~nte no dia 
27 de novembro do ano passado -, vindo a Brasília esse 
citado Procurador, que estava realizando um serviço aqui em 
Brasfiia, informou-me que ele tinha um processo em Cuiabá, 
queria dar entrada na Procuradoria Geral da República, mas 
não estava tendo acesso ao Proéurador-Geral da República. 

Eu, então,·disse-lhe: . . . 
-Talvez o senhor. consiga isso através de um parlamen

tar. Há alguém que estimo muito, COfl1 quem tenho uma boa 
amizade, que pode ajudá-lo. Posso apresentàr-lhe à Deputada 
Cidinha Campos. Talvez ela o condúza à Procuradoria-Geral 
da República e levei7o até ao gabinete 'de S. Ex' .Trataram 
do assunto, e ela novamente propôs que eu gravasse uma 
conversa com o Ministro Magri, de vez que o Ministro manti-
nha a mesma posição. Disse-me ela:. . .. 

-"Dr. Volnei, o que temos que fazer no momento é 
gravar a conversa." · 

Naquela ânsia de cercar bem essa prova, firmamosum 
documento, naturalmente de ordem particular, consignando 
que eu tentaria fazer a gravação. Confesso-lhes, çom toda 
honestidade, com toda sinceridade, que me assustei. Pensei: 

_;Meu Deus do céu, vou cometer um ato que, se conse, 
guido, vai ser um escândalo, um caos. 

E eu sentia que realmente aquelas autoridades· a quem 
eu procurava não davam a devida atenção ao assunto. Por 
isso resolvi não fazer a gravação. Confesso que resolvi não 
fazer a gravação da conversa, mas levei o aparelho, porqué 
havia firmado um documento com S. Ex~, a Deputada Cidinha 
Campos. Eu entendia que, de qualquerforma, iria conseguir 
uma audiência com o Presidente da República. 

Fui para casa muito consternado, coÍ'n o firme propósito 
de não {azer a gravação. Por outro lado, eu sentia também 
a responsabilida<:le daqueles assédios. Em breve, mesmo ino
cente, eu estaria envolvido num ato de C~Jrrupção da Previ-
dência Social, e também pensei: · ' 
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-Tenho que conseguir prova dc~sa situação. 
No outro dia, pela manhã, bem cedp, por volta de 8 

horas, 8 horas e 15 minutos ~o que não era muito comum, 
porque o Ministro costumava chegar por volta de 9 horas, 
9 e meia - tocou o telefone diretamente do gabinete do 
Ministro. Há uma ligação direta de um telefone do gabinete 
do Ministro ao gabinete da Diretoria. Atendi. Era à secretária 
do Ministro dizendo que ele conversaria diretamente comigo 
no telefone. S. Ex• me disse: 

"Volney, dá uma subidinha aqui, pois preciso, definiti
vamente, resolver o caso da Confederal.'~ 

Foi nesse instante que tomei uma decisão que considero... 
terrível na minha vida: gravar a conversa. Pensei comigo: .. · 

-Pelo amor de Deus, fiz de tudo, mas não há outro 
jeito; Vou gravar a conversa. 

E levei o aparelho. 
Sempre que eu chegava ao gabinete do Ministro para 

um despacho qualquer com S. Ex• e1,1 era conduzido a uma 
ante sala onde ficava aguardando para sêr recebido, porque 
sempre estava com uma ou outra pessoa. Nesse dia, cheguei 
à sala da secretária, e a secretária do Ministro, já co'm a 
porta do seu gabinete aberta, disse para eu entrar, que S. 
Ex~ já estava me aguardando. Mas eu ·não tinha ligado ó 
gravador. Entrei na sala preocupado: Cómo acionllria b dispo
sitivo? Na sala do Ministro estava o Procurador do INSS que, 
há muito tempo, vem assessorando ... · '· · · · · 

O SR. ALEXA:r-!DRE COSTA- Sr. Presidente;'peÇo 
a palavra para uma questão de ordem. . 

\ '' ' 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Tem a palavra 
o nobre Sénador. ' · 

' ' ' 

O SR. ALEXANDRE COSTA _.:._Apenas um detalhe: 
Onde o Sr. guardava o aparelho? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -No bolso. Trata-se de um 
minigravador que coloquei neste bolso htterno. 

O SR. R~LATOR (CID SABÓIA ;DE CARVALHO) 
-Sr. Volnei A vila, antes que conclua essa parte, é necessário 
que V. s~ responda algumas perguntas para passarmos a pala
vra aos outros Senadores. Com referência a essas propostas 
de suborno do Sr. Ministro Antônio Rogério Magri, quanto 
tempo decorreu entre .uma e outra? Fpram feitas seguida
mente, dia após dia, ou decorreram 10 dias, por exemplo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Todas as vezesem que ia 
ao Gabinete, S. Ex' as renovava .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) ~No que 
diz respeito a essas pessoas que se dizem· representantes de 
firmas, como se constata que, realmente; o são? Por exemplo: 
a Sr• Marlene Shubert representava a firma... · 

O SR. VOLNEI ÁVILA- A firma Araújo. 

O SR. RELATOR· (Cid Sabóia de Carvalho)- Como 
o senhor sabia disso? Ela apresentava algum documento da 
empresa? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não. Ela me foi encaminhada 
pelo Ministro Antônio Rogério Magri. . 

Só uma explicação técnica: fizeram um pedido de parcela
mento, que não deve ser necessariamente feito pelo próprio 
representante da empresa, a menos, lógico, que seja para 
assinar o parcelamento, o pedido, a restituição, 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Mas 
os contatos podem ser feitos sem que haja uma identificação. 

O SR. VOLNEI ÁVILA.,...._ Exatamente. Desde que não 
haja opositora ilícita ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor 
estava convencido de que a Sr• Marlene Shubert representava 
aquela finnâ? 

Q SR. VOLNEI ÁVILA :__Por indicação do Ministro, 
havia as S~' SheilaVanderlei e Marlene Shubert. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- A Sr' 
Sheila Vanderlei representava a Confederal? · 

.OSR. VOLNEl ÁVILA,-Sim .. 

: . · O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)---' Ela nunca 
mostrou nenhum documento da Confederal? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não, e, numa oportunidade, 
a Dr• Marlene compareceu ao Gabinete do Ministro acompa-
nhada dqs titulares da empresa. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Para 
finalizar: Quem poderíamos convocar, ou seja, alguém que 
tenha ouvido do senhor a queixa dessa tentativa de corrupção? 
O Senhor se queixou só à Deputada Cidinha Campos ou a 
outra pessoa do seu convívio,• dentro da repartição 'em que 
trabalha? 

· O SR. VOLNEI ÁVILA'-- Nesse ponto já estamos pas
sando ao final da gravação. Resguardei-me tira~do duas cópias 
e conversei com o Seraphico. ·Quando eu ainda não sabia 
que tinha gravado, chegando ao meu Gabinete, constatei que 
ele estava me aguardando· e eu, naquele estado nervoso em 
qu,e me epcoqtrav.il,cQ~fidenciei-lhe Q ocorrido e, após tirar 
o gravac:l<?~ qo bo~so verifiquei que h!! via gravado, mas mos
trd-,lhe .um trecho muito pequeno. Ele,realmente, não ouviu. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Ele não 
tomou conhecimento. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não tomou conhecimento 
de tod,a a conversa, pois mostrei-lhe apenas um trechinho. 

. , ÜSR. ii3LA,TOR (Cid Sab~iade,Ca,rvalho) -Sr. Presi
dente, a, 'ltt<latoria esta satisfeita e, ao final, voltará a fazer 
algúmas perguntas que porventura surjam. 

· O SR. ALEXANDRE COSTA"'-'- Sr. Relator; peço que 
V. Ex~. faça outra pergunta para me orientar. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Ex' 
mesmo poderá fazê-la após a inscrição. Mas posso a atender 
ao seu.pedido. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - O Sr. Volney Ávila 
diz que todas as vezes que ingressou no gabinete do Ministro, 
recebeu esse tipo de proposta e afirmou, anteriormente, que 
ia 10, 12, 14 vezes àquele gabinete. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Anteriormente à primeira 
abordagem.· 

O SR. ALEXANDRE COSTA'- Nessas 10, 12, 14 ve
zes, essa proposta era permanente? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Não, Excelência. Expliquei 
isso: Anteriormente a primeira abordagem que o Ministro 
me fez, eu ia despachar com S. Ex~ as vezes, 10, 12 vezes 
diariamente. A partir do momento em que S. Ex' fez 11 pro
posta, comecei a me afastar. 
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O SR. ALEXANDRE COSTA- V. s~ não considera 
que ia 10 ou 12 vezes ao gabinete do Ministro p~estar auxí[io 
é muito? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Numa ocasião, ~;~té,num 
tom amistoso cordial eu não poderia recusar-me a fazê-lo 
-expliquei aS. Ex~: . . 

-Ministro, não trabalho ao lado do seu gabinete; Tenho 
que fazer um esforço físico muito grande para vir aqui,· pois 
atravesso o "túnel do tempo". · 

O prédio onde eu estava trabalhando fica no Anexo, 
do outro lado da rua, eu atravessava Q túnel de ligação entre 
os dois prédios, mas ia. Havia dias em que eu ficava espantado. 
Pela manhã, quando voltava ao meu gabinete; já havül outro 
pedido para que eu retornasse lá. Realmente, havia muitos 
assuntos de serviço, muitas reuniões. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA.- E.stou satisfeito. ' 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a 
palavra ao primeiro interpelante, Membro da Comissão, Sena
dor Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Volney Ávila, a partir 
de abril deste ano, V. s~ tomou posse .de um determinado 
cargo. Poderia explicar que cargo é esse e quais as suas atribui· 
ções? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- No dia 19 de abril, fui convo
cado pelo Excelentíssimo SenhorPresidente da República pa
ra assumir as funções de Diretor de Arrecadação e Fiscalização 
do INSS. É 9ma Diretoria que controla toda arrecadaçãO 
e fiscalização da Previdência Social. 

O SR. MÁRIO COVAS - É notório e público . na 
época, isso foi muito comenta'do e creio que até citado ri uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito -'- que a sua nomeação 
foi declinada diretamente pelo Presidente da República. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Correto. , , . 

O SR. MÁRIO COVAS- Como essa nomeação cltegou 
ao seu conhecimento? · 

O SR. VOLNEI ÁVILA - F~i convocado no dia 30 
de marÇo, porque eu havia feito pàra a minha !ldm~nistraçã<;l 
~volto a dizer, fundamentado no art. 116 da Lei do Servidor 
Público um relatório com as corrupções da Previdência, 
na jurisdição do Estado do Rio de Jaheiro. E o fiz, por dever 
de ofício, dirigido a Auditoria do INSS, por orientação do 
Presidente José Arnaldo Rossi. Eu iria fazer o relatório di reta
mente para ele, que me pediu para encaminhá-lo à Auditoria 
do INSS. Assim o fiz. Mostrei, então, todo o caminho dás 
fraudes ocorridas no âmbito da Previdência, no Estado do 
Rio de Janeiro. Eu tinha, realmente, conhecimento dessas 
fraudes, de nomes e informações de fatos ocorridOs transmi
tidos com muita colaboração, pelos jornalistas que me procu
ravam. Mas não cabia a mim apurar essas fraudes nem verificar 
se essas documentações e informações eram ou não corretas. 
Como fiz o relatório e percebi que não estavam dando a 
isso a menor atenção anexei a ele algumas provás. Havia 
também uma solicitação da própria Polícia Federal no sentido 
da indicação de procuradores, fiscais,· técnicos no assunto, 
etc., para auxiliarem na apuração dessas provas de corrupção 
no Rio de Janeiro. Es1;es funcionádos não. deveriam ir. ao 
Rio para que não houvesse nenhum envolvimento. A Direção
Geral, por sua vez, simplesmente não estava dando o mínimo 
retorno. Na noite que antecedeu a minha convocação a Brasí-

lia, também estupefato, assisti na televisão à leitura da íntegra 
do meu Relatório, que vazou não sei como -e, imediata
mente, naquela mesma noite, ap6s o Jornal Nacional da emis
sora. TV-Globo, recebi um telefonema, da Casa Militar elo 
sidente, em que me informaram que eu deveria comparecer 
à Base Aérea naquele sábado às 6 horas da manhã, que um 
avião daqui de Brasília, iria apanhar-me. E assim aconteceu. 

·· Cheguei a Brasília cerca de 9 horas e imediatamente, 
através do General Agenor; entrei no Gabinete do Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, permanecendo lá 
dentro com ele, relatando todos os fatos na presença do Gene
ral Agenor, até mais ou menos 15 horas e 30 minutos. Foi 
àssil11 que· ocorreu á minha nomeação. Nunca, em tempo al
gum, tinha ouvido falar no General Agenor. Não o conhecia 
e foi à primeira vez que estive na presença dele. Faço este 
registro: forarp tão-somente duas ve.ze,. Em todo esse período, 
só duas vezes. · · . · · ' · 

O SR. MÁRIO ·covAS ~ Do ponto de vista material, 
sabemos como V. Ex' foi nomeado. Po ponto de vista político, 
b que fóo conversado n~ssa visita ~o Presidente da República? 

O SR. VOLNEI ÁVILA ~ Do ponto de vista político, 
nãpfoi conversado absolutamente nada, porque não sou políti
co, não tenho nenhum envolvimento político e nem ideologias 
políticas. Só assuntos técnicos da repartiÇão. 

A bem da verdade, o primeiro convite que ele me fez 
foi paraque eu assumisse a pl;'esidência do órgão. E eu demons
trei que não tinha capacidade para isso, que não era político. 

O SR. MÁR,IO COVAS -;- Perdão! Talvez eu t~nha 
me expressado mal. Quando me refiro a político, não me 
refiro a nenhuma identidade de natureza partidária. Eu me 
refiro aos aspectos que cercam a nomeação. 

V. S' acabou de citar alguns aspectos denatureza material: 
a hora que Q avião foi buscá-lo no Rio, como viajou para 
cá; em que Gabinete compareceu. Eu gostaria de saber quais 
foram os antecedentes da sua nomeação, que recomendações 
V. S' recebeu se não lhe pareceu estranho que . um ministro 
não tivesse interferido nessa nomeação, etc. O Presidente 
da República, ao lhe deferiressaativ.idade, que tipo de atitude 
lhe pediu? Enfim, é· este ângulo do problema que eu gostaria 
de ver abordado ·aqui. · · · 

. O SR. VOLNEI ÁVILA A bem da verdade, diga-se 
que o Presidente da República ficou chocadíssimo, meio preo
cupado com o que ouviu nos meus relatos, e aquele poder 
de decisão de acabar com a corrupção na Previdência Social. 
Foi nesse clima que S. Ex' me fez o convite que, ao final, 
quando relutei em aceitar, ele manifestou não ser propria
mente um convite, .mas uma çonvocação o que estava fazendo. 

O SR. MÁRIO COVAS;__ V; S', então, relutou em 
aceitar? · 

O SR. VOLNEI ÁVILA . Relutei em aceitar. 

O SR. MÁRIO COVAS-'- Por quê? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Minha vida toda estava, 
condicionada, praticamente enraizada no Rio de Janeiro. Te
nho a minha residência fixa ali a entendi que aquele era um 
compromisso muito grande na minha humildade senti que 
não teria capacidade para desempenhar â função a contento. 
Mas, felizmente, digo de público e tenho a consciência tran
qüila de que niio. decepcionei o Presidente da República em 
momento algum. 
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O SR. MÁRIO COVAS- V. s~ assumiu um cargo 
Diretot da Arrecadação e de Fiscalizàção ~~ que envolvia 
que tipo de responsabilidade? Em particular; que tipo de res
ponsabilidade envolvia, no que se refere a parcelamento de 
débitos existentes? · · 

O SR. VOLNEI ÁVILA O parcelamento de um 
débito dentro da instituiÇão constit1.1iu-se um ato regular, .em 
certos aspectos, regularizador da. situaÇão de uma empresa 
dévedora, mas não é o que m~ita gente acha. Ah!, parcela
mento. Mas é uma condição. E <'I própria lei que determina. 
Se ho11vesse seriedaqe, e. toda uma atividade em cima da 
agilização, acimàdà concessãódeparcelamento, não haveria 
esses grandes devedores da Previdência Social. . · 

Máis especiahnente, as. atribuições que recebi, do Presi
dente da República éràm. no sentido de saneàr essa corrupção, 
tentar aumentar a arrecadação. E, fundamentalmente, enten
do-- sempre entendi, porque sou um técnico da Previdência, 
tenho 32 anos de serviço e. digo orgulhosamente muito bem 
prestados à instituição que a Previdência é viável. Não precisa 
de projetos mirabolantes~ como vivo dizendo. O que esta 
.aí precisa algumas modificações,. fundamentalmente, de que 
a Previdência necessta é uma administração correta, uma ad
ministração séria, uma administraÇão honesta e, naturalmen
te, muita dedicação dos seus funcionários. Não estou de forma 
alguma fazendo média, mesmo porque já empenhei toda a 
minha dedicação o meu idealismo pela Instituição, estou ten
tando de todas as maneiras, agora, dar entrada no meu período 
de aposentadoria, para provar que em tempo algum quis me 
promover ou andar atrás de cargos. Acredito que, agora, 
na administração do Ministro Reinhold Stephanes, que é um 
técnico, que essa solução venha a acontecer, que à Previdência 
volte a ter credibilidade e que cumpra realmente, o compro
misso de pagar aos seus aposentados, os seus segurados, que 
têm direito realmente. 

Entendo que cabe a nós, funcionários da administração 
da Previdência, até num exagero da expressão, "cavucarmos 
com as mãos\' os recursos para· pagar devidamente aos aposen
tados. E ela é viável. Os seus funcionários têm consciência 
disso e estão dispostos a. dar essa colaboração, que não é 
apenas unia coloboração, mas um dever. 

O SR. MÁRIO COVAS Mas o que eu não consegui 
entender, ou, seja pelo menos, ainda não me foi esclarecido, 
é até onde a diretoriagela qual V, s~ respondia comandava 
o processo de parcelamentos? Até onde sei, a lei escolona. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Já foi explicado: Ex~ Havia 
três alçadas. Propriamente, a grande massa dos processos de 
parcelamento são resolvidos in loco, nos Estados, onde a em
presa está jurisdicionaqa. EntãÓ, há um limite. Até 350 mi
lhões é resolvida, é concedida, analisada na região fiscal do 
próprio estado. Temos em todo o Pafs 98 regiões fiscais. 

A partir desse valor, até .SOO milhões, o processo passa 
ao âmbito da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, que 
o amilisa e na Coordenação de Cobrança. E, a partir desse 
valor, 500 milhões em diante, é concedido diretamente pelo 
Presidente. qo órgão .. 

O SR. MÁRIO COVAS _,....·E concedido diretamente 
pelo Presidente do órgão com ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Natúralmente, o processo 
passa por. todos os setores técnicos. · · 

O SR. MÁRIO COVAS -Com informação da regional 
da divisão. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Lógico. Não é o Presidente 
que analisa pessoalmente ou verifica as provas. Ele recebe 
aparecer técnico e assina ou não. · 

O SR. MÁRIO COVAS . Em outras palavras, até 300 
milhões, não chegava aqui. Acima de 300 milhões ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA 350. 

O SR. MÁRIO COVAS- ... chegava sempre aqui no 
seu setor, e a última instância para decisão, acima de 500 
milhões, embora o departamento informasse, era decidido 
pelo Presidente do órgão? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Exatamente. 

Além da fase administrativa que era da responsabilidade 
da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, também os pro
cessos no âmbito das Procuradorias, e também era mantido 
o mesmo esquema. · · . 

O SR. MÁRIO COVAS- Só um parêntese de conteúdo 
técnico, para minha informação. Que tipo de certificados o 
INSS oferece? 

O SR. VOLNEI ÁVILA o Certificado Negativo 
de Débito - CND. 

O SR. MÁRIO COVAS -É s9 esse? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - É só esse. Antigamente 
havia o CRS, que era o Certificado de Regularidade de Situa-
ção. Vou explicar. · 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas ainda existe. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Infelizmente não existe 
mais. Infelizmente, porque era fornecido aquelas empresas 
construtoras, as prefeituras, etc., que queriam 9bter um finan
ciamento, participar de uma concorrência, o certificado infor
mava se estavam em débito com a Previdência, ou em situação 
regular. Ou seja, se o débito estava garantido por um prooosso 
de parcelamento e as contribuições em dia, fornecia-se o Cr$. 

O SR. MÁRIO COVAS -Mas não se faz mais isso. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Não, hoje para obter o 
CND é necessário que a empresa esteja em dia e que tenha 
um parcelamento em dia, é preciso além de todos esses requi
sitos que ela apresente garantias reais para obter o CND. 

Q SR. MÁRIO COVAS -,- M~s certificado só da para 
uma empresa que. regularizou seu débito mediante parcela-
mento? . . , 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não se ela não apresentar 
a garantia o Real ou seja, um bem acima de 140% do valor 
do teta, ela não obtém o CND. 

O SR. MÁRIO COVAS - Este hoje é o certificado 
que se oferece? 

O SR. VOLNEI ÁVILA-Já há muitos anos. 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu li algumas entrevistas 
de V. Sa., veiculados ao longo desse periodo, onde encontrei 
extrema semelhança em alguns tópicos o que deixava evidente 
que tudo que foi dito seria repetido aqui hoje. 

V. S' caracteriza que num determinado instantef não exa
tamente o instante em que V. S 1 foi nomeado, o Ministro 
começou a lhe insinuar, ou fazer de forma mas explícita, osten
siva, a fazer algumas sugestões quanto a a tos de corrupção.' 
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Que tipo de atitude ele sugeriu que levasse jl isto? Foram 
procedimentos voltados para a regularização de débitos? 

O SR VOLNEI ÁVILA Eu discorri perfeitamente 
todo a situação, o que foi supreendente, porque eu assumi 
em abril e somente em outubro, depois de todos esse~ meses, 

, é que ele apresentou essa proposta, que seria generalizada, 
seria genérica, de que haveria a montagem de um esquema, 
naturalmente com a participação de terceiros, . Eu não sei 
quem, pois ele nunca mencionou nomes, para que se desse 
um atendimento privilegiado a determinadas empresas deve
doras da Previdência. 

O SR. MÁRIO COVAS Mas ele surgeriu? Iss'o ocor-
reu a partir de outubro? . 

O SR: VOLNEI ÁVILA- A partir de outubro. 

O SR. MÁRIO COVAS Isso antes não havia acon-
tecido? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Absolutamente! 

O SR MÁRIO COVAS Numa de suas entrevistas 
há U:tna coisa meio contraditória com relação a isso. V .. Ex~ 
historia que tão logo soube da pri~eira vez foi procurar o 
Coronel Pimenta. Mas, posteriormente, respondendo a resc 
peito da gravação em si, V. Ex1 disse: "Achei que ele estàva 
insistindo demais e pensei que ele queria me testar. Este é 
o argumento do ex-Ministro Magri, por que ele me testaria?" 
A sua resposta: "Nunca havia acontecido nada até então". 

O SR. YOLNEI ÁVILA Correto, até então, até a 
primeira abordagem dele por v9lta de outubro. 

O SR. MÁRIO COVAS A pergunta que .está sendo 
feita: 

. ·"Na primeira gravação, quase morri de nervoso, 
mas no dia 28 de novembro bem cedo o Ministro me 
chamou ao seu gabinete, por teiefone, e disse-me que 
precisávamos conversar sobre aquele assunto nosso. 
Achei que ele esta insistindo demais e pensei que. ele 
queria me testar". . 

A pergunta: "Este é o argumento do ex-Ministro Magri, 
por que ele me estaria?". A sua resposta "Nunca havia aconte-
cido nada até então". ' 

O SR. VOLNEI ÁVILA Correto, até outubro, até 
a primeira abordagem elen~nca me fez nenhuma proposta, 
nunca manifestou inteção de um ato irregular, absolutamente. 

O SR. MÁRIO COVAS Aqui é a pergunta, não se 
refere ao instante da primeira abordagem. 

O SR. VOLNEI ÁVILA ,_Talvez não tenha sido bem 
captada, porque a verdade é essa. 

O SR MÁRIO COVAS- Não estou querendo lhe testar 
eom relação a isso, eu simplesmente estou querendo compati
bilízar isso. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Fazer um parâmetro! 

O SR. MÁRIO COVAS - V. Ex~· reafirma que em 
outubro houve uma primeira, tentativa, depois reproduzida, 
que culminou no dia 28 de novembro com a gravação, 

O SR. VOLNEI ÁVILA--;- Isso! 

O SR. MÁRIO COVAS V. S1 disse em seguida: "Até 
então nunca havia acontecido nada, tínhamos muitl;l cordia

. !idade e seriedade no nosso relacionamento ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Até então eu me referi outu
bro. ' 

O SR. MÁRIO COVAS " ... e nunca vi indício de 
corrupção, pelo contrário, estava satisfeito em trabalhar com 
ele por sua honestidade, ~oi nomeado pelo Presidente Collor, 
tenl)o 32 anos de excelente serviço, jamais me envolvi com 
irrigularidades." . . . 

.. Temos à re,ferenciais V. s~ foi nomeado em abril, em 
outubro se refere a qualquer tipo de atitude menos nobre ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Desonesta!. 

O SR. MÁRIO COVAS - .' .. uma atitude desonesta, 
e novembro é o insta~Ite que se culmina com a gravação. 

Durante o período da gravação com as lobistas de 15 
·de outubro? · 

b SR. VOLNEI ÁVILA O dia específiéamente não 
me recordo, talvez meados ou final de butubro. · 

O SR. MÁRIO COVAS Dia 5 de novembro. 

O. SR. VOLNEL ÁVILA Dia ~ de novembro foi a 
.grav,ação da Sheila, lobista. 

O SR. MÁRIO COVAS .:....:... ~este intervalo, emdata 
não prevista houve um encontro seu com a Deputada Cidinha 
Campos. E aí surgiu uma dúvida' o ·encóntrO nasce do fato 
ou de V. S1 procuràr a Deputada, ou dela procuràr V. s~? 

, Ó SR, VOLNEIÁVILA-A:be~ da,verdade, d~ve.se 
declarar que a minha luta pela moralizaçãq da Previdência, 
não movido por qualquer sentido mórbido ou sentido de dela
ção, absolutamente, é muito grande, vem de mui~os anos, 
sempre lutando num campo estéril, .sem qualquer ajuda. de 
quem de direito, ajuda naturalmente de companheiros. Nesses 
episódios todos, da denúncia do Rio de Janeiro, observei 
que havia uma parlamentar lutando denoqadamente como 
cri vinha fazendo, esem qualquer vínculo partidário, ideoló
gico ou político. Achei que ela seria uma parceira muito cor
reta nessa minha l11ta, e a busquei.. Fui eu quem a procurou 
para expor tudo que .estava ocorrendo, na busca de ter um 
apoio aqui dentro do Congresso, através dela, de que pudesse 
ser feita alguma coisa no sentido de acabar de vez por todas 
com essa corrupção, 

O SR. MÁRIOCOVAS- Issocomeçou imediàtalnente 
após? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Isso í~ediatamenté que assu
mi a diretoria por volta de maio, junho, ... 

o SR. MÁRIO COVAS-Isso não ocorreu e·m outubro? 
Depois que V. S4 recebeu a proposta?' ' . . ' . 

O SR. VOUTEI ÁVILA- N~Ô, ()' m~u prin1eiro contato 
com a Deputada Cidinha Campos já vem de maio ou junho. 
Porque já havia muitos indícios de. cOrrupção, de compras 
de equipamentos. 

O SR MÁRIO COVAS- Neste episódio especifica
mente, V. s~ foi quem procurou a Deputada? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Ela teria me telefonado para 
que eu fosse ao seu gabinete verificar algumas provas que 
ela tinha contra o Ministro Magri e contra o Dr. José Arnaldo 
Rossi. 

O SR. MÁRIO COVAS -Isso foi em outubro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Em outubro . 
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O SR. MÁRIO COVAS -A primeira investida do Mi
nistro em cima de V. s~ já tinha ocorrido? , 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Foi após a primeira investida 
do Ministro. 

O SR. MÁRIO COVAS- V. s~ quando chegou contou 
à Deputada? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Exatamente. 

O SR. MÁRIO COVAS -Foi neste instante que algu
mas das relações, ou algumas da maneiras, ou algumas das 
provas eventuais dessa atuação que V. s~ encontrava a pre
sença de certos lobistas? Foi aí que su~giu a idéia de gravar 
a conversa com a labista? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Foi de uma só, eu recebi 
o recado que a Dr~ Marlene iria no meu gabinete no outro 
dia pela manhã, até então eu nunca havia ouvido falar na 
Sheila Vanderley. 

\ 
O SR. MÁRIO COVAS -Mas, na Marlene, já tinha 

ouvido falar? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Sim, na Marlene, porque 
ela estava intermediando o parcelamento da Araújo, se não 
me engano desde julho ou agosto. 

O SR. MÁRIO COVAS- As únicas lobistas que V. 
s~ recebeu foram essas? 

O SR.VOLNEI ÁVILA - Foi. O meu expediente era 
tomado com reuniões e atendimento ao Ministro, viagens, 
etc. 

O SR. -MÁRIO COVAS - E essa o senhor recebeu 
a pedido do Ministro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA A pedido do Ministro, clare
za. E toda a empresa que tem que tratar de um parcelamento, 
tem que se dirigir à região fiscal. E se porventura uma ou 
outra empresa aparecesse lá, os próprios assessores e secretá
rias encaminhavam para a Coordenação respectiva. Nunca 
recebi lobista nenhum, a não ser essas duas empresas. 

O SR. MÁRIO COVAS - Quero detectar com claeza 
qual foi o instante em que o senhor decidiu gravar a conversa 
com a lobista e por que especificamente com essa lobista? 
O que o senhor esperava obter dela? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -O fato do anel. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não consegui entender. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Á primeira abordagem, o 
Ministro Magri teria confessado que teria ganho um anel ava
liado em milhares de dólares ... 

O SR. MÁRIO COVAS -E o senhor avaliou que gra
vando poderia captar essa informação, é isso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -- Exatamente, que eu teria 
prova do recebimento do anel. 

O SR. MÁRIO COVAS -Conseguiu captar? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Consegui. Está na gravação. 

O SR. MÁRIO COVAS Bem, isso tudo, então, ocor-
reu já no começo de novembro, mas ele foi montado a partir 
de outubro, ou seja, a partir dos primeiros dias de outubro, 
quando, pela primeira vez, o Ministro teria se aproximado 
do senhor fazendo propostas indecorosas? 

Gostaria de saber o seguinte: Como é que foi montada 
es~a operação? 

·O SR. VOLNEI ÁVILA Também já expliquei tudo. 

O SR. MÁRIO CÓV AS A minha memória é fraca, 
o senhor me desculpe. 

O SR. VOLNEI ÁVILA -A Deputada Cidinha é que 
me orientou, sugeriu, para que eu obtivesse uma prova concre
ta, consistente, que a única maneira que ela vislumbrava era 
fazer uma gravação direta com o próprio Ministro. Primeiro, 
surgiu a orientação de gravar a conversa da lobistn oara obter 
dela a confirmação do presente do anel, aí f "esultado 
e então partiu para que eu fizesse uma gravaç< com 
o Ministro. 

O SR. MÁRIO ÇOV AS- Ainda nessa preliminar, como 
é que foi montada essa operação? O senhor levou o gravador 
no bolso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Na primeira da lobista, não. 
Ela deu todas as sugestões, as orientações e informei a ela 
que nunca tinha lidado com esses gravadorezinhos pequenos 
e, no outro dia, no dia e~ que a Marlene ia comJ?ar,ecer 
ao· meu gabinete, antecipadamente, por volta de 7h30min, 
o Chefe· de Gàbinete da Deputada Cidinha; De Voltaire, 
foi até o INSS levando o gravadorzinho e me explicandó como 
deveria ser acionado. E aí fizemos.testes, comq contei aqui, 
o gravador caiu, etc. 

O SR. MÁRIO COVAS - Uma vez feita a gravação, 
o que o senhor fez com as fitas? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Imediatamente~ no ·mesmo 
dia, me dirijo. novamente ao .Palácio d?,Planalto,.ma~ de~ta 
vez já .com firme propósito de t~9-som.e.nte entregar a ftta 
nas mãos .do Presidente <,la República. E procurei o General 
Agenor para que ele me conduzisse ao Presidente da Repú-
blica~ · · . · · · 

O SR. MÁRIO COVAS Estamos falando da fita da 
lobista? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não, da fita ... 

O SR. MÁRIO COVAS Ainda estou me referindo 
à fita da lobista. O que foi feito? 

O SR. VOLNÊI ÁVILA - Ah, essa fita no .mesmo 
dia entreguei à Deputada Cidinha. , 

.. O SR. MÁRIO COVAS -Aí, o senhor diz que numa 
certa discussão, não sei se o senhor participou ou não, pela 
qual pareceu ter ficado .evidenciado que aquilo era prova pre-
cária, não era suficiente, entendi corretarnente? , 

~SR. VOLNEI ÁVILA- Correto, a gravação com 
as lobistas não seria prova de que o Ministro. estava me asse
diando com propostas desonestas. 

O SR. MÁRIO COVAS -Nesse instante o senhot ten
tou levar a gravação ao Executivo? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Agora sobre a fita do Mi-
nistro? 

O SR. MÁRIO COVAS Não, ainda não cheguei no 
Ministro, ainda estou nesta. 

Uma vez feita a gravação, o senhor tentou levar ao Execu
tivo ou entregou à Dep).ltada? 

O SR. VOLNEI A VILA - Entreguei à Deputada, no 
mesmo dia. 
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O SR. MÁRIO COVAS·- Num segundo instante, os 
senhores chegaram à, conclusão que aquilo era prova um pouco 
precária contra o Ministro e a partir da( chegaram'à conclusão 
de que só mesmo gravando diretamente com o Ministro, a 
informação é que haveria efeito? 

Agora, podemos chegar à gravação com o Ministrq. Te
nho a impressão de que entendi corretamente quando o senhor 
dizia: "No dia 28 pela manhã, às 8h15min, recebi um telefo
nema do Ministro para ir ao seu gabinete e, neste instante, 
resolvi gravar"." , 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Foi. Pelo telefonema, ele 
já me antecipou o assunto. . 

O SR. MÁRIO COVAS Mas quando o senhor ·disse 
isso, a idéia de que neste instante resolveu, é porque até 
então o senhor estava em dúvida. 

O SR. VOLNEI ÁVILA~ Não, não estavaemdúvida, 
estava com medo. Medo de que eu fosse protagonista de 
um ato dessa natureza e que viesse a ocorrer um escândalo, 
atingindo governo ... 

O SR~ MÁRIO CPVAS -Confesso que vejo com uma 
ce(ta simpatia a afirmação .que. o senhor fez. Isso. é muito 
natural. Mas acho pouco compatível com o que aconteceu 
na véspera, porque na véspera o senhor assinou um documento 
incomum. 

O SR. vqtNEI ÁVILA~ Admito·. 

O SR. MÁRIO COVAS-,- Na véspera, houve a assina
tura de um documento com quatro pessoas onde decidiu-se 
que "O Dr. V9lney tentará gravar conversa com o Ministro 
Antônio Ro!Sério Magri com intuito de comprovar propostas 
feitas pelo l\1inistro p~ra: q"le o Dr. Volney acei~~ parti~ipar 
do esquell;la em que se reçeber~ dinheiro para fapllttar a situa
ção de empresas deve~oras d.a Previdência, numa prátíca tipifi
cada como .corrupção:" Isso foi assinado no dia 27 de novem
bro. o senhor ainda n.ão tinha conhecimento neste dia de 
que no dia seguinte o Ministro iria chàmá-lo. Foi, portanto, 
mera coincidência que o senhor tenha assinado no dia 27 
e no dia 28, às 8h1Smin, o Ministro o tenha chamado para 
ir'lá? 

'O SR. VOLNEI.ÁVILA- Mera coincidência. Talvez 
seria num dos despachos que eu teria com ele. 

O SR. MÁRIO COVAS - Só no instante em que o 
senhor recebeu o telefonema dele é que decidiu gravar? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Correto. 

O SR. MÁRIO COVAS Até então, mesmo com .a 
assinatura desse documento, o senhor não estava muitq con
vencido de que deveria gravar ou pelo menos estava atemo-
rizado pelo fato de ter. que gravar. · 

Bem, em seguida o senhor foi ao Ministro e a conversa 
foi gravada e aí a gravação já é feita de forma diferente -
se entendi corretamente, o senhor portava o gravador no bol
so? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Isso. 

O SR. MÁRIO COVAS - Gostaria de me ater um 
pouco aos termos da gravação, às coisas que foram conver
sadas. Em primeiro lugar, durante todo o tempo em que os 
Senhores conversaram só estava o senhor e ele na sala? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Não, quando adentrei ao 
. gabinete do Ministro, estava o Procurador Jorge Arginal
que há muito tempo vinhaassessorando o Ministro. 

O SR. MÁRIO COVAS E ficou o tempo inteiro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Ele ficou por volta de uns 
10 ou 15 minutos. 

O SR. MÁRIO COVAS - Durante esse tempo não 
há nada comprometedor na fita? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Não, foram assuntos e co
mentários em cima de uma entrevista que o Luiz Antônio 
Medeiros havia concedido, houve telefonemas, toda a hora 
tocava o telefone, ele apresentou um caso de uma ficha de 
registro de empregado adulterada e estava nos explicando, 

. Haviá 'todo um interesse da minha parte, embora não fosse 
das minhas atribuições, mas eu entendia que deveria ser solu
cionado o problema do FGTS. Constantemente, chamava a 
atenção do Ministro no sentido de que as irregularidades no 
FGTS não estaV;J,m sendo fiscalizadas e que, havia uma alta 
sonegação nessa contribuição e que quando isso viesse a públi
co ia ser um escândalo pior do que o da. Previdência Social. 
Sempre alertava o Ministro e ele sempre pedia a minha colabo
ração sobre o que fazer, eram constituídas comissões que 
rturtca davam em nada'. 

E naquela dia, no dia 28 de novembro, ainda se discutiu 
com o Ministro e o Dr. Jorge Arginal- fatos da montagem 
da fiscalização do FOJ'S,. o que está totalmente registrado 
na gravação. 

O .SR. MÁRIO.COVAS- Há um instante em que ele 
se retira? 

O SR. VOLNEI,'Á VILA- Aí, como o Ministro havia 
me chamado lá no seu gabinete para tratar de assuntos que 
até então vinha abordando e sobre a Confederal, ele pediu 
para que o Jorge Arginal se retirasse da .sala, pois já. havia 
despachado com ele, e para que ficasse sozinho comigo ali. 

. o SR. MÁRIO COVAS I3,ledespediu o Arginal. 

O, SR. VOLNEI ÁVILA - Ele pe~liu para que o Dr. 
Jorge Arginal se retirasse da sala. 

O SR. MÁRIO COVAS---'- Houve mais alguém que este-
ve presente até o final da gravação? · · · · 

O SR. VOLNEI'ÁVILA -E~entualmente, entrou o 
chefe de gabinete dele, o Dr. José Carlos Castilho, Chefe 
de Gabinete, e uma secretária entrou em duas ou três oportu
nidades. Numa delas me recordo bem quando ele insistia que 
aquele pedido era por parte do Deputado Paulo Octávio. 
E que, numa força de. expressão, o Deputado Paulo Octávio, 
ligava mais de quinhentas vezes para o. gabinete dele pedindo 
a solução do caso da Confederal. E para provar que ele estava 
dizendo a verdade, ele chama a secretária para que trouxesse 
os registras dos telefonemas do Deputado Paulo Octávio. Aí 
ela não achou, não sei o quê. E dizia para ele: "Não, Ministro. 
Não precisa comprovar pára mim que o Deputado Paulo Octá
vio liga toda hora." Se ele estava dizendo basta. 

O SR. MÁRIO COVAS -V. Ex• viveu o período dà 
fita? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Toda, infelizmente. 

O SR. MÁRIO COVAS -E, certamente, já ouviu de
pois disso, creio que na Polícia Federal quando foi depor . 
o que v. s• destaca da fita que permitiria provar, ou seja, 
que constituiria prova das intenções do Ministro. 
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::) SR. VOLNEY ÁVILA ~- É porque aí, novamente, O SR. MÁRIO COVAS -Ele perguntou ... 
incipivamente, ele tenta me envolver no f:Squema que estaria . o SR. VOLNEI ·ÁVILA _ Ele já sabia -'-c: diga~ os 
montando para ganhar dinheiro fácil·das empresas, pois era assim- que seria rilonfadà .essa estratégia da g~avação. 
da maior naturalidade ganhar cinqüenta, cemrililhões de uma 
empresa se intermediasse um parcelamento. É muito fácil. O SR. MÁRIO COVAS -Mas quandci saiu para falar 

com o. Ministro n~o disse nada a. ele. 
o SR. MÁRIO COVAS - A mecânica para isso era 0 SR. VOLNEI ÁVILA_ Ele não estava lá .... 

a intermediação no parcelamento. Era 'isso? 
O SR. MÁRIO COVAS - Não estava. Estava quando 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Exatan,ente. o senhor voltou. 

O SR. MÁRIO COVAS -Foi apontada alg1,1ma (~utra O SR. VOLNEI ÁVILA- Quando voltei ele estava. 
mecânica? · , 

· O SR. MARIO COVAS"- Aí ele perguntou se havia 
O SR. VOLNIÚ ÁVILA -Não: e~a só essa: ~ . gravado ou o senhor falou pàra' ele. . 

O SR. MÁRIO COVAS Era só. isso. O SR. VOLNEI ÁVILA - Não.· Ele tinha \do lá ao 
0 SR. VOLNEI ÁVILA CcÍmQ ,qisse. Ele fàlava' de gabinete para tratá r de qualquer óritro assuntó. Eu é que 

uma forma generalizada. e que nós, ,qs, dois, não apartyce- fálei, porque não sabia que tinha gravado.· ' ' . · . · . 
ríamos. Então, suponho que havia terceiros que ele n.ão citou Ó 'sR. MÁRio' COVAS - E o senhor lhe contou o 
em momento algum. . . ' teor da gravação. 

O SR. MÁRIO COVAS - Mas a conversa nesse dia, O SR. VOLNEI ÁVILA- Não. Falei: '.'OJha, coQ.segui 
a gravação transcreve o esquema voltado para parcelamento. gravar; mas agora isso aí vai ser um terror. Vou ter que apre-
É isso? sentar para o Presidente 'd'a 'República." · · ' · · 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Cor~:eto. . . "ô SR. ''MARIO COVAS . 'Sei. ' ' . . ' 

O SR. MÁRIO COVAS - Q~e~o .crer que o. negó,cio O SR .. VOLNEI ÁV!LA---:-~~o: Já ~xpli~~ei, v<;m yoltar 
dos trinta mil dólares. · aos fatos. Qu'ando voltei do gabmete do Mimstro, durante 

b SR. VOLNEY 'ÁVILA Aí, á exemplo dó que 'ele todo o·trajeto; petmaneci com o gravador no bolso e ligado. 
confessou do anel, ele· nesse dia, tainhéhi. Talvez para que Não me'anirhei nem a tocar, porque estava nervoso. 
eu ficasse à vontade e soubesse que aquilo ali era múito fácil. ... O SR. M'ÁRIO COVAS ;_Perfeito. É compreensf~el. 
Aí é que comenta que há poucos dias ou há poucos meses O' SR. VOLNEI Á VILA:.__;Chégueí no galJihete'eestàYa 
teria ganho sem fazer nada, sem trabalho algum, mas tudo lá o Dr. Seráphieo me·aguardàrido, Aí quis desabafar; e tirei 
corretamente, de unia pessoa, trintà mil (:lólares parainterme- logo 0 gravador: Dei um retrocesso pequeno e percebi' que 
diar um projeto de uma obra no Acre ouno Pará, uma coisa tinha sido. gravado .. , , , . , , , 
dessa. Esses detalhes,. a.ssim, realmente não posso precisar. 
Mas foi isso aí. Ó S.R. · MÁÉ,iócàv AS.-'- Per.cebeu que ~iQha ~içlo gra-

vado. · · 
O SR.·MÁRIO COVAS- Até entendo. '· · · 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Correto, pois quando entrei 
. O SR. VOLNEI' ÁVILA '-- E v: Ex* falou o que foi · 

salientado na fita de minha parte. É que quando saía do gabi- · no·~~bin~te d~ Minis~r? Magri 0 gravador e~tava desligado. 
nete dele, ele colocou a mão em cima do.ombro e disse: OSR.MÁRIOCOVAS-Ecomoéqueosenhorcohse-
"Volnei, vamos trabalhar neste sentido. Es\e final de .ano g~iu ligar?. , 
vamos ter um natal, gordo." Disse que qão qtieria_ de forma O SR. VOLNEI ÁVILA--'-- Durante, aproximadamente, 
alguma. Saí at~ meio.... . ... , . ',\ . três, quatro, cinco minutos, na frente do Ministro, ao meu 

O SR. MARIO COVAS --,-- O lance da gravata P.ao fm lado o Jorge Hajnal, eu não ia conseguir meter ·a mão no 
nesse dia? · , ' , bolso e localizar os dois botões que teria que apertar.'É fiquei 
· ' o SR. VOLNEI ÁVILA_ o lance da gravatà não fo'i ali naquele estado nervoso, preocupado, conversando. Num 
nesse dia. Mas, trouxe o fato da gravata 'porque nà gravação .. , determinado momento, pensei comigo: .seja o que Deus qui
!lindame refiro: "N;1da de fifty-fifty." · · · . ·. .. · Se.r!Vou tentar. ligar. Por fora:da roupa senti o.gravador, 

caléei na perna e pela posição, 111ais ·OU menos -·eram os 
O SR. MÁRIO COVAS Se ~ntcndi corretamente, dois ~ltimos botões- apertei~os. 

não sei se entendi corretamente. V.· S* saiu de lá e foi até ); 
ao seu gabinete e lá se encontrou comoSeraphico. Encontrou O )1: MÁRIO COVAS ·Pois 'nãb .. E· V. s~. contou 
com 0 Seraphico por que havia combinado antes ou foi coinci- ao SerappiCo· mais' ou menos o ·que· tinha acontecido, sem 
dentemente? entrar em1grandes detalhes, mas contou que tinha uma grava-

ção altam~nte explosiva. 
O SR. VOLNEI ÁVILA Não, ele estava trabalhando · 

na diretoria. O· SR\ VOLNEI ÁVILA - Éu estava quase em estado 
0 SR. MÁRIO COVAS _Mas, ele tinha sido partici- de choque, ~ão contei detalhes e, na frente dele, tentei ver 

pado do documento subscrito, na véspera, no qual já apare- se tinha gra ado. ·, . 
ceria este objetivo. O SR. MÁRIO COVAS - Em nenhum instante ele 

O SR. VONEI ÁVILA -Lógico. Este documento que lhe perguntou o que era? Nem neste instante, nem poste· 
. assinamos em grupo~ riormente? 
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O SR. VOLNEI ÁVILA Ele sabia. Eu disse a ele: 
Seraphico, conseguiu. Depois que dei o retroces~o, disse que 
havia conseguido gravar. Mas não entrei em detalhes. Falei 
que nà gravação havia uma·coisa terrível: "0 Ministro confes
sou ter recebido trinta mil dólares". 

O SR. MÁRIO COVAS- Aí, tentou levar. a sua grava
ção ao Presidente da República. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- No m.esmo dia. 

O SR. MÁRIO COVAS Não está dito isso no docu-
mento escrito na véspera, J,llas minha impressão, aq ler o 
documento, era que a sua parte seria obter e que a parte 
da Deputada seria conhec~r o fato. · · · 

O .SR. VOLNEI ÁVILA -: Mas também já declarei 
isso, e é a verdade. Eu tomei a dedsãÓ de não entregar mais 
para ela. Até admito que estava, não praticando uma traição, 
mas que não estava cumprindo aquilo que foi tratado com 
ela. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sei. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Mas em virtude do cuidado 
que tive dé naÓ ocasiÓnat Upl escândalo. . , 

O SR. MÁRIO COVAS- E af V. s~ foi ao. Gabinete 
Militar. · · · 

O SR. VOLNÉI ÁVILA--:- N.o ~esmo óia, fui ao Gabi
nete Militar. Novamente o Coronel Pimenta me recebeu e 
disse que o General estava ocupado, e, então, 'falei a ele: 
"Coronel, já tenho as provas que o senhor me pedia com 
relação à corrupção existente dentro do Ministério, envol
vendo q Ministro Magrí. Eu já teQhp as provas":; Mas não 
disse a e) e que proyas eram, porque. não queria.também envol
vê~ lo nesse episódio. Falei para ele que já tinha as provas. 
Ele até, ao me levar até o elevador disse: "Conseguiu gravar, 
Dr. Volnei? Eu disse: "Não, já tenho as provas HUe prt:~cisava. 
Em mom€nto algum, o Coronel Pimenta teve conhecimento, 
da minha parte, que essas provas que eu dizia ter era uma 
gravação. 

O SR. MÁRIO COVAS -Então, foi mera hituição 
dele perguntar se· já havia gravado? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Ele conseguiu captar aquilo. 

I l ' , ' ' " ' 

Passando uns dez dias, ele me liga e diz: Dr. Volnei, 
o General Agenor me escutou, tomou conhecimento d~!ssa 
situação toda, mas ponderou que se trata de um caso para 
o Ministro da Justiça, que, já ciente do assunto, irá recebê-lo. 

O SR. MÁRIO COVAS- Isso ocorreu em que data? 
Já foi no mês de dezembro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Sim, talvez no dia 10 ou 
12. 

O SR. MÁRIO COVAS- Dez dias depois que o senhor 
lá compareceu? · · 

O SR. VOLNEI ÁVILA Exatamente. 
Ficou estabelecido que o Ministro da· Justiça iria me con

vocar, a quem eu deveria apresentar as provas, as medidas 
pertinentes ao caso 'fossem tomadàs. 

Como em dezembro, quando eu já estava em férias, ainda 
não hàvia sido atendido, procurei a Polícia Federal, não para 
entregar afita, mas para, através do Dr. Romeu Tuma, chegar 
ao Presidente da República. 

Mas não foi essa a medida que tomei. Em várias oportuni
dades, procurei entrar. em conta to com a própria. irmã. do 
Presidente da República, sem êxito. . . 

Procurei a Polícia Federal através qe um amigo meu que 
é delegado da Fazendária -Delegado Conceição :...:., para 
que ele me levasse ao Dr. Tuma: Quando chego à Polícia 
Federal tomo conhecimento de que havia entrado em férias. 
Foi então que tentei, por intermédio da Embaixatriz Ana 
Leda Coimbra, um contato com o Presidente da República. 
Não consegui. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não conseguiu o quê? 

· · · O SR. VOLNEIÁ VILA-Nem contactá-la, no telefóne. 
Através de um amigo meu, soube que havia uni coronel, 

uiria pessoa muito correta e séria, na Seeretaria de Assuntos 
Estratégicos. Esse conhecido. sugeriu-me entregar a. fita, a 
fim de chegar ao conhecimento do Palácio, ao Dr. Pedro 
Paulo Leoni Ramos. Socorri-me desse coronel, mas esse con
tato com alguém da Secretaria de Assuntos Estratégicos nunca 
aconteceu. 

O SR. MÁRIO COVAS ~Mas o coronel da Secretaria 
o senhor contatou?· 

O SR. VOLNIÜ ÁVILA - Contatei, mas não disse do 
que se tratava apenas mencionei que tinha documentos para 
entregar ao Presidente da República.' O SR. MÁRIO COVAS - E o senhor pediu o quê 

a ele? Pediu para entregar para o Ministro ou para o Presi-
dente? O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, explicitamente, 

Á V. S' conseguiu transmitir a necessidade que tinha de falar o SR. VOLNEI VILA Não. Pedi ào Coronel que . , . f · . c onel Pinien-
conseguisse, através do General Agenor; uma audiência com com o Presidente da Repubhc~ a duas l~uras. o r , . . , 

P 'd t d R · 'bl' p · ó · d' E' também ta e um coronel da Secretana de Assuntos Estrategtcos. E o rest en e a epu tca. 01 s 1sso que pe 1. u, , . ? 
não queria entregar a fita para o General, pois poderia nem tsso · ~--~~/-~ 
chegar às mãos do Presidente. Posso estar levantando_aqui ~~ 0 SR. VOLNEI ÁVILA Exato. 
uma acusação meio infundada, mas me cabe o direito-;porque · 
nunca mais tive acesso. / O SR. MÁRIO COVAS -.Chegamos, então, ao dia 

. Quer a continuidade do desdobramento da fita? da demissão do Magri. 

O SR. MÁRIO COVAS -Isso aconteceu (no dia 29? O SR. VOLNEI ÁVILA- Um pouco antes. Especifica· 
O SR. VOLNEI ÁVILA_ Não. 1

) mente, ou coincidentemente, naquela semana da exoneração 
do Magri em 17 de janeiro-, recebi um telefonema do 

O SR. MÁRIO COVAS- Dia 28 mesmo.
1 

Coronel Pimenta, comunicando-me já estar acertado para 
. O SR. VOLNEI Á VI!-A Aí, ele prom~teu-me que quarta ou quinta-feira o meu encontro com o Ministro Jarbas 

dana um retorno na próxima semana para que\ o General Passarinho, a quem deveria passar todas as informações entre
me levasse até o Presidente da República. Não ho'l7ve retorno. gar todos os documentos. O coronel acrescentou: "Não sei 
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se S. Ex~ vai levar ao Presidente da República ou não, mas 
já está acertado para quarta ou quinta-feira". 

Esse encontro nunca ocorreu e, enquanto isso, o Magri 
foi exonerado. 

No domingo, ligo para a residênica do Coronel Pimenta, 
que me diz: "Dr. Volnei, entendo que, agora, perdeu o senti
do, porque a solução dessas corrupções todas estava na perma
nência do Ministro Magri no Ministério. Como ele saiu, não 
vejo mais sentido". 

Naquele ato de desilusão, concordei com ele para acabar 
com o assunto. Disse: "Realmente, acho que não tem mais 
sentido algum". E foi cortada a conversa. 

O SR. MÁRIO COVAS -Foi no dia 20 de janeiro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não, isso no dia 19, domingo. 
No dia 20, na posse do novo Ministro, Reinhold Stepha-

nes houve os discursos, cumprimentos, Estavam presentes 
a Ministra Margarida Procópio, o ex-Ministro Magri;o Minis
tro Fiúza, o Presidente da República. Quando me postei em 
frente ao Ministro Magri, ele me segurou e disse: "Volnei, 
ainda hoje preciso falar com você". Perguntei-lhe: "Qual é 
o assunto? "Ao que ele respondeu: Trata-se de umas informa
ções que recebi". Indaguei-lhe: Qual o horário? 

"Hoje à tarde, no rneu gabinete." 
"Mas no gabinete? Lá vai estar o novo Ministro," 
"Não, eu ainda estarei lá hoje à tarde. Tem que ser 

hoje à tarde." 
"A que horas? , 
"Por volta das l5h30min, 16h, ou depois desse horário." 
Mas, nesse horário, foi a possa no gabinete do Ministro 

Reinhold 'Stephanes e não pude contatar com o Ministro. 
Ainda na solenidade de posse, como sempre acontecia nas 
solenidades do Palácio em que eu comparecia, o Presidente 
da República sempre me segurava um pouquinho para dar 
uma palavra de apoio, de estfmulo. Nessa oportunidade, quem 
aproveitou fui eu. Quando fui cumprimentá-lo, segurei-o e 
disse: "Excelência, tenho uns documentos para entregar-lhe 
pessoalmente". Ainda com a minha mão segura, virou~se pai·a 
o lado, buscando o General Agenor, que estàva ali do lado. 
Ele disse: "Dr. Volnei, pode fazer a entrega desses docu
ment?s ao General Agenor amanhã". 

A tarde, não conversei com o Ministro Magri. 

O SR. MÁRIO COVAS- Não conversou por iniciativa 
sua? 

O SR. MÁRIO COVAS -E aí? 

O SR. VOLNEI A VILA Eu lhe disse que iria pensar 
no caso. Ele havia feito a colocaÇão buscando um retorno: 
"O que o senhor acha?" Respondi: "É, Coronel, vamos ver, 
vou pensar no assunto". Imediatamente viajei a Manaus. No 
dia em que ali cheguei à noite, soube que o Dr. Romeu Tuma 
também estava lá. Liguei para o hotel onde ele estava hospe
dado, mas ele havia saído com o Governador (foi a informação 
que me deram no hotel: "Acabou de sair com o Governador 
do Estado."). De manhã bem cedo, voltei a ligar para o hotel. 
Novamente me informaram: "Dr. Romeu Tuma voltou a Bra
sília". 

Fiquei durante toda a semana em Manaus. Assim que 
retornei a Brasília, voltei a procurar o Dr. Romeu Tuma, 
que tinha ido com o Senhor Presidente da República de volta 
para Manaus. 

O SR. MÁRIO COVAS '-A sua intenção, ao procurar 
o delegado Romeu Tuma, era entregar para ele o material? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Como o Sr. Magri já tinha 
deixado o Ministério, eu iria .entregar o material para ele 
porque percebi que não teria acesso ao Senhor Presidente 
da República. 

O SR. MÁRIO COVAS Mas parece que ficou claro 
no instante em que o senhor foi à posse que o Senhor Presi
dente da República lhe disse que V. S' entregasse o material 
ao General. E, a partir desse instante, a única comunicação. 
que V. S' teve foi do Chefe de Gabinete do General no sentido 
de que o General tinha dito para entregar para ele? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Para ele, Coronel. 

O SR. MÁRIO COVAS - V. s~ achou melhor não 
entregar: .. 

O'SK.VOLNEI ÁVILA 
o Dr. Rom~u Tuma. 

O SR. MÁRIO COVAS 
dia 20 de janeiro? 

... o que eu iria fazer para 

Estamos aí por volta do 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Mais ainda, porque imediata
mente fui exonerado, o que ocorreu no dia 27. 

O SR. MÁRIO COVAS -v: s~ foi exonerado ou pediu 
demissão? 

O SR. VOLNEI ÁVILA ~ Fui exonerado pelo novo 
O SR. VOLNEI ÁVILA - Às quinze horas houve a~ Ministro. 

posse dentro do Ministério. Com aquele acúmulo de pessoâs, ·~.":P'SR. MÁRIO COVAS Quem está ocupando 0 cargo 
quando procurei o Ministro Magri, por volta das 16h30,hin., que v,s~ ocupava? 
ele já tinha ido embora. Não conversei com ele. i · 

. · Na terça ou quarta-feira, liguei novamente pará o ~alácio O' Slt\. VOLNEI A VILA- O Dr. Seráphico Molinário 
dtzendo que eu tinha recebido orientação direta do Presi~ente Moreth. 
da República para entregar os documentos ao General \Age- · 
nor. O Coronel Pimenta me disse que 0 General Agépor, O SR. MÁRIO COVAS- Chega a um instante qual-
achava melhor que eu fizessse a entrega dos documentos dire- quer, que não sei definir qual, em que V. s~ recebe um telefo-
tamente ao Coronel Pimenta. \ nema. Em que data foi? 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO 
disse isso? 

1 O SR. VOLNEI ÁVILA- Foi depois da minha nome a-
Quem lh,e ção ... eu não recebi telefonema dele. Recebi, no domingo 

l que antecedeu a divulgação da gravação, conversei com a 
O SR. VOLNEI A VILA O. Coronel Pimenta. Achei , . Deputada Cidinha, que, naturalmente, muito magoada, pe-

que não cabia. Entendo suas atribuições, reconheço-lhe a se- diu-me a fita. 
riedade e honestidade, mas não seria ele quem iria levar-me 
ao Presidente da República nem tomar conhecimento da gravi
dade dos fatos. 

O .SR. MÁRIO COVAS - Mas muito magoada por 
quê? Ela sabia ... 
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O SR. VOLNEI ÁVILA - Sim, ela já tinha gravado 
a conversa com o Dr. Seráphico. 

O SR. MÁRIO COVAS Queria saber da conversa 
com o Dr. Seráphico. 

O SR. VOLNEI A VILA -Ela explica da seguinte for
ma. Num encontro casual no aeroporto com o Dr. Será'phico, 
ela lhe teria jogado algum verde e ele admitiu. 

O SR. MÁRIO COVAS - ... Admitiu, porque sabia, 
já que estava no seu gabinete quando o senhor saiu. da con· 
versa. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Entre os dois montaram 
uma gravação para que eu confirmasse que eu tinh.a a fita, 
para que ela tivesse certeza. E ela teve. Eu não 1a negar 
de forma alguma. 

O SR. MÁRIO COVAS A partir daí... 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Ela me ligou no domingo 
muito magoada, perguntando-me como é que eu tinha feito 
um papel daqueles. Eu também, de certa forma, fiquei magoa
do pelas palavras dela, pois ela interpretou como se eu quisesse 
fazer a entrega da fita diretamente ao Senhor Presidente da 
República no sentido de mostrar serviço. Não foi nada disso. 

Ficamos de nos encontrar na quarta-feira seguinte. Era 
domingo, ela iria ficar no Rio até terça-feira; na quarta faría
mos um contato pessoal. 

O SR. MÁRIO COVAS - Como V. s~ explicou ao 
Sr. Seráphico que não tinha entregue a fita para ela? · 

O SR. VOLNEI A VILA Não expliquei para ele. Ele 
iniciou o assunto sobre os 30 mil dólares e eu confirmei: "Isso, 
se for divulgado, vai ser um tremend.o escândalo." E ele estava 
gravando. O que ele quis foi demonstrar para a Deputada 
Cidinha que eu tinha feito a gravação. 

O SR. MÁRIO COVAS Só não entendo é que como 
quando v. s~ foi gravar -e v. s~ assinou um document~ 
dizendo que ia gravar- v. s~ tinha consciência que da grava· 
ção decorreria uma denúncia e, portanto, ... 

· O SR. VOLNEI ÁVILA- Sim ... também expliquei 
isso. Realmente fiz aquilo ali mas já estava consciente de 
que se realmente acontecesse ia ser um. caos neste País. 

O SR. MÁRIO COVAS- A Deputada Cidinha, quando 
falou com V. S', pediu para ouvir a gravação? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não houve propriamente 
pressãó por parte dela, porque não ficou estabelecido um 
prazo, nem dia, nem hora. Ficou resolvido que ocorreria quan
do fosse possível. Então o Mini~tro Magrí foi exonerado. Pas· 
sados alguns dias, devolvi o gr~vador par!} ela. Comprei uma 
fita nova, coloquei dentro e disse: "Não/deu". , . 

O SR. MÁRIO COVAS -;rA"!ífÊntre a saída do Magri 
e o telefonema do Seráphico )1óuve uma visita sua à Deputada 
dizendo que não tinha gr~ádo? 

O SR. VOLNEI Á,YILA - Correto. 

O SR. MÁRinCÔVAS- Posteriormente, com o telefo· 
nema do Serápl}ié~, V. S4 admitiu a ele a gravação e aí ela 
J!te_pe9!tt_pªra~u vir? 

O SR. VOLNEI A VILA - Foi marcada para quarta· 
feira. 

O SR. MÁRIO COVAS- Como data para isso? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Ficou estabelecido que por 
volta das 17hs eu viria aqui ter um contato com ela. Não 
ficou estabelecido definitivamente que eu entregaria a fita, 
mas ficou marcada a hora. Por volta das 15h um jornalista 
me liga cobrando a fita e dizendo que todas as emissoras 
já tinham conhecimento e iriam divulgar notícias. Então pen
sei: "O que eu vou fazer lá na Deputada Cidinha? Aconteceu, 
aconteceu, agora vamos esclarecer todos os fatos, toda a ver· 
dade". 

O SR. MÁRIO COVAS - Eu gostaria de fazer uma 
última pergunta a V. S4 Durante todo o período que V. S' 
esteve ocupando essa posição, V. s~ só recebeu propostas 
desse tipo do Ministro? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Só. Mesmo porque, apesar 
de toda a minha aparente calma, na verdade eu não sou calmo. 
Se alguém tentasse fazer uma estupidez dessa natureza comi· 
go, tenho certeza absoluta que o colocaria aos pontapés para 
fora. 

O SR. MÁRIO COVAS- A não ser que seja Ministro. 

O SR. VOLNEIÁ VILA Isso, naturalmente, é dada 
aquela amizade, aquela cordialidade que haveria, pelo contrá
rio quem se sentiu arrasado como isso tudo fui eu. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, eu agradeço 
a gentileza do depoimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Concedo a 
palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, desejo 
apenas fazer duas ou três perguntas. Mas espero que o de
poente me responda concisamente. Qual é o conceito ou a 
confiabilidade que o General Agenor e o Coronel Pimenta ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Era a melhor possível. Eu 
sempre confiei, e era a melhor possível. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Bom, se era a melhor 
possível, por que V. S1 acabou de dizer que não entregaria 
afita nem ao General Agenor e nem ao Coronel Pimenta? 

O SR. VOLNEI A VILA - Porque a essa altura eu já 
havia percebido que não seria por este caminho, que eu não 
resolveria com eles. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas se o conceito 
era assim tão bom, quem desconfiaria que o General Agenor 
não levaria ao Presidente? Eu, por exemplo, sou um senador, 
eu não faria questão absolutamente de ser levado pelo General 
Agenor a falar com o Presidente da Repúblic~. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - V. Ex~ bem o disse. V. 
Ex~ é um senador da República e eu sou um humilde funcio-
nário. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V. S4 que é um humilde 
funcionário, não quis ir a frente do Presidente pelas mãos 
do General Agenor e do Coronel Pimenta? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Mas eu quis. 

O SR. ALEXANDRE COSTA Mas V. S' acabou 
de dizer há pouco tempo que não entregaria a fita e nem 
queria ir ao Presidente pelas mãos do Coronel Pimenta. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Desculpe-me, mas V. Ex~ 
deve ter entendido mal. Todo o meu trabalho foi no sentido 
de ir ao Presidente. 
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O SR; PRESIDENTE (Odacir Soares)- O depoente 
declarou que não entregou as fitas nem ap Coronel e nem 
ao General. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Certo, mas por que 
V. S• não confiou que ele as levasse ao Presidente da Repú
blica? Concisamente, V. S• responde sim ou não. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não confiei. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Ah! Não confiou. 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Embora tendo esse conceito 
todo de que uma coisa nada tem a ver com a outra. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Mas então V. S1 choca 
as opiniões. Disse antes que tem o maior conceito. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Tenho~ mas não ao ponto 
de levar a documentação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não de entregar aque· 
le grande documento, aquela grande fortuna, que era a fita 
gravada. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Se V. Ex' considera dessa 
forma, eu considero a gravidade do fato, não o valor da for
tuna. 

O SR. ALEXANDRE COSTA Agora eu queria que 
V. S'respondesse mais concisamente. Quais são as atribuições 
de V. S1 nesse cargo, o cargo que ocupava no Ministério, 
as atribuições? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Também já foi explicado, 
era dentro J)a diretoria de Arrecadação e Fiscalização. Mas 
por eu ter sido convocado pelo Presidente da República, eu 
entendia que eu também tinha um dever de lealdade à pessoa 
dele. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Certo. Então, as atri
buições eram só de diretor de arrecadação. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Lógico, vamos dizer, um 
terceiro escalão dentro da hierarquia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA Eu já compreendi. 
V. S' já respond~u de ~rrecadação. E eu quero perguntar: 
essas atribuições ~t arrecadação exigem que um diretor, como 
V. S' vá 12, 13 e 14 vezes ao Ministro perguntar o quê? 

\ / . 
O SR. VOLNEI1 A VILA - Eu não Ia perguntar nada a 

ele, eu ia atender o\seu chamamento. 
,\ ' . 

O SR. ALEXA~,PRE COSTA- Sobre o assunto? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Sobre todos os assuntos de 
serviço. 

~- --..._, --- ~-~. /"""r -

O. SR. ALEXANDRE COSTA - -S~i~-~ o senhor 
não tinha atribuições definidas que 'poderia resolver sem o 
Ministro? 

O SR. VOLN~I ÁVILA- Não, porque dado o esquema 
administrativo ... E uma pergunta muito procedente, porque 
existe toda uma hierarquia dentro da instítiução, quer dizer, 
o diretor tem que despachar com o Presidente do órgão e 
não com o Ministro. Mas dada a forma do Dr. José Arrialdo 
Rossi administrar, e ele também nunca fez qualquer restrição, 
pelo contrário, em várias oportunidades rr\anifestei essa minha 
preocupação, dizendo ao Dr. Rossi que tinha que despachar 
com a Ministra. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- O papel que V. S' 
tinha não era apenas das suas atribuições, V. S' era o consultor 
do Ministro. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Mas é lógico. Eu sou um 
assessor. Todo o diretor é um assessor, até o Ministro. Tanto 
é verdade, que o esquema permanece com o Dr. Reinhold 
Stephanes, que volta e meia procura o Dr. Moretti, porque 
eu sou seu assessor direto. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Já compreendi. Assim 
não chegamos ao fim. · 

Eu quero só as respostas, para que eu possa fazer o meu 
Juízo. 

O SR .. VOLNEI ÁVILA - Eu fazia assessoria diretà · 
do Ministro. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- O Ministro precisa 
de alguma coisa, o Senhor estava lá. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Exatamente .. 

O SR. ALEXANDRE COSTA"- Mesmo fora das suas 
atribuições. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Mesmo fora. Por que em 
grande parte de assuntos de serviço, que eram tratados lá, 
por exemplo, eu tratava do Fundo de Garantia, que não era 
da minha área. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Certo. V. S' exercia 
também o papel de co'nsultor do Ministro, porque para ir 
13 ou 14 vezes ao gabinete do Ministro, está sendo um consul
tor, absolutamente porque as atribuições de V. S' não lhe 
permitia ir 12 e 13 vezes ao gabinete do Ministro. Então, 
V. S• é consultor e eu louvo a sabedoria de V S' 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Mas a verdade é essa mesma. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Agora, eu queria só· 
saber, e vou perguntarporque V. S• demonstra ter uma boa 
memória em datas ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Em datas, não. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Segunda ou terça· 
feira, porque pode errar por um dia, eu fiz isso, no .dia 2 
ou 3 de abril eu fiz aquilo, no dia 14 de agosto eu fiz aquilo 
outro, então é boa memória, e isso absolutamente não inva
lida: .. 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Tenha V. Ex• a certeza de 
que eu, não tenho essa preocupação de que vai invalidar o 
que eu quero. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não .é a memória 
para guardar com tanta precisão as datas; quem me dera que 
eu pudesse fazê-lo l 

O SR. vn· ,NIÜ ÁVILA Mas diante dos fatos somos 
até obrigado " buscar ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA- ... talvez eu até desem
penhasse melhor o meu papel de Senador, mas isso não inva
lida, pois é uma coisa muito importante e muito interessante 
de V. S' 

Eu pergunto: Q~al foi o período do dia em que o Ministro 
fez a primeira proposta indecorosa a V. S'? O termo é meu, 
não é nem de V. S' Qual a primeira proposta desonesta, 
até o dia da gravação? 
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O SR.· VOLNEI ÁVILA Eu expliquei. A primeira 
abotdagem foi em meados de outubro. ' 

O SR. ALEXANDRE COSTA- E quando V; s~ gra
vou? 

·O SR. VOLNEI ÁVILA- Dia 28 de novembro. J)ecor
req \1~ mês e pouco. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- É, demorou um mês 
apenas. E neste período de um mês, quantas insistências fez 
o Ministro para lhe convencer que deviá aderir à corrupção? 

·O SR. VOLNEI ÁVILA - Volto a explicar: A partir. 
da primeira, eu procurei me afastar do gabinete. Ia lá tão-sO~ 
Il1ente em última análise. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Certo, eu quero só 
saber. 

() SR.. VOLNEI ÁVILA ...,- Nesse período umas 5 ou 
6 vezes, mas não taxativamente, não abertamente, só aquelas 
menções, ah! Volnei, precisamos acertar aquele nosso papo, 
e tal. Só isso. Não passava disso .. O nosso papo era para 
o senhor aderir ao esquema. 

·O SR. ALEXANDRE COSTA Então; isso durou 
. 45 dias quase que permanente, porque se V: Si a 12, 13, 
14 vezes ia ao seu gabinete. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Mas eu já expliquei a V: 
Ex' que, apartir da primeiíà proposta, a minha ida ao gabinete 
rião foi mais córn essa 'freqüência não. Mesmo porque Ex~· 
eu viajava muito. Eu tinha que 'dar assistêncür áo Rio de1 

Janeiro,· São Paulo, eu viajava para o Nordeste:· · 

'o SR. ALEXANDRE COS.T A -Agora, paraurii ~~rgo 
da maior importância como V. s~ exercia, eupergÚnto: Nin
guém indicou V. S'? O Dr. Volnei; um homem competente, 
da Previdência Social para.ç cargo. Ninguém o indicou? 

O• SR .. VOLNEI ÁVILA __:Do meu conhecimento não. 
Eu já lhe disse. Nunca tive envolvimento político, padrinhos, 
"QI", nada. 

O SR. ALE).(ANDRE COSTA+;-:-: Agora, coillo .V. S• 
atingiu esse cargo? · 

' O SR. VOLNEI ÁVILA- Essa resposta realmente de~· 
veria ser dada pelo Presidente da República ou pelo General 
Agenor. Porque eu nunca fiz solicitação de pleitos a cargos, 
absolutamente! · 

O SR. ALEXANDRE COSTA.- Não, pergunto só para 
me orientar. Porque se V. S' foi por um cargo desse .da mai~ 
alta importância, ou foi indicado por alguém ou era um homem 
notório, de grande notoriedade na Previdência Social. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Eu me considero .Êx~, pôrqúe 
são 32 anos de serviços bem prestados à Instituição. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA_.:.. Mas eu não sou contra. 
Acredito até que V. s~ é um homem notório, quer dizer, 
foi por sua notoriedade como um auxiliar da Previdência So
cial; não foiindicado por ninguém. 

········.'º·SR. YQLNEÍ ÁVILA Lógico, poderia ser um outro 
servidcifqualquer. 

O SR. ALEXANDRE COSTA_.:.. Agora, eu pergunto: 
Essas atribuições no cargo que V. s~ exercia, aliás, com muito 
brilho, o Sr. é úm alto fúncionário da Previdência Social, 
V. s~ não acha que desviou esse cargo para investigações? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Absolutamente! Aliás eu 
disse no início aqui,•em tempo algum eu me descuidei das 
minhas atribuições, em tempo algum. Sinceramente não en
tendi bem que e~ tenha me desviado das minhas atribuições 
para fazer investigações. Isso decorreu em função .das minhas 
atividades. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, o que perguntei 
foi o seguinte: Quanto a esse período da data em que V. 
S1 conheceu a nobre Deputada Cidinha Campos. Isso vai pelos 
meses de junho ou março. Há os meses de a.lril, maio, junho, 
julho, agosto, setembro e outubro: são sete hteses de conheci· 
mento, de conversas.e de programação para provar que o 
Ministro era corrupto. y. Ex~ não acredita t.ue se desviou 
da função de Diretor de Arrecadação para investigador? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não tem nada a ver. Afirmo, 
com. a maior tranqüilidade, com a consciência do dever bem 
cumprido, que das minhas atribuições, como Diretor, jamais 
me descuidçi, jamais decepcionei f!.S determinações do Presi
dente. Mas nada me impedia de eu procurar, como dever 
de of(c~o,como de.ver funcional o que é previsto na própria 
lei- de, ao se te~;.cpnhecimento ele i~regularidades, levá~las 
à ciência das autoridades. Isso é da lei. 

, O SR. ALEXANDRE COSTA-:: V. S' poderia ter-se 
dirigido ao Min1stro fi dito: "Minist~o, por obrigação de ofício . 
e por ser um fu!1çioi)ário de 30 anos na Previdência Social, 
quero denunciar sua proposta de suborno". V. S' se dirigiu 
a S. Ex' alguma vez assim? 

, .O sR. VOLNEI ÁVILA -.Sim, no primeiro momento 
salientei essa po,sição expressada por V. Ex!. No primeiro mo
mep.to pisse: "MinistrQ, tenho 32 anos dt'l ~revidência e jamais 
praticarei qualquer irregularidade. Não entrarei. nesse esque
ma de forma alguma. Se V. Ex• quiser, faça sem meu conhe-
cimento, · · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Minha última pergun- . 
ta. Se demorou quàse sete meses essa investigação, junta
mente com a nobre deputada Cidinha Campos, alguma hora · 
V: .S' foi ao gapinete do Ministro e pediu demissão do cargo, 
em. virtude de estar sendo subornado pelo Ministro? 

·' O SR. VOLNEI ÁVILA~ Uínapequena correção: os 
seus cálculos estão em sete meses, quando, na realidade, foram 
apenas 45 dias. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mesmo nésses 45 dias, 
nunca pediu demissão a S. Ex~? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não, para S. Ex~ quem me 
nomeou foi o Presidente da República. · 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas V. s~ não era 
um auxiliar de confiança do Ministro? Assessor de Ministro 
é um auxiliar de confiança. Muito embora possa o Presidente 
da República ter pedido ao Ministro Rogério Magri para ter 
V. S' como seu assessor. Ministro algum pode nomear um 
cidadão, seu assessor, sem ser da sua inteira confiança. É 
a presunção. É· à pressuposto. Hora alguma o senhor não 
sé revoltou? · , . · 

O SR. VOLNEI ÁVILA-Declinei-me sobre esse assun-
. to. ·Naquele primeiro momento fiquei tão aterrado que, ao · 
chegar a casa, minha única intenção era pegar minha mobília 
e sair o mais rápido de Brasília. 

O SR. ALEXANDRE COSTA-Não pediu um só dia! 
V. 8' é de Brasília? · 
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O SR. VOLNEI ÁVILA Sou do Rio de Janeiro. Não 
que seja do Rio de Janeiro, estou lotado n~quele Estado. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Há quantos anos e 
qual a origem de V. s~ na Previdência? 

o SR. VOLNEI ÁVILA -Ha quatro anos, Lt!ndo como 
Estado de origem o Rio Grande do Sul. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- si:'. Presidente, estou 
satisfeito. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Concedo a 
palavra ao Senador Amir Lando. 

O SR. AMIRLANDO Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
eu gostaria de ouvir do.depoénte, no primeiro momento, como 
eram procedidos os parcelamentos de dívidas. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - HaVia, antes da nova Lei 
de Custeio, duas modalidades de parcelamento: o conven
cional e o escalonado, ambas em 60 meses. Para cada mês 
em débito_ para com a Previdência a empresa teria direito 
a um parcelamento em· 4 vezes, até ·o limite de 60 meses. 
Devendo'-'se dois meses, poder~se-ia parcelar em 8 meses; de
vendo-se 10 meses, em 40 meses; devendo-se em 50 meses, 
só 60 parcelas. Havia esses dois tipos de, parcelamento. O 
escalonado era de acordo com a situação fiqanceira, compro
vada da empresa, esta poderia parcelar _em 60 vezes, sendo 
o primeiro ano num percentual de 5' 10% etc:., aumentando-se 
gradativamente. O convencional, não, dividi,a-se todo o perío-

- d_Qem tantas parcelas, ficando um valor fixo. 

OSR,AMIR LANDO- No escalonado havia pré,con-
dições espe2íf1cas? · . , . 

O SR. Vdl,-NEI ÁVILA _ Certo. A'comprováçao da 
situação financeir~ d,a empresa, através do: seu balanço. _ 

I . ' . . . . . . 
O SR. AMIR1LANDO- No escalonado havia a possil~i

lidade de cor;neçar/por um fndice menor, um percentual menor 
no primeiro ano-j'M:as isso está fixado em normas? _ 

O SR.VOlfÍ'IEI ÁVILA -Exatamente. Aqueles parce
lamentos feitos! e denunciados, e que estão sendo objéto de 
averiguações elinquéritós, 'concedidos em caráter excepcional 
pelo presiden{e do órgão, é que fugiram das normas das instru· 
ções. · · · · · · · 

' . ·_o SR. AMIR LANDQ ;-O que q~;~er dlzer caráter excep
cional, é importante que isso fique gravado .. 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Quem deve explicar essa 
excepcionalidade é o Presidente Arnaldo Rossi. Entendo, sou 
o bacharel em Direito, alei não admite excepcionalidade. 

O SR. AMIR LANDO -No seuentender, por que 
isso ocorria? Isso ine parece fundamental .. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não tenho a prova da inten· 
ção de quem concedeu dessa forma. Mas,leva-me a especular 
que houve favorecimento a empresas. 

O SR. AMIR LANDO Nesses excepcionais não havia 
obediência a essas normas dos parcelamentosescalonados? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Há parcelamentos, aos quais, 
no primeiro ano, era concedido apenas 1% do valor, enquanto 
eram exigidos 5 a 10%. 

O SR. AMIR LANDO - Então, havia limites entre 
mínimos e máximos. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Inclusive, os setores técnicos 
têm uma programação para analisar um balanço de qualquer 
empresa. Nesse parâmetro, há fórmulas que mostram se a 
empresa deveria pagar no primeiro ano 5, 6 ou 10%, mas, 
não 1%. 

O SR. AMIR LANDO - Durante o período em que 
V. Sª esteve na Diretoria de Arrecadação, evidentemente, 
havia essa alçada de Cr$350 a SOO milhões ... · 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Certo. . 
O SR. AMIR L ANDO.,...... V. S• procedeu a vários parcela-

mentos de ambas modalida~es? . . . . 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Muito pouco. Era justamente 
essa a minha luta. Luta quase sobre-humana, nas condições 
em que assumi a Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, 
porque cheguei ao ponto de dizer que tinha que fazer, quase 
que pessoalmente, todas as determinações, cumprir a lei quase 
que pessoalmente. Havia todo um esquema de obstàculari
zação à regularização desses débitos. E, por outro lado, nesse 
período houve muitas alterações na lei, valiam-se disso para 
não agilízar esses programas de parcelamento. Esses ,progra· 
mas são elaborados pela DATAPREV. Ficava-se por lá um 
mês, dois meses. Quando o programa ficava pronto, aparecia 
um erro. Tinha que refazer tudo. Depois de pronto, mudava 
a lei! Não é mais pela BTN, é pela UFIR. Todas essas situações 
foram enfrentadas por mim. · 

O SR. AMIR LANDO-Pelo adia~tadoda hora, descul
pecmel não O q\lefO interromper, é SÓ para adiant(\rmos.. . 
, O SR. VOLNEI ÁVILA,- Fico o tempo que forneces

sário. Até amanhii, se for,preciso .. 

O SR. AMIR LANDO- O Senhor, evidentemente, 
reçebia .os processos instruídos. 

O SR. VOLNEI. ÁVILA ---:- Tanto eu, como o Chefe 
da Região, como o Presidente Arnaldo Rossi, recebíamos 
os processos já instruídos, analisados até pelo computador. 

-~- O SR. ÁMIR LANDO -Pelo que o senhor dá a enten
der, V. S' sempreteve cuidado de examinar esses processos. 
O senhor ch;:gou, em alguma ocasião, a constatar algumas 
irregularidades nessas instruções, processos que, realmente, 
n~o podiam ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA ~Todos estavam absolu_ta
mente corretos, os assinados por mim. Afirmo, porqu~tlnha 
justamente esse cuidado, sabendo como estava trabalhando 
lá dentro. ~u chegava ao cúmulo de ler pràticamente todo 
o processo. 

O. SR. AMIR LANDO- Isso é importante, porque, 
então, o. senhor não verificou, neste setor ,. alguns a tos de 
corrupção, alguma suspeita de corrupção. Quer dizer, os pro
cessos estavam corretos, há regularidades, evidentemente, isso 
é importante. · . 

Afora ós excepcionais, o senhor levanta alguma suspeita, 
nos dá algumas outras' pistas que pudéssemos pesquisar nesta 
área? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não se trata, propriamente, 
dy uma suspeita, mas trata-se de uma coisa irregular. Quando 
assumi a Diretoria de Arrecadação e Fiscalização havia estoca
do, em todo o País, mais de. cem mil processos de débitos 
paralisados, inclusivt; até já em período de decadência, de 
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prescrição. Isso realme11te é uma grande irregularidade e al
guém tem q1,1e responder por isso, mas ningu~m responde. 
Quer dizer,. débitos de milhões, lá na prateleira, esperando 
a prescrição. Aí, faz-se um levantamento, procura-se corrigir 
de todas as maneiras, e a luta é inglória. 

O SR. AMIR LANDO- E o que mais teria? .Este é 
um fato interessante. Há algum outro fato que o senhor pode
ria fornecer aqui? 

O SR. VOLNEI ÁVILA Em suma, é isso. O que 
eu reputo, também, d(! muita gravidade, não sei nem se caberia 
trazer aqui, mas faz parte, inclusive houve manobras por parte 
do Ministério, é a compra de equipamentos. Quando eu assu
mi a Diretoria, já estava- não era projeto meu em anda
mento no INSS, já estava sendo estudado o projeto chamado 
"Girafa", que é o gerenciamento informatizado das regiões 
fiscais., Um. projeto maravilhoso, sensacional, que acabará, 
de vez, com toda a corrupção, com as irregularidades que 
ocorrem lá dentro, com o _favorecimento de cargos ... 

·O SR. AMIR LANDO Mas haveria um superfatura· 
niénto, nesse ... 

O SR. VOLNEI Á VJLA _; Bem, chego lá. Estava em 
andamento, precisava de equipamento, precisava de 98 super
miCras para implantar o projeto, e não entregavam. Foi pas
sando o tempo e eu solicitando; era hoje, porque não deu 
tempo; era amanhã, porque não tem o orçamento, etc. Lá 
. eelas tantas, deram-me dez micras, já para implantar .em dez 
regiões fiscais. Eu fiz uma reunião com a DATAPREV, com 
os ~s~essores_todos para já lançar essa programação. Nesta 
reuniã\) informaram-me que os micras eram contrabandeados, 
que o e'Huipamento.deles estava completamente fora das espe
cificações. Uma irregularidade que eu considero, também, 
da m. ait alta. 'gravidade. Como é que uma instituição como 
a nóssa compra equipamento contrabandeado? 

'o . R. AMIR LANDO -Contrabandeado é uma coisa, 
fora de !especificação é outra, quer dizer, havia as duas coisas? 

O ~R. VOLNEI ÁVILA - É, através da não-especi
ficação correta dos equipamentos foram ver que esses campo-

. nentes tinham sido contrabandeados. Esta foi a informação 
que eu recebi. Isso foi denunciado violentamente pela presi
dência da DATAPREV, que fez expediente, pediu a apura
ção, etc. Resultou que o Ministro Magri exonerou o Presidente 
da DATAPREV. E tenho conhecimento de que, fundamen
talmente, foi por isso. 

O SR. AMIR LANDO - E os outros 88? 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Aí, fomos atrás dos 88. Reu
niões e mais reuniões e nada da compra dos equipamentos. 
Quando fo~ por volta, também, de outubro, quando já haviam 
sido estabelecidas pelo próprio Ministério através daquela co
missão especial de fiscalização da Previdência Social, condu
zida pelo Ministro João Santana, as metas prioritárias para 
a modernização do serviço previdenciário, ficou estabelecido 
que eu teria que implantar as 98 regiões fiscais até o dia 
31 de dezembro, prazo fatal. O Presidente da República cobra
va cotidianamente e não admitia, de forma alguma, que não 
fosse implantado esse projeto, que eram vários. Aí voltei 
a ir em cima da compra desses equipamentos, porque não 
cabe a mim, eu tenho que solicitar o que eu necessito. Numa 
das reuniões de diretoria foi-me solicitado que assinasse um 
documento declarando a emergência da compra desses equipa-

mentos, porque o tempo já tinha se escoado e não daria mais 
tempo para comprar através de concorrência, licitação etc. 
e ponderei duas coisas: não assinaria tal documento, porque 
não sou eu que faço compra, não sou eu que faço licitação. 

O SR. AMIR L ANDO -Dr. Volnei, pediria ao seqhor 
que se resumisse, evidentemente, só à irregularidade final, 
para nós deixarmos isso apenas gravado. Não interessa, neste 
momento, todos os detalhes. Importam os fatos finais, para 
simplificarmos um pouquinho. 

O SR. VOLNEI ÁVILA -'- Então, resumindo, já que 
não se quer detalhes. Houve uma pressão para que atestasse 
a compra de equipamentos em caráter de emergência, para 
ser dispensada a licitação. Eu me recusei e aí o Ministro Magri 
avocou - quem tinha que comprar esse equipamento era 
o INSS - a compra dos equipamentos para dentro do Minis
tério, através da .Datrapev. 

O SR. AMIR LANDO-E aí houve superfaturamento ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não, aí, obviamente, existi
ria, mas o fato foi abortado antes da compra dos equipa· 
mentos. 

O SR. AMIR LANDO -Bem, estou um pouco preocu
pado em analisatessa gravação, em si. Essa gravação, veja 
bem, é evi<tente que é imoqll etc. Não vamos voltar atrás 
em tudo o que ouvimos. Mas, se nós olharmos do ponto . 
de vista criminal, e o senhor é um bacharel, há de convir, 
alguém afirma que ganhou 30 mil dólares. Afirma, evidente
mente. E se não se tem mais nenhum elemento material deste 
fato anunciado, apenas anunciado, fica difícil tipificar qual-
quer delito a partir deste fato. . 

O senhor poderia nos dar, aqui, talvez, nas suas observa
ções, que não estão na fita, mas já que o senhor viveu esse 
contexto, esse dia-a-dia, algum fato a mais para nós podermos 
materializar essa declaração? Porque como o senhor sabe, 
existe o corpo de delito, que é essencial no crime, Então, 
onde nós poderíamos buscar alguma coisa.? O senhor nos 
daria alguma senda, algum caminho a ser trilhado, para se 
poder caracterizar realmente a materialização desse delito de
clarado? O senhor concorda? Foi uma declaração. Agora, 
a declaração, em si mesma, não tem todos os elementos que 
teríamos num crime de corrupção passiva. Corruptor passivo, 
no caso, o ex-ministro. E teríamos que ter, evidentemente, 
a materialidade. 

O que houve? Receber alguma coisa, ou algd, em razão 
do cargo. E o recebimento, trinta mil dólares. Evidentemente 
que os dólares são silenci osos, nem têm· identidade, Mas, 
de qualquer sorte, estou lhe dizendo isso porque, se não se 
for mais a· fundo, viver quer dizer, como delito, evidente
mente, não importa o aspecto político ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Entendo a preocupação de 
V. Ex', que é a minha, também. 

O SR. AMIR LANDO - Se não tiver mais, o senhor 
concorda que este fato cai no vazio .. 

Agora, interessam os parcelamentos e outros a tos pratica
dos, que mostram a conduta evidentemente reprovável do 
ex-Ministro. Se o senhor tiver, é importante. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Vem em meu auxílio o Dr. 
Borges de Medeiros, invocando o art. 58,§ 39, da Constituição 
Federal. que preceitua: As comissões parlamentares de inqué
rito, que terão poderes de investigação ... " 
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O SR. AMIR LANDO - Isto eu conheço e dispenso 
a leitura. 

()SR. VÓLNEI ÁVILA-Voltando as contas bancárias 
do ex~Ministro para bloquear as contas. 

o SR. PRESIDENTE (Odacir Sóares) ~Queria advertir 
ao depoente de que a Comissão se rege pçlo Código do Pro
cesso Penal. Portanto, não pode o depoente ser assessorado, 
em plenárip, durante o seu d7poimento. 

O SR. AMIR LANDO Isso aí eu conheço. Isso, evi-
dentemente, seria uma providência a. ser tomada aqui, a partir 
do que se for apurando. Mas, pergu~to a'ó senhor: V. s~ 
teria algum dado a mais a acrescentar,\alguma pista, algum 
vínculo? Porque temos que ter... : , ' . 

O SR,,VOLNEI ÁVILA- Não\se eu tivesse teria 
apresentado... . . . \, .. 

O SR. AMIR LANDO - O senhot\entendeu a minha 
preocupação? . \ 

À \, 'b ' . O SR. VOLNEI VILA- ... porque ~m ora em vanas 
oportunidades, de um momento para, outro, passei a ser o 
réu thião o' a cusadór,' eu, em tempo 'alg~m, fiz qualquer 
denú~Ci~ ~u .qualquer prestaç~o de inf~rlnf,ções, as rriinhas 
autondades,' mfundadas ou levtanas. Sempr;e com as provas. 
Então, não vou citàr fato nenhum sem ,q~e· tenha a prova 
na mão. Ele realmente se limitou porque(lógico, todos hão 
de convir que é espontâneo, não estava/riem preparado para 
aquilo. ' / · ' · 

': / ... ' . 

. O SR. ~MIR LAND07É que nós não temos acesso 
à fita. .· ... · . . . , .· , 

o·.s.R. PRESIDENTE (Odacir Soares)-;- Vamos ter sim 
vamos tér ilfita. · .· ' , . · . . 

; I',\ ; l \··! (I · ', 1 

O SR: AM.IR LANDO ___,_Não a telnds até agora ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não há problema nenhum, 
a essas alturas, de ter. Principalmente o Senado. 

O SR. AMIR LANDO Além da fita existe um doc,u-
mento: 

' O• SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)·~ A Presidência 
informa ao nobre Senador que já requisitou a fita. 

O SR. AMIRLANDO __,.Sim! mas não temos o ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa~es) ·~Requisitamos 
a fita' é o laudo. · 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Concordo plenamente com 
V. Ex', são detalhes isolados. · · 

O SR. AMIR LANDO Então, ouvindo a fit~, pode 
haver um detalhe que possa ser elucidati~o .. 

O SR. RELATOR (qd Sabóia de Carvalho) -Podere
mos convocar de volta o Sr. Volnei depois da fita, se for 
necessário. 

O SR. AMIR LANDO-Era, por isso, a minha pergunta 
evidentemente. · 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Não, não tenho. 

O SR. AMIR LANDO -Quem a ou vil! tem uma rique-
za ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Com uma surpresa até agra
dável, soube que os jon.].alistas é que foram investigar esses 

fatos, porque ele não citou a empresa, não citou nome algum, 
na fita. 

O SR. AMIR LANDO -Tenho apenas mais duas per
guntinhas. Vamos, objetivamente, só para terminàr. O senhor 
frequentava o Palácio com alguma assiduidade ou não? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Absolutamente. Aquilo ali 
também foi sei lá - um esquema montado no desespero 
do Ministro. Eu só estive no Palácio tão-somente três vezes. 

O SR. AMIR LANDO - Quando o senhor entende 
que o Coronel Pimenta tomou conhecimento de que o senhor 
havia gravado alguma coisa a respeito do Ministro Magri? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - No dia da gravação. Ele 
não tomou conhecimento de que seria uma gravação, porque 
fui ao Palácio, nessa terceira e última vez, expor para ele 
que eu já~inha as provas que ele havia me solicitado. Não 
falei que era gravação. 

O SR. AMIR LANDO Mas ele lhe disse: "Gravou?" 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Ao me levar até à porta 
do elevador, ele me quis atirar o verde: "Conseguiu gravar, 
Dr. Volnei, a conversa?". · 

O SR. AMIR LANDO Mas o senhor não acha que 
há muito nessa história? O senhor não acha que essa história 
acabou sendo vazada? A Deputada atira um verde ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA~ E pegou. 

O SR. AMIR LANDO- Não, não, quer dizer, a gente 
não pode (inaudível) a certas coincidências. Ela atirou com 
relação a um assessor ou a uma pessoa ligada a ... ? 

O SR VOLNEI ÁVILA.,-- Era o Sçráphko, 

O SR. AMIR LANDO- Atirou um verde no Seráphíco 
e colheu. Atira um verde no senhor, mas aí parece .que o 
Coronel Pimenta não colheu esse verde de V. S'. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não colheu, porque eu já 
estava firme no meu propósito. 

O SR. AMIR LANDO ~ Parece-me que essa história 
teria vazado. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Ah, eu também, honesta-
mente. Eu não tenho provas. O fato. do Ministro ter me segu
rado para tentl\r falar co,nigo, eu acredito que ele já tinha 
conhecimento do fato. 

O SR. AMIR LANDO É evidente que vazou. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Mas isso é pessoal. Eu não 
tenho provas. 

O SR. AMIR LANDO- Não, evidentemente. 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Parece-me que alguém teria 
avisado: "Olha, está saindo por causa da gravação", como 
já me perguntaram em várias oportunidades. 

O SR. AMIR LANDO- Certo. Veja V. S' quero 
deixar bem claro- que isso teria vazado. Pelo que se observa, 
o próprio Palácio já tinha .conhecimento do que se tratava, 
do conteúdo, de tudo isso, mas, é evidente, tudo ficava num 
certo ar de mistério, num processo Kafkiano. O senhor percor
reu todas as instâncias desesperadamente para ver se alguem 
recebia a denúncia, mas parece que não encontrou um deposi
tário da denúncia, ou porque o senhor não confiou, como 
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seria o caso do Coronel Pimenta, ou porque re~lmente não 
o quiseram receber. , 

Então, na verdade, é um processo realmente .Kafkiano 
-eu diria assim- parece surrealista. Todo mundo estava, 
de certa forma, fingindo que não sa!Jia, mas todos· sabiàm 
do que se tratava e do conteúdo. O senhor também tem esta ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Tenho, também. Vamos 
dizer, cabe-me fazer... ·\ 

O SR. ALMIR LANDO- Uma não se traia de uma . . \ 
prova. . ' 

O SR.. VOLNEI ÁVILA- Lógico. E tanto ·~ verdade 
que,· quàndo foi gravada· a conversa com o Dr. Seráphico, 
manifestei essa minha preocupàção dizendo que o f\llagri teria 
saído em função do vazamento da fita. \ 

E eu àcho, Ex~, muito natural. Essa deve ser um4 preocu
pação não só minha, de funcionários, não só dos ~embros 
do Governo, mas de toda uma população, porque é, realmen
te, uma situação muito crítica,. uma situação muito Vria e 
nenhum brasileiro, em sã consciência·, que ter unia pecha 
dessas n:o seu País. Acho uma coisa extremamente grave. 

O SR. AMIR LANDO Perfeito. . . } 
Sr, Presidente, era o que eu tinha para perguntar/ 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Querh( apenas 
fazeí uma pergunta, ao depoente; como Presklente. 

O Ministro Magri, no seu período de Ministério assinou 
alguma portaria concedendo, nos parcelá"mentos, alguma ex
cepcionalidade~ 

O SR. VOLNEI ÁVILA O Ministro Magri assinou 
a Portaria n~ 3.203; no•final de abril de 1991, vamos dizer 
assim, regulamentando, normatizando os parcelamentos con
vencional e escalonado. 

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares) ~Pergunto espe
cificamente o seguinte: V. s~, disse que o Ministro tinha com
petência, se o quisesse, para, através de portaria; parcelar 
débitos ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA- Não, portaria ele fez. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- ... cóm caráter 
de excepcionalidade... · 

O SR. VOLNEI ÁVILA-Não, não chega até o gabinete 
dele, o parcelamento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Aí, então, ne
nhum processo de parcelamento chegou até o gabinete dele? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Não que eu tenha conhe-
cimento. · ·· 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Estou pergun
tando do ponto de vista legal, evidentemente. 

O SR. VOLNEI ÁVILA Não, legal, não. Legal é 
no âmbito da Previdência. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-:- Outra coisa 
que não entendi e' que ficou, para mim, duvidoso é a razão 
pela qual V. Sa, recebendo, do Ministro Magrí, em algumas 
vezes em que esteve com ele, quando convocado por telefone, 
informações talvez parciais acerca daquilo que ia conversar 
com o Ministro, V. S', declarou aqui que ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Muito raramente, porque 
o Ministro pegar o telefone e ligar para mim era muito.;. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir So~r~s) ~V. Sa. declarou 
aqui que, numa das vezes, o Ministro lhe adiantou por telefo-
ne ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Foi. 
' . . 

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares) .... ó teor da 
conversa que teria ... 

O SR. VOLNEI Á YILA -No dia da gravàção. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares).~ Muito bem, 
então ele já tinhà adiantado e, por isso, V, SI fez a gravaçã9. 

O SR. VOLNEI Á V1LA -Af é que eu saí determinado 
para fazer a gravação.. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)..,...... Passo a pàlavra 
para o Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O.SR. RELA1'0R (Cid Sabóia de Carvalho) Farei 
as minhas perguntas, e, depqis, teremos as perguntas do Sena
dor Eduardo Suplicy, que teve que sair mas deixou as pergun-
tas por escrito. São rápidas e as respostas.breves. , , . 

Quero perguntar ao Dr. Volnei por que.não representou 
à Polícia Federal, não fez uma petição à Polícia Feder~l,t;on
tando esses fatos? Por que não confiou no delegado da folfcià 
Federal, no Supen:ptendente Romeu Tuma, porque esse é 
um assunto policial? Por que V. Sa. preferiu a área política, 
a área administratiya, o Presidente da República,oMinistro 
da Justiça, o Chefe da Casa Militar e não o canalcompetef1te · 
que seria a Polícia Federal? Uma resposta breve, só para 
nós sabermos. . . . 

O SR. VOLNEI ÁVILA~ Exaustivamente já expliquei 
essa situação que, nó meu entendimento, em se tratando de 
um Ministro de Estado, e eu, um funcionário graduad(>' do 
Governo, entendi sempre que era diretamente ao Prestdepte 
da República. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho) -:.Pois 
não. 

O Senador Edm~rdo Suplicy pergunta o seguinte: se y, 
Sa. pode citar os nomes âe pessoas que testemunharam a 
sua presença na sala do Ministro Magri, no momento da gravac 
ção? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Fundamentalmente o Dr. 
JorgeAginal, procurador do INSS, em São Paulo, que estava 
dentro da sala. Adentrou a sala o Chefe de Gabinete, ijum 
episódio em que o Magri pedia a . saída de uma funcionária 
de dentro do Ministério. E chamou....,.:. não sei ·o nome completo 
dela_ porque era. um tratamento carinhoso que se tinha -
a secretária dele, a GraCinha, que entrou duas ou três vezes 
na sala, nesse dia. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de C~rvalho)- Agora, . 
qual era a maneira, bem sinteticamente- pergunta o Senador 
Eduardo Suplicy pela qual'o Sr. José Atnalé:lo'Rossi çfiava · 
obstáculos à sua função? · 

O SR VOLNEI ÁVILA- Muitos. Vai ser inais alonga
do, Ex~ 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)_:_ Mas 
V. S' não pode sintetizar como ele criava... · 

O SR. VOLNEI ÁVILA -.Trouxe as provas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -V. 8' 
poderia, então, passar à Comissão essas provas. 
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O SR. VOLNEI ÁVILA- Desde que assumi, imediata
mente, verifiquei esses estoques de débitos! ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)~ Para facilitar 
a resposta: de que maneira o então Presidente do INSS dificul
tava o trabalho de V. Ex~ com fins. ilícitos? 

O SR. VOLNEI ÁVILA-É um fato da maior gravidade 
que entendo como uina. afronta a todo funcionário público, 
não só ao funcionário da Previdência. Trata-se da contratação 
irtegulàr, absurdà, da Associação dos Aposentados do Banco 
do 13rasil, para fazerem auditorias dentro de benefícios da 
Previdência. Temos funcionários dedicados lá, trabalhando 
o dia todo 4ue, em dois, três anos, a,inda não conhecem a 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Tentei regularizar todos os mecânica to~a. · 
processos de débitos estocados através de campanhas de arre- · Não estb,u atacando aqui a seriedade desses contratados, 
cadação e limpeza - como é chamado internamente - dos absolutamente. Mas f.oi qma contrataçãO absurda em que eles 
processos, ou seja, a análise de cada processo estocado lá te~iam 1,1ma rerlmneração de 650 mil cruzeiros mensais, mais 
dentro. . . ' 'diárias; mais dbspesas etc, tud9 pago .pela Instituição. No 

E consegui até uma verba, um estímulo para que functo- afã de mostrar qúmeros, de mostrar qu~ iriam realizar grandes 
nários se empenhassem nessas duas campanhas de arrecadação serviços à Previdência, excluíram. do cada~?tro de benefícios 
e regularização dos débitos. . . nada' mais, nada menos de que 300 mil benefícios da área 

Foi destinada essa verba, e todo o pessoal da hnha de rural. MostramÓs, antecipadamente, tud0 isso ao Dr. Rossi, 
arrecadação e fiscalização realmente se e~penhou. . não sÓ 'eU mais \também a Direto~iad~ Benefíc~os, ,de qu~ 

Quando estava em pleno. desenvolvtmen. to e realment~ aquilo seria um .. \ absu.rdo,. u.~ preJtiízo, .mca.l c.ulável. a Pr.evt
dando um grande resultado, mesperadamen.te, o Dr. Rosst dência. No entarho foi manttdo, até que, um belo dta, torna
emite uma circular suspendendo a campanha do mutirão. Hou- iám, 0 contrato /nulo, mas sem iySSilrcimen~oalgum para a 
ve muitas reclamações em todos os Estados, que já tinham·. InstituiÇãO. Ora, se o contrato é tornado .nuio, alguma coisa 
tirado OS débitos di.!S prateleiras, estavam todos em cima da .·ocasionou a sua nulidade e,, por COnseguinte, alguém tem 
mesa, e o pessoal todo empenhado. , . 1 'que responder pbr isso. Simplesmente pagou-se a instituição, 

Entendo que S. Ex• crióti um grandé obstáculo à regulart-: cujo pagaJUento\ posteriormente, foi passado para o Banco 
zação dos débitos. · · · . . ' do Brasil, que n~o tem as atribuições de vistoriar benefícios 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) - Gosta- da Pr~vidência e ~inda cau~ou prejuízos sem ~reced.entes aos 
ríamos de solicitar a V. S' que trouxesse esses documentos. pr. óp .. nos assegur~os, obnga.dos a recorrer a !l!stlça e aos 

~inc;licatos para ve restabelecidos os seus bepeftctos. 
O SR. VOLNEl ÁVILA- Tenho aqui comigo. . , 1 OSR. RELA OR (Cid Sabóia de Carvalho) Alguma 
Há também aq\}el~ f~t?.o,corrido.p~ f?J.ll~etê.nsia d~ ~~:< veZj'como' Ditetor de Fiscalização e Arrec~tdação, o senhor 

tembro, em que a let determmava que as contnbmçoes deve- .. marüfestou-se materialmente, funcionalmente, quanto aos 
riam ser realizadas até o quirito dia útil. de' cada mês: Ma:s mesmos, em algum processo? 
a lei vincula essa determinação à legislação trabalhista. Ocorre 
que na legislação trabalhista sábado é· dia útil, mas não há O SR. VOLNEI ÁVILA Propriamente, este fato não 
expediente bancário para o recolhimento. Então, reuniu-se é da minha área, mas participava de reuniões com o Diretor 
a equipe técnica toda, inclusive, com a participação da Procu- de Benefício, Dr. João Paulo, mostrando o terrorismo que 
radoria e entendeu-se que deveria ser antecipado para sexta- estava.acontecendo. 
feira o recolhimento naquele mês. E foi emitida uma circular o SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Vamos 
para todo o País, dizendo que naquele mês as competências à última pergunta do Senador Eduardo Suplicy. 
deveriam cair, no último dia, na sexta-feira. Quer dizer, anteci- . o Ministro Magri comunicou-lhe pessoalmente ou por 
pou-se o quinto dia. telefone que as Senhoritas Marlene Shubert e Sheila Van-

Também, sem qualquer explicação, o Dr. Rossi faz uma · derley representavam as empresas Araújo e Confederal, res
reunião com a Febraban, numa quinta-feira à noite, determi- pectivamente? 
nando que deveria ser recolhido na segunda-feira e que eu· 0 SR. VOLNEI ÁVILA Pessoalmente. 
deveria fazer uma circular modificando a decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) . Então, V. s~ 
considera que esse fato ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA Esse fato, simplesmente, 
pelos cálculos da financeira, causou um prejuízo para a Previ
dência na ordem de 6 bilhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Por que o di
nheiro permanecia mais tempo nos bancos? 

O SR. VOLNEI ÁVILA - E ninguém responde por 
isso, ninguém quer saber se causou prejuízo, se não causou. 
É assim que funciona a Previdência. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O Sena-
dor Eduardo Suplicy também pergunta ... 

O SR. VOLNEI ÁVILA - Posso citar mais um fato, 
Ex1? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Pode. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Basta 
isso. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Apenas para 
complementar a instrução de seu depoimento, o senhor juntou 
duas certidões: uma relativa a sua vida funcional e outra da 
Polícia Federal, relativa aos seus antecedentes criminais junto 
ao Departamento de Polícia Federal. 

Em relação à Justiça criminal comum,. o senhor alguma 
vez respondeu a algum inquérito policial a algum processo 
criminal? 

O SR. VOLNEI ÁVILA -Absolutamente. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- A Comissão 
comunica aos Srs. Senadores que, na próxima quarta-feira, 
às 16 horas, será ouvido o Dr. José Arnaldo Rossi e, na 
quinta-feira, às 10 horas da mánhã, serão O\lvidos os ex-Procu-
radores Teixeira Neto e Dr. Raynold. . 

Está encerrada a sessão. 
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1.,... ATA DA 69', SESSÃO, EM 5 DE MAIO DE 1992 
1.1 ABERTURA 
L2- EXPEDIENTE 

1.2.1'""' Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e 
Planejamento 

- N?' 663, 664 e 666/92, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n~" 61, 
72e 63, de 1992, de autoria dos Senadores Maurício Corrê a, 
Eduardo Suplicy e Júnia Marise, respectivament(l. 

1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da 
República 

- NV 378/92, encaminhando informações sobre os que
sitos constantes do Requerimento n9 60, de 1992, de autoria 
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

1.2.3- Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n9 53/92, de autoria do 

Senador Francisco Rollemberg, que proíbe o emprego de 
mercúrio e seus compostos não degradáveis em processo 
de aglutinação e amalgamação do ouro e em outros pro
cessos industriais e artesanais, que provoquem poluição 
na atmosfera, no solo, nas coleções de água'doce e no 
mar territorial, estabelece penalidades e dá outras provi-
dências. ·. 

1.2.4- Requerimentos 

- N9 230/92, de autoria do Senador Nabo r Júnior, 
solicitando licença para representar o Senado· Federal na 
Conferência Ibero-Americana de Juventude, a realizar-se 
em La Paz, Bolívia, no período de 6 a 9 do corrente mês. 
~ N9 231/92; de autoria do Senador Fernando Henri

que Cardoso, solicitando prorrogação d~ licença para trata-
. mento de saúde. Aprovado. · 

- W 232/92, d"t: autoria dó Seria dor Loui'ival Baptista,· 
solicitando a inserção em ata de voto de pesar pelo faleci
.mento do ex-Senador, ex-Governador e ex-Ministro de 
Éstado Antônio Balbino de Carvalho Filho, e que sejam 
apresentadas à família e ao Estado da Bahia · às condo
lências do Senado Federal. 1\.provado, apos usarem, da 
palavra os Srs. Lourival Bapti~t;l e Rtiy Bacelar, tendo 
a Presidência ~e associado às homenagens prestadas. 

- N9 .233/92, de autoria do Senador Ruy Bacelar e· 
outros senhores senadores, solicitando a realização de ses
são solene do Congresso Nacional destinada a reverenciar 
a memória do ex-Senador Antonio Balbino de Carvalho 
Filho. 

1.2.5 '-Comunicação da Presidência 
Recebimento do Aviso· nº 293, do Presidente do 

TCU, encaminhando, para conhecimento do Senado Fede
ral, cópia do Relatório de Auditoria Operacional realizada 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL ""·, 
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Diretor.Oeral do Senado Federal 
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no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
no período de 23 de setembro a 18 de novembro de 1991, 
abrangendo os exercícios de 1990 e 1991 .. 

1.2.6- Discursos do Expediep.te . , 
SENADOR GUILHERME PALMEIRA Anteci-

pação do plebiscito constitucional sobre a forma e o sistema· 
de governo. Parlamentarismo com adoção do voto distrital 

mistoS.ENADOR JOSE' ED.UARDO O princípio da iso-
nomia no País. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n9125, de. ~991- Comple

mentar (n• 60/89, na Casa de origem), ,que disciplina os 
limites das despesas com o funcionalismo público, na forma 
do art. 169 da Constituição FederaL Retirado da pauta. 

Projeto de Resolução n9 18/92, que autoriza a Prefei
tura Municipal de São Paulo a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, 5.547.994.259 Letras Finan
ceiras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM-SP), 
para ·p~gamento do 39 oitavo de. precatórios judiciais. Apro
vado. A Comissão Diretora para redação final. 

. R<;:dação. final do Projeto de Resolução n•18/92. Apro
vada. A promulgação. 

Projeto de Resolução n• 19/92, que autoriza o Governo 
do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado, destinadas ao giro de 88% das 1.385.285.819 
LFTES, vencíveis no 19 semestre de 1992. Aprovado. A 
Comissão Diretora para redação final. . 

Redação final do Projeto de Resolução ng 19/92. Apro
vada. À promulgação. 

Requerimento n? 18/92, de autoria da Senàdora Mar
Luce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, 
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do Senado n9 244/91, de sua autoria, 
que proíbe a exportação de pedras preciosas e semi-pre
ciosas in natura. Aprovado. 

Requerimento n9 19/92, de autoria da Senadora Mar
luce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, 
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do Senado n9272, de 1991, de sua autoria, 
que autoriza as pessoas físicas a abaterem em suas declara-

// 
Tiragem VlO((é~emplares 

/ 

ções de renda os gastos com empregados domésticos e 
dá outras providências. Aprovado. 

Requerimento n9 20/92, de autoria da Senadora Mar
luce Pinto, soliç:itando, nos termos do art. 172, inciso I, 
(]o Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, 
do Projeto de Lei do Senado n9 273, de 1991, de sua autoria, 
que transfere ao domínio do Estado de Roraima terras 
pertencentes à União e dá outras providências. Aprovado, 
após usar da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. 

Projeto de Lei do Senado n9 26/91 Complementar, 
de autoria do Senador Ronaldo Aragão, quyaltera a Lei 
Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 1981. Discussão 
adiada, para dia 5/6/92, nos termos do Requerimento n? 
234/92. 

Projeto de Lei do Senado n9 108/91, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição 
da merenda escolar e dá outras providências. Apreciação 
sobrestada, após parecer proferido pelo Senador Beni V e
ras, e abertura de prazo para recebimento de emendas. 

Projeto de Lei do Senado n? 241/91, de autoria da 
.Seri~dora Marluce Pinto, que estabelece prazo para a ela
boração do Plano Nacional de Desenvolvimento Econó
mico e Social e dá outras providênciàs. ApreCiação sobres
fada, após parecer proferido pelo Senador Ronaldo Ara
gão, e abertura de prazo para recebimento de emendàs. 

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia. 
-Requerimento n? 230/92, lido na presente sessão. 

Aprovado, após parecer favorável da comissao competente. 
-Requerimento n9 233/92, lido na presente sessão. 

Aprovado. · 
1.3.2- Comunicação da Presidência 
-Presença em plenário. do Ministro do Meio Am

biente do Japão. 
1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Reparos a 

notícias veiculaclas na Imprensa sobre responsabilidade de 
S. Ex~ em alterações feitas na Lei Orçamentária de.l992. 

SENADOR JUTAHYMAGALHÃES- Atitude ai-. 
tiva do Senado, aprovando .emenda de reajuste bimestral 
ao projeto de lei salarial. 

SENADOR PEDRO SIMON- Considerações ao 
processo de votação da emenda do Senado ao projeto de 
lei salariaL 
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SENADOREDUARDO SUPLICY Solidariedade 
de S. Ex~ à Deputada Estadual Maria José'Rocha, do PT, 
que estaria sendo ameaçada de cassação por discurso pro
nunciado na Assembléia Legislativa, em Salvador- BA. 

SENADOR RONAN TITO -"Dia do Taquígrafo". 
Isonomia salarial. 

SENADOR ODACIR SOARES- Realização do 19 

. Seminário Internacional sobre Problemas Ambientais dos 
Grandes Centros Urbanos- ECO-URBS'92 e do 29 Sim
pósio Internacional de Estudos Ambientais em Florestas· 

· Tropicais Úmidas- FOREST'92, no próximo dia 24, no 
Rio de Janeiro. 

.• SENADOR NELSON WEDEKIN - Solidariedade/ 
à Escola Técnica Federal de Santa Catarina. · 

1.3.4 - Comunicações da Presid~ncia 

\. 
~Término do prazo pàr~ apresentação de emendas 

ao Projeto de 1 

Resolução n9 15/92, sendo que ab, mesmo não foram ofere-
cidas emendas. . . \ 

Convocação de sessão exttpordinária a realizar-se 
amanhã, às. 14 horas e 25 minuto~ com Ordem do Dia 
que designa. i' 

1.4 ~ENCERRAMENTO 1 

2- RETIFICAÇÃO ) 
Ata da 207• Sessão, reali~da em 18 de novembro 

de 1991 · · / 
3- ATAS DE CO~ISsÁ.O 
4- MESA DIQ.E-TORA 
5- LÍDERES/E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6 - CQMPPSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA

NENTES 

Ata da 693 Sessão, em 5 de maio de 1992 
· za Sessão Legislativa Ordinária, d~ 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Cm~ta, Iram Saraiva, 
Lucídio Portella e Magno Bac'elar 

ÀS 14 HORAS R 30 MINUTOS, ACT1AM.S1? PRR
.SRNTl?S O:'i SRS . . ST?NADORES: 

Alexandre Costa - Alfredo Campos - Almir Gabriel -
Ama1.0nino Mendes- Beni Vcras- Carlos De'Carli - Carlos 
. Palrocfnio - C~sar Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia 
de Carvalho- C.outinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Car
neiro - Elcio Álvares - Espcridião Amin - Epilácio C.afetei
ra - Francisco Rollemherg - Garihaldi Alves Filho - Gerson 
C.amata .;... Guilherme Palmeira -. Humherto Lucena - Hyde
kcl Freita11- JramSaraiva - Irapuan Costa Júnior- Jarbas 
Passarinho - João Calmon - João França ~ João Rocha -
Jonas l)inheiro - Josaphat Marit'lho -José Eduardo - José 
Fogaça -Jutahy MagaiMes ~ l,evy Dias- Louremberg Nu
nes Rocha - Lourival Baptista -:J.u.cfdio Portella -Magno 

· B!lcelar- Mansueto de r .avor - Marco Maciel ~ Marluce Pin
to - Maur(cio Corréa - Mauro Uenevides ..:. Meira Filho -
Moisés Ahrão :._Nelson Wedekin- OdácirSoares- Pedro 
Simon ...: Rachid Saldanha Derzi:... Raimundo T .ira - Ronal
do Arllgao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Va.lrriir Campelo 
~ Wilson Martins. 

O SR •. PRESIDENTE (Mauro.Benevides)- A lista de 
presençaacusa o comparecimento de 55 Srs .. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos .nossos trabalhos. 
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISOS DO MINISTRO DA ECONOMIA, 

. FAZENDA E PLANEJAMENTO 

AviJlos n9' 663, 664, e 666/92, de 24 de abril último, enca
minhando informações sobre os q'.l~sitos constantes dos Re-

querimentos nç• 61, 72e 63, de 1992, de autoria dos Senadores 
Maurício Corrêa, Eduardo Suplicy e Júnia Marise, respecti
vamente. 

AsinformaÇÕesf~:>ram anexadas aos Requerimen
tos e encaminhadas cópias aos Requerentes . 

Os Requerimentos vão ao arquivo. 
I . 

'. 
AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL DA 

.. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso'n9 378/92, de 4 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 60, 
de 1992, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho. · 

As informações foram eneami!).hadas, em original, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao arquivo. 

O PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Expediente 
lido vai à publicação; 

Sobre a mesa; projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário. 

É lido o seguinte. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 53, DE 1992 

· Proilie o emprego de mercúrio e seus compostos 
não degradáveis em processo de aglutinação e amalga
mação de ouro e em outros processos industriais e artesa
nais, que provoquem poluição na atmosfera, no solo, 
nas coleções de água doce e no mar territorial, estabelece 
penalidades e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica proibido. o emprego do mercúrio nos pro

cessos de aglutinação e amalgamação de ouro, bem como 
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em outros processos industriais e artesanais, que provoquem 
poluição por lançamento do mercúrio e :seu composto não 
degradáveis na atmosfera, no solo, nas coleções de água doce 
e no mar territoriaL 

Art. 29 Constitui crime punível com as penalidades do 
art. 271 do Código Penal a transgressão ao' estabelecido nesta 
lei. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput deste 
artigo, sujeitam-se os transgressores às penalidades previstas 
no art. 14 da Lei n9 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 39 Os órgãos com,petentes federais, estaduais e 
municipais deverão estabelecer sistemas efetivos de fiscali
zação para o cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data 
de sua publicação. ' 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Mesmo proibida há quatro anos pela Secretaria do Meio 
Ambiente a extração do ouro com o uso de mercúrio é prati-
cada clandestinamente. · ' 

Aprovada em 14-12-88 pelo Conselho :t-laciopal de Meio 
Ambiente (CONAMA) a proibição do uso de mercúrio, nas 
atividades garimpeiras de extração de ouro, nos mananciais 
de abastecimento público e seus tributários e em outras áreas 
ecologicamente sensíveis a critério do órgão ambiental compe
tente, e mesmo tendo sido instituído em canHer nacional o 
Programa de Avaliação e Controle Ambiental em áreas de 
extração de ouro; observa-se que só com o ordt(namento da 
atividade garimpeira, será possível coibir o úso do mercúrio, 
substituindo-o por outro produto menos tóxico o~ encontran
do alternativas que impeçam seu lançamento no meio am
biente. 

Onde a poluição do ar provocada pela queima de mercú
rio nos casos de compra de ouro é bastante acentuada, as 
prefeituras tem encontrado dificuldades para obrigar que os 
decretos municipais sejam cumpridos. Exemplificando, obri
gadas a instalar filtros de contenção do metal em estado gaso
so, às lojas resistem à medida, sob argumentação de que não · 
há material disponível para a vérldâ. Os garimpeiros e comer
ciais alegam desconhecer a legislação, mas na'v~'rdade estão 
procurando ganhar tempo. · 

A contaminação do ambiente por mercúrio é um proble
ma comum a todas as áreas de garimpo de ouro; Se o despejo 
de mercúrio, utilizado nos garimpos para separar o ouro do 
cascalho, não for controlado, em pouco tempo a contaminação 
de muitos rios será irreversível, e a alteração do ecossistema 
do leito poderá provocar distúrbios no sistema central, rins, · 
pulmões e até a morte de quem comer um peixe com alta 
concentração de mercúrio. · 

Não obstante, o presidente da Companhia dy Mineração 
de Rondônia, Reinaldo Magalhães Redorat tenha firmado 
ser "antieconômico e impraticável proibir a utilização do mer
cúrio nos garimpos de ouro, e por isso, o governo deve regula
mentar a venda do produto, evitando o uso indiscriminado", 
ele reconhece os efeitos perniciosos do produto, que tem dura
ção residual de 50 (cinqüenta) anos no organismo e no meio 
ambiente. 

É necessário, portanto, adotar medidas concretas e ime
diatas para que a exploração racional do minério não agrida 

o ecossistema e a!Cs61U!fões reais e principalmente exeqüíveis, 
. para os problemas da poluição ambiental, sem dúvida surgi
rão, como já acontece êQl outros países onde não se usa mais 
mercúrio, razão pela quà1-a-p-roibição do uso de mercúrio 
na forma proposta representa mal,'eo importante na recente 
legislação sobre lavra, onde já impe{am normas denotando 
em si a maior preocupação com o meio\ambiente e o impasse 
principal é a contaminação produzida Pl\,lo mercúrio, mortal 
para toda forma de vida, inclusive dos prõprios garimpeiros. 

A aprovação deste projeto permitira\que as restrições 
existentes de difícil, senão impossível fiscali~ação, mereça do 
ordenamento jurídico existente o escopo nece~sário para repri
mir o uso indiscriminado do mercúrio go,ourolna garimpagem 
do ouro, causa de uma verdadeira catá~(rgfe ecológica nas 
principais bacias auríferas do País, responsável que é pela 
morte da fauna, da flora, do homem e de todos os seres 
vivos que entram em contato com este mineral pesado, em 
diversas regiões brasileiras. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1992. -Senador Francisco 
Rollemberg. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N~ 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

Código Penal 

Art. 271. Corromper ou poluir água potável, de uso co
mum ou particular, tornando-a imprópria para o consumo 
ou nociva à saúde: 

Pena ~ reclusão, de dois a cinco anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena- detenção, de dois meses a um ano. 

LEI W 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre a Polftica Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, . e 
dá c:utras providências. 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela 
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção dos incon
venientes e danos causados pela degradação da qualidade am
biental sujeitará os transgressores: 

I - a multa simples ou diária, nos valores, correspon
dentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, 
agravada em casos de reincidência específica, conforme dispu
ser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já 
tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios 
ou pelos Municípios; 

II a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo poder público; 

III - a perda ou suspensão de participação em linhas 
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV -a suspensão de sua atividade. 
§ 19 Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o puluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
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o Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e crimiri,al, por 
danos causados ao meio ambiente. 

Paz, 24 de Marzo de 1992. 

§ 29 No caso de omissão da autoridade estadual ou mu- AI Senor 
nicipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação Senador Carlos Mauro Cabral Benevides 
das penalidades pecuniárias previstas neste artigo. · Presidente Dei Congreso 

§ 39 Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, Brasil 
0 ato dechiratório da perda, restrição ou suspensão será atri- Setíor Presidente, \ 
buição da autoridade administrativa ou financeira que conce- Tengo a bién ratificar el tenor de la invitación cu~sada 
deu os benefícios, incentivos ou financiamentos, cumprindo a mi Despacho en fecha 24 de Febrero dei presente ano! 
resolução do Conama. • ~n oportunidad de la visita dei responsable de la QÍicina 

§ 49 Nos casos de poluição, provocada pelo derrama- Tecmca Permanente, se acordó que la Conferencia Iberoame
mento ou lançamento de detritos ou óleo em águas brasileiras, ricana de Juventud Y el Parlamento Latinoamericand en su 
por embarcações e terminais marítimos ou fluviais, preva- calidad de organizadores, harán llegar la convocatorii ~espec
lecerá o disposto na Lei n9 5.357, de 17 de novembro de tiva así como de más documentos pertinentes, con ,todos los 
1967. detalles que significarán el traslado, la estadía y el contenido 
.................................... :.. . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. . . . .. .. .. . .. · propuesto para la consideración. 
................................................................................ . C~n este motiv~ '(• en mi co~dición de anfitrión para 

, d1cha Cita, hago propiCia la oportumdad para reiterar a usted 
, 

1 los sentimentos de mi más distiinguida consideración. Dr. 
(A Comissão de Assuntos Sociais- Decisão fermi- I Luis Ossio Sanjinés, Presidente Nato De! H. Congreso Nado-

nativa.) I nal, Vicepresidente Constitvcional de la República. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) O projeto 
que ocaba de ser lido será publicado e remetido á comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nç 230, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 40, § 19 , alínea a, do Regimento Inter

no, requeiro licença para representar o Senado Federal na 
Conferência Ibero-Americana de Juventude, a realizar-se em 
La Paz, Bolívia, no período de 6 a 9 do corrente mês, conforme 
expediente em anexo. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1992. Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri
mento que acaba de ser' !ido será remetido à Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, devendo ser apreciado 
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N9 231, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do Regimento Interno desta Casa, requeiro 

prorrogação de licença para tratamento de saúde, por mais 
6 (seis) dias, a partir do dia 7 de maio, conforme· relatório 
médico anexado ao Requerimento n9 211/92. · 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1992. -Senador Fernando 
Henrique Cardoso. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovado 
0 requerimento, fica concedida a licença solicitada. i 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 232, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos dos artigos 218, b e e, 221, 

a, do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pro
fundo pesar pelo falecimento do ex-Senador, ex-Governador 
e ex-Ministro de Estado Antonio Balbino de Carvalho Filho, 
falecido hoje, e que sejam apresentadas à família e ao Estado 
da Bahia as condolências do Senado da República. 

Sala as Sessões, 5 de maio de 1992. -Senadores Lourival 
Baptista - Ruy Bacelar - Çhagas Rodrigues - Jutahy Maga
lhães - Josaphat Marinho - Nelson Carneiro - Iram Sa
raiva •. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri
mento que acaba de ser lido depende de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Sena
dores que o desejarem. 

Concedoa palavra, para encaminhar o requerimento, 
ao nobre Senador Lourival Baptista e, logo em seguida, ao 
Senador Ruy Bacelar. · 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Para encami
nhar.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi, hoje pela 
manhã, um telefonema do Rio de Janeiro, do ex-Deputado 
Ney Ferreira, que me- deixou muito pesaroso, e é com este 
sentimento que comunico ao Senado que faleceu o eminente 
homem público Antônio Balbino de Carvalho Filho, que foi 
Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Professor 
Universitário, Ministro da Educação, Ministro Interino da 
Saúde e da Fazenda, Ministro da Indústria e Comércio, Con
sultor-Geral da República e Governador da Bahia. 

Ligava-me a ele uma grande amizade e uma admiração 
muito grande. 

·Antônio Balbino, na política brasileira e no seu Estado, 
deixou marcas indeléveis de sua atuação, um exemplo admi
rável de vida e uma obra inestimável, pela qual se tornou 
merecedor do respeito, da estima e da gratidão. 

Antônio Balbino foi um político de grande atuação. Como 
administrador deu mostras de sua visão de futuro, compe
tência e seriedade no trato da coisa pública. 

Fui seu contemporâneo no Colégio Antônio Vieira, na 
Bahia, ele número 278 e eu 156, e no último dia.22 de abril 

·completou 80 anos. . 
A ele ainda me ligam laços de parentesco com a sua 

esposa, Dona Tsylla Veloso Balbino de Carvalho, e por ele 
sempre fui distinguido com cordialidade e distinção. 

Nos cargos que exerceu sempre me prestigiou. 
Portanto, Sr. Presidente, é com muito pesar, mas cons· 

dente, também, do sentimento desta Casa do Congresso Na
cional... 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite-me V. Ex~ um apar
te, nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muita satisfação, 
eminente Senador Guilherme Palmeira. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Quero associar-me às mani
festações de pesar, exteriorização por V. Ex', primeiro, por 
ter acompanhado, apesar de naquela época ainda não parti-

cipà\ da vida política, pela amizade que unia Antônio Baldino 
de C~rvlho ao meu inesquecível pai, Rui Palmeira. Eles, ape
sar de\adversários políticos, sempre tiveram uma identidade 
de servir ao Nordeste e ao BrasiL Antônio Balbino de Carva
lho Filh6,, do PSD, e o meu pai, da UDN. Através dessa 
identificaçâoy dessa associação de propósitos, conheci e admi
rei o ex-Governador, ex-Deputado, ex-Ministro, Antônio Bal
bino de Carvatl\Q Filho. Nesta hora, em que Sergipe home
nageia o baiano, ~'a Bahia homenageia um filho seu, Alagoas, 
como o Nordeste, h~o· poderia ficar ausente. Quero dar o· 
meti testemunho do qUanto significou para a política brasileira 
a atuação de Antônio B'i!lblno de Carvalho Filho. Portanto, 
Alagoas se insere, modestame~e, no pronunciamento de V. 
Ex', nobre Senador Lourival Baptista. 

~ 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- ·sou muito grato a 

V. Ex~, eminente Senador Guilherme Palmeira, pelo seu apar
te, associando-se ao pesar do Senado Federal, da Bahía, do 
Brasil, a este grande brasileiro que foi Antônio Balbino de 
Carvalho Filho: 

Como disse, há poucos minutos aqui, a ele me ligavam 
laços de estreita amizade, porque fomos colegas de colégio 
daqueles tempos que não voltam mais, época em que existia 
amizade, sinceridade e solidàriedade. Foi quando inici;:tlmente 
conheci Antônio Balbino e; depois, na vida pública. Sei da 
estima especial que ele tinha por seu saudoso pai e meu grande 
amigo que foi o Senador Rui Palmeira. Entre nós não existia 
Partidos, àistia amizade: ele doPSD, eu e o pai de V. Ex~ 
da UDN. Portanto, nobre Senador Guilherme Palmeira ;t 
morte de AntônioBalbino de Carvalho representou gra~de 
perda para o nosso País. , 

. Nos cargos que exerceu sempre nos prestigiou. , 

O Sr. Esperidião Amin,.... V. Ex~ me concede um :aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, e~inente 
Senador Esperidião Amin. 

O Sr. Esperidião Amin- Gostaria, em nome da Báncada 
do PDS, de me solidarizar com o sentido do pronunciamento 
que V. Ex' faz e compartilhar, desta forma, da homenagem 
ao exemplo e ao legado político, humano, social e adminis
trativo de Antônio Balbino. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex•, emi· 
nente Senador Esperidião Amin, pelo seu aparte, pelas suas 
palavras que disseram na verdade o que representou Antônio 
Balbino. 

Portanto, Sr. Presidente, é com muito pesar mas cons
ciente também do sentimento desta Casa do Congresso Nacio
nal, que muito honrou com a sua inteligência e a sua conduta 
de homem público, que faço o encaminhamento do presente 
requerimento, que também está subscrito pelos eminentes 
Senadores Ruy Bacelar, Chagas Rodrigues, Jutahy Maga
lhães, Josaphat Marinho, Nelson Carneiro e Iran Saraiva nos 
termos do Regimento Interno do Senado, para que se faça 
a inserção em Ata de votos de pesar desta Casa e que se 
enviem aos seus familiares e ao Estado da Bahia as nossas 
condolências. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. ·Lourival Baptista o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi· 
dência, que é ócupada pelo Sr; Alexandre Costa, ]9 

Vice-Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. 
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O SR. RUY BACELAR (PMDB . BA. Para en~~l,llinhar Apus 1Y64, com a extinção dos partidos políticos, pelo 

a votação. Sem revisão do orador.);.-.- Sr. Presidenti\ Srs. Ato Institucional n~ 2, Antônio Balbino filiou-se ao MDB. 
Senadores, subscrevi requerimento.dó'eminente Senador ~ou- Com o término de seu mandato, em 1971, Balbino deu por 
rival Baptista que pecle a inserção em Ata de voto de profurtqo encerrada a sua carreira política, que foi, por certo, de uma 
pesar pelo falecimento do ex-Senador, Ex-Governador e ex' importância fundamental para a Bahia e para o Brasil. 
Ministro de Estado, António Balbino de Carvalho Filho, fale- ', ..... o Sr. Jutahy Magalhães_ Permite-me v. Ex~ um aparte? 
cido, hoje, no Rio de Janeiro. . · 

Damesmamaneira,Sr.Presídente,acabodeencaminhar "Q SR. RUY BACELAR- Com muita honra, concedo 
à Mesa requerimento solicitando a realização de sessão solene 0 a par~ nobre Senador Jutahy Magalhães. 
do Congresso Nacional, destinada a reverenciar a memória O Sr. Jt~.tahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar desejo 
do ex-Deputado, ex-Senador, .ex~Governador, ex-Ministro, manifestar~ ~lnha solidariedade a essa homenagem' que V. 
António Balbino de Carvalho Filhó., em dàta a ser designada. Ex' presta a figura de António Balbino, fale' , hoje, no 
A Bahia e o Brasil, Sr. Presidente,·perderam, hoje, um grande Rio de Janeiro. AÇ(edito, Senador Ruy Bac ~ toda 
filho. . . , Bahia'irá prestar também a sua homenagem. \ :.:.. ..la por 

Antônio Balbino de Carvalho Fi~ho qasceu em Barreiras, todos nós, da Bancada da Bahia, fazendo uma restn,,Jectiva 
onde cursou as primeiras ltltras. E111 ~a,lvador, fez o curso da vida públ.i~a de Antônio Balbino. Na realidade, ele foi 
secundário no Colégio Antônio Vieira. Em 1929, matricu- um dos políticos mais cultos do nosso Estado. A sua cultura 
!ou-se no Curso de Direito, no Rio 'de Janeiro, passando a jurídica, particularmente, fez com que tivesse uma carreira 
ser, também, jornalista, como repórter e redator do jornal política das mais brilhantes. Ocupou diversos cargos, diversas 
A Noite. funçóes, como muito bem lembra V. Ex~ Foi eleito Gover-

Orador de sua turma, .diplomu~se: em 1932, viaja,ndo, nador da Bahia numa coligação de partidos da qual a UDN . 
em seguida, para a França,. onde, na Uni~ersidade de Sorbo- então nosso partido, fazia parte. Nàquela época, a chapa majo: 
nne, cursou Economia Política.. . . , ·, rítá~ia foi t<;da. eleita: Balhino, Governador; Juracy Magalhães 

, Voltando ao Brasil, e~identemente àBahia, foi candidato e Llm~ TeiXeira, Senadores. Quero, então, juntar-me a V. 
à Assembléia Constituinte, em, 19;14, n~ legenda da Oposição, Ex' e dizer que V. Ex• fala, também; em meu nome, represen
que tomou o nome de "Legenda Governaçlor Octávio Manga- tando a I?arcela da opinião pública do nosso Estado, que esta
beira", tendo sido eleito e exercendo o seu. mandato no perío- mos aqm a defender a cada instante, a cada dia .... 
do de 1935 a 1937, até a decretação do Estado Novo, passando O SR. RUY ]JACELAR- Agradeço a V. Ex• pelo aparte, 
a exercer, daí por diante,, atividades jornalísticas no O lmpar- Senador Jutahy Magalhães, e o incorporo, com muita satisfa
cial-e no Diário de NoUcias, a advocB,cja e, também, como ção, a este pronunciamento. 
professor em várias escolas dp cur&q uni,versitário da Bahia. Encerrando a vida pública como Senador, em1971, Bal-

Na década de 40. Sr. Presidente, e Sr!>. Senadores, Antô- binç voltou-se para a·atividade profissional, sobretudo, advo
nio Balbinci de Carvalho Filho, participou da campanha pela catícia, fixando residência no Rio de Janeiro: 
redemocratização do País1 · . , ' Como advogado, foi um grande Bacharel, um grande 

Sendo candidato à Assembléia Legislativa da Bahia em homem das .letras, um grande homem .da Justiça. 
1947, exerceu o mandato até 1951. , ·, . Balbino foi professor, jornalista, escritor e eminente polf-

Mas, em outubro de 1950, candidato la Deputado Federal, ttco. 
conseguiu votação expressiva, exercitando, nesta Casa do Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr~. 'senadores, é que a 
Congresso Nacional, o mandatei de Dejmtado Federal, ocasião Bahia .e. o Brasil perdem .um de seus grandes filhos. É uma 
em que teve desempenho· singular, sobretudo na Comissão lacuna irreparável, não tenho dúvida. Por isso subscrevi o 
de Constituição, Justiça e,Cidadan!a, qú,ando ajudou na elabo- r~querimento do meu distinto.colega, Senador Lourival Bap-
taçãó da lei que criou a nossa Petrobrás.' tlsta, e, ao mesmo tempo, também supscrevi requerimento, 
· Em 1953/1954, foi Ministro da Educàção. onde solicito à Presidência do Senado, que, juntamente com 

Em 1954, deixou o Ministério para' se candidatar ao Go- a Presidência da Câmara Federal; marque uma data para que, 
vemo da Bahia. em sessão conjunta, o Congresso possa reverenciar esse ho· 

Foi eleito, e exerceu o mandato de Governador de 1955 mem público cujo exemplo, não tenho dúvida, será seguido 
a 1959. • 1 por baianos e por. brasileiros. , . . . . 

Foi néssa época, Sr. Presidente,.Srs. Senadores, que·co- 0 Sr. Ronaldo Aragão_ Permite-me V.'Exª um aparte, 
nhecí pessoalmente o Dr.' António Balbiho. Meu pai, então, nobre Senador Ruy Bacelar.' · · · · 
Prefeito de minha terra natal. Entre-Rios,:participou da coliga- I ' . ' ' . . • ' 

ção que elegeu António Balbino, e dele se tornou amigo dileto. . 0 SR. RuY BACELAR .i.... Ouço V· Exª' e.minente Sena-
Ainda estudante da Escola de Engenharia da Bahia, fui apre- dor Romddo .{\rag~o ... , : . ' ' : · · · · : • . · . , 
sentado a esse grande Governador que teve o meu Estado. O·SI,". RoJlaldo Aragão- Senador Ruy Bacelar, em meu 

· Como Governador da Bahia, ele realizou um obra fecun-. nome. tl no da Bancada do PMDB, quero juntar minha voz 
da, sobretudo no setor de planejamento; criou vários órgãos ao pronunciamento de V. Ex', quando traz à esta Casa a 
visando o crescimento do Estado, assim como várias empresas notícia do falecimento do.grande hmnempúblico, nã.o só baía· 
que ainda existem hoje, e que têm dado resultados fecundos. no, mas nacional, que foi o ex-Governador Antônio Balbino. 
. Deixando 0 Governo, retornou à sua atividade profis- Receba, em meu nome 'e' em nomé 'da'Baricada do PMDB. 

smnaL Mas, no período 196111962, após a renuncia do Presi- as nossas· mais sinceras condolências pelo 'desaparecimento 
dente Jânio da Silva Quadros, exerceu a função de Consultor do ex-Governador Antônio·Balbino. · 
Jurídico. Em 1962, foi candidato ao Senado da República O SR. RUY BACELAR ...:... Incorporo, sensibilizado, o 
pe.la Bahia. Eleito, assumiu o mandato e, logo em seguida, seu aparte, eminente•Senador Ronaldo Aragão, a este depoi· 
fm nomeado Ministro. da Indústria e do Comércio, em 1963. mento, que visa·tão•somente fazer justiça àquele que viveu· 
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lutando pelas boas causas do BrasiL Que nossas homenagens 
sejam estendidas também à Tsylla Veloso Viana1Balbino de 
Carvalho, esposa do reverenciado, como também às suas filhas 
Zizete e Solange e a todos os seus familiares. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RUY BACELAR - Pois nãó. Ouço o aparte do 
eminente Senador Chagas Rodrigues, representante do Esta
do do Piauí. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Ruy Bacelar, 
o passamento de Antônio Balbino de Carvalho Filho foi pro
fundamente lamentado e sentido, não só no Estado que ele 
honrou e engrandeceu, como no Nordeste e em todo o País. 
Tive o privilégio de ter sido colega de S. Ex• na Câmara 
dos Deputados e admirei de perto as suas qualidades, o seu 
talento e o seu espírito público. De modo que quero, não 
apenas em meu nome, mas em nome da minha Bancada e 
em nome do PSDB, associar-me às justas homenagens que, 
hoje, o Congresso presta a essa grande figura e dizer que 
S. Ex• realmente, foi um homem público que se destacou 
no Legislativo e no Executivo, governando a Bahia, seu grande 
Estado natal, sendo Ministro de Estado e um grande Parla
mentar. Portanto, nós nos associamos ao pesar que invade 
a alma do povo do Nordeste, de todo o País, e especialmente 
de todos os homens públicos que tiveram a oportunidade de 
conhecê-lo e admirar-lhe o espírito, o talento e a dignidade. 
Como disse, esta solidariedade é da Bancada do meu Partido, 
·o PSDB, pois acredito que, nesta hora, todo o Senado reve
rencia a memória desse extraordinário homem público. 

O SR. RUY BACELAR - Agradeço a V. pelas 
suas palavras, Senador Chagas Rodrigues, sobretudo porque 
V. Ex• foi colega de Antônio Balbino, se não me enganó, 
na Câmara dos Deputados, onde ele representava a Bahia 
e V. Ex• o Estado do Piauí. 

Para concluir, Sr. Presidente, Antônio l3albino foi um 
grande baiano, que muitas saudades vai deixar para a Bahia 
e para o BrasiL Seu exemplo, sobretudo de homem público, 
será seguido por várias gerações. Muito obrigado. 

. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Continua em 
votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa associa-se à homenagem prestada ao eminente 

homem público, Dr. Antônio Balbino, e fará cumprir a delibe
ração da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1g Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N~ 233, DE 1992 
Senhor Presidente, . 
Nos temos regimentais, e de acordo com as tradições 

da Casa, requeremos a realização de sessão solene do Con
gresso Nacional destinada a reverenciar a memória do ex-De
putado, ex-Senador e ex-Governador Antonio Balbino de 
Carvalho Filho, em data a ser designada. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1992. - Senadores Ruy 
Bacelar - Garilbaldi Alves Filho - Esperidião Amin - Ro~ 
naldo Aragão - Guilherme Palmeira - Magno Bacelar -
Chagas Rodrigues - Lourival Baptista - Josaphat Marinho 
- Nelson Carneiro - Iram Saraiva. 

Ó'~R. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Q requeri
mento lidp será submetido à deliberação do Plenário após 
a Ordem d~ Dia. 

O SR. Pltll{SIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência 
comunica ao Pie~rio que recebeu o Aviso n~ 293, de 30 
de abril último, do Rtesidente do TCU, encaminhando, para 
conhecimento do Senaoo Feder.lll, cópia do Relatório de Audi
toria Operacional realizada no Fundo,de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), no período de 2:h1e setembro a 18 de 
novembro de 1991, abrangendo os exercício de 1990 e 1991. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Há oradores 
inscritos. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Pal
meira. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presi
dente, Sr' e Srs. Senadores, retorno à tribuna para comentar 
um tema que considero da maior importância para este País, 
principalmente depois que a Câmara dos Deputados aprovou, 
em primeiro turno, a antecipação do plebiscito, para que pos
samos ouvir definitivamente dos brasileiros se querem perma· 
necer sob o regime presidencialista ou se admitem adotar 
o regime parlamentarista. 

Aproxima-se, célere, o instante de uma grave decisão 
à Nação brasileira: o plebiscito no quaL a cidadania definirá 
o destino de nossas instituições entre a república e a monar
quia, o presidencialismo e o parlamentarismo. 

Nosso desejo ardente é que a decisão se dê longe do 
clima emocional dos pleitos eteitorais, onde as paixõe~,acesas 
ao paroxismo, costumam obliterar a razão produzindd resul" 
tados nem sempre os mais desejáveis. 

No plebiscito não estará em jogo uma candidatura, fenô
meno conjuntural que, em qualquer resultado, exaure-se nos 
estritos limites de um mandato conquistado ou perdido, cuja 
duração não excede aos limites estritos de um lustro. As insti
tuições que escolheremos terão de estar predestinadas à per
manência. Um país sério não pode mudar de regime todos 
os dias. A elaboração constitucional, mesmo a de revisão 
ou das emendas, não pode ser desenvolvida à moda dos que 
plantam couves no fundo do quintal condicionados, apenas, 
pela colheita rápida, pelo efêmero; há de ser, antes, como 
o sábio que planta um jequitibá do qual não verá provavel
mente os frutos; mas terá firmado um marco memorial que 
resistirá aos séculos e se fará milenar. 

Um dos cuidados maiores para que as instituições do 
País se façam permanentes é o de desvincúlá-las das pressões 
conjunturais. O regime polftico que devemos escolher é o 
que se imponha por suas próprias virtudes, não o que se 
adapte melhor a um interesse do Governo ou a um objetivo 
da Oposição ao projeto pessoal de quem quer que seja, pára 
se tornar Presidente da República, Rei da Monarquia ou Pri
meiro-Ministro do Governo Parlamentar. 

Essas motivações menores já éausaram prejuízos demais 
para o Pafs, como o parlamentarismo .postiço do pré-1964 
e a Constituição hermafrodita de 1988 que, não sendo parla
mentarista, não conseguiu, também, chegar ao presidencia-· 
lismo criando um regime híbrido onde fica difícil a governa
bilidade. 

Sei que essa questão é muito complexa, pois o plebiscito 
realizar-se-á sob os reflexos de uma grave crise econômíco
sociaL e já influenciado por uma campanha presidencial extem
poraneamente nas ruas. Isso nos obriga a todos, principal-



\ 
Maio de 1992 2816 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)\ --------· ___ ._. --- ·"\--··~--~----

mente os que carregam a responsabilidade de liderança políti
ca, a um esforço sobre-humano de conduzir o processo de 
revisão constitucional, desde a realização do plebiscito, por 
caminhos que não permitam confundir o conjuntural com o 
institucional, o efêmero com o permanente. . 

Sabem V. Ex'' que caminharemos alinhados ao parlamen
tarismo e o faremos sem qualquer condicionam·ento a conve
niências de ocasião. 

Quereni.os o parlamentarismo que se assenta sobre a uni
dade da Nação, a soberania do povo, a representatividade 
do Governo, a responsabilidade dos governantes e a eficácia 
das instituições. · · 

Assombra-nos o fantasma da secessão que começa a to
mar corpo no Brasil, engrossando linhas de opinão popular, 
onde o Norte e o Nordeste se colocam como parasitas do 
Sul e o Este como algoz impiedoso e explorador da gente 
e das riquezas dessas regiões menos favorecidas. Para alguns 
o Brasil já é Brasul ou é Branorte a despeito de tudo o que 
nos une como cultura, como língua, como tradição religiosa, 
como História comum.' Querem apagar da história Guara
rapes, onde o negro, o índio e o branco fizeram-se brasileiros 
contra um estrangeiro invasor. Livre-nos Deus de uma batalha 
onde brasileiros contra brasileiros tornem-se sulistas, nortistas 
e nordestinos no paroxismo de uma antropofagia que enterre 
definitivamente a esperança no destino de grande potência, 
fraterna. e pacífica, que há de ser a predestinação do Brasil. 

Mas o que terá a ver unidade nacional com parlamen-
tarismo? · 

Muito tem a ver! 
Ao confundir o Chefe de Estado e o Chefe de Governo 

numa inica pessoa; a presidencialismo exacerba as reivindi
cações regionais e o Presidente da República passa a ser o 
símbolo da frustração dos interesses contrariados e, de ponto 
de união, transforma-se em pólo de contradição. Um Presi
dente do Sul será culpado pela desassistência do Norte· e do 
Nordeste, independentemente do que possa fazer por essas 
regiões, pois irá se alçando, cada vez mais, aos olhos da gente 
nortista e nordestina, a condição de símbolo da região. rica 
que explora a região pobre; de igual forma, um Presidente 
do Norte ou do Nordeste, aos olhos da gente sulista, irá se 
tornando o símbolo do paternalismo irresponsável e injusto 
que toma de quem tr'!balha para distribuir a quem nada faz. 

O parlamentarismo, ao separar em ·pessoas distintas, o 
Chefe do Estado do Chefe do Governo quebra essa assoCiação 
subjetiva da frustração regional ao Presidente da República. 

O Presidente será o símbolo da Nação, una; sem Norte, 
sem Sul, sem Nordeste; brasileira por inteiro, cujas caracte
rísticas regionais, longe de se constituírem antíteses na dialé
tica da miséria,· do desespero e do ódio,· compor-se-ão na 
síntese. redentora da dialética do desenvolvimento, da abun
dância e da fraternidade. 

As revindicações regionais ocorrerão num nível das insti
tuições de onde não colocarão em perigo a intangibilidade 
do símbolo da unidade nacional. 

O regime parlamentarista dará, também, representati
vidade permanente ao Governo. Em nosso pobre regi'me presi
dencialista essa representatividade é precária. No dia da elei
ção, o candidato a Presidente está no pináculo da aprovação 
popular. Representa, nesse instante, a maioria do povo e 
ao contar seus votos pode exibir um vistoso troféu de popula
ridade e de aceitação. Já, no dia da posse, pode não ser 
assim. Desgates na formação do Ministério, diluição pós-e
leitoral das emoções engajadoras da campanha e outros fato-

res, já derrubam alguns ponto~\ da aprovação popular: A orde
nação dos quadros do poder trànstorna, ainda mais, as bases 
da representatividade. \ · 

E os Partidos? Ora, esses na'o contam! 
I 
' O Sr. Divaldo Suruagy Se~ador Guilherme Palmeira, 

V. Ex~ me permite um aparte? 1 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Com muita honra, 
Senador Divaldo Suruagy. 

O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, dentre os diver
sos argumentos positivos que V. Ex* defende e convence a 
defesa do padamentarismo no Brasil, eu gostaria de acres
centar alguns que, na minha opinião, vêm fortalecer o ponto 
de vista, esposado por V. Ex• O parlamentarismo implica 
uma responsabilidade formal de teses de campanha com a 
realidade administrativa do País; Por exemplo, o atual Presi
dente da República, durante· a campanha, ao criticar o seu 
oponente como aquele que se eleito iria confiscar a poupança 
popular e haver feito um juramento perante a Nação de que 
não mexeria na poupança popular, ele seria deposto no segun
do dia do seu governo, porque mentiu ao povo, porque enga
nou o· povo. A plataforma de campanha tem que·ser transfor
mada·em realidade. Se o Chefe de Estado engana o eleitorado 
e quando chega ao governo foge aos compromissos assumidos, 
ele perde a credibilidade e a confiança do povo. Além disso, 
outro detalhe que considero fundamental, fugindo aos aspec
tos doutrinários, filosóficos e metodológicos entre parlamen
tarismo e presi.dencialismo, que, na minha opinião, é primário, 
mas concludente, é se um Chefe de Governo está realizando 
uma grande administraÇão, profícua ao desenvolvimento da
quele País, levando prosperidade ao povo, tranqüilidade à 
Nação, por que limitar o período administrativo desse homem, 
que está fazendo. tanto. bem .e prestando tanto serviço ao seu 
país, em apenas um mandato de quatro .ou cinco anos'! Por 
que não prorrogar esse mandato, já que ele. vem merecendo 
a confiança do povo? Isso aconteceu recentemente em Portu
gal. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que vem realizando 
uma administraão que corresponde às expectativas que o povo 
depositou em S. Ex~, acaba de'ser.reconduzido por mais cinco 
anos. A ex-Primeira-Ministra da Inglaterra, Margaret That
cher, ficou dm;ante doze anos conduzindo os destinos do seu 
país. Quando ela perdeu a confiança do eleitorado, isto signi
fica dizer, quando perdeu a confiança do povo foi alijada 
do poder. O Presidente da França., François Mittérrand, em
bora o parlamentarismo no seu país tenha características muito 
peculiares, foi eleito já pela segunda vez e vai ter um mandato 
de quatorze anos. Então, quando o Presidente perde a confian
ça do povo, quando.os índices de opinião pública reduzem 
a percentuais verdadeiramente alarmantes, como· é .o caso 
atual, onde o Presidente da República. está com nove por 
cento da. confiança popular, Sua Excelência já deveria ter 
sido afastado, em prol de outro Chefe de Estado que venha 
a merecer a confiança do povo. Daí congratular-me com V. 
Ex~ Primeiro, pelo acerto da tese. Na minha opinião, o Parla
mentarismo é o sistema ideal, é o sistema mais representativo 
-concordo com V. Ex• -, é o sistema que impede esse 
poder imperial que um Presidente da República, num país 
como o nosso, possuí, quando ele detém o controle absoluto 
da máquina administrativa. Além disso, de todos 0s países 
desenvolvidos do mundo, excluímos os Estados Unidos, que 
têm o presidencialismo à moda deles, onde o Congresso tem 
uma força incrível, independentemente de linha ideológica, 
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quer seja no campo do socialismo, quer seja no campo do 
liberalismo. E aí encontramos o regime parlament~rista co!llo 
um sistema ideal. Podemos apontar os exemplos'.da França, 
Inglaterra, Suécia, Dinamarca, Austrália, Suíça, Polónia, en
países que já se encontram em elevado estado de desenvol
vimento e de prosperidade., Agora, todos os países subdesen
volvidos do mundo são presidencialistas. Então, há alguma 
coisa errada com o rergime presidencialista, porque leva a 
criação de um mito como se ele fosse um super-homem dotado 
de superpoderes e não um administrador e um político comum 
que, enquanto merecer a confiança do povo, conduzirá o des
tino da nação. ,Daí, a minha alegria em ver V. Ex' defender 
a tese .. ~arla!lle,ntarista, com a qual concordo plenamente' ti 
me integr.o aos seus pontosdevist'a, porque \les,te ins,tante, 
Senador Guilhermy Palll}eirà, V. É:ll* e~tá defendendo. o ideal 
para o Brasil; . , , , , , · . . · , . . 

O SR: GUILHERME PALMEIRA ~Muito obrigado, 
Senador Divaldo Suruagy. · 

Na verdade, nos identificamos com os propósitos maiores 
do interesse do nosso País. 
. ·. Evidentemente,. concordo com a maioria das colocações 

feitas por. V. Ex~ Apenas divirjo com relação à culpa. do fra
casso. do regime presidencialista,' que não se deve apenas a' 
alguns percalços por que passa' o átual· Presidente da RepÚ" 
blica: 

Sua Excelência. tem demonstrado interesse em acertar; 
dentro das dificuldades naturais as que já me referi. 

Então, dentro do atual sistema, as dificuldades existirão 
para o Presidente· Fernando Collor ou para quem venha a 
substituí• lo futuramente. O próprio Presidente reconhece os 
erros cometidos e quer aeertar·~s·dificuldades que enfrenta 
no regime presidencialista. • · • • · · · · ·. · · . . , , 

, • No•mais, não tenha- dúvida,· riós concordamos·e, ·certa• 
mente, marcharemos. juntos aqui, agora e depois: . 

Sr. Presidente, repito, ·a.ordenação dos quadros do poder 
transtorna ainda mais as bases da representatividade. · , 

E os Partidos? Ora, esses não contam. 
. Tem-se um Presidente todo-poderoso que por tempo cer: 

to e impostergável será o poder, dono das benesses e· titular 
exclusivo dos raios com que o Olimpo liquida os pobres mor-
tais. , , '~ \ ~ • ) Í J \ ! 

1 
; , 1 l I • f ' ' • • ' ' I , " ' , 

. , Não .se' têm partidos do Governo e da Opo'sição 'que s'e 
imponham pela adoção de programas alternàtivos à solução 
dós problemas do País; têm-se pessoas de, praticamente; todos 
os· partidos que se. alinham a favor.i:m contra o Governo ·em 
função de interesses políticos, muitas vezes pessoais ou. corpo~ 
rativistas. .· . . ·i . 

Numa crise qualquer, despencá-se a. representatividade, 
mas permanece o ·Governo. Com'o os .casamentos de antiga-" 
mente feitos na delegacia de polícia:· os noivos se ·detestam, 
mas têm. de se .casar.; .até que a morte ·os• separe: Povo e 
Governo nãó.se.atur·ám, inas têm de conviver até que o man-
dato ·Se acabé. Sem solução possível! · . , . 

No parlamentarismo o Governo é·representativo ou deixa· 
de ser Governo. Oriundo do Parlamento e constituído ptedo- · 
minantemente por Parlamentares, o Governo só subsiste en
quando houver apoio da representação popular para· o seu 
J?rOg!ama e para seus métodos de executá~lo. 

O SR. Cid Sabóià ·de Carvalho --:- Permita-me V. Ex~ 
uht àparte? · ' ' · · · 

. O, ~R. GUILH,E~M~ PALMEIRA- C~m muita honr~, 
Senad?r Cid Siibóia de Carvalho. . . 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- L~~1entavelmente Sena
dor Guilherme Palmeira, perdi o início de sua fala. Mas tão 
brilhante tem sido o momento que estóu escutando e tão 
esclarecedor foi o aparte do Senador Di~aldo Suruagy, do 
seu Estado, da sua amizade, e do conhecimento político de 
toda ~ssa região onde se.encrava a sua Pátria, qu~ Qle é possível 
perfett\}mente perceber o sentido de seu discurso, esta tarde, 
aqui, no Senado Federal. E quis aparteá-lo exatamente nesta 
parte em que V .. Ex~ idt<ntifica aquilo que no campo do Direito 
chamamos de legitimidade. Tudo que se faz em matéria de 
pod!;(r público, tudo que se faça, tudo que se vier a fazer 
deve ser marcado por uma sintonia popular, por. uma autori
zaçãQ popl!lar ,_Por uma fidelidade à manifestação democrática 
do povo. E evidente que esse aspecto de legitimidade da lei 
do ato administrativo, da condut& governamental é saluta; 
para a melhora do .encaminhamento democrático do Estado 
b.t:asHeiro. A abordagem do Parlamentarismo é feita com mui
ta inteligência por V. Ex~, uma abordagem que mostra, acima 
de.tudo, aquilo que é muito patente e que se deduz perfeita
mente do que pensa o orador desta tarde: é preciso. evitar 
que as crises a_,balem o própprio Estado, como está aconte
cendo agora. E claro que a gestão do Presidente Fernando 
Co~lor de Mello, por fracassar, atinge a própria estrutura insti
tucional. Daí a preocupação, daí hoje ouvir-se nos programas 
de .rádio ouvintes que se. manifestam e pedem o golpe. Bom 
sena o golpe, bom seria a interferência dos militares bom 
seria uma merdida de .força. Por quê? Porque todos. o; erros 
do Governo estão sendo atribuídos a uma estrutura que, ao 
mesmo tempo em que é estática, é, também, dinâmica, a 
estrutura do Estado brasileiro. O Parlamentarismo ofereceria 
sem dúvida, um mecanismo extraordinário para a absorçã~ 
de t,udo o que está acontecendo, sem tocar na estrutura jurídica 
do Estado, sem tocar na estabilidade institucional sem tocar . 
inclusive, no sist.ema democrático brasileiro. Ma~, não .. Nã~ 
há priQJeiro-ministro para ser substituído; não há gabinete 
para ser derrubado, desconstituído; não há Câmara dos Depu
tados, também, que possa ser dissolvida, errem ou. acertem 
os Srs. Deputados·. A própria posição do Senado 'Federal não 
é ?loderna, ?i~nte do i,nstante social vivido pela Nação bras\• 
leua. Ora, ttVessemos neste mom,ento um Parlamentarismo; 
o Presidente representaria toda a estrutura estável do Estado 
e as crises iriam se. abater sobre um gabinete que .poderia 
ser reformado sem· nenhum golpe, sem nenhuma crise institu
cional, sem nenhuma ameaça à própria democracia. Senador 
Guilherme Palmeira,'/. Ex' discursa num dia em que a Nação 
treme de medo.O desconforto dos militares brasileiros leva 
as pessoas menos avisadas a acreditarem ·no golpe, como. se 
golpe ainda fosse solução para este. País. V. Exl fala no mo• 
mento em que a nova equipe do Presidente Fernando Collor 
de Mello fracassa, no momento em, que vemos nos jornais 
que as perspectivas já não existem tão claras quanto ao sucesso 
do super-ministro. de hoje, Marcílio Marques Moreira' V. 
Ex• fala no momento em que trabalhadores se amotinam em 
praças públicas, ení que há saques de supermercados. V. Ex~ 
fala quando o mutu&rio da casa própria não sabe mais o que 
fazer e, entra em <;lesespero diante do Si&tema Financeiro. de 
Habitação. Portanto, a sua advertência. tra:~;, acima de tudo;· 
a marca da experiê11cia de um homem tarimbado, vindo·de 
uma família de políticos, com encaminhamento político; V: 
Ex~ vem de várias experiências como representante do povo 
e, portanto, tem autoridade para dissertar, como disserta, 
neste momento, sobre a problemática brasileira e as perspec
tivas de que vamos dispor para um futuro que, graças a Deus, 
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j~,n~o e~tá tão distante. Queir~m os bons fados que tudo 
q que há de se fazer, como conseqüência de um plebiscito, 
se( faça com maturidade e, acima de tudq, com visão. s.ocial 
e

1 
especialmente, com muito amor pela Pátria brasileira .. Meus 

aplausos a V. Ex~ pela advertência que traz esta tarde ao 
Senado FederaL 

O SR. GUILHEME PALMEIRA- Muito obrigado, Se· 
nador Cid Sabóia de Carvalho. 

Da mesma maneira como se pronunciou o Senador Di
valdo Suruagy, eu concordo, por um lado e agradeço às 
manifestações de apoio as minhas palavras- com as coloca
ções que procuro fazer mas, ao mesmo tempo, delas discordo 
também. Primeiro, com relação ao fracasso da nova equipe 
do Governo Fernando Collor. O Presidente reconheceu que 
não acertou com a sua primeira escolha, com os seus primeiros 
auxilaires, não foram aquilo que ele esperava. E isso é ·mais 
uma prova do quanto é' importante a implantação do regime 
parlamentar. No regime presidencialista, ·quando se procede 
a uma mudança de Ministro, logo se admite o fracasso do 
Governo~ quando se procede a mudanças de auxiliares, logo 
se chega à conclusão de que o que falta neste País são Pa~tidos 
políticos fortes, programáticos, partidos políticos que possam 
impor ou levar ao Governo sugestões que'pdssam, na prática; 
se tornar realidade. Daí as dificuldades. l:Jma das razões· de 
não ter o Governo funcionado, como desejava o Presidente 
Collor, é a fragilidade do apoio partidário, que, a partir de 
agora começa a orientá-lo, a integrá~lo dentro do processo 
político nacional. 

Isso nos leva à constatação - e V. Ex"', Senador Cid 
Sabóia de Carvalho, colocou muito bem __:_·de que falta ao 
Presidente, ao Presidencialismo, a estrutura mínima para que 
?Ossa funcionar. Na hora em que não funcionam os progr~mas, 
as metas propostas pelo primeiro-ministro, cai o primeiro
ministro, ou, não caindo o primeiro~ministro, o Cortgresso, 
que não absorve essas propostas, pode ser dissolvido. É 'uma 
nova proposta, uma nova condição. Aí, obrigatoriamente, 
teremos partidos funcionando, trazendo novos valores, pro
movendo uma renovação política, com gente que, não poden
do dar a sua contribuição no atual sistema, possam· atrair 
melhores valores para servir a este País,· dentro da política 
nacional. 

O Sr .. Pedro Simon Permite~me X· Ex~ um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. GUILIHERME PALMEIRA- Com muita honra, 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar V. Ex! pela impor
tância e pelo significado do pronunciamento que faz. V. Ex•, 
há muito tempo, vem defendendo essa tese e se colocando 
na defesa do Parlamentarismo. Creio, nobre Senador, que 
todos nós temos que nos dar as mãos e somarmos os nossos 
esforços, aqueles que realmente defendem a implantação do 
regime parlamentar. Creio que, com todas as restrições que 
possamos ter ao Presidente Collor, temos que lhe fazer justiça, 
porque, inclusive quando Governador do Estado de V. Ex•, 
em todos os momentos, Sua Excelência defendeu a implan
tação do Parlamentarismo. Na Constituinte,,quando eram va
riadas as posições com relação ao Parlamentarismo, S. Ex• 
o Governador Waldir Pires, eu, éramos nós, os Governadores 
do PMDB, que, intransigentemente, defendíamos a implan
tação do Parlamentarismo. Sua Excelência está mantendo a 
coerência ao dizer, com todas as letras, que defende a implant
çaáo do Parlamentarismo e, em fazendo isto, o Presidente 

--------------------
Collor está prestando um serviço positivo aos que defendem 
o Parlamentarismo, porque uma das teses levantadas com 
relação a nós era que a tese parlamentarista era golpista, 
que estaríamos tentando golpear o mandato do Presidente~ 
que atrás desse movimento parlamentarista havia um movi
mento para criar obstáculos e dificuldades ao Presidente da 
República. Foi o Presidente, no momento em que se mani
festou favorável ao Parlamentarismo, que esvaziou essa tese. 
Sempre deixamos muito claro - e o nobre Senador José 
Richa, em todas as oportunidades em que foi à tribuna defen
der a sua emenda, sempre deixava claro, com todas as letras 

que defendíamos o Parlamentarismo a partir do próximo 
Governo, porque o Presidente Fernando Collor foi eleito sob 
o regime presidencialísta. Sua Escelência tem um mandato 
de responsabilidade, de cumprimento da vontade popular sob 
o regime presidencialista. Na nossa opinião, nem se Sua Esce
lência quisesse, poderia abrir mão daquela responsabilidade 
de governar sob essa égide. Por isto, no momento em que 
o Presidente vem, libera e orienta o seu Governo, inclusive, 
agora, com a presença do Ministro Jorge Bornhausen, um 
tradicional defensor da causa parlamentarista, no momento 
em que Sua Excelência toma uma atitude como esta, presta,· 
indiscutiv.eJmente, reais serviços a essa causa. Nobre Senador, 
eu. tenho sido~ pelo meu sentimento, um crítico enérgico ao 
Presidente da República, com relação a sua açáo, com relação 
ao seu trabalho, com relação ao desenvolvimento do seu man
dato presidencial. Mas sau obrigado a reconhecer que se Sua 
Excelência orientar o seu Governo, se aceitar a tese de desen
volver o trabalho de transição para o regime parlamentarista, 
como disse, mais uma vez, o Senador Richa, será uma ativí
dade necessária.e importante. Não basta ganharmos o plebis
cito, não basta prepar~rmos a série de leis que será necessária 
para essa transição. E necessário que o Presidente tenha a 
grandeza, tenha o espírito público de aceitar desenvolveres~ 
trabalho e fazer essa transição. O Presidente da República, 
no momoento em que aceita essa tese, em que diz que faz 
questão de desenvolver a transição do seu Governo para um 
regime parlamentarista, está adotando uma posição que mere
ce respeito e com a qual estamos profundamente solidários. 
Creio, nobre Senador, que nesta hora em.que estamos vendo 
os presidencialistas, sob as mais variadas égides, com os princí~ 
pios mais d~ferentes, se preparando, sob a orientação do Líder 
de V. Ex4, Senador Marco Maciel, que tem procurado desde 
o Sr. Antônio Carlos Magalhães e lideranças, para irem para 
o mesmo palanque, para irem para a mesma tribuna, creio 
que os pailamentaristas devem ter a mesma grandeza e o 
mesmo espírito público de saber dividir essas posições. São 
contrárias às do Presidente? São. São contrárias ao seu gover
no? Fazemos críticas, achamos que Sua Excelência está abso
lutamente equivocado? Sim: Mas esse é um outro assunto. 
Mas, se Sua Excelência é um aliado nosso no que tange ·à 
implantação do Parlamentarismo, creio que Sua Excelência 
é importante, é necessário. Não vamos nos iluãir, não vai. 
se fácil. É uma campanha muito árdua, muito difícil. Tenho 
acompanhado e visto pelo Brasil afora que a tese é desmora
lizar, é ridicularizar, humilhar o Congresso Nacional e dizer 
que, no Parlamentarismo, os Deputados e os Senadores é 
que vão governar, como se os Presidentes que já passaram 
pudessem ter feito algo diferente do que o fez a classe política. 
Por isso, quero felicitar V. Ex~ pelo seu trabalho. Sei que 
como amigo pessoal do próprio Presidente, executa um traba
lho da maior importância, porque V. Ex~ está servindo de 
canal de comunicação, de elo entre Governo e Parlamento 



~Senado e Câmara. Felicito-o pelo.seu trabalho, pela sua. 
ação de bastidores, fora do noticiário e pelo brilhapte pronun
ciamento que V. Ex~ faz na tribuna, neste momento. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado. 
Sou muito grato, Senador Pedro Simon. V. Ex~ é um parlamen
tarista dos mais autênticos, não só por ser do Rio Grànde 
do Sul, mas pela ênfase com que defende a implantação do 
n;gime parlamentarista no nosso País. Pelos pronunciamentos 
brilhates que V. Exª tem feito da tribuna do Senado Federal, 
pelos debates dos quais tem participado, inclusive enfatizando · 
as dificuldades que nós, parlamentaristas, vamos ter que en
frentar para levar a nossa mensagem ao povo brasileiro, no 
sentido de que a grande saída deste País se encontra no regime 
parlamentarista. V. Ex~, evidentemente, dá um conteúdo mui
to maior ao meu pronunciamento. 

Por tratar-se de um pronunciamento didático, quero levá
lo aos meus correligionários de Alagoas, para que eles possam 
entender o que significa para o País o regime parlamentar. 
Estou convicto de que essa é a saída. No entanto, precisamos 
reacender os debates, intensificar nossa presença junto à popu
lação. brasileira. Creio que o caminho que o País deve seguir 
é o que defendemos, através do· qual podemos evitar· essas 
crises permanentes, principalmente a falta de autenticidade 
existente, ·por não termos partidos fortes. Precisamos criar 
uma nova burocracia nacional competente, uma burocracia 
.motivada, para que possamos sair da esclerose em que vive 
a atual burocracia. Creio que todos esses aspectos precisam. 
ser vistos. Sobre eles precisamos meditar e discutir, para que 
possamos levar "Sugestões ao Presidente Collor, que se tem 
mostrado simpático à causa parlamentarista. Não tenho dúvi
das de que nós, parlamentaristas, devemos levar idéias. ao 
Presidente. Creio ser da maior importância a sugestão do 
preparo da burocracia nacional para â adaptação do regime 
parlamentar, que é decisivo. Precisamos levar isso ao Presi
dente da República e pedir a compreensão de Sua Excelência 
para que isso se torne uma realidade. Penso que assim, já 
estamos cumprindo uma grande missão. 

Srs. Senadores, o Presidente, ali, me chama a atenção 
e· eu ainda tenho duas laudas para a minha conclusão.;. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência 
pede a compreensão dé V. Ex~ dizendo que, pelà importância 
dó proriúric!amento e pelo apreço que tem a V. Ex', já sé 
passou e?Catam,ente o dobro do tempo de que dispunha. Mas 
a Presidência permanecerá ouvindo o discurso de V. Ex~ 

O SR. GUILHERME PALMEIRA~ Agradeço a V. Ex', 
Senador Magno Bacc;:lar. · . . . 

Quando acaba o \lPoio, acaba o Governo, tenha ele. um 
mês, um ano ou uma década. A representatividade lhe é essen
cial.. 

Essa representatividade deriva, porém, da soberania do 
povo.,Nãoprescincle, por isso, de um sistema eleitoral verda
deiro que apure, realmente, a vontade da cidadania~.Que 
não seja o reflexo da mídia eletrônica comprada a peso de 
ouro, nem das maquinações dos grupos do poder, nem das 
falsas proporcionalidades pelas quais, num Estado, um Depu
tado Federal representa cinco mil brasileiros e, num outro, 
quinhentos mil não conseguem uma representação. 

O voto· majoritário no distrito eleitoral e o concurso da 
lista de candidat()s do Partido do Sistema distrital misto, já 
corrigirão muitas distorções. O eleitor não votará numa foto
·~rafia, artisticamente concebida e retocada à perfeição; votará. 

' 
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numa pessoa que conhece, com quem convive, que compar- / 
tilhe os interesses e os problemas da própria comunidade. ( 
Deixarão de existir as lideranças postiças, feitas em centenas/ 
de municípios, por dezenas de votos comprados de alguns 
cabos eleitorais aqui e ali. '1 

A .verdade eleitoral despojará o Parlamento dos. vícios 
de representatividade que possa ter; parlamento represen
tativo irá conferir representatividade ao governo que dele 
derivar num regime parlamentarista. . , 

O Parlamento, todavia, não permanece infenso à vontade 
do p0yo. Se. a crise de governabilidade for tamanha que o 
Parlamento não possa resolvê-la, este será dissolvido, sendo 
convocadas novas eleições. 

No Parlamentarismo a soberania popular efetivamente 
existe, porque o povo não delega poder em branco, para 
um homem ou UI)l partido, com prazo determinado e intocá
vel. Não! O poder é delegado para cumprimento de um .progra
ma, sem definiçã<? de prazo: se bom e eficaz permanece pelo 
tempoque se fizer necessário; se mal. ou incompetente é inter
rompido .a qualqu~r instante para abrir espaço ao exercício 
de outra alternativa. 

· No Presidencialismo, a situação é d<_ma de tudo, por um 
tempo,certo; a oposição durante esse tempo, adere ou perma
nece banida no território de fora onde critica, ou obstrui, 
sem esperança d~ exercitar o governo. No Parlamentarismo, 
n~o: ~situação o. é enquanto for eficaz na proposição e execu
ção de .seu programa de governo; a oposição, a qualquer ins
tante, pode ser chamada a exercitar sua alternativa de gover
no. Ninguém, assim, em tempo algum, poderá alienar-se dos 
problemas fund~mentais da Nação à guisa de posições partidá
ri~s. Com isso fortalecem-se os partidos; morrem, à míngua, 
as l~gendas de aluguel; cessam as acrobacias das transferências 
partidárias que transformam pefis programáticos num pastelão 
disforme onde ninguém consegue ter l.lm rosto definido. 

. No Presidencialismo, a responsabilidade do governante 
é. u~ a louvada virtude pessoal ou um requisito formal para 
o, exerçíeio do cargo. No Parlamentarismo é uma condição 
essencial para que continue sendo go~ernante. Neste não há 
um mandato de tempo fixo que garanta .o governo, apesar 
de irresponsável qtJ.anto às promessas juradas ou os a tos prati
cados. Ou o governo é responsavelmente coerente e ,perma
nece, ou perde a coerência e cai. Não há meio termo. 

Fihalmente, no parlamentarismo, as instituições .funcio
nam. Não são colocadas em xeque, a cada crise de governa
bilidade. No Presidencialismo a alternativa ao governo ruim 
é o próprio governo ruim ou .o golpe .de Estado, tenebroso 
cemitério da democracia e da soberania popular. No Parla
mentarismo a alternativa é outro governo, e outro e. outro 
até.que.se acerte sem ferir as instituições democráticas. 

O Sr. José Riéba Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. GUILH~RME PALMEIRA Ouço V. Ex• com 
prazer. 

. O Sr. José Ricba- Quero cumprimentar V. Ex• pelo 
importante discurso que faz nesta tarde, de uma maneira.bem 
simples, didática, mas que atinge os pontos fundamentais da 
questão que, desde a Constituinte, se coloca ao debate nacio
nal. V. Ex' focaliza a questão de forma e. sistema de governo 
de uma maneira completa. Ouço muita gente falar em Parla
mentarismo e apenas nisso, e acho que esse é um risco muito 
grande que se corre, de transmitir à população a imagem 
de que o Parlamentarismo é a pomada milagrosa que vai 
resolver os problemas do Brasil, e todos nós sabemos que 
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não é nada disso. O de que o Brasil está, há muito, precisando 
é de um conjunto de reformas políticas, e é; isso que V. Ex~ 
coloca, magistralmente, no seu pronunciamento. De nada vai 
adiantar, no plebiscito, o povo votar a favor do sistema parla
mentar de governo se o Congresso não der desdobramento 
a essa importante decisão, votando as outras reformas políticas 
que dependem apenas de lei complementar ou de lei ordinária, 
que são exatamente as reformas do sistema eleitoral, do siste
ma partidário e do sistema técnico-burocrático, para dar conti
nuidade e estabilidade à gestão administrativa, enquando hou
ver embates políticos, o que é natural. No mundo inteiro, · 
não se evita crise política; não só nas instituições políticas, 
como dentro da própria família, da emyresa, do clube de 
futebol. Em todo lugar, há crise política. E preciso criar meca
nismos através dos quais essas crises possam ser administradas, 
sem que se coloque em risco a instituição familiar, empresarial 
ou política com a qual temos que ter muito mais cuidado; 
pois temos que preservar as instituições políticas. Então, crise · 
existe em qualquer sistema, só que no sistema parlamentarista 
existem mecanismos próprios para administrá-las, mecanis
mos esses que não permitem que elas se transformem em 
crises institucionais, abalando, portanto, os alicerces das insti
tuições. Quero cumprimentar V. Ex'; e quero também apro· 
veitar os três apartes que me antecederam para fazer um 
alertl'l: claro que todos nós aqui - a maioria do Senado, 
da Câmara, e já se percebe que a maioria da opinião pública 
também - somos a favor do novo sistema de governo. e, 
do jeito que V. Ex~ coloca,com a abrangência neessária; é 
preciso ir além da reformà do sistema de governo, ressaltando 
mais vivamente a importância da antecipação do plebiscito. · 
Se ela não ocorrer, não haverá tempo para que o Congresso 
vote os desdobramentos da decisão popular, que é o conjunto 
das reformas políticas. Na questão que se coloca a debate 
é preciso ter muito cuidado. Já ouvi muito presidencialista 
usar do argume,nto ilusório, falacioso e até.,maldoso de que 
não e possível adotar o Parlamentarismo coni'·esse Congresso 
que está aí. Isso é uma ilusão. Quanto pior a nossa imagem 
a respeito do Congresso, mais se avulta a necessidade do 
Parlamentarismo, porque só ele pdoedar ao Congresso pode
res e responsabilidades; pesando até o risco da dissolução. 
Então, não há o que criticar no sistema parlamentar, o Con
gresso é necessário· e sme o qual não se tem democracia. 
Por outro lado, também é preciso que os parlamentaristas 
se compenetrem de que não é de uma forma simplista, criti
cando os Presidentes da República, que vamos valorizar a 
nossa causa. Na minha opinião, o Presidente da República 
é a maior e a principal de todas as vítimas do Presidencialismo. 
O Presidente da República, nesse sistema que aí está, pode 
tudo no campo da fisiologia, e não pode nada - é impotente 
-na solução dos grande problemas nacionais. Por quê? Por
que há um grande conflito entre o Legislativo e o Executivo, 
que é da essência do Presidencialismo. Vamos eliminar esse 
conflito com o Parlamentarismo, porque aí haverá uma solida
riedade entre o Executivo e o Legislativo e, assim, vamos 
caminhar sem traumatismos. Que.ró, portanto, cumprimentar 
V. Ex~ por colocar a questão de uma forma magistral: não 
adianta mudar só o sistema de governo; ou se muda o conjun
to, através de reformas das instituições políticas, ou se deixa 
como está. Mas acho que o bom senso nos recomenda mudar. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA Muito obrigado, 
nobre Senador José Richa. V. Ex~, que é um dos líderes 
do movimento parlamentarista no Congresso, tem dado uma 

grande contribuição para que possamos tornar o lf~~l~men-
tarismo uma realidade no nosso País. I I 

As colocações de V. Ex• foram perfeita§_,..Quândo ~lguns-
presidencialístas se posicionam alegan~do/qiie a fragilidade -
às vezes até a incompetência, paraíuns do Congresso é 
uma das razões para se evitar o Parlf}mentarismo, o que deve
mos colocar é que, com a mudança l:le regime, com a implan
tação do voto distrital e com a fortificação dos partidos políti
cos, vamos atrair valores importa9les da nossa sociedade para 
a vida política, valores esses que"( às vezes, não têm condição 
de assim proceder, porque nãb têm partido e não querem 
entrar nas legendas de aluguém correr determinados riscos. 
Na hora em que tivermos partidos funcionando, vamos convo
car os melhores valores do País· para contribuírem para o 
nosso desenvolvimento. 

É por aí que vamos ter um Parlamento ·mais represen
tativo e que signifique mais o que é a sociedade brasileira. 

Portanto, concluindo; Sr. Presidente, já que esgotei todo 
meu tempo,dizia que no Parlamentarismo a alternativa é outro 
governo, outro e mais outro até que se acerte, sem ferir as 
instituições democráticas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sei que não estamos tra
zendo nada de novó a esta tribuna, da qual homens tão ilustres, 
como V. Ex•, têm dado uma contribuição substantiva à solução 
das questões nacionais. 

Se retornamos ao assunto foi para renovar a nossa profis
são de fé no regime parlamentar e reiterar, mais uma vez, 
que acreditamos no Brasil e temos a certeza de que, apesar 
das crises, construiremos um futuro luminoso. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Guilhemie Palmeira, 
o Sr. Alexandre Casta, /9 Vjce~Presidimte, deixa à éadei
rá da presidência, que é oçupdda,pelo Sr. Magno Ba-. 

· celar. · · · · · 
• 

Durante o discurso do Sr. Guilherme Palmeira, 
o Sr. Magno Barcelar, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 4r Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador .José Eduardo. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Propuncia o seguin
te discurso.) Sr. Presídente, Srs. Senadores, depois de ficar, 
um tempo fora de moda, voltou a circular, com à força das 
unanimidades, a palavra "isonomia'~. Agora, por causa do 
problema do soldo dos militares, só se fala em isonomia, 
palavrinha estranhá que quer significar o direito de cada cida
dão ser regido pelas mesmas regras que outros em situação 
semelhante à deles. Esse conceito, normalmente, é estendido 
para a igualdade de todos perante a lei. 

Tudo isso é muito bonito e parece até uma coisa contra 
a qual ninguém pode se opor, mas a verdade é bem outra. 
No caso do Brasil, a palavra "isonomia", que, teoricamente, 
garante o direito de todós,tem funcionado mesmo, na prática, 
como garantia do privilégio de alguns, privilégio este, sim, 

que é igualmente financiado por todos, ou melhor, pelo 
resto da sociedade. Pois aqui se pretende reduzir osefeitos 
da isonomia ao funcionalismo público. O trabalhador comum 
-este, coitado! não tem nem mesmo o direito de ser 
igual a ninguém. 

Teoricamente, a isonomia é uma maravilha. Então, per
gunta-se: por que um advogado lotado no Poder Legislativo 
não ganha exatamente os mesmos vencimentos de outro que 



_M_a_io_d_e_1_9_92 _______ D_IÁ_~~c:!.:? CON<JRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 6 282Y · 
/. 

/ 

/ 

presta serviço no Judiciário ou mesmo na Procuradoria-Geral 
da República, ou seja, no Executivo? Para fu~:;tções seme
lhantes, igual remuneração, argumenta-se. Tudo muito bem, 
mas fica no reino das aparências. Não passa disso. Na vérdade, 
0 equívoco de um advogado do Judiciário ou da Procuradoria 
da República poderá provocar efeitos danosos contra o cida
dão comum em proporções incomparavelmente maiores do 
que um erro cometido por um assessor jurídico do Exército 
ou de um Ministério qualquer. Então, os vencimentos não 
podem ser exatamente os mesmos. Para responsabilidade 
maior, melhor remuneração. Este, sim, é um princípio de 
justiça. 

É por estas e outras que se diz que o Brasil está na 
contramão da História. Ora essa: no mundo inteiro, a queda 
do Muro de Berlim serviu como símbolo da implantação de 
uma nova meritocracia, Mais do que uma economia de mer· 
cado surgiu, nesta nova era; uma civilização do mérito. Junta
mente com as pedras do muro que dividia a velha capital 
alemã em duas cidades antagônicas, desabou a mentalidade 
marxista. "A cada um, de acordo com sua necessidade", 
rezava a cartilha, que, agora saiu de voga. A nova cartilha, 
que, está provado, produz mais prosperidade para todos, reza 
de forma diferente: "A cada um, de acordo .com sua capaci
dade". 

Só que, aqui no Brasil, pelo menos no caso do serviço 
público, mérito vale muito pouco. Todos têm de ser iguais 

. perante a lei. Todos; em todos os poderes, têm de receber 
idênticos vencimentos. Só que ninguém pergunta quem paga 
a conta. Ninguém quer nem saber. Não importa se um tem 
mais experiênda ou.é mais competente do que o outro. Todos 
querem ter direito aos mesmos vencimentos. Desde que o 
funcionário receba: E o operário pague a conta. 

Acredito que, realmente, os militares estão recebendo 
soldos muito baixos no Brasil.· A Nação precisa que seus solda
dos tenham direito a uma vida digna. Não por eles estarem 
armados e os civis desarmados, mas para que todos possam 
se sentir mais seguros e tranqüilos. Só que os trabalhadores 
comuns também têm direito a uma vida decente. Querer esta
belecer privilégios está errado, Sr. Presidente, Srs. Senadores! 
Esse tipo de diferenciação entre um cidadão brasileiro e outro 
não pode ser aceito assim, sem mais nem menos. O Brasil, 
que quer modernizar as. relações econômicas e. sociais, não 
pode conviver com esse tipo de privilégio, escondido no manto 
de uma falsa isonomia. Experiências diferentes e diferentes 
níveis de competência devem ser remuneradas em níveis dife
rentes. Isonomia, da forma como se está entendendo a palavra 
aqui no Brasil, é a consagração do corporativismo e da incom
petência. 

O Sr. Magno Bacelar ~Permite-me V. Ex~ uma aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO- Pois não. 

O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador José Eduardo 
Vieira, é da maior importância o seu pronunciamento. Inscre
vi-me até para me pronunciar sobre esse assunto. O discurso 
de V. Ex~, pelas manifestações do Poder Executivo, com rela
ção à isonomia, e sempre apontando os outros Poderes, o 
Legislativo e o Judiciário, como os causadores da grande dife
rença. O que me preocupa é exatamente que. o Poder Execu
tivo deveria proceder primeiro um estudo dos salários do pró
prio Poder Executivo, pois lá não existe sequer isonomia. 
Congratulo-me .com V, Exf pela oportunidade e pela impor
tância deste pronunciamento. 

O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço o ayaft~ de V. 
Ex~, nobre Senador Magno Bacelar. / 

Continuando, Sr. Presidente: / 
A não ser que se garanta a isonomia parh todos os traba

lhadores brasileiros. Por que aos cidadãos p{asileiros que real
mente produzem, aqueles que plantam sdja ou colhem milho 
ou os que montam tratares e caminhões, é negada a isonomia 
oferecida justamente aos que nada próduzem? Por que àqueles 
que ganham um salário miserável e ainda são obrigados a 
deixar a metade desse salário no INSS; recebendo, em troca, 
uma aposentadoria indecente e a esses outros se garantem 
pensões integrais e privilégios inigualáveis? 

Isso está· errado, Sr. Presidente, Srs. Senadores! No rim 
das contas, essa tal de isonomia pela qual muita gente está 
brigando no Brasil não passa de uma enorme fatura. E quem 
vai pagar essa fatura? O trabalhador, como sempre. 

Essa injustiça precisa ter fim, Sr. Presidente, Srs. Senado
res! Vamos acabar com esse negócio de dar às coisas um 
nome que significa exatamente o contrário do que elas real

mente querem dizér. Isonomia, sim. Mas uma isonomia que 
beneficie aos que ganham pouco, melhorando seus vencimen
tos, desde que, também, reduza os vencimentos daqueles que 
ganhem muito acima da média. A verdade é que essa moeda 
tem duas faces. E quem sustenta as duas é o trabalho suado 
e mal remunerado do trabalhador brasileiro. 

Isonomia, sim. Mas que represente o direito à igualdade 
de oportunidade para todos os brasileiros. Não apenas para 
o burocrata instalado em Brasília, mas para o metalúrgico 
do ABC, o têxtil de Santa Catarina ou o produtor de milho 
do Paraná. 

Isonomia, sim. Mas só se for no sentido verdadeiramente 
amplo, geral e irrestrito que a palavra tem. Não essa falsa 
isonomia, com a qual alguns têm direitos iguais a outros poucos 
e a maioria só tem o direito de pagar a conta. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Antonio Mariz - Aureo Mello Divaldo Suruagy 

Eduardo Suplicy-Enéas Faria-Flaviano Melo- Henrique 
Almeida -José Paulo Biso! -José Richa José Sarney 
-Lavoisier Maia- Mareio Lacerda Nelson Carneiro. 

Esgotado o período destinado ao Expediente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N9l25, 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 125, de 1991-Complementar (n9 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal, tendo 

PARECERES, proferidos em plenário. 
Relator: Senador Meira Filho. 

1? pronunciamento: favorável ao projeto; 29 pro
nunciamento: favorável à emenda de plenário. 
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(Dependendo de parecer sobre as emendas apre
sentadas perante a Comissão de ~ssuntos Económi
cos.) 

RES0LUÇÃO N~ , DE 1992 

A9t6rÍza a Prefeitura Municipal de São Paulo a 
emltit e colocar no mercado, através de ofertas públicas 

A Presidência retira da pauta o item, n9 i, nos termos 5.5~7.994.259 Letras Financeiras do Tesouro do Muni-
do art: 175, alínea e, do Regimento Interno. cí,Pio de São Paulo- LFTM-SP, para pagamento do 

o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _ Item 2; térceiro oitavo de precatórios judiciais. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO /rt. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos ter· 
w 18, DE 1992 moJ>1da Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, autori-

, . . Z!)da a emitir 5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro 
(Inclmdo ~m Ordem do Dta nos termos do art 

1
do Município de São Paulo - LFTM-SP, para pagamento 

336, c,. do R~~tmento Inte_rD;o.) . 0

0 
• • • , ·do terceiro oitavo de precatórios judiciais. 

Dtscussao, em turno umco, do PfOJet~ de }tesolui1 Art .. 29 As condições financeiras básicas da emissão são 
ção n9l8, de, 19_92 (apresentado p~la ,Comtssão de A;,s; as seguintes: · · · .· . . 
suntos Economtcos com? conclusa~ de seu P~J;~ce~;no, f--:'"quantidade: 5.547.994.259 LFTMSP; 
92, de 1992), que autonza a Prefeitura Mumqpal de II--, modalidade: nominativa-transferível· 
São Paul~ a. emitir e colocar no mercad?, atr~vé~ de III ""Trend\mento: igual ao das Letras Fin~nceiras do Te-
ofertas publicas,. 5;5~7.994._259 Letras Fmancetras do souro Nacoional (mesml;l taxa referencial); 
Tesouro do Mumct.pto de Sao Pau~o. (LJ:'T~:S~), .paroa IV -prazo: até 1.826 dias; 
pagamento do 39 Oitavo de precato nos JUdtctms. v._ valor 'nominal: Cr$1 ,00; 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) A Presidência VI - preyisão de vencimentos dos títulos a serem emiti-
esclarece ao Plenário que a aprovação do requerimento de dos: 19 de junho de 1996 título 695.000; 
urgência tirou a oportunidade de os Srs. Senadores apresen- . , VII ~forma de c~ locação: através de ofertas públicas, 
tarem emendas ao projeto perante a Mes!l, nos termos do nos termos da Resoluçao ~9 565, de 20 de setembro de 1979, 
art. 235, inciso II, letra f, do Regimento Interno. o do Banco Central do ~rastL . _ 

· Fica facultado, a partir deste momento, o oferecimento Art. 39 A autortzaçãó concedtda por esta Resoluçao de-
de emendas. (Pausa.) verá ser exercida no prazo de doze meses, contado da data 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. de sua vigência. · 
Em discussão. (Pausa.) Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
Não~havendo quem peça a palavra, epcerro a discussão. publicação. · 
Em votação. . o . O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) 
Os Srs. Senadores que aprovam o proJeto quetram perma- a redação final. (Pausa.) .. · · 

Em discussão 

necer sentados. (Pausa.) Não havendo quem peça a palavra; encerro a discussão. 
Aprova~o. . . _ . _ . . Em votação. 
A maténa vm à Com1ssao Dtretora para a redaçao fmal. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, sentados .. (Pausa.) 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a red&ção final d.a Aprovada. 
matéria, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. O projeto vai .à promul~ação. 

É lido 0 seguinte · o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 3: 

PARECER Ntl07, DE 19.92 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n9 18, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redaçãofinal do Projeto 
de Resolução n9 18, de 1992, que autoriza a Prefeiturà Muni
cipal de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, 5.547.994.259 Letras Financeiras do Te
souro do Município de São Paulo LFTM-SP, para paga
mento do terceiro oitavo de precatórios judiciais. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente- Beni V eras, Relator- Dirceu 
Carneiro - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECER N9 107, DE 1992 

Redação. final do Projeto de Resolução n' 18, 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 

PROJETO OE RESOLUÇÃO 
. o N9 19, DE 1992 

(Incluído ,em Ordem do Dia nos termos do art. 
336, c, do Regimento Interno.)· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção n9 19, de 1992 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 
93, de 1992), que autorJza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a .emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado, destinadas ao giro de 88% das L385.285.819 
LFT-ES, vençíveis no H semestre de 1992. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação do 
requerimento .de urgência tirou a oportunidade de os Srs. 
Senadores apresentarem emendas ao projeto perante a Mesa, 
nos termos do art. n~ 235, inciso II, letra f, do Regimento 
Interno. 

Em discussão. O projeto em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Selládores que aprovam o projeto queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
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Aprovado. . . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a t!(dação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre .a mesa, 

redação final que será lida pelo Sr. 19-Seeretário .. 
É lido o seguinte . 

PARECER N9 108, DEl992 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n' 19, de 
1992. 

A Comissão Oiretora apresenta a redação finaldo Projeto 
de Resolução nº 19, . de 1992, que autoriza. o Goyerno do 
Estado do Espírito Santo a el'nitir e colocar no mercado, atra~ 
vés de ofertas públicas, Letras Financeiras do. T«so'uro do 
Estado do Espírito Santo LFTES, destinadas .ao giro de 
oitenta e oito porcento das 1.385.285.819-LfTES, vencíveis 
no primeiro semestre de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente- Beni V eras, Relator- Dirceu 
Carneiro - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECER N~ 108, DE 1992 . 

Redação final do Projeto de Resolução n9l9, de 
1992. 

Faço s&ber que o Senado Federai 'aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos· do art. 48,. item 

· 28, do Regimento interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado ·do Espf· 
rito Santo - LFTES,. destinadas ao giro· de oitenta e 
oito por cento das 1.385.285.819 - LFTES, .vencíveis 
PO primeiro semestre de 1992, 

Art. 19 É o Governo do Estado do Espírito Santó aúto· 
rizado, nos termos dos arts. 4º e 89 da Resolução nº 58, de 
1990, do Senado Federal, a proceder a emissão e éolocação 
no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Espírito Santo LFTES. , 

Parágrafo único. .Os recursos advindes da emissão auto
rizada no caput deste artigo destinam-se à rolagem de oitenta 
e oito por cento das 1:385;285.819 LFTES, vencíveis no pri
meiro semestre de 1992. 

Art. 29 As condições de realização da operação são as 
seguintes: ' 

I quantidade: a ser definida na data. de resgate dos 
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por 
cento; 

II modalidade: nominativa-transferível; 
III rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-

souro Nacional(mesma taxa referencial); 
IV prazo: até 730 dias; 
V valor nominal: Cr$!,00; 
VI características dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento 

15-5 92 
I "·6-92 
15-6-92 

QuàllUdade 

. 458.227.163 
441.5'9J.5HO 
485.465.07() 

'lotai ........................ 1.:1H5.2S.'i.819 

VII previsão de colocação e vencimento dos títulos 
a serem emitidos: 

Colocaçao Vencimento /r~ulo Data-Base 

15-5-92 
I "·6-92 
15-6-92 

15-5-94 
1°-6-94 
15-6-94 ~ 

/ 

/ 670730 
670730 
670730 

lS-5-92 
1°-6-92 
15-6-92 

VIII- forma d(colocação: através de ofertas públicas, 
no~ termos da Res;[ução n9 565, de 20 de setembro de 1979, 
do Banco Cenfnllj · 

IX- autorização legislativa: Lei nº 4.216, de 27 de janei· 
ro dé 1989 e De/reto n9 2.896-N, de 9 de maio de 1990. 

Art. · 39 :esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. / 

O SR. IfRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão 
a redação fin~l. (Pausa.) 

Não havrndo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em vot\lção. 
Os Srs:/ Senadores que o aprovám queiram permanecer 

sentados. (Pausa'.) 
Está aprovado. 
o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento nv18, 
de 1992, de autoria da Sooadora Marluce Pinto, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 

·de Lei do Senado n9 244, de 1991, de sua autoria, 
que proíbe a exportação de pedras preciosas e semi-pre
ciosas in natura: 

'Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentàdos. (Pausa.) 
Aprovado. ' · 
O Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1991, será incluído 

na Ordem do Dia, oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 5: 

Votação, em turno único, doRequerimento n9 19, 
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solici· 
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 

. Interno, ainclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
: de Lei do, Senado n9 272, de 1991, de sua autoria, 
, . que autoriza. as pessoas físicas a abaterem em suas de

clarações de renda os gastos com empregados domés
ticos e qá outras providências. 

Em votação· o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ' 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n9 272/91 será incluído em 

Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento nv 20, 
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso, do Regimento 
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 

. de Lei do Senado n9 273, de 1991, de sua autoria, 
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que transfere ao domínio do Estaqo de Roraima terras 
pertencentes a União e dá outras providênCias. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados (Pausa.) 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a p~la-
vra ao nobre Senador. \ 

" \ 
O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB - BA. Pela à\-

do n9 26, de 1991 - Complementar, a fim de ser feita na 
sessão de 5 de junho vindouro. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1992. - Guilherme Pal
meira. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o 
requerimento. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. 

Aprovado. 
A matéria voltará à Ordem do Dia na data aprazada. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 8: 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, verificandd\ 
a Ordem do Dia, tive a oportunidade de constatar que a \ 
Senadora Marluce Pinto apresentou três requerimentos, para \, 
inclusão na Ordem do Dia, sobre projetas de sua autoria. "-

PROJETO DELEI DO SENADO 
N9 108, DE 1991 

No final da Ordem do Dia temos, também, projetas da '\ 
autoria da Senadora Marluce Pinto incluídos, da mesma ma- 1 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, I, do Regimento Interno.) 

neira, na pauta. / 
Vejo que a nobre Senadora perdeu a paciência de esperar 

a tramitação dos projetas pelas comissões da Casa .. Quem 
sabe S. Exª não têm razão total? Infelizmente a tramitaç~o~ 
é um pouco demorada, embora todos os p.Lqjetos>ejarfC de 
1992, de acordo com o Regimento que e~tábelece prazos para 
as comissões se manifestarem a respeito de determinadas ma
térias. E aqui estamos vendo que, completado o prazo, foi 
solicitado a sua inclusão em Ordem do Dia através de requeri
mentos, que estão sendo aprovados também com a minha 
aquiescência. 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que dispõe 
sobre a composição da merenda escolar e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer.) 

Se.fizermos disso uma norma geral, talvez nossa pauta 
precisasse de alguns volumes para imprimir todos os projetas 
para serem votados em plenário. · 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n9 273, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 7: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
W 26, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n9 26, de 1991 - Complementar, de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Comple
mentar n? 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo · · 

PARECER FAVORÁVEL, sob n9 39, de 1992, 
da Comissão 

- de Assuntos Econômicos. 
A Presidência comunica ao Plenário que a matéria ficou 

sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias para recebi
mento de emendas, nos termos do art. 235, inciso II, letra 
d, do Regimento Interno. Ao projeto não foram oferecidas 
emendas. 

Passa-se à discussão do projeto, .em turno único. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. · 
·É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N9 234, DE 1992 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, 
requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Sena-

I 

Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Veras para 
emitir parecer. 

O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Para emitir parecer.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto em análise, de 

autoria da ilustre Senadora Marluce Pinto, tem dois objetivos 
básicos: 

19) Exigir que a merenda escolar servida na rede 
pública de ensino seja constituída de produtos compa
tíveis com os hábitos alimentares de cada Estado. 

2?) Obrigar que a merenda escolar seja composta 
de produtos locais. 

Na justificação, a autora destaca bem dois problemas 
do atual sistema centralizador da merenda escolar, como a 
"inadequação dos cardápios às realidades e hábitos locais" 
e a "excessiva centralização das aquisições, sem se levar em 
consideração as produções municipais e regionais, capazes, 
muitas vezes, de abastecer adequadamente os refeitórios das 
escolas locais". 

Dentre os benefícios que poderiam advir para a sociedade 
com a aprovação do projeto, a eminente Senadora salienta: 

a) desenvolvimento das economias locais; 
b) fortalecimento das associações comunitárias; 
c) maior aceitabilidade dos produtos oferecidos nos car

dápios das escolas; 
d) menores perdas no armazenamento, por prolongados 

períodos de grandes estoques; 
e) fortalecimento do Município, com o correlato aumento 

de suas responsabilidades; 
t) redução de custos de transportes. 
Há que se ressaltar que tal assunto já deveria ter sido 

objeto de análise e decisão do Poder Executivo, ao qual com
pete tanto a execução do programa de me.renda escolar, quan
to a solução dos problemas que, porventura, surgirem na área. 
Porém, lamentavelmente, os problemas não foram, até hoje, 
equacionados adequadamente, o que tem gerado até mesmo 
sérias denúncias de corrupção na aquisição de produtos que 
são distribuídos por todo o País. 

Destarte, o projeto em exame é oportuno e a iniciativa 
da Senadora Marluce Pinto é louvável por se enquadrar no 
espírito de municipalismo e de racionalização e descentra
lização da administração de programas do Governo Federal. 
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Como o projeto, se aprovado, não acarretaria aumento Deve-se ressaltar, contudo, ser indispensável que à elabo-
nos gastos públicos, podendo, inclusive reduzi-\os, e como ração dos planos de que trata o Projeto em epígrafe, siga-se 
se·encontra redigido de acordo com as normas da boa técnica o necessário acompanhamento de sua execução na forma pres
legislativa e sem quaisquer óbices constitucionais ou de juridi- críta no art. 49, IX da Constituição. 
cidade, nosso parecer, quanto ao mérito, é favorável e opina- O projeto de lei em estudo versa sobre matéria decompe-
mos pela sua aprovação. tência da União, sobre a qual cabe ao Congresso dispor, com. 

E o parecer, Sr. Presidente. a sanção do Presidente da República, nos termos do art. 48, 
IV, da Lei Fundamental. 

ráve? SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) O parecer é favo- Está o projeto vazado em linguagem jurídica adequada, 

Nos termos do art. 235,11, letra d, do Regimento Interno, obedecendo aos cânone~ da boa técnica legislativa. 
a matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias Isto posto, dado que t~mbém quanto aos critérios de 
para recebimento de emendas. constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa não ve

mos óbice à prosperidade do projeto, opinamos favoravel-
0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 9: ment~ à sua aprovação. 

PROJETO DE LEI DO SENADO E'·o parecer, Sr. Presidente. 
' N9 241, DE 1991 O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -0 parecer é favo-

(Incluído em Ordem do Dia; nos termos do art. rável. """ 
172, I, do Regimento Interno.) Nos termo~ do art. 235, II, letra d, do Regimento Interno, 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que esta- a matéria ficará\sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias 
belece prazo para a elaboração do Plano Nacional de para recebimenfo de emendas. 
Desenvolvimento Económico e Social e dá outras pro- o SR. PRESIDENTE (Iram Saràiva) Pass~-se, agora,· 
vidências. (Dependendo de parecer.) à apreciação dé Requerimento nç 230/91, lido no Expediente, 

... Solicito ao Sen~dor Ronaldo Aragão o parecer sobre a de autoria d9/senador Nabor Júnior. 
matéria, nos termos do art. 140, letra b, do Regimentf) ln~ Solicittf do nobre Senador lrapuan Costa Júnior o parecer 
terno. . . da C9;níãsão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
. O SR. RONALDO ~RAG~O (PMDB ~ RO. Par11 profe-///- O SR. IRAP,UAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO. Para 

m parecer.)_---:- Sr. Pre~tdente, Sr~. Senadores, v;m <Le!ame proferir pare~er. Sem revisão do o~ador.)- Sr. Pres~dente, 
desta. Comtssao_ o Projeto de Let do ~enado n ~4~/9~, de. Sr~. Senadores, atendendo a convtte para comparecimento 
autona ~a nobre Sena~ora Marluce. Pmtr:: que dtsctphn~ a à Conferência Íbero-Americana da Juventude, formulado pelo 
elabo_raçao do plano nactonal de d~sen~olvtmentoeco~ômtco Parlamento Latino-Americano, foi designado pelo Presidente 
esoctal, bem como dos planos regwnats de desenvolvimento desta Casa .Senador Mauro Benevides 0 ilustre Senador Na· 
econômico e social de c~da. uma das regiõ~s ~e?conômicas bor Júnior: Parlamentar que, na Comi~são de Relações Exte
a que se refe;re o art. 21, mctso I~! da Conshtutçao Federal. riores e Defesa Nacional, tem-se voltado permanenterrlente 

. Pre~creve r:; art: 19 da propostç~o em estudo_qu~ os plan?s para as questões líltino-americanas. 
nac10na1s e regtonats de desenyolvtmento economtco e ~ocu:il Assim sendo nosso parecer é favorável à licença reque-
- que deverão abranger período equival~nte ao do mandato rida. ' 
do Presidente da R:públü;a_-:- s~jam submetidos à apreciação 0 SR. PH.ESIDENTE (Iram Saraiva) o parecer con-
do Congresso Nacwnal ate o dta 30 de outubro do ano em 1 · f lm te . c um avorave en . 
que ocorrer a poss~ do. chef~ do Poder Ex;eç':ttvo. Em votação 0 requerimento . 

• Trata o art. ,2 , do proJet9. da. el~boraçao d? Plano de Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer 
Açao Governamental de âmbtto nacwnal e regiOnal, a ser t d (P a ) 

. . h d I E . C N . I é 30 sena os. aus • 
~ncamt~ a ~ pe ~ . xecu2yo ao ongresso actona at Aprovado. 

e outu ro e ca a ex~rc ~to. . Fica concedida a licença solicitada. 
O Congresso tera ate o dta 15 de dezembro de cada , . 

ano para se pronunciar sobre os planos a que se. refere o O SR. PRESIDENTE (Iram Sarmva) Pa~sa-se, agora, 
Projeto de Lei nç 241, de 1991. à votação do Requerimento n9 233, de 1992, hdo no Expe· 

A autora justifica a proposta manifestando preocupação diente, solicitando a realização de sessão solene do Congresso 
~também expressa peJo legisl,ador constituinte, entre outros, Nacional para reverenciar a memória de Antônio Balbino 
nos arts. 21, IX; 48, IV; 84, XI, XXIII e XXIV; 165, § 49 de Carvalho Filho. 
e 166 da Constituição- com a .elaboração de planos de desen- Em votação o requerimento. 
volvimento mais precisos e consistentes, que não estaria sendo Os Srs. Senadore~ que o aprovam permaneçam sentados. 
satisfeita pelo Executivo. (Pausa.) 

Os propósitos e objetivos da medida em análise não são Aprovado. . 
de molde a permitir que se lhe faça qualquer objeção quanto A Presidência consultará a Câmara dos Deputados. 
a seu mérito ou à oportunidade da lei que ora se delineia. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)~ É com grata satis-

No momento ,em que o Congresso Nacional retoma as fação que a Presidência e a Mesa do Senado congratulam-se 
prerrogativas que historicamente pertencem ao Poder Legis- com o nobre Deputado Kitagawa, Ministro do Meio Ambiente 
lativo nas democracias mais estáveis, é inegável o mérito da do Japão, que se encontra no Plenário, e o cumprimenta. 
proposição, que submete aos l~gítimos representantes do povo (Palmas.) 
brasileiro a elaboração das políticas a serem executadas pelo O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Volta-se à lista 
Governo para a promoção do desenvolvimento nacional inte- de oradores. 
grado. Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. 
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O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDBi- RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.•) -Sr. Presidente, 
Sr~' e Srs. Senadores, assomo à esta tribuna, depois de ler, 
através dos jornais, notícias relacionadas ao Orçamento' passa-· 
do, inclusive com referências à minha pessoa. Já estive nesta 
tribuna por várias vezes, falando a respeito do Orçamento. 
E, para minha estranheza,· um dos jornais de hoje, atribui 
ao Presidente do Congresso Nacional declarações a respeito 
do Orçamento e da minha pessoa. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem não conhece 
a tramitação do Orçamento, quem não conhece a competência 
da Comissão Mista de Orçamentos, da sua presidência, dos 
seus vice-presidentes, com essas notícias alardeadas pela im
prensa nacional, pedindo uma explicação a respeito da maté
ria, espera um esclarecimento da questão. 

Quero dizer, em primeira mão, que a competência da 
Comissão Mista de Orçamentos está restrita à comissão, assim 
como a competência da presidência da Comissão Mista de 
Orçamentos também está restrita à comissão. A medida que 
a Comissão aprova o orçamento e o remete para apreciação 
e votação do Congresso Nacional, essa competência não é 
mais da Comissão Mista de Orçamento, nem da Presidência 
da referida comissão. Então, fiquei surpreso com a matéria 
publicada nos jornais de hoje, com a seguinte declaração, 
atribuída ao Presidente do Congresso Nacional: 

"O Presidente do Senado Federal, Mauro Bene· 
vides, deu prazo até o final da tarde de hoje para que 
o.Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza, o Relator
Geral da Comissão de Orçamento e o Senador Ronaldo 
Aragão, ex-presidente da Comissão, expliquem as alte
rações feitas no texto do orçamento ·depois de haver' 
sido votada a redação final, conforme reportagem de 
O Globo, publicada na quarta-feira passada. Antes de 
tornar qualquer decisão, o Presidente do Congresso 
Nacional, Mauro Benevides, quer ouvir aqueles que 
considera os principais responsáveis pelo texto final 
do orçamento, Ricardo Fiúza e Ronaldp Aragão." 

Eu fiquei surpreso. A competência da Comissão se exaure 
no momento em que envia a matéria, relativa ao Orçamento, 
para aprovação do Congresso. A partir daí a Comissão e 
a Presidência não têm nenhuma responsabilidade. E considero 
estranhas essas declarações atribuídas ao Presidente do Con
gresso Nacional, pois não acredito que S. Ex~ tenha feito 
tais afirmações. Várias e várias vezes, a imprensa nacional 
tem publicado matéria solicitando urna explicação ao Presi
dente. E fico estarrecido com o fato de não se saber o limite 
de competência ou função de cada órgão. . · 

Se eu estivesse fazendo alusões ao Orçamento do Con
gresso, estaria cometendo uma ingerência.na competência. 
Não me cabe, como então Presidente da Comissão Mista de 
Orçamentos, fazer ingerência em matéria que não é da minha 
competência! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a responsabilidade do Pre
sidente da Comissão Mista de Orçamentos não pode extra
polar para o Congresso Nacional. Não pode! Ela se encerra 
quando se entrega a peça orçamentária votada na Comissão 
de Orçamentos ao Congresso Nacional para que o Plenário 
a modifique, discuta, e aprove! . 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. EX'l um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Gerson Carnata- Ilustre Senador Ronaldo Ara-
. gão, acompanhei, corno membro da Comissão de Orçamentos, 

o esforço, a luta e o trabalho de V. Ex~ naquela comissão. 
Um dia até, lá pela madrugada, vendo o trabalho, as noites 
indormidas, o\~sforço de V. Ex~ pela conciliação, até brincan
do, disse-lhe qtir seria preferível ficar uma noite inteira no 
cabo de urna enxada capinando uma roça, a ficar sentado 
àquela mesa com~ Presidente. Entretanto, V. Ex~, corno eu 
e outros membro~ da comissão, teve oportunidade até de 
lutar muito pela r~forrna do Regimento InternQ, o que melho
rou bastante o desempenho da comissão. Foi um trabalho 
de V. Ex\ por~ue foi V. Ex1 quem abriu aquela discussão 
em torno daqueÍas mudanças que eram necessárias e que agili
zaram um poudo o trabalho da comissão. Mas, acredito que 
ainda haja nece~sidade de mudanças na sistemática de funcio
namento. Porq~e, veja V. Ex~, com aquela avalanche de emen
·das, não há sui:J,-relator, não há relator que consiga, durante 
um ano, nem jê-las. E não as lendo,. fica difícil avaliá-las, 
aprová-las ou rejeitá-las. Sr. Presidente, há algo que não con
sigo. entender, na Comissão de Orçamentos. O Senador do 
Espírito. Sartto vota uma emenda lá do Acre, Estado que 
nunca visi!Óu e sobre cujas prioridades não tem conhecimento. 
Vota uma emenda para construir uma ponte sobre um determi
nado rio lque ele nunca atravessou mim de canoa, enquanto 
o SenadÇr do Amapá vota urna emenda lá para o interior 
do Espíri~o Santo, Estado que também, não conhece ou sabe 
o que está acontecendo. Acredito q":e sobre as despesas fixas 
do Governo, corno funcionalismo, custeió, págamento de dívi· 
da interna e externa e rolagern de dívida, nunca houve tanta 
discussão. A meu ver, ilustre Senador Ronaldo Aragão, cada 
estado, no plenário da comissão, deveria debate+ a definição 
do percentual que a ele caberia desses investimentos, para 
que, depois: a~ respectivas bancadas pudessem se reunir para 
determinar a aplicação desses recursos. Em seguida, encami
nhar-se-iam as conclusões para o Relator e os Parlamentares 
poderiam votar as prioridades do seu estado, eliminando esse 
trabalho atabalhoado que se tem no final da comissão, diante 
da avalanche de emendas e o tempo exíguo para apreciá-las. 
V. Ex~ aborda o tema muito bem ao afirmar que a competência 
da comissão com() um todo termina quando se envia à Mesa 
o documento finaL De outromodo, se o Plenário o rejeitasse, 
a Comissão seria culpada. O mesmo acontece com as ·comis
sões permanentes, ou seja, a partir do momento' em que o 
projeto foi enviado ao Plenário, a comissão não tem mais 
nenhuma responsabilidade sobre a sua tramitação, pois já 
cumpriu sua etapa do processo legislativo. V. Ex~ coloca isso 
com uma clareza meridiana. Se a comissão fosse responsável 
por toda a trajetória, não seria preciso haver Plenário; quer 
dizer, a comissão encerraria o seu trabalho sem que o Plenário 
foss.e ouvido. Mas quero dar testemunho, em primeiro lugar, 
da hsura com que V. Ex• conduziuna qualidade de Presidente, 
a tramitação das emendas naquela comissão. V. Ex~ foi impar
cial, às vezes até um pouco duro, no trato de determinadas 
matérias, ao não fazer concessões sequer aos seus colegas, 
membros da comissão. V. Ex• agiu como deve agir um homem 
do peso moral e da seriedade de V. Ex~ Não era outra a 
expectativa do Plenário da Comissão .. Logo lio início, V. Ex• 
foi vitorioso na luta pela reforma do regimento, com a intenção 
de acabar com a "igrejinha" na comissão. Agorà, imputar 
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação urna culpa que não pode ter, pois já encerrou o seu 
trabalho é incompreensível. V. Ex' tem nisso toda razão. Tes
temunho a seriedade, a hornbridade e, às vezes, até o excesso 



d~zelo d~ V .. Ex' na condução das reuniões, principalmente 
nas madrugadas, quando se tentava estabelecer ahgrejinha" 
e V. Ex• tinha coragem até para encerrar os trabalhos, ,a 
fiín de não permitir que um, doisou trêsParlamentaresdeci
dissem pela maiorfa dos membros daquela comissão. Testemu
nho, portanto, a seriedade com que V. Ex! se houve à frente 
daquela coinissão .. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Senador Gerson Cama ta, 
agradeço a V. Ex' as palavras elogiosas a meu respeito, mas 
quero dizer que apenas cumpri com a minha obrigação, na 
qualidade de Presidente da Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. Fiz o que era necessário, às 
vezes até contrariando - disse muito bem V. Ex! determi
nados segmentos que me consideram democrático demais. 
Exauriam-se as discussões, que se estendiam por altas horas 
da madrugada, e muitos parlamentares diziam que éu estava 
extrapolando em democracia. Mas eu entendia ser meu dever 
colocar, com transparência, os trabalhos da comissão. 

Na verdade, não só eu, mas todos' aqueles que fizeram 
parte daquela comissão, lutamos por um regimento interno, 
inclusive criamos uma Comisssão de Fiscalização, pós-votação 
do Congresso Nacional, representado por todos os partidos 
políticos. . 

Mas, a partir do momento em que a comissão vota a 
matéria, a reunião de todos os pareceres parciais e a síntese, 

. que era o parecer geral do relator, e a entrega ao Congresso 
Nacional, a comissão deixa de ter responsabilidade. Isso é 
transparente. Creio que a discussão- ou o nome do Senador 
é muito apreciado, pelo fato de estar sempre nos jornais
pode advir do desconhecimento do Regimento Interno. 

Qual a responsabilidade da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e do seu Presidente, de· 
pois da matéria votada no Congresso Nacional e enviada· à 
compatibilização no Prodasen? 

A função da Comissão, ou do seu Presidente, não é fiscali
zar. Sua responsabilidade cessa à medida em que se entrega 
a matéria ao Congresso Nacional. Isso é cristalino, não se 
precisa discutir. Vejam o desplante que faz o jornal do meu 
Estado, com a seguinte manchete: "Ronaldo Aragão depõe 
em inquérito contra Fiúza". Vejam a que ponto chegamos! 

Quanto à responsabilidade do Presidente enfatizo ~, 
encerra-se ao se entregar a peça orçamentária ao Congresso 
Nacional. Mesmo assim, ainda existem essas matérias nos 
jornais, que cobram do Presidente da comissão um posiciona· 
menta. A minha está contida na Ata que entreguei para vota
ção no Congresso Nacional. Não tenho nada mais nem menos 
a dizer. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria que versa sobre 
o aumento ou diminúição não compete ao Presidente. 

Eu gostaria de ler uma parte da Ata pública. 
Começarei pela parte em que, certa hora da madrugada, 

todos os Partidos representados na comissão, em reunião, 
decidiram apresentar uma proposta ao Relator-Geral, levada 
pelo Deputado Paulo Hartung. 

Dizia, ipsis litteris: 

"0 SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) -Com 
a palavra o Deputado Paulo Hartung para apresentar 
a sua proposta, em lugar do Senador Valmir Campelo. 

O SR. PAULO HARTUNG _.,..Sr. Presidente, sem 
prejuízo das inscrições, e usando o tempo cedido pelo 
Senador Valmir Campelo, queria apresentar uma pro-
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posta que não é minha, ma~ do. conjunto dos partidos 
políticos que têm assento nésta Comissão." 

I 
Isso foi dito pelo Deputado .Paulo Hartung apresentando 

a proposta. / 

"Evidentemente que esta proposta deve ser apre
ciada por todos os co~égas da Comissão e só ir à frente, 
adiante, se houver c,6neordância. São quase 3 e meia 
da manhã e, pelo que nos foi informado; temos 600 
destaques registrad~s na Mesa. 

Há intervenção fora db microfone. · 
A Mesa corrige: "Não $ão 600 destaques, são 1.240 desta-

ques". 1
, 

"Precisamos da~ racionalidade a este processo. Os 
companheiros separxam os destaques relativos ao tex
to e propuseram um acordo ao Relator, sobre o qual 
o .Relator po. de àgo. ra ~~osicionar, no sentido de supri
mir o inciso II do ar~:._~9 , que trata especificamente 
de adequar a execução ,da despesa; suprimir a. letra 
c do inciso I do art. 6?. \ 

Isso correspondia ao texto ~ei. 
Em seguida, o. p~putado Paulo. Hartung, apressando-se 

para oferecer a proposta disse: 

"Queria apresentar, porque estou tomando tempo 
à toa. Sendo aceitas essas três modificações na lei, 
a proposta é no sentido de que os destaques, que estão 
sendo submetidos à Mesa, sejam transformados em 
indicação' ao Relator, e que amanhã às 9h, quando 
for aberta a sessão, o Rélator peça um prazo, pelo 
menos até as 16h, ao Presidente do Congresso, a fim 
de consolidar o processo e apresentar um: trabalho final 
em plenário. Isso dá racionalidade ao processo, monta 
um calendário e nos permite chegar ao final do trabalho 
quase exaustivo que esta Comissão fez. Digo isso não 
em nome. próprio, mas em nome de um conjunto de 

, partidos políticos que tentam montar uma estrutura 
para que possamos terminar este trabalho. Muito obri
gado, Sr. Presidente."· 

Em seguida, o Deputado João Paulo pede a palavra ao 
Sr. Presidente, pela ordem. O Sr. Presidente concede a palavra 
ao Deputado João Paulo, que diz: 

"Penso que está havendo um equívoco com relação 
!!Ó, art. 59• O entendimento havido lá em cima é para 
a supressão do art. 59 completo, incisos I e II e parágrafo 
único. Esse foi o acordo." ,. 

O Deputado Paulo Hartung replica: "O inciso I é tradi
cional nas leis; o inciso II já é in:óvàção". 

Afirma um Parlamentar não identificado pela taquigrafia: 
"Nãb há problema'iilgum'no inciso I; só há no inciso II. 

Continua o Deputado Paulo Hartung: "É a letra c do 
inciso I do art. 69, e o art. 89". 

O Deputado Nilson Gibson pede a palavra para um escla
recimento. O presidente concede a palavra a S. Exª 

Explica o Sr. Nilson Gibson: 

"Sr. ?residente, eu e o Senador Valmir Campelo 
verificamos que o caput é o mesmo e que o parágrafo 
único encampava o art. 1?, Portanto, o art. 5? passa 
a ter a seguinte redação: o Poder Executivo poderá 
designar órgãos centrais para movimentar dotações 
atribuídas às unidades orçamentárias. 
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Saía o inciso II, que é o do contingenciamento. 
Manifesta-se o Deputado João Paul<).: 

"Trata da supressão do Inciso II dó art. Sg 
Sr. Presidente, houve uma alteração naquilo que 

foi compactuado entre os partidos lá em cima. Desde 
que o entendimento seja conclusivo da parte dos demais 
companheiros, estard de acordo em transformar os 
destaques em indicações." 

Prosseguindo, Sr. Presidente, quero me,atet a um aparte 
ocorrido mais no fim da sessão, quando se colocou em votação 
a proposta do Deputado Paulo Hartung, proposta esta que 
não é só do Deputado Paulo Hartung mas também de todos 
os partidos políticos com assento na Comissão Mista de Orça
mento. 

Falou o Relator, Deputado Ricardo Fiúza, que não con
cordava com determinadas posições, mas que se curvava à 
decisão da maioria da comissão. 

Sr. Presidente, pediria mais um pouco de tempo, para 
concluir. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador .Ro~l;lldo Aragão, eu 
pediria a V. Ex~ a oportunidade de um apàrte, após a sua 
conclusão, para um esclarecimento iniportànte. · 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Pois não. 
Um Deputado ou um Senador não identificado disse: 

"Sr. Presidente, só uma observação a respeito do 
que o Deputado Ricardo Fiúza acabou de dizer. Na 
nossa opinião- e eu me manifesto enquanto membro 
da Comissão - quanto mais claro for o trabalho que 
o Deputado Ricardo Fiúza apresentar ámanhã, em ple
nário, melhor para o relator." 

Esta foi uma consideração. Informa o Deputado Ricardo 
Fiúza: 

ção ao nosso voto, até\for uma questão de respeito 
ao Relator. \ 

O relator responde, mas nã~ há verificação &~ quorum. 
Temos um acordo de procedimeqto com todos os Partidos. 
Qualquer um vota como quiser. ' . 

Concluo, Sr. Presidente. As ~iscussões continuaram e, 
no fim, coloquei em votação que foi acordado por todos os 
Partidos políticos, que era transfo~mar os destaques em indi-
cação. / 

E prossegue a reunião. Digo b seguinte: . 

"E!ll votação, na Câ~ara dos Deputados, a pro~ 
posta apresçntad!!- pelo Ipeputado Paulo Hartung e 
aceita pelo Re\ator. J . , 

Os Srs. Dep~ados ~ue concordam coma proposta 
permeneçam como-seí:)ncontram ... (Pausa.) 

, Aprovada, 
Em votação, no Senado Federal. 
Os Srs. Senadores que concordam com a proposta 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
. Aprovada no Senado Federal. 

Então, não vejo qual é a responsabilidade da comissão· 
além do que está escrito nesta· Ata, isso é a nossa responsa-
bilidade. · 

O Sr. Eduardo Suplicy- P~rinite-me V. Ex' um aparte? 

.O SR. RONALDO ARAGÃO -Um minuto, Senador, 
para que eu possa concluir. . 

Nesse momento coloquei em votação o parecer geraL · 
' ' ' , ' ,' i 

"Em votaçíio ·o _parecer do Relator Getal, re!';sal-, 
vados os destaques encaminhados como indicação, na 
Câmara dos Deputados., 

Os Srs. Deputados que concordàm, queiram per
manencer sentados. (Pausa.) 

Aprovado, com o voto contrário dos Srs. Depu
tados Eduardo Jorge, Paulo Hartung e Alcides Mo-
desto. · 

Em votação no Senado FederaL 
·.Os Srs. Senadores que concordam c.;qm o,parecep 

do Relator, Deputado.'Rican:lo.FiJ.Íza, queiram perma-, 
necer sentados. (Pa~sa.) · 

OSr. EduardoSuplicy--:-Sr. Presidente, louvando 
o esforço do Retator, temos críticas ao .conteúdo geral. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) Como 
linha doutrinária? 

O Sr~ Eduardo Suplicy- Não esperamos que seja 
colocado em prática 'no anoque vem o que está no 
preâmbulo do parecerdo Relator. Infelizmente, neste 
ano não foi possível ser alcançado completamente. Por 
isso votamos contrariamente". 

S. Ex' segiu a orientação do seu Partido quanto ao relator 
geral do orçamento. 

'"Aprovado no Senado, com voto contrário do Se-
nador Eduardo Suplicy" · 

Então, e tsso que está aqui nesta Ata. E isso é responsa
bilidade nossa, da então Comissão de Orçamento. 

Agora, perguntaram ao Presidente o que de tem a ver 
com isso depois que o Congresso analisou,· votou, e mandou 



· it Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira 6 2829 

épar!l a sanção do Presidente da República, é quer em demc:is. 
' Qual é a responsabilida que tenho depois que o Congresso 

c examinou, modificou, votou, e mandou para a sanç'ão do Presi
.·. dÍmte da República? Por isso, até hoje não respondi às indaga-

ções que a imprensa fez e disse, aqui; que não acreditava, 
Sr. Presidente, que V. Ex~ tivesse feito essas colocações na 
imprensa nacional. 

O Sr. José Fogaça- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO Ouvirei V. Ex~ em segui-
da, Senador José Fogaça. Antes, ouço o Senador Eduardo 
S1.1plicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy Agradeço a oportunidade do 
aparte, prezado Senador Ronaldo Aragão. Também poderei 
formular uma questão de ordem, pois, se não me engano, 
á Presidência está dando a V. Ex• b tempo de vinte minutos 
e não o prazo a que teria direito após a Ordem do Dia, 

• que é um pouco mais longo. Não me lembro de V. Exª ter 
·.falado todo o tempo. Acredito que terá mais tempo, salvo 

engano. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Realmente não marquei, 
mas me curvo à decisão da Mesa. Ouço V. Ex• 

O Sr. Eduardo Suplicy Senador Romlldo Aragão, é 
fato que foi acordado pela reunião dos representantes de Parti
·do, conforme diz o Deputado Paulo Hartung, que as emendas 
estàvam colocadas como indicação para o Relator, para que 
ele, até às 4h d?. dia seguinte, pudesse fazer um ajuste. Qual 
era o tipo de ajuste que o Relator poderia fàzer, naquele 
momento em que a Comissão Mista de Orçanento aprovava 
isto que V. Ex• indicou que se considerou adequado, dado 
6 grande n'úmero de emendas que ele teria que consolidar, 
especialmente todos os destaques? Erti especial, o que o pró
prio Deputado Ricardo Fiúza havia preposto que fosse acor
dado por todos nós? Também tenho nas mãs a Atada mesma 
reunião, que se prolongou durante àquela madrugada com 
a 'paciência de V. Ex~ na execução da extenuante tarefa que 
tinha como Presidente. Então, vou citar uma passagem dessa 
reunião, de número 580/91, na fita 12-J, quarto número 95, 
das Taquígrafas Cláudia Luiza e Hebla, onde exatamente está 
a palavra do Deputado Ricardo.Fiúza, que diz: 

"Acho extremamente louvável a intenção do De
putado Felipe Mendes. Se S. Ex' permitisse, eu poderia 
fazer uma adaptação." 

Por coincidência, estava pedindo ao Presidente 
que autorizasse os companheiros que fizeram o traba" 
lho comigo, que sabem os que cometi umas trinta injus
tiças, pelo que pude detectar, hoje a realizar.uma tria
gem preliminar em todos os destaques que contivessem 
erro material, ou seja, correção de fonte, correção de 
rubricas, de Estado etc. Por exemplo, hoje um compa
nheiro me disse que havia o nome de dois municípios 
em uma emenda. Pensaram que um bairro era muni
cípio, e escreveram "município tal e Campinas". 

Não sei - há uma comissão de acompanhamento 
e depois será feito um longo trabalho de computação 
-se a Comissão poderia delegar ao Relator, fiscali
zando e prestando contas a todos os Partidos, através 
da comissão de acompanhamento, as seguintes tarefas: 
corrigir erros tipicamente materiais e comprováveis, 
fazendo com que se possa comprovar qualquer dúvida 

imediatamente, remanejar verba indicada por um mes
mo Deputado. a pedido, por escri:~o, do próprio. As
sim, eliminaríamos um núcleo imepso; se a comissão 
concordar, repito, o relator poderá ~orrigir erros maté
rias ou erros de computação compr~vados, guardando 
a memória dessas correções para eluyidar qualquer dú
vida. A comissão de acompanhamentp seria informada 
de todos os passos dessas correções. ~oderíamos ainJa 
fazer as modifiCações sugeridas pelo ~arlamentar, de 
acordo com a verba indicada por ele. ror quê? Porque 
muitos Parlamentares estão dizenqo: "assinei esta 
emenda a pedido, não tenho interess~ nela. Esse muni
cípio não me interessa, mas outro sif!}. "O relator pode 
deslocar?" Se formos votar todas ,às emendas, é um 
nunca acabar. Ma~ se o relator foxautorizado a me~er 
na emenda apresenta~a por ~ Deputado a pedido 
dele, por escrito; guardàndo a memória para a comis
são, facilitará muito. O Deputado terá que me pedir 
por escrito. Atenderei com base na verba do Deputado. 
No caso de duplicação de destaques referentes à verba 
de um deputado, eu poderia juntar os dois. Portanto, 
os Companheiros que tivessem apresentado destaque 
nesse sentido, no momento .da votação retirariam os 
destaques ou pediriam à secretária para retirá-los. Eli
minaríamos pelo menos um terço dos problemas." 

Pois bem, Senador Ronaldo Aragão, esse entendimento, 
de fato, houve. Acredito que o que estamos apontando, no 
ofício encaminhado na semana passada ao Presidente do Con
gresso Nacional, Senador Mauro Benevides, é outra coisa. 
Sumarizando, então, o que foi acordado- e peço o testemu
nho do Presidente da Comissão V. Ex', de fato, conduziu 
os trabalhos de tal maneira que, naquela madrugada, dado 
o acúmulo de tarefas, o cansaço, o número de destaques tão 
grande, se transformassem os destaques em indicações para 
que, até às 4h da tarde daquele dia final de votação, o relator 
pudesse, primeiro, corrigir erros formais de redação; segundo, 
remanejar verba indicada por um mesmo Deputado, a pedido 
do próprio, por escrito, que deveria estar registrado. Pelo 
que entendi, se um parlamentar tem uma emenda aprovada 
no Ministério da Ação Social para a infra-estrutura urbana, 
em Brasília, de 50 milhões de cruzeiros, ele poderia requerer, 
naquele dia, por escrito, a susbtituição dela por uma outra 
emenda sua para a infra-estrutura urbana em Taguatinga, 
no valor de 50 milh9es de cruzeiros. Está explicitado que 
issto foi aprovado. E importante ressaltar que a soma do 
valor das emendas aprovadas teria que ser igual à soma do 
valor das emendas substituídas, pelo que está escrito nas pala
vras do Deputado Ricardo Fiúza, poderia ter ocorrido sob 
a fiscalização de uma comissão de acompanhamento, em que 
estariam representados todos os partidos que prestariam con
tas. Mas o que .ácontece de fato? Ao que sei, ainda hoje 
perguntei ao representante do PSDB, Deputado Paulo Har
tung, que acompanhou tudo isso, S. Ex~ tem o mesmo entendi
mento que o meu; Conversei com o Deputado CarrionJúnior, 
do PDT, e S. Ex~ também entende dessa forma; conversei 
com o Deputado Eduardo Jorge, José Genoíno, ambos do 
PT, e nenhum deles foi chamado para qualquer acompanha
mento, a partir da aprovação da redação final do Orçamento 
na sessão do Congresso Nacional. Logo, não houve a comissão 
de acompanhamento. Através de levantamentos que realiza
mos, graças ao tema de orçamento de 1992, que, inclusive, 
contou com a colaboração, não apenas dos meus assessores 
no gabinete, mas também do jornalista Rodolfo Lago e da 
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jornalista do jornal O Globo que o acompanhou, foi possível 
identificar emendas adicionadas e não substituídas, tendo sido 
esse o levantamento entregue ao Sr. Presidente Mauro Bene
vides. Portanto, Senador Ronaldo Aragão, o que apontamos 
foi que 60 novas emendas foram adicionadas depois; emendas 
que não eram parte e nem haviam sido apresentadas até o 
dia 17 ou até o dia 19. Essas emendas foram posteriores. 
Então, avalio que V. Ex~, como Presidente da Comissão está 
dando um depoimento, neste momento, sobre o que aconteceu 
com a comissão que V. Ex~ presidia, até o momento final. 
E eu entendo bem isso, que, uma vez entregue ao Presidente 
do Senado Federal e do Congresso Nacional aquele relatório 
final, ali deveria ter sido encerrada a tarefa. Entretanto, acon
teceu que, após a votação da redação final, continuou a haver 
modificações, sobre as quais ainda não tomamos inteira cons
ciência. O Jornal da Tarde de hoje diz que o General Agenor 
Homem de Carvalho falou ontem a uma parlamentar que 
"dos Ministérios militares foram cortadas 50% das verbas". 
Ora, se de um lado foram acrescentadas emendas para caber 
no orçamento, devem ter sido retiradas de outros. Sou até 
a favor de enxugar os gastos das Forças Armadas. Avalio 
que deveríamos seguir o exemplo do Japão de gastar um míni
mo da proporção do orçamento e do Produto Interno Bruto 
em armas, em defesa; mas cortar o orçamento das Forças 
Armadas, após a aprovação da redação final do orçamento, 
não me parece o caminho mais adequado. Alguns assessores 
parlamentares das Forças Armadas, no Congresso Nacional, 
transmitiram-me que parece ter havido, de fato, o desapare
cimGnto de algumas verbas do orçamento em relação àquilo 
que fora ·aprovado na última data e de que eles tinham tido 
conhecimento, Como vamos tomar ciência desse fato de forma 
completa? O levantamento que foi feito no Ministério da Ação 
Social precisa ser feito em cada uma das unidades orçamen
tárias. E um trabalho que me estou propondo a fazer; só 
que ele é demorado. Tudo isso encerra uma lição, Presidente 
da Comissão, Senador Ronaldo Aragão, já colocada pelo Pre• 
sidente Mauro Benevides: precisamos precaver-nos para que, 
neste ano, em· especial, não ocorra isso. O cumprimento dos 
prazos será muito importante como também a adoção de crité
rsos para as diversas áreas do País, para os diversos municípios; 
quem sabe chegaremos a uma solução de .bom senso sobre 
quantas emendas pode propor um deputado, para que não 
haja um acúmulo tão grande de emendas, de tal maneira 
que fique quase impossível para todos nós, por maior que 
seja o ritmo de trabalho, analisar-las adequadamente. Que 
haja maior interação entre os Poderes Executivo e Legislativo 
sobre os critérios. Senti muita falta dos responsáveis pelo 
orçamento, da parte do Sr. Pedro Parente e de toda a equipe 
do Ministro Marcílio, quanto ao encaminhamento de critérios 
para destinação de recursos. Por que tanto para um lado, 
por que tanto para outro? Este Governo diz que não há recur
sos para atender necessidades na área de educação, na área 
da saúde. São limitadas despesas aqui e acolá. Nesta semana, 
no dia 2 de maio, a Gazeta.Mercantil informou, por exemplo, 
que, para financiar através da PROEx, US$260 milhões para 
que a Andrade Guttierez possa realizar um contrato para 
a construção de uma usina hidrelátrica no Irã, houve recursos; 
para outras coisas não há. Qual são os critérios? Precisamos 
interagir mais com o Executivo para tomar conhecimento da 
possibilidade de destinar recursos tão escassos em nosso País 
para cada uma das finalidades. Creio que isso encerra uma 
grande lição, mas gostaria, Senador Ronaldo Aragão, que 
pudéssemos desvendar de maneira completa o que houve com 

o orçamento a partir do momento da sua aprovação em termos 
de redaçâo finaL O que V. E~ citou era válida até às 16h 
a partir daí, houve outras mudanças, que podem até ter sid~ 
realizadas de boa-fé pelo Relator com os Deputados e alguns 
dos quais nem souberam que foi adaptado. Mas houve a entre
ga de algumas emendas após o que havia sido acordádo. O 
teste';lunho de y. Ex~ é muito importante sobre isso, ~,orque 
esse e o entendimento que tenho a partir das próprias \notas 
taquigráficas. \ 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Senador Eduardo Supli
cy, V. Ex~ me ajudou quando diz que criamos a comiss'ãof
de acompanhamento do orçamento após a votação no Con- '-
gresso. Agora, não cabe ao Presidente... ) 

-,,~"'~ "'// 

O Sr .. Eduardo Suplicy Após votação na-Comissão, 
porque ela «ncerraria seu trabàlho também na votação da 
redação final do Congresso NacionaL 

O SR. RONALDO ARAGÃO Mas não cabe ao Presi-
dente pegar cada membro pelo braço para acompanhá-lo e 
fiscalizá-lo. A Presidência com seus membros, cumpriu a obri
gação da criação da Comissão. Agora, se ela não se interessou 
em fiscalizar; não cabe à Presidência qúestionar. 

Não quero me ater se aumentou ou não, limito minha 
responsabilidade até a entrega da peça ao Congresso. O que 
eu não posso aceitar é, quando a imprensa cobra do Presi
dentç, a partir da votação no Congresso a matéria vai à sanção; 
o Presidente da Comissão não é mais responsável pelo orça
mento; não pode ser responsável pelo orçamento! 

y. Ex~ me ajudou com o te,stemunho de que a nossa 
missão .encerrou, quando entregamos a. peça orçamentária. ao 
Congresso NacionaL 

Não 9uero me ater ao problema do aumento porque não 
me compete o exame disso aí, mas, como Presidente, compe
te-me dizer, para que fique bem esclarecido, que a responsa
bilidade da presidência da Comissão encerrou ao enviar a 
peça do Orçamento à discussão e votação no Congresso Na1io
nal e nisso V. Ex~ concorda comigo, até porque V. Ex~ também 
fez parte da Comissão~ . 

Só quero me. ater à cobrança da Imprensa com relação 
ao meu nome. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Exg um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO Ouço V. Ex~, Senador 
José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Ronaldo Aragão, 
quero dizer a V. Ex~ que, na última quinta-feira, .fui um dos 
que interveio para pedir ao Presidente uma Casa uma açâo 
pronta e enérgica· em relação aos fatos que estavam sendo 
denunciados pela imprensa. Fiz referência ao nome de V. 
Ex~, dizendo que seu nome é honrado, respeitado por esta 
Casa, por seus colegas, e que V. Ex~ estava sendo, não deson
rado porque não poderia haver uma acusação sem provas, 
mas estava sendo desprestigiado, porque era colocado como 
um dos possíveis responsáveis. Mas, agora, no pronuncia
mento de V. Ex~, vejo que há, talvez, nas águas turvas e 
profundas dos trabalhos parlamentares sobre o orçamento 
brasileiro, nas águas mais profundas há coisas até muito menos 
suspeitadas por nós que não somos membros da Comissão 
de Orçamento. Coisas como, por exemplo, a proposta do 
Deputado Paulo Hartung que V. Ex~ leu. Não sei se abusaria 
de V. Ex• mas, para mim ficou um pouco incompreensível, 
pediria a V. Ex• que, se pudesse fazê-lo, se não eu o faria, 
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relesse, por favor, a proposta do Deputado Paulo Hartung 
na Comissão, naquela noite, que antecedeu a v0tação em 
plenário. Parece-me que esse é um ponto crucial e decisivo 
para julgar e definir responsabilidades. Desde logo, nobre 
Senador Ronaldo Aragão, percebo que V. Ex~, como Presi
dente, conduziu os trabalhos, definiu o andamento da matéria, 
criou a comissão de acompanhamento, enfim, cumpriu os trâ• 
mites que regimentalmente são exigidos do Presidente da Co
missão de Orçamento. Mas, ainda há dúvidas quanto ao com· 
portamento, Senador Ronaldo Aragão- agora são as dúvidas 
que me surgem - das Lideranças, quanto ao comportamento 
daqueles que conduziram os trabalhos no Plenário da Comis
são. O Presidente colocou a matéria em votação, assegurou 
a liberdade das opções, registrou a aprovação, mas parece-me 
que o que não está claro é em que nível de responsabilidade 
a Comissão e as Lideranças que a conduziram participaram 
ou não daquilo que aconteceu, o deslocamento de verbas 
e de recursos de uma emenda para outra. Não sei se seria 
abusar, mas gostaria que V. Ex~ relesse a proposta que o 
Deputado Paulo Hartung fez à Comissão de Orçamento. 

O SR. RONALDO ARAGÃO Repetirei. Na reunião, 
o Deputado Paulo Hartung ·propôs à ·Comissão, em nome 
de todos os Partidos ali representados, o seguinte: 

"Quero apresentar. .. - são palavras do próprio 
Deputado- ... porque estou tomando àtoa. Sendo 
aceitas essas três modificações à lei,a proposta é no 
sentido de que os destaques, que estão sendo subme
tidos à Mesa, sejam transformados em indicação ao 
relator, e que amanhã, às 9h, quando for aberta a 
reunião o mesmo peça um prazo, pelo menos, até às 
16hs ao Presidente do Congresso, a fim de consolidar 
o processo e apresentar um trabalho final em Plenário. 

Isso dá racionalidade ao processo com um calen
dário que permite chegar ao final dos trabalhos exaus
tivos que a Comissão fez. Digo isso não em meu nome 
mas, no de um conjunto de partidos políticos que tenta 
mostrar uma estrutura para que possamos terminar esse 
trabalho." 

Essa foi a proposta do Deputado Paulo Hartung, 
transformando todos os destaques em indic_ação ao rela
tor, e eu coloco isso em votação. 

"Em votação a proposta apresentada' pelo Depu
tado Paulo Hartung e aceita pel6 Relator. 

Na Câmara dos Óepútados. 
Os Srs: Deputados que concordam, permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada. 
No Senado. 
Os Srs. Senadores que concordam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) · 
Aprovado." · 

Essa foi toda a proposta que o Deputado fez modificando 
otexto da lei. · 

O Sr. José Fogaça- Veja V. Ex\ a Comissão encerra 
os seus trabalhos, aprova o Orçamento Geral da União -
a tarefa básica da Comissão é a de aprovar a proposta de 
orçamento mas, encerrada essas atividades, ainda há um 
período pelo qual o Relator pode realizar mudanças de acordo 
com propostas do Deputado Paulo Hartung. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- É bom que se frise Sena· 
dor José Fogaça, que foram os partidos políticos, o Deputado 
foi o porta-voz. 

O Sr. José Fogaça- Dos partidos políticos, lida ou apre
sentada pelo Deputado Paulo Hartung. Então, quero aqui 
deixar registrado, mais uma vez, que V. Ex' não tem vínculo 
algum, nenhuma ligação, meu compromisso com o que ac'b~-
teceu a posteriori. Foi criada a Comissão de acompanhamento~ 
aprovado o orçamento. Ele não está mais na órbita de respon- ·, 
sabilidade nem sequer de competência da Comissão, não era \1 
mais' de sua competência, V. Ex1 não tinha mais autoridade \ 
para interferir na questão da Lei de Orçamento, que já estava -. 
além dos limites da Comissão de Orçamento. Mas a própria . 
Comissão transferiu ao Relator Ricardo Fiúza o poder de 
fazer essas alterações. Se essas alterações foram feitas no prazo 
das 9h, até às 26h, se elas foram feitas depois de aprovado 
o orçamento no plenário do ü:mgresso, essa ainda é uma 
questão pendente e que precisa ser explicada por quem de 
direito. Mas, seguramente, V. Ex! nada tem a ver com essa 
questão. Daqui, solicitaria, inclusive ao Presidente da Casa, 
que excluísse o nome de V. Ex' desse inquérito que está 
sendo aberto pm;a aferir responsabilidades. Se houve essa 
autorização e se o orçamento foi aprovado em plenário e 
ninguém pediu verificação de quorum para rejeitar ou apro-
var, a partir daquele momento, V. Ex~ sequer tinha compe-
tência, ultrapassava os limites da sua competência e, portanto, 
da sua responsabilidade. A sua responsabilidade, a partir daí, 
passava a ser a mesma de todo e de qualquer Parlamentar 
desta Casa. Portanto, temos ainda graves dúvidas sobre o 
que aconteceu, mas, seguramente, não será V. Ex' que irá 
esclarecer essas graves súvidas que existem; seguramente não 
será V. Ex~ que irá responder por isso; seguramente não será 
V. Ex~ quem dará explicações a esta Casa, as explicações 
ainda são devidas. Mas, quero dizerque se, por acaso, no 
pronunciamento que fiz na quinta-feira, em algum momento 
deixei transparecer ou alguém pôde interpretar que eu enten-
dia que V. Ex~ tinha qualquer responsabilidade, desejo regis-
trar, com toda ênfase e com toda veemência, Senador Ronaldo 
Aragão, que de fato as coisas que estão ocorrendo na Comis-
são de Orçamento são muito graves. Mas, desta feita, a Comis-
são em si - nem o Sr. Presidente e nem os demais membros 
-, eles, ao tomarem a decisão de· transferir para o Relator 
essa responsabilidade no dia seguinte, praticamente ficaram 
isentos ... Eu· só espero que, no futuro, esse tipo de prática 
não venha a se repetir; eu só espero que, no futuro, esta 
atitude, que é a de resolver questões pendentes a posteriori, 
que deixa em aberto pontos, abre furos na Lei Orçamentária; 
eu só espero' que essa prática não venha a se repetir. Mas, 
mesmo essa proposta, por mais honesta e bem intencionada 
que ela tenha sido, não tem o timbre, a marca, o carimbo 
e a responsabilidade de V. Ex~; nem sobre a proposta de, 
no dia seguinte, ou nas horas posteriores, arrumarem-se as 
emendas por indicação, de acordo com os critérios estabele-
cidos pela Comissão. V. EX' ouviu a proposta, colocou-a em 
votação e a Comissão, de forma unânime, sem votos contrários 
- não houve votos contrários -, aprovou a decisão e, a 
partir dali, ultrapassou os limites da competência de V. Ex~ 
e da responsabilidade política. Portanto, parece-me que as 
coisas, nesse nível, ficam muito claras. Mas ainda é preeiso 
aferir, é preciso haver um levantamento, com detalhamento, 
sobre a Relataria e a Comissão de Acompanhamento. Estes 
sim devem ser inquiridos peloPresidente, não mais V. Ex• 
Eu até não aceito que V. Ex' seja inquirido a respeito, porque 
acho que seria contrário à própria luz da verdade, mas deve-
mos convocar, isto sim, a um esclarecimento, os me'inbros 
da Comissão de Acompanhamento e também, evidentemente; 
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o Relator e os Deputados que tiveram as suas emendas apro
vadas a destempo, como diz o Senador yid Sabóia de Carva
lho, que pertence à escola literária do Presidente Mauro Bene
vides. (Risos) Mas, de qualquer maneira, quero fazer este 
registro: o registro de que V. Ex', realmente, está excluído 
da responsabílidade. O que aconteceu depois ... Veja bem, 
não estou falando a nível de responsabilidade, estou falando 
a nível de competência: não era competência de V. Ex1, salvo 
se V. Ex', por gesto pessoal, por iniciativa pessoal, como 
Parlamentar igual a todos nós, resolvesse também interferir 
na questão, ou acompanhá-la mais de perto ou, quem sabe, 
por desconfiança, requerer um relatório ou uma descrição 
mais detalhada por parte do Relator Ricardo Fiúza. V. Ex' 
agiu ao nível de sua responsabilidade e ao nível da sua compe
tência, de acordo com aquilo que o Regimento exige de um 
.Parlamentar honrado como é V. Ex1 Obrigado. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho V. Ex1 concede-me 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho Senador Ronaldo Ara
gão, também gostaria, nessa linha de raciocínio do Senador 
José Fogaça, de falar a V. Ex', inserindo-me no seu pronuncia
mento. Entendo eu que, votada pelo Plenário, a matéria não 
mais poderia sofrer nenhuma alteração. Isso é absolutamente 
inquestionável. E há então, num trabalho muito fácil, que 
se comparar o texto que foi levado à votação do Plenário 
congressual e verificar esse texto que foi aprovado com a 
lei efetivamente publicada. No que houver divergência do 
que foi Y.Otado com o que foi publicado, evidentemente estará 
consumada uma irregularidade que nem precisa de um proce
dimento muito complexo, porque a nulidade aí é absoluta, 
é clara e trata-se de uma fraude contra o Parlamento. Isso 
é inquestionável. Agora, como pode o Senador Ronaldo Ara
gão entrar nessa história, é que não é possível a mim com
preender. Primeiro, porque entendo que a. finalidade da Co
missão de Orçamento, a cada ano, é produzir aquele texto 
que vai à votação derradeira, à votação que há de consumar 
o texto final da futura lei. No momento erti que a comissão 
prepara esse texto, no momento em que o :relato é feito e 
se dá a votação, praticamente não existe mais aquela Comissão 
de Orçamento, porque falecerá ela de toda e qualquer compe
tência, para qualquer fim,. porque já houve a manifestação 
maior do Plenário. A Comissão de Orçamento é um órgão 
técnico auxiliar do Plenário. Ela faz, para o Plenário fazer; 
ela realiza, para o Plenário realizar. Mas, no momento em 
que o Plenário há de se manifestar, e se manifesta, não há 
mais Presidente, não há mais Relator, não há mais os integran
tes, exceto para o valor histórico do que se possa contar do 
episódio que resultou no Orçamento, ou para uma questão 
de responsabilidade a ser apurada. V. Ex~ preside uma comis
são e não é responsável pelas decisões dessa comissão, muito 
embora devesse ser responsável num voto de minerva. Não 
havendo empate, principalmente nas deliberações absolutas, 
sem divergências, deliberações totais, que pode fazer o presi
dente de um órgão, senão declarar, democraticamente, o re
sultado que foi declarado pelo Plenário, antes. da declaração 
do presidente do órgão? Então, acho que deve ser apurado, 
o que tem havido de irregular deve ser apurado. E mais ainda: 
o mais urgente,· antes de qualquer apuração de responsabi
lidade individual por uma fraude que possa ter acontecido, 
e que possivelmente aconteceu, o que há de se fazer de imec 
diato é a Mesa do Congresso Nacional adotar uma medida, 

fazer suprimir da lei, republicando-a por incorreção, tudo 
o que se acresceu após a votação em plenário. Faz-se isso, 
anula-se o efeito do ilícito e, depois então, se apura a responsa
bilidade. De uma coisa eu estou certo: quem menos poderia 
ter ingerência num episódio como esse, seria exatamente o 
Presidente da Comissão. As deliberações da Comissão são 
do seu Plenário, do seu Colegiado, dela Comissão, não do 
Presidente. V. Ex~ não adotou nenhum ato de ofício, não 
adotou nenhum ato pessoal, nem de deferimento, nem de 
indeferimento; apenas dirigiu os trabalhos, porventura feri
dos, e esses trabalhos revélaram o resultado que V. Exq, na 
sua obrigação, dentro de sua função"peclarou. Por isso, quero 
neste momento dizer que o pron\mciamento de V. Ex~ é muito 
válido no momento em que deferlat\,a ~!la honra, a sua digni
dade e a correção do seu trabalho. E 44~\não há de se confun
dir a sua posição com o que possa ter havido relativamente 
à Lei Orçamentária. A alteração do Orç\mento, se de fato 
ocorreu, deixa bem claro diante da Nação ~m acontecimento 
terrível com o qual não poderemos conviv~r. O exemplo a 
ser dado é de imediato anularmos todas ai'inserções, tudo 
que tem havido após a votação de plenário. V. Ex~ tem o 
meu apoio, e como líder do PMDB dou-lhe o aroio do meu 
partido para salvaguardar a sua honra e a sua dignidade nesse 
episódio. 

OSR. RONALDO ARAGÃO-Agradeço a V. Ex•, Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Almir Gabriel- Periniteum aparte, Senador Ro
naldo Aragão? 

O SR. RONALDO ARAGÃO Ouço o '>enador Almir 
Gabriel,· que conosco fez parte da Comissão Mista de Orça
mento tão fal&da e decantada e· que ainda hoje suscita essas 
controvérsias. Ouço V. Ex~ . 

' ' 
O Sr. Almir Gabriel-Senador Ronaldo Aragão, gostaria 

de fazer alguns enfoques, talvez um pouco diferentes. Primei
ro, quero deixarclaro que condeno, também, como toda esta 
Casae certamente o Congresso, qualquer alteração que não 
tenha sido aprovada pelo Plenárip da Câmara e que possa 
ter ocorrido posteriormente. Considero uma irregularidade 
grave, do po!lto de vista ético, condenável, mas insisto em 
outras colocações que me parecem da maior importância e 
das quais, infelizmente, o Congresso Nacional não tem se 
dado conta; não sei o porquê. Um primeiro ponto é de que 
as propostas orçamentáriítS neste País não correspondem a 
mais do que 35% ou 40% da execução orçamentária. Significa 
dizer que quando o Poder Executivo manda sua proposta 
para o Congresso Nacional, manda uma peça que é a miniatura 
do que vai ocorrer durante a execução orçamentária. Temos 
uma análise que comprova, ao longo de cinco anos, que a 
proposta orç?r> ~ntária nunca passou de 35% a 40% da execu
ção orçamer. .. ria em valores constantes. O que é que isso 
signfica? Significa que o Governo, o Poder Executivo tem 
à sua disposição um orçamento e meio além daquilo que man
da para o Congresso como projeto orçamentário. Então, esses 
150% acima da proposta orçamentária é um percentual dramá
tico, porque através dele o Governo altera tudo que possa 
ter sido definido pelo Congresso ao analisar aquilo que, inicial
mente, constituía o seu plano. Fizemos uma análise, também, 
entre a proposta e a execução orçamentária ao longo dos 
anos. E ao fazê-la, o que queríamos concluir, ou a hipótese 
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sobre a qual trabalhávamos, ~ra que o Governo, ~pes.ar de 
colocar poucos recursos para a área da segurança pacwnal, 
provavelmente virfa. a reforÇár· essa mesma área ao longo das 
emendas de alteração da própria proposta orçamentária. A 
nossa hipótese não se confirm~)U pelo fato <,le que a cada 
ano o que se via era o (J~verno fazer através de aditivos, 
enfim, através de todos os expedientes alterações do que havia 
proposto, mas sem uma configuração de política nacio.nal de 
ucação, nem de segurança nacional. Este fato parece-me muito 
mais dramático e grave do que tudo o que possamos discutir. 
aqui e agora, porque tem a vyr. com as políticas nacionais. 
Qra, o que propusemos e dissemos sempre é que teríamos 
que tomar em conta aquilo que a Constituição estapelece. 
Pelo que hoje ela b:mtém, o Congresso pode mexer apenas 
em peterminadas coisas da proposta orçamentária, não mais 
do que 5% da proposta. Se esta representa 40% da execução 
orçamentária, na verdade, o Congresso Nacional interfere 
e1ll apenas 2% dessa execução. Esta é a grave e grande nialiqa
de. Ao lado desse aspecto, é fundamental que se tome em 
conta que é absolutamente impossível para uma comissão fazer 
umá' apreciação adequada, correta, serena, diria até técnico~ 
científica das· propostas de emenda ao Orça1llento,. quandq 
o total de. emendas apresentadas à comissão chega a 80 mil, 
É impossível fazer, ainda que tenha toda a sustent~ção de 
computação, aanálise criteriosa e não pode fazer mais ainda, 
porque quando eu estava relator na parte corresp<mdente à 
sàúde, soliCitamos ao Ministério da Saúde que nos informasse 
qual a infra-estrutura de saúde existente no País. O último 
dado levantado existente no Ministério era de 1985 e não 
contemplava a realidade atual dessa infra-estrutura. Então, 
de um lado, o Poder Executivonão dispõe de dados; e de 
outro nem o Congresso Nacional. Ora, se isso tudo acontece, 
cab~ ao Congresso dar à Comissão de Orçamento a infra~es
trutura adequada para que ele próprio comece a executar 
aquilo que está colocado dentro da Consti~uição. Se a Comis
são continuar trabalhando sem recursos humanos, sem espaço 
~dequaçlo, sem condições de fazer a cum1,1lação do conheci
mento daquilo que aconteceu !)O ano e no ano subseqüente 
e sem que se estruture para açonipanhar o Orçamento, tudo 
que falarmos é muito bonito, é extraordinário, pode at~servir 
para' palanque, más para o Brasil não serve. ,Ou se montam, 
com a maior brevidadepóssívei, as condiÇoes. adequadas de 
infta-dtrutura e de. regimento da.Comissão,para que possa 
operar adequadamente, ou encontraJ;emós situaçõ~s comoes
sa, em eórtdições muito piores, em anos posteriores; Faço 
tais considerações, .~ornando em conta um dado:. foram 25 
bilhões de cruzeíros nessas 60 emendas quê correspondem 
à Ação Social. St( esse c~lculo se faz sobre o orçamentp pro
posto de 55 trilhóes de cruzeíros,vedficar-se-á que)sso vai 
signficar algo ehi torno de 0,002% do total doOrÇamento. 
Do ponto de vista ético, isso é importante, é claro, mas dó 
ponto de vista do Orçamento é absolutamente insignificante. 
O que temos de ver 'é qu~ foram 80 mil emendas. Dessas, 
60 em,endas parei::e que foram feitas depois do prazo, dia 
19 de dezembro. Do ponto de vista ético, não t~m justifiçativa. 
Agora, só não poÇe estar sob a respons~bilidade de V. Ex~ 
Entendo, compreendo perfeitamente. Sou testemunha ,do de
sempenho' do ,esforço flUe fez v. Ex~ no sentido de, dar à 
própria Comissão as condições de estrutura. para que ela pu
desse desempenhar bem o seu papel. Porém, quero chamar 
a atenção no sentido de que todos os nossos discursos não 
serão realmente sérios diante da sociedade, se o Congresso 
Nacional não se articular de maneira correta, a fim de que 

tenha estrutura para fazer a análise corret!l da proposta e 
o acompanhamento dos créditos adicionais e especiais; são 
créditos através dos quais o próprio Governo governa e não 
através do Orçamento. Ele não cumpre através do Orçamento. 
Ou fazemos o acompanhamento disso, ou apenas brincamos 
de que estamos fazendo acompanhamento do Orçamento, 
que estamos fazendo intervenção sobre o Orçamento, segundo 
o que está proposto na Constituição Federal. Quero, mais 
uma vez, dar o meu testemunho do esfoço de ,Y.-Ex~-nu--
sentido de levar. a cabo, em boas condiçô'ês, em condições 
de honestidade, de,seriedade o seu trabalho cohto Presidente 
da Comissão de Orçamento do. ano passado. ! 

- . \ 
O SR. RONALDO ARAGAO- Senador '{\lmir Gabriel, 

agradeço as palavras de V. Ex1 a respeito da ~inha pessoa, 
V. Ex~ que é conhecedor do Orçamento da União, tendo 
já sido seu Relator Geral. ', , 

O que me deixa mais. estarrecido é querer atribuirrespon
sabilidade a pessoas ,que nada têm a ver com o processo. -,'--...., 

A responsabilidade do Presidente da Comissão é até a --
entrega do relatório quero que isso fique bem claro 
a partir daí é má intenção. 

Não posso acreditar, até que me provem, que tenha havi
do alterações, se ·isso for comprovado, aceitarei. Agora, o 
que não posso aceitar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
queiram atribuir responsabilidades a mim acima daquelas do 
presidente da Comissão ~e Orçamento. 

Com clareza cristalina, os Senadores José Fogaça e Cid 
Sabóia de Carvalho,que são juristas- eu não sou coloca
ram aqui a responsabilidade que tem o presidente e a Comissão 
de Orçamento. Mas se alguma alteração ocorrer, depois da 
sanção presidencial, será de .responsabilidade do Presidente 
da Comissão? 

. FiCo surpreso de ver que a imprensa tem veiculado que 
o Presidente do Congresso se pronunciou, sobre esse assunto 
e até exige explicações. 

'.Não tenho que dar explicação sobre nadà mesmo porque 
a questão, não é de minha responsabilidade. Além do mais 
não .creio que o Presidente d9 Congresso Nacional, tenha 
feito colocações so~r~ essa matéria, porque se trata de um 
homew.conhecedor do Regimento e da responsabilidade que 
tem· uni presidente . de Comissão e, por isso, não deve ter 
feito nenhum pronunciamento a esse respeito. · · 

. Portanto, Sr. J,>residente, quero agradecer a todos os com
panheiros, especialmente aos Senadores Eduardo Suplicy, Jo
sé Fogaça e Almir Gabriel. Espero que isso fique claro. Se 
ocorreram irregularidades, que se puna o responsável! Não 
se pode culpár qu~m não tenha nenhuma responsabilidade 
quanto ao assunto .. Não posso aceitar isso! 

·Quero deixar ~em claro q1,1e, se, no orçamento, depois 
de discutido, votado pelo Congresso e sancionado pelo Presi
dente, houver mo<,iificações, deve-se punir o culpado, e não 
atribÍ.Iir o erro ao Presidente da Comissão, que não tem nada 
a ver com esse prqcesso. O trabalho dele encerrou quando 
entregou a peça orça111entáría ao Congresso NacionaL Depois 
disso fez questão de não ir ao Prodasen, furtando-se até ao 
direito de parlamentar. 

Ficam aqui meus· esclarecimel1tos, sem nenhum subter
fúgio. O que não posso aceitar são essas colocações, feitas 
atnwés da imprensa, atribuindo-~e a responsabilidade até 
na votação do projeto no Congresso Nacional. Eram estas 
as minhas explicaçõe~ a respeito do orçamento. (Muito bem! 
Palmas.) 
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Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
lram Saraiva, 4q Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi-
dente. · · · 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdío Portella, Su
plente de Secretário. 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) O Sr. Presic 
dente Mauro Benevides tomará todas as providências. cabíveis 
e encaminhará os documentos recebidos do Senador Eduardo 
Suplicy ao Senador Ronaldo Aragão e ao Relator da Comis
são, Deputado Ricardo Fiúza. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSD B-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Senadores, 
a decisão do Senado, na última quinta-feira, de aprovar a 
emenda do ilustre Senador Nelson Wedekin ao Projeto que 
dispõe sobre a política salarial, causou um grande impacto 
na imprensa, no Governo e no próprio Congresso, em razão 
do inesperado do fato, principalmente porque a aprovação 
da matéria, na forma como veio do Executivo e da Câmara 
dos Deputados, serviria para os propósitos de engalanar os 
discursos governamentais na festa do 19 de maio. . 

Usando uma linguagem popular bem conhecida, o Senado 
teria posto água no chope que o Governo ia beber. 

Exageros à parte, pois o Projeto afinal não foi rejeitado, 
mas apenas modificado em benefício do próprio trabalhador, 
a surpresa deveu-se ao inusitado da decisão desta Casa, que 
tradicionalmente homologa, carimba, reitera as proposições 
submetidas a nossa revisão, em especial aquelas sujeitas ao 
procedimento regimental de. urgência. 

O Senado sempre baixoú a cabeça, sempre acatLu as 
pressões de última hora e jamais enfrentou ou resistiu a forças 
políticas circunstancialmente dominantes. Daí a surpresa ge-
r~. . . 

Nesse sentido, o episódio foi bastante positivo, pois dora: 
vante haverá um respeito maior nas relações entre o Governo 
e esta Casa do Congresso Nacional, sabendo-se que o exercício 
responsável de nossas prerrogativas exclui a submissão, a pas
sividade, a incapacidade de ser altiva. 

Que o fato tellha servido de bom exemplo para nós pró
prios, Senadores e Congressistas. 

Mas, passado o primeiro instante de surpresa e de diges
tão do. acontecimento, vem o Governo de apontar um possível 
"erro jurídico" na decisão do Senado. 

,Que "erro jurídico" teria sido esse? É que a emenda 
aprovada, determinando a modificação dq parágrafo único 
do art. 79 do Projeto de Lei da Câmara n9 31/92, para estabe
lecer a bimestralidade do reajuste do salário mínimo em vez 
do reajuste quadrimestral, implicaria alterar também os arts. 
39, inci~o I e 49, caJ>ut, do projeto, cujas disposições contêm 
aspectos temporais baseados na quadrimestralidade. Por ou
tras palavras, o Senado, ao aprovar a emenda, deveria ter 
feito as correções cabíveis nesses outros dispositivos, sob pena 
de haver incoerência ou contradição. ' · 

Muito bem; admitamos que realmente tenha havido um 
erro. Trata-se de "erro jurídico" como ,anuncia o Ministro 
Bornhausen? Evidentemente, D:ão. O que caracteriza um erro 
jurídico? A meu ver, ou é o chamado erro de direito ou 

o erro de fato, quando este produz conseqüências jurídicas 
nos termos em que o próprio direito positivo o regula, ou 
é um equívoco manifesto quanto à aplicação de norma jurídi
ca, ao entendimento incorreto de um determinado conceito 
jurídiCo sobre o qual haja pacífica e uniforme interpretação 
ou falhas gritantes de ordem técnica que revelem desconhe
cimento de preceito jurídico, doutrina predominante ou juris
prudência sedim~ntada. 

O erro. qu~ o S~nado pudesse ter 9lmetiQ? nessa questão 
se. cara. cte.nzana, Simplesmente, co~o um erto material -

. ' por_t~nto, um erro fo~ma.l-e não co o um er.ro sob~ matéria 
JUrtdica - o que tena stdo um erro 1~ubstanc1al. · 

A emenda aprovada· refere-se a0 disposto no parágrafo 
único do art. 79 do projeto, cuja nor~'\ é exatamente a que 
estabelece o período de reajuste do salário mínimo. Esse, 
portanto, é o preceito substântivo da questão,::-- marco tem
poral do reajuste do salário mínimo. Os demakdis()ositivos 
do projeto, que eventualmente mencionam esse aspeciO'tem
poral,da matéria, o fazem de forma meramente referencial. 

Eisso que o art. 39, inciso I, e o art. 4~, caput, ambos 
do projeto, fazem, ou seja, referem·se à quadrimestralidade 
-estabelecida no parágrafo único do art. 79---:- para tratarem, 
respectivamente, do índice de variação acumulada do IRSM, 
como integrante da definição do Fato r de Atualização Salarial 

F AS, e do reajuste da parcela salarial até três salários 
mínimos, aos trabalhadores em geral'. · 

De fato, a alteração do período de reajuste aprovada 
por esta Casa deveria resultar, por conseqüência lógica, na 
adaptação redacional dos dois outros dispositivos, para evitar" 
se contradição ou inc'oerênCia. Em particúlar, no caso do inciso 
I do art. 39 , poisna hipótese do art. 49, caput, não haveria 
rigorosa necessidade de alteração do período ali previsto, se 
adotada uma possível interpretação dessa norma, pela qual 
os trabalhadores com salários acima de três mínimos teriam 
o reajuste da parcela salarial, como ali previsto, apenas consi
derando-se o acumulado bimestral do reajuste do salário mí
nimo. · 

Mas, enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo havido 
erro, esse não foijurídicó, potém urri erro material, perfeita
mente sanável, na formado art. 325, alínea b, do Regimento 
Interno da Casa. · · 

Todo o burburinho que a imprensa ~stá fazendo a respeito 
das declarações do Ministro Bornhausen sobre o erro do Sena
do, mostra a amarg~ra do. G.overno pela derrota e parece 
ter um sentido de revanche. De prático, entretanto, leva a 
quê? A nada,absolutamente nada. Ou será que o G.overno 
pensa que estará livre da reapreciação da matéria pela Câmara 
dos Deputados? 

Essa questão, portanto, é de natureza apenas regimental, 
sem nenhum conteúdo político inclusive, além de não ter eficá
cia jurídica para anular o ato legislativo de legítima deliberação 
do Senado .. 

Se o.G.overno está explorando o caso politicamente, quer 
ele apenas revidar. Mas é uma espécie de soco no ar. 

Cabe, sim, ao'Presidente do Senado decidir, em defesa 
ainda das prerrogativ:as da Casa e adotando posição de elevada 
postura política sobre a do Executivo, aplicara norma regi
mental que citei há pouco. Se entender, todavia, que o assunto. 
deva ser abandonado, porque já amanhã sairá das páginas 
dos jornais, deixando pata a Câmara dos Deputados a decisão 
de corrigir esse erro material, uma vez aprovada a matéria 
recebida do Senado, muito bem,, que assim o faça e pronto. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Ex~ um aparte? .. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES Com todo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Nelson Wedekin- Nobre Senador Jutahy Maga
lhães desejo chamar a atenção para duas matérias do mesmo 
Jorn~l.do Brasil, uma de segunda e outra de terça-feira, para 
demonstrar, â saciedade, que V. Ex~ tem inteira razão; O 
Governo procura apenas confundir. A empresa jornalística 
citada, na segunda-feira, 4 de maio, em seu Primeiro Caderno, 
página 3, traz um título que, por si só, é explicativo: "Governo 
Acha Brecha Contra Bimestralidade". Lerei apenas o lead 
da matéria: 

"O Presidente Fernando Collor de Mello tem base 
jurídica para vetar a bimestralídade do reajuste do salá
rio mínimo, aprovado pelo Senado e a ser votado pela 
Câmara nesta quarta-feira. A lei, tal como aprovada 
pelos Senadores, fica incoerente e permite que o Go
verno reajuste o salário mínimo a cada quatro meses, 
como ocorrerá com todos os salário até a faixa de três 
mínimos." 

·Portanto, na segunda-feira, a tese do Governo é que 
havia um buraco, uma falha, um erro jurídico e não mera
mente como diz V. Ex~ um erro material perfeitamente 
sanável. 

Esse mesmo jornal, nesta terça-feira, 5 de maio, em sua 
matéria de capa, traz o seguinte título: "Governo Luta Contra 
o. Mínimo Bimestral''. Eis o texto: 

"0 Governo descobriu ontem que o Senado não 
errou ao alterar o projeto da nova lei salarial e concluiu 
não. haver .outra saída senão enfentar a Oposição na 
Câmara para tentar derrubar a emenda que fixa o rea
juste do salário mínimo para cada 2 meses." 

Ou seja, o Governo, de domingo para segunda-feira, 
possuía uma opinião: a de que havia um erro jurídico, uma 
brecha jurídica, como diz a matéria. Já nd dia seguinte, está 
convencido de que não há erro nenhum o que é, até de certa 
forma, uma atitude mais honesta do Executivo. Se ele deseja 
vetar a matéria pelas razões que alega, ou seja, natureza eco
nômico•finànceira e pelos problemas e efeitos que possam 
gerar nas contas públicas de prefeituras, de governos esta
duais, ou nas contas da Previdência - como disse no dia 
dá votação está no seu direito. O que o Governo não 
faz bem, não elegante e nem sequer honesto é procurar 
outras formas que não aquela decência. Estamos aqui numa 
discussão entre essência, conteúdo e forma; entre principal 
e acessório; entre o substantivo e o adjetivo. Para encerrar 
esta minha intervenção,' quero cumprimentar V. Ex~, porque 
também é esse o meu entendimento. A votáção do Senado 
foi absolutamente clara no principal, naquilo que é substan· 
tivo; na essência da decisão da vontade política desta Casa; 
quer dizer, o acessório ou secundário pode ser perfeitamente 
corrigido. V. Ex~ até cita um dispositivo do Regimento -
que eu desconhecia, mas V. Ex~ é um regimentalista, um 
profundo conhecedor do Regimento que pode perfeita
mente sanar e corrigir aquilo que, supostamente, é um erro 
de fundo. Fico profundamente agradecido a V. Exª pelo aparte 
que me concede. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu que agradeço a 
satisfação de V. Exª no meu pronunciamento. 

Realmente, tem-me preocupado as notícias divulgadas 
pela imprensa, porque não representam uma realidade. Como 
V. Ex' bem disse, tomamos a decisão política importante, 

que era fixar o rrazo para a revisão do salário mínimo: a 
bimestralidade. · 

Quanto ao acessório, que é o inciso I do art. 3~ e caput 
do art. 49

, isso poderia ter sido modificado na redação final 
do Senado Federal se tivéssemos tempo para examinar essas 
questões, o que, infelizmente, não temos. 

Vou concluir meu pronunciamento falando exatamente 
sobre esse outro aspecto. 

Temos que ver se há ou não uma razão jurídica, como 
afirmou inicialmente o ex-Senador Jorge Bornhl;lúsên-e,hõje;~-
o coordenador político. Não há nenhuma incidência de ordem 
jurídica sobre a decisão do Senado. Se não toniarmos as medi-
das cabíveis no nosso próprio Regimento, se o Presidente 
n.ão encaminhar à outra ~asa um ofício~aprov,do pelo Plená-
no do Senado, a respeito de um eqmvoco que, por acaso, 
tenha ocorrido, a própria Câmara, ao reexamin'à~ a questão, 
aprovando a bimestralidade, fará a adaptação. Ess~ é o cami-
nho natural. .,, · 

Já estou informado de que o próprio Governo êhegou 
à conclusão de que não deve lutar na Câmara para derrub~r 
a bemestralidade, para evitar um novo desgaste ao tentar. 
obter uma maioria eventual na decisão do substitutivo do· 
Senado àquela matéria. Creio que se restringirá ao veto, um 
direito constitucional. V. Exª mesmo, qu'ando encaminhou 
a matéria, disse que não podíamos ficar com receio e nos 
acomodar, não votando diante da possibilidade de veto pelo 
Presidente. Votamos, exercemos o nosso papel constitucio
nal. O Governo que exerça o dele! E qual opapel constitu
cional do Governo? Sancionou ou vetar, integralmente ou 
em parte. Se for o caso, a matéria volta para o Congre-l!so, 
que, por sua vez, aceita ou rejeita o veto, desde que lt~s 
reunamos para isso, pois estamos com 72 vetos para votar:~ 

Senador Nelson Wedekin, V. Exª apresentou a emenda 
com toda correção, discutida amplamente, até com benevo
lência do Presidente da Casa, que não utilizou o Regimento 
para discussão nos termos de urgência urgentíssima. S. 
permitiu que discutíssimos a questão· sem o tempo material 
para examinarmos, junto as nossas próprias assessorias, essa 
questão, tanto sob o aspecto jurídico quanto regimental, de 
normas legislativas, a fim de verificarmos como fazer as adap
tações necessárias. 

V. Ex1 conseguiu aquilo que almejava, com o apoio do 
Senado e, certamente, da Câmara dos Deputados. Compete, 
pois, ao Governo vetá-lo, se assim o desejar. Agradeço a 
V. Ex~ o aparte, que foi muito importante para o meu pronun
ciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente: 
Quero salientar aquele ponto sobre o qual me bato há 

muito tempo. Refiro-me às circunstâncias adversas em que 
nos encontramos sempre quando somos chamados a deliberar 
sobre matérias em regime de urgência. Sem tempo para o 
exame detido dessas matérias, corre-se o risco de acontecer 
o que aconteceu, ou pior ainda de aprovarmos coisas 
absurdas, que não foi o caso. 

Em qualquer hipótese, corremos os riscos inerentes à 
pressa e à pressão. O acerto será sempre uma alternativa 
ou boa sorte para nós. Aliás, a ocorrência de uma situação 
de erro, como essa que estamos presenciando agora, causa-me 
sensação de desconforto, própria daquilo que se pratica com 
imperfeição. No caso, foi a norma legislativa e não um erro 
de direito, e que poderia ter sido evitado, mas, por outro 
lado, me reconforta pela experiência comprovada daquilo que 
é sempre a preocupação de minhas advertências constantes . 
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neste Plenário. Afinal, acabg não me sentindo tão imperti· em 2 meses. O aumento de 4 em 4 meses foi vencedor, ou 
nente, tão chato- se me permitem a linguagem -c- quando seja, a tese da bimestralidade foi derrotada na Câmara. 
insisto numa solução urgente para as urgências tão costumeiras Aqui, no Senado, houve o mesmo debate, mas a tese 
nesta Casa. , da bimestralidade foi vencedora. Não há dúvida de que come-

Disso tudo resta dizer, concluindo, que cumprimos nosso /·.ffirrt?s um erro material. De certa forma é incompreensível 
dever, exercemos nossas prerrogativas sem. ':lualquer sub?l~.( que. b'\enharnos praticad~. Demonstra como a pr~ssa a inopor
'são e que, desse modo, demos outra oportumdade ao Legzsla- ~umdaâ~ de aprofundar o estudo faz com que ate os senhores 
tivo, agora sob decisão da Câmara dos Deputados, de a!Vadu- tlustres :s\nad_ores da Repúblic~- componentes da mais alta 
recer nossos reflexões sobre matéria tão relevante. I Casa Legis.lat!va do país cometam erros que as Câmaras 

O Senado está de parabéns! I de Vereadores também cometem. Verifica-se como é impor-
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. 1 tante que, após o projeto chegar à Casa, haja a devida matura-

o SR PRESIDENTE (L 
'd' p t li ) _ C \ d ção, que ele seja publicado, que a emenda seja conhecida, 

, uc1 10 or e a onc(( o a 1 , • C · - S · PI , · · 
1 

. b S d p d s· \ que e e va a orntssao. e 1sso acontecesse, o enano nao 
pa avra ao no re ena or e ro tmon. . , \ teria cometido o erro material a que alude o ilustre Senador 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o S<(- Jutahy Magalhães. Mas daí a não se reconhecer que a emenda 
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente\ votada pelo Senado é de uma clareza meridiana, que a díspo
Srs. Senadores, antes de entrar no assunto que me traz à \ sição, que a orientação, que a exegese da lei que votamos 
tribuna, que é idêntico ao do Senador Jutahy Magalhães, \aqui teve essa característica e de que todos os debates e todas 
pediria uma informação a V. Ex~. Comunicou-me há pouco \flS discl,lssões tiveram esse objetivo! O Senado houve por bem 
um colegà Senador que não teremos a reunião ordinária de que, as revisões salariais devem ser bimestrais e não quadri
amanhã, porque, às 17 broas, haverá uma sessão especial mestrais. Parece-me que isso é claro. Daí a querer buscar 
em homenagem a Tiradentes. Faria ~m apelo a V. Ex~, ao e mais uma vez diz bem o Sertador Jutahy Magalhães na 
Presidente da Casa, porque não mé parece que o fato de brecha do debate que' tivemos aqui, - e o artigo é de uma 
haver urna sessão sol(:me pelo bicentenário' de Tiradentes, às clareza meridiana - a nível do equívoco cometido, razões 
17 hs; impeça que tenhamos úrna sessão ordinária 14h30min para dizer que a Câmara tem .que votar ou o art. 3" ou os 
às 16h30min, o que não impedirá a realizaÇão da outra. Gos- arts. 4• e 59 ou que é bimestral o aumento salarial e a revisão 
taria que V. Ex~ levasse essa nossa solicitação ao Presidente dos números e quadrimestral ou que a Cântara tem que votar 
da Casa. , um monstengo jurídico! Disse o Líder do Governo na Câmara 

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia) -Além da ses- qu~ nós aprova!_? os un: I?ostrengo jurídico, que se fc;>r l_evado 
- t d' , · · d ·. C t, d - adiante, elevara o sala no dos trabalhadores a 3 rndhoes de sao ex ~or mana o ongresso, es a convoca a urna sessao . I , , d . . , 

extràordinária do Senado Federal a rel\lizar-sc amanhã às cruzeiros. sto esta a~a~oran ° 0 Ilustre Llder d? ~overno 
14

. h
2
·
5
· · · ' · -falando pela televtsao Manchete, que eu asststt um 
mm. · 'd' d ' b lh d l' · rnonstrengo JUfl 1co que ara aos tra a a ores um sa ano 

O SR. PEDRO SIMON- Para quê, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Porte~la) -:Destinada 
à apreéíação dos Proj~tos de Decretos Legislativos n9' 8 e 
9~ ~~ .1992, e dos Requerimentos n~" 142 e210, de 1992, 

O SR. PEDRO SIMON Uma séssãó extraordinária? 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sim. 

O SR. PEDRO SIMON - E por que não uma sessão 
ordinária? 

O SR. PRESIDEl'iTE (LucídioPortelia) -Em razão 
já haver urna convocação do Congresso para às 17h. , 

O SR. PEDRO SIMON- Acho graça, Sr. Presidente, 
porque já houve este mês uma crítica .ao Congresso e ao 
Senado porqu!'l não .trabalhamos na Sell1ana Santa. Depois, 
em comemoração a Tiradentes, tivemos um outro feriado ter
ça-feira. A imprensa noticiou que esse foi o feriadão mais 
longo da história do mundo. E agora, de repente, numa quar
ta-feira, que é um dia nobre nesta Casa e cujo quorum nos 
causa alguma .preocupação, a Mesa houv.e .por bem que a 
sessão ordinária não é importante. Não ,sei. Creio que essa 
decisão é inquietante. 

Felicito o Senador Jutahy pela oportunidade do tema 
do, seu pronunciamento, baseado no qual farei o meu. 

Não há dúvida de que S. Ex~ foi muito claro ao se referir 
a erro jurídico e a erro material. Se é que h()uve, provalmente 
houve um erro material. 

Diz bem S. Ex~- e todo Brasil sabe- que havia uma 
disputa na Câmara e no Senado. Na Câmara debateu-se o 
aumento salarial que? seria dado de. 4 em, 4 meses ou de 2 

de 3 milhões de cruzeiros. 
Ora, Sr. Presidente, os trabalhos devem ser feitos com 

o respeito recíproco. É importante que todos meditemos, por
que votando às pressas,praticamente.sem nos aprofundarmos 
na análise, erros ocorrem. Mas não me parece que tenha 
sido um erro jurídico, não me parece que a questão não seja 
de uma clareza que, segundo o artigo do Regimento, urna 
sirnplesemenda não possa retificá-lo, ainda que a posteriori. 
Diz o art. 325, do nosso Regimento, enunciado aqui pelo 
Senador JutahyMagalhães: 

"Art. 325. VerifiCada a existência de erro em 
texto aprovado e com redação definitiva, proceder-se-á 
da seguinte maneira: · · 

a) tratando-se de contradição, incoerência, preju
dicialidade ou equívoco que importe em alteração do 
sentido do projeto, ainda não remetido à sanção ou 
à Câmara, o Presidente encaminhará a matéria à comis
são competente para que proponha o modo de corrigir 
o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania antes de subme
tida ao Plenário; 

b) nas hipóteses da alínea anterior, quando a ma· 
téria tenha sido encaminhada à sanção ou à Câmara, 
o Presidente, após manifestação do Plenário, comu· 
nicará o fato ao Presidente da República ou à Câm~ra, 
remetendo novos autógrafos se for o caso, ou solici
tando a retificação do texto, mediante republicação 
da lei." : 

No caso em voga nada impede que a Câmara dos Depu-
tados faça a revisão aqui preconizada. A Câmara tem todas 
as condições de fazer a emenda de redação. 
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O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite V. Ex~ um a par-
te? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quero apoiar a análise 
que V. Ex' está fazçndo. Na verdade, tendo-se o conhecimento 
da teoria atinente ao erro, verifica-se que não houve erro 
de direito; houve erro de fato. Erro de fato perfeitamente 
consertável, como bem demonstra V. Ex' Poderia esse erro 
ter sido detectado aqui, nesta Casa, sendo a matéria remetida 
à Comissão Permanente que trata do assunto. Tudo seria 
corrigido facilmente. Já que está na Câmara, V. Ex' tem toda 
razão. Lá há órgão técnico que pode perfeitamente compati
bilizar isso apenas por uma questão de lógica. Agora, dar 
uma conotação política, querer fazer desta Casa incompe
tente; querer alarmar a economia brasileira, que não se alarma 
com mil escândalos, com a incompatibilidade que não foi 
produzida.entre artigos de um projeto de lei, isso realmente 
não tem a menor lógica. Estamos diante de um erro de fato, 
que poderia ter sido corrigido facilmente pelos órgãos técnicos 
do Senado. Mas a matéria já se encontra na Câmara, pela 
sua urgência que poderá fazê-lo. São duas Câmaras que se 
equivalem, trocam .de função, segundo o momento institu
cional. Então, quero apoiar V. Ex', que tem sido sempre 
feliz na tribuna desta Casa, tendo uma visão polftica excep
cional, que honra o nosso Partido quando faz uma análise 
d~sse quilate. Ofato é que estão jogando o Senado, devido 
a um mero acidente, contra a opinião pública, contra o traba
lhador, contra o empresariado,, contra todo mundo. E isso 
realmente não é~praticar a democracia. O certo é corrigir 
o que esteja errado. Nenhum erro é pt(rpétuo. A própria 
lei tem a sistemática para se consertar o que está. errado. 
Erro ou ignorância tem sempre o reparo legal. Quero felicitar 
V. Ex~. dando-lhe o meu apoio, sem querer me alongar para 
não prejudicar o brilhantismo da exposição de V. Ex' 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno aparte 
de V. Ex' Não há dúvida de que é exatamente isso: erro 
material. Qual é a filosofia do projeto apwvado no Senado? 
o Brasil inteiro sabe, o Governo também, a imprensa tem 
noticiado: o Senado da República aprovou a decisão de que 
a revisão salarial é bimestral. Isso está no projeto. Essa ~ 
a nossa orientação. Esse é o pensamento, é a filosofia; Essa 
é a emenda aprovada. Esse é o sentido do nosso projeto. 
É sobre isso que a Câmara vai decidir. 

Que o Governo aja, debata, discuta na Câmara. E aquela 
Casa, em instância final, no caso, soberanamente, vai decidir 
se são dois ou quatro meses. 

Mas daí a querer dizer que o Senado criou um monstrengo 
jurídico e criou um drama e uma perplexidade na economia 
do País é uma falta de respeito à verdade e a esta Casa. 

O que vejo de sério, Sr. Presidente, é que creio, estou 
na expectativa, ouvindo no· rádio, lendo no jornal e vendo 
na televisão - teremos logo um novo Ministro do Trabalho. 
Surpreende-me a pouca duração do mandato do atual Mi
nistro. 

Reparem que estamos vivendo uma crise em que .um 
ex-Ministro está tendo analisado o seu comportamento pela 
sociedade e por uma Comissãode Inquérito desta Casa. E 
o outro está diante dessa realidade que vemos, porque o Presi
dente da República, no domingo, em cima da decisão que 
adotamos aqui, houve por bem, lá no seu descanso de Araxá, 
convocar a cúpula do Governo para conversar sobre o aumen
to do salário mínimo. Sua Excelência chamou o Ministro da 

Previdência, o Secretário Jorge Bornhausen e o Ministro da 
Economia, Fazenda e Planejamento: Não chàmou o Ministro 
do Trabalho. --~ 

Se nã~hâmou o Ministro do Trabalho para discutir o 
aumento.do salário mínimo, creio que isso se deve a um fato. 
Na verd~de, S. Ex1 foi chamado a renunciar, foi convocado 
a se d~mitir e estamos diante dessa realidade. O Ministro 
do Tfabalho foi publicamente demitido pelo Presidente da 
Rep~blica. Só falta saber se ele irá entender o recado de 
que ôeve largar o Ministério ou se o Presidente avançará 
o sin~l e o demitirá de uma maneira frontal, em que ele 
abrirá\o jornal e encontrará a sua demissãó. · 

Lamento, Sr. Presidente, a fórmula pela qual o Presidente 
da RepÓ~lica trata o Ministério do Trabalho. Um Ministério 
que foi ctiado, afinal de contas, exatamente pelo seu avô. 
O seu avô f~ve a idéia, elaborou a tese, foi o autor do projeto; 
o Dr. GetúltQ. Vargas escolheu e criou o Ministério do Traba
lho e o fez o primeiro Ministro do Trabalho do País. Parece 
que o neto, pelo jeito, não tem muita simpatia por aquela 
Pasta. 

Primeiro, nomeia um que deixa sofrer o desgast(;! que 
sofreu. Eu dizia outro dia que no regime parlamentarista duvi·. 
do que um Ministro sofresse o desgaste que o Sr. Magri sofreu 
- e tenho o maior respeito por esse cidadão. Acho que ele 
não tinha condições de ser Ministro da Previdência, pQdia 
até ser Ministro do Trabalho, .mas não tinha competêhcia 
para ser Ministro da Previdência. E irresponsável é o :presi
dente, que escolhe, e o deixou no cargo durante dois anos. 

Pois agora nem mais escolhe o novo Ministro · e está 
aí o cidadão, eu' não o conhecia, dizem que é um homem 
respeitado -' e sem mais· nem menos o Presidente • comete 
esse deboche, esse acinte. Ele não tinha o direito de agi'r 
assim com o novo Ministro do Trabalho; Afinal, sei eu por 
que cargas d'água, em todo de!Jate.em torno d,o novo salário 
mínimo não se tomou conhecimento da presença dele? De 
qualquer maneira, na hora em que o Presidente da República 
chama, perante a Nação, b Ministro da Economia, o Secretário 
de Assuntos Polfticos e o Ministro da Pre':'idência para discur· 
tirem o salário mínimo e não .chama o Ministro do Trabalho, 
parece-me que a demissão já está decidida. É essa a maneira 
de ser, a fórmula do Senhor P,residente da. República, sobre 
a qual realmente temos as nosl\laS interrogações, Quer Q Senhor 
Presidente demitir o Ministro' doTrabalho, demita-o! Não 
precisa humilhá-lo perante a Nação. Ele .rião tinha ó dire!to 
de humailhá-lo diante de todo' o País." Quer o Senhor Presi
dente da República pressionar a Câmara, <!ialogar com aql!ela 
Casa para derrotar a emenda do. Senado, tudo bem, tem' o 
direito de fazê-lo; quer vetar o projeto, se .for aprovada a 
bimestralidade, tem o direito. . .. , 

O que. não pode fazer é lançar a sociedade brasileira 
contra o Senado, dizendo que nós votamos como o fizemos 
porque há.alguns Senadores magoados. Não sentiisso nesta 
Casa. O que verifiquei foi um longo debate e Senadores que 
votaram com profunda seriedade e, espírito de responsabi
lidade. 

Uma hora dizem que os Senhores aprovaram a bimestra· 
!idade do reajuste porque não obtiveram vantagens,. porque 
têm interrogações quanto aos benefícios, aos cargos que o 
Governo está oferecendo. Não é verdade. Não senti isso por 
parte do Senado da República. . · 

Outra hora que o. Senado Federal votou dessa meneira, 
porque está magóado em virtude de o processo ter chegado 
a esta Casa na última hora. Poderíamos ter votado a favôr 
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da emenda bimestral por essa razão,.mas. não me parece ter 
sido essa a causa de termos votado à fav,or da emenda. Vota• 
mos assim porque o trabalhador, em uma inflaÇão mensal 
de, no mínimo, 20% ao mês, não te~ reajuste é um aQsurdo, 
é uma crueldade. É. uma injustiça que ele só tenha a revisão 
salarial quatro meses depois, quando, em te~e, ter& o seu 
salário de 100 dólares reduzido a 40 dólares. · 

Não me parece que o Senado Fêderaltenha votado esse 
projeto como votou pôr que esteja magoado. Podemos estar 
magoados? Podemos. Podemos considerar uma injustiça os 
projetos chegarem a e.sta Casa .na \Íltima hora? É verdade. 
Mas essa não foi a .causa. O Senado Federal votou, porque, 
analisando o projeto, ficou a favor dos trabalhaôores,tentando 
reparar um pouco uma tremenda injustiça que:) eles estão so
frendo. · , ' . .' . , . 

Em uma terceira hora, dizem . .que esta Casá criou um 
monstrengo jurídico, que é exataménte esse 'que daria aos 
trabalhadores pasmem Y, Exª' · um, ::ala rio de 3 milhões 
de cruzeiros. Isso não é V(;)rdade. Respeitem-nos! 

O Presidente da República quer vetar a .emenda? Vete"a. 
Sua Excelência qu·~r agir junto à Câmara dos Deputados, 
com a sua maioria, para que elarevogue a emenda?,Faça,oj 
mas vamos nos fazer respeitar! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite~m~V .Ex~ um ~parte? 
O SR. PEDRO SIMOl'l-,-- Ouço V,,'~x~ comprazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Quando falam em três milhões 
de cruzeiros em dezembro, devem estar prevendo um aumento 
terrível--da inflação! Não devem estar acreditando na .política 
econômica! O próprio. Líder do Governo na Câmara dos De-
putados! ' 

O SR. PEDRO SIMON - O Mirlistt6 da Economia; Fa-' 
zenda e Planejament0 , disse ao Fundo Monetário Interna
cional que a inflação de qezembro será d~22%. O compro-
misso é esse. · 

O Sr. Humberto Lucena--:-P.~rmite-~e ,V. Ex~ um apart~? 
O SR. PEDRO SIMON~ Ouço V:Ex' com praze~: 

o Sr. Humberto Lucena·- Nobre Senador, V. E~; neste 
instante, fala em nome. da Bancada do·'PMDB, extérn'ando 
o nosso ponto de vista a respeito.dessà itiiJ.téria. Na verdade; 
há, parece, o intuito ,de fazer terrodsll,lq,em torno· de um 
problema de tanta importância, qual seja ío do reajuste do 
salário mínimo. Acho que o Senado nãq agiu hicorretall1erite, 
pelo contrário, V. E.J'~. tem razão, o que.se quisfazer,.aqui,. 
foi o reajuste bimestral. Quero dizer à V. Exª. que o nobre 
Deputado Genebaldo Correia, Líder do,PMOB, está tentando 
acertar com as demais LideranÇas oposicionistas, só pará efeito 
de sistematização do texto, uma· emerid'a1 de !'édaÇão, parà 
tornar mais clara a intenção do Senado nesse sentido, o 'que, 
aliás, poderia ter sido feito no Senado se, como disse V. 
Ex~ no início do seu discurso,: não tivesse havido tanta pressa 
na apreciação da matéria. · 

O SR. PED~O SIMON - Agradeço n•uito o aparte de 
V. Exl, que é meu, Líder. 

Era o que tinha a diz\')r, Sr. Pres~dente, levando aqui, 
apesar de adve~sário,, a minha solidariedade ao Ministro do 
Trabalho. 

Creio que em política é bom nos respeitarmos e no~ valori
zarmos ao nível de não fazer aos outros aquilo que não deseja
mos que façam conp~co. Creio que isso .é muito importante. 

Meu abraço e a minha solidariedade ao Ministro do Tra
balho. Não sei se s, Ex' fica, mas se voltar creio que terá 
uma bela atuação pela sua experiência. Talvez tenha sido 
melhor sair rapidamente do que o seu antecessor, que teve 
um.longo período e saiu tão dolorosamente. 

O SR .. PRESIDENTE (Lucídio Portella) Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: - quero externar a minha solidariedade à 
Deputada Estadual Maria José Rocha, do Partido dos Traba- 1 

lhadores, pelo fato de, no exerCício de seu mandato, ter profe
rido da tribuna daAssembléia Legislativa da Bahia, em Salva
dor; críticas ao comportamento polítiCo do Governador do 
Estado, e, por essa razão '-imaginem os senhores- está 
sendo ameaçada de ter o seu mandato cassado. 

Um parlamentar, tanto um Deputado Estadual quanto 
como Federal ou um Senador, não pode ter o seu mandato 
<;_assado em decorrência· de suas palavras, opiniões e votos. 
E preciso respeitar-se a liberdade de expressão e manifestação; 
a inviolabilidade dos mandatos não pode ser ameaçada por 
cau,sil 'ele Pill~vrall e opiniõés. Isso é importante para o exercício 
da democracia. · · 

Étriste saber que o.Governador Antônio Carlos Maga
lhães, diante do contundente discurso da Deputada Maria 
José; pronunciado em setembro último, quando, aliás, ela 
era ·membro do Partido Comunista do Brasil, externo sua 
indignação: Naquela oportunidade, a Deputada Maria José 
mostrou como o Governador Antônio Carlos Magalhães esta
va encaminhando. à Assembléia Legislativa uma mensagem, 
segündo. a qual aqueles funcionários de confiança do Gover
nador,'de·livre provimento, teriam ou um aumento da ordem 
de 300%, enquanto que· para os duzentos e cinqüenta mil 
funcionários públicos de carreira, o ajuste seria de apenas 
35%. 

.'Comopreterir'de duzentos e cinqüenta a trezentos mil 
servidores públicos em favor daqueles que ocupavam cerca 
de 100 cargos em comissão?· 

Diante daquela mensagem e, inclusive, levando em conta 
que para; os; servidores estadúais não 'haveria retroatividade, 
enquànto·para os que iriam ganhar 300% a mais, aquele ajuste 
seria reatroativo a maio, ela começou a se perguntar e a dizer 
que o Goverandor Antônio Carlos Magalhães tinha uma atitu
de de quem desprezava os servidores públicos. 

· Disse ela; por exemplo, que enquanto o Governador An
tônio Carlos Magàlhães, de avião, viajava para Londres para 
fazer cirurgias, aos servidores estaduais tantas coisas eram 
negadas. Ela chegou a mencionar que o Governador queria 
acabar com a Universidade Federal da Bahia, com a univer
sidade gratuita no País, ao mesmo tempo que parecia ter 
uma atitude de quem não gostava do professor, lembrando 
que o Governador havia se aposentado como professor sem 
ter dado aulas na Universidade Federal da Bahia. 

Telefonei ao Governador Antônio Carlos Magalhães soli
citando compreensão em relação a sua atitude. Disse o Gover
nador que ela, ao final de seu pronunciamento, teria utilizado 
uma expressão que feriu a ele prqprio, a sua senhora e aos 
que trabalhavam no Palácio de Ondina, e propunham que 
ela modificasse o teor dessa expressão final. 

Orá, seria importante ·que·, apesar da contundência da 
análise da Deputada Maria José, pudesse haver e espero 
que haja ... 
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o sr. JosaphatMarinho-v. Ex~ me permite UI1l aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o nobre!, Senador 
Jbsaphat Marinho com muito prazer. · 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador. Eduardo Sl1~ 
plicy, pediria a V. Ex~ que atentasse em que o Gove~ador 
<:la Bahia não está, de modo algum, ameaçando o mandato 
da Deputada Maria José Rocha. b Governador,sentindo~se 
ofendido, promove ação penal, ou seja, uma medi~a legal 
contra a Deputada. A justiça é· ql\em dirá se ·a acusação .é 
procedente ou não e se cabe puni-la ou não, tudo, entretanto, 
na forma da ConstituiÇão e da lei, vale dizer, qGpvernadqr 
submete-se à lei como qualquer cidadão', e a justiça vai diz;et · 
se cabe· ou não uma punição. Nãó há, portanto, .nenhUma 
ofensa à ordem constitucional na· providência adotada ·pelo 
Governador. · · 

O Sr. Jutahy Magalhães_;_ V. Ex• me, permi~e um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte nóbre 
Senador Josaphat Marinho, mas parece-me que a história polí
tica da Bahia está a indicar um procedimento de .natureza 
mais político do que jurídico e como o Senador Jutahy Maga
lhães, muito melhor do que. eu, conh~ce a História daB~hia. 
Com muita honra, concedo o aparte ao Senado htahy Maga-. 
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pelo menos, em algumà coisa, 
conheço-a mais do que V. Ex~ Mas dizem que o diabo, à 
medida em que o tempo passa, aperfeiçoa as suas "malva
dezas". Temos observado exemplos que nos deixam preocu
pados, na Bahia, como o caso que V. Ex~ aborda neste instan
te. Gostaria que o Senador Josaphat Marinho tivesse toda 
a razão, quando diz que caberia apenas. à Justiça. de'cidir. 
Mas lamento discordar de S. Ex~ Eu me tenho atrevido ultima~ 
mente a fazer previsões, quase como se tivesse uma bola de 
cristal. E uma delas que acredito· possa fazel', inclusive, neste 
caso, é a de que o cronograma desse ato é o seguinte·: a 
Assembléia, hoje, iria dar a licença para processar.a Deputada 
Maria José. Não o fez, porque, com o falecimento do ex-Go
vernador Antônio Balbino, a sessão de hoje não se realizou. 
Então, amanhã dará. A Justiça irá processar ,a Deputada, 
e ela será condenada. Após a. con,denação, será pedido, na 
Assembléia, o processo de cassação de mandato por falta 
de decoro da :Peputada. Esta é a previsão.que estou fazendo 
hoje. E vamos ver, no futuro, o que vai ocorrer. No passado, 
Sr. Senador, quando o Governador António Carlós Magalhães 
assumiu sei primeiro governo na Bahia, fiz oposição aS: E~, 
apesar de pertencermos ao mesmo Partido. Havia alguns tra
balhadores ligados a mim que faziam também oposição, entre 
eles o Deputado Manoelito Teixeira, que havia sido ·o penúh 
timo colocado na eleição e era necessário fazer ~om que .eu 
tivesse certeza de que as ações contra mim e. contra meus 
amigos seriam as mais drásticas possíveis. Conseguiu o gover
nador que o Tribunal Regional Eleitoral decidisse apártear 
o Deputado Manoelito Teixeira da Assembléia, anulando uma . · 
urna do município de Côcos, onde ele havia recebido votação; 
ele deixaria d~ ser eleito e ficaria como primeiro suplente. 
Infelizmente, morreu um Deputado,. Renato Medeiros Neto, 
e o Deputado Manoelito Teixeira não perdeu o mandato. 
Há poucos dias, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia conde
nou o Sr. Luiz Pedro !rujo, que se candidatara a governador 
do Estado, por ofensas ao Sr. Governador do Estado da Bahia, 
também através de um processo. O Tribunal Regional Elei
toral da Bahia tem dois desembargadores, dois Juizes, dois 

-\- ----·----------
Advogados e um r~presentante da Justiça Federal. Coinciden· 
temente,! o único vo~o contrário à condenação foi o do repre
sentante·da Justiça 'federal. Dois causídicos que fazem parte 
do Tribunal RegionillEleitoral foram advogados do Sr. Antô· 
nio. Carlos Magalhães. Um deles, o Dr. Genaro, pessoa de 
bem, respeitada, conceituada, coincidentemente, foi advo
gado do atual Governador da Bahia no processo que estou 
movendo contra ele, que se retirou do processo quando assu
miu o lugar no Tribunal Regional Eleitoral; o relator também 
foi advogado do Sr. António Catlos Magalhães. Veja V. Ex' 
a coincidência, o único que não depende do Estado foi quem 
V{)tou contra, p representante da Justiça Federal. Tenho um 
processo cóntra o Sr. António Carlos Magalhães que estará 
prescrevendo, possivelmente, na próxima semana. Por quê? 
Porque na Justiça da Báhia não houve condições de ouviNe 
as testemunhas apresentadas por S. Ex~ o.processo levou 
mais .de .'um àno.· O Prefeito de Canavieiras, o ex-Prefeito 
de Barreiras 'e o secretário' de Planej,a111entó não .eram encon
trados para prestar depbimento. Mais de um ano a Justiça 
demorou para ouvir os três e não conseguiu. Agora, vai pres
crever. O que lamento, Sr. Senádor, é que o atual Gover
nador, tão acostumado a acusar os seus adversários, de ofendê
los,.de injuriá-los, é q~em está. agora querendo condenar os 
outros. Houve uma coincidência, Sr. Senador: vi uma fotogra
fia, no jnfcio de uma campanha, de .uma reunião no Palácio 
de Ondina, em· que doze pessoas ligaoas ao Governador da 
Bahia hàviam posado juntas; dos doze, nove haviam sido 
acusados de ladrão pelo Sr. Antônio Carlos Magalhães e já 
eram todos, àquela época, correligionários do Sr. Antônio 
Carlos· Magalhães - um era o próprió Govell)ador atual, 
então não podia ser acusado por si mesmo. Pois veja, V. 
Ex~, como ele está acostumado a acusar os outros, no entanto, 
agora está buscando e porcoincidência condenou o Sr. Luiz 
Pedro I~ujo a 18 Il}ese(!, mas como é reu primário obteve 
sursis; Sr. Senador, espero que um dia se faça justiça na 
Bahia. 'tenho fé queüm dia isso ocorrerá. Lamentavelmente, 
enquanto isso não ocorrer, veremos a repetição de fatos como 
os quetêlli ocorrido.: A minha previsão; aó contrário do pensa
mento do SenadorJ o~aphat Matinbo, .vai ser pedida a cassação 
da Deputada Maria José em futuro próximo. 

.0. Sr. Jqsaph~t 'Marinho - Perrttite V. Ex~ um~ nova 
intervenção, já que fui nominalmente citado? 

.. O SR. EDUARDO SUPLICY-' Pois não; Apenas quero 
pedir ao Sr. Presidente, se possível, que prorrogue a sessão 
por alguns minutos', inclusive porque o.Sertador Ronan Tito, 
pelo que percebo, deseja usar da palavra por um motivo im-
portante. ' 

' /' 

. . ()SR. PRESIDENTE (LucídioPorte.Ua)- A sessão pode-
rá s.er prorrogada pór, alguns minutos. · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex~, Sr. 
Presidente. 

Concedo agora o aparte a V. Ex• Senador Josaphat Ma
rinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, não entrarei 
na análise dos fatos anteriores referidos ·pelo nobre Senador 
Jutahy Magalhães; sobretudo porque, ·relativos ao período 
da ditadura militar; ·em cuja época·, em vários momentos, 
ele e o Sr. Antônio. Carlos Magalhães eram correligionárids, 
e por todo esse período, eu era adversário do regime militar. 
Quero apenasfixat'o quadro atual. Pode-sé divergir da orien· 
tação do Sr. Antônio Carlos Magalhães,' mas S. Ex~ não está 
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. . . 
praticando nenhum ato de violência ou ilegal, pelo menos 
até aqui. O ex-Deputado, filho do Sr. Pe~ro I~ujo, foi conde
nado'pela Justiça Eleitoral por ter usado expressões injuriosas 
contra o candidato Antônio Carlos. Magalhães. A Deputada 
Maria José está sendo processada na forma da lei. O ex-De
putado Manoelito Teixeira, a que se referiu, também, o nobre 
Senador Jutahy Magalhães, .é hoje funcionário do Estado e 
continua num cargo do qual poderia ter sido afastado, e com 
o pleno consentimento do Governador Antônio Carlos Maga
lhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Há um equívoco, Senador 
Josaphat Marinho. Antes·, ele era funcionário da Prefeitura 
de Salvador, o seu.cargo é. de fiscal da Secretaria da Fazenda 
do Município de Salvador, e não foi nomeado por mim~ Mas 
isso não é importante. . . . . . · 

O Sr, Josaphat Marinho - V. EX' está enganado, ele 
está a serviço do Iapesb. O Sr. Manoelito Teixeira ocupa, 
hoje, com o consentiínentó do Governador Antônio Carlos 
Magalhães, um cargo nolapesb. 

O Sr. Jútahy Magalhães":"". Veja V. Ex~ como o Gover
nador é "bon~inho". . 

. O Sr. Josaphat Marinho .-. Mas o que quero assinalar 
- não. quero envolver a discussão dos fatos da política local 
-é que, até este momento, o Governador procede na confor-
midade da leL Dele, pode divergir-se, ma~ não se' lhe pode 
acusar violência. · ·. ' · · · ] 

O SR. EDUARDO .. SUPLICY ":"" Sr. Presidente, para que 
se possa através dos Anais examinar o conteúdo do que se 
está.se avaliari<"o, requeiro a transcrição do pronunciamento 
da Deputada Mari~t José, ~as manifestações de diversos parla
mentares, inclusive· do Presidente do PT, Luiz Inácio Lula 
da Silva~ da Comissão Executiva Estadual do PT da Bahia 
em solidariedade·~quela Dep11tada, salientando que o Gover
nador Antônio· Carlos ,Magalhães sentiu~se ofendido, e isso 
ele próprio me disse, por causa das palavras da sr~ Deputa<la 
Mafia José Rocha ao dizer: "Se gritar pega ladrão no Palácio 
de Ondina, certamente' não ficará ,ninguém", porque àv<diou 
que isso estaria ofendendo atqdos que ali trabalham; inclusive 
a sua senhora. Considero que aql.iilÍáuma força de expressão, 
da contund~nda. diante· da indignaÇão da Deputada Maria 
José à mensagem de ajustes tão diferenciados para os servi-
dores e para aqueles em comissão. · · · 

·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. · .. 

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O· SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 

A DEMOCRACIA NÃO PODE SER VIOLADA 

A Executiva Estadual do Partidó dos Trabalhadores vem 
a público, externar asila indigna9ão com a tramaque se 
desenvolve para cassar o mandato popular da deputada Maria 
José Rocha (Zezé) do Partido dos Trabalhadores, pelo fato 
desta, no exercício do seu mandato, ter proferido, dá tribuna 
da Assembléia, críticas ao comportamento político do gover
nador d,o Estado. A liberdade de expressão e. manifestação, 
a inviolabilidade dos m;:mdatos na expressão e manifestação, 
a inviolabilidade dos maudatos . na expressão· de palavras e 
opiniões, a imunidade parlamentar, são condições para a exis
tência da democracia e, portanto, devem ser preservados por 
todos aqueles amantes da liberdade e da deinocrac~a; 

O processo movido contra a deputada é uma tentativa 
de reedição dos expedientes. autoritários, de triste memória, 

"'",~ // 

como o AI-5, que amordaçaram o Legislativo e cassavam 
mandatos parlamentares por expressarem opiniões contrárias 
ao governo, e que agora, sepultados pelo povo brasileiro 
na Bahia o governo ACM quer ressuscitar com nova roupa: 
gem, revelando o seu caráter antidemocrático. 

Afirmando a sua profunda convicção democrática, o Par
tido dos Trabalhadores dirige-se aos deputados estaduais baia
nos, às instituições democráticas, à sociedade civil baiana, 
conclamando à manifestação contrária a esta iniciativa autori
tária do governo do Estado, em defesa da democracia e da 
liberdade de expressão. 

Comissão Executiva Estadual do PT - BA 

EM DEFESA DAS IMUNIDADES PARLAMENTARES 
DA DEPUTADA MARIA JOSÉ ROCHA LIMA (PT 
BA) . 

A ameaça. de suspensão das imunidades parlamentares 
da deputada estadual Maria José Rocha Lima (PT BA), 
para que ela possa ser processada a ;'edido do governador 
Antônio Carlos Magalhães agride· a consciência democrática 
da sociedade brasileira. 

A concretização desta ameaça representaria grande retro
cesso e assinalaria uma volta ao período de caça às bruxas 
que caracterizou a ditadura militar. 

Por estas razões, nós, representantes de partidos demo
cráticos, reunidos em Brasília, repudiamos qualquer tentativa 
de suspender as imunidades parlamentares da Deputada Maria 
José Rocha Lima, apelamos aos deputados membros da As
sembléia Legislativa da Bahia no sentido de que eles assumam 
uma atitude altiva e recusem esta pressão indevida, e concla
mamos todos os setores dem.ocráticos da sociedade brasileira 
a condenarem esta ação antidemocrática que tem por objetivo 
eliminar um mandato legitimamente conferido pelo povo da 
Bahia a Maria José Rocha Lima. 

Brasília, 30 de abril. de 1992. - Lula (Pres. do PT) 
Paulo Hartung (vice-líder do PSDB)- Aldo Rebelo (PC do 
B) - Jabes Ribeiro (PSP B) -V ice-Líder .,-Sérgio Gaudenzi 
(19 vice-Líder PDT) -José Carlos Sabóia - PSB - Augusto 

. Carvalho- PPS- Célio de Castro (Líder PSB)- Alcides 
Model - PT BA. 

ESTADO DA BAHIA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

O SR. PRESIDENTE (Eliel Martins)- Com a palavra 
a próxima oradora inscrita, Deputada MariáJosé Rocha, até 
15h. 25min. · 

ASRA. MARIA JOSÉ- Bem, Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, Sr~' Deputadas, Companheiros e Companheiras que 
estão nás galerias, em nome do meu Partido, o Partido Comu
nista do Brasil, eu quero, primeiro, elogiar a firmeza desta 
Bancada de Oposição minoritária, porém altiva corajosa, fir
me, que enfrentou estes dias de obstrução junto com os compa
nheiros, os funcionários. E também quero ressaltar que o 
Governador Antonio Carlos Magalhães está muito enganado, 
os funcionários públicos não são mais aqueles, que ele levava 
os quatro anos governando a Bahia e no último ano, às véspe
ras da eleição, algumas migalhas para conseguir fazer o Go
verno da Bahia, fazer o seu sucessor. Os servidores públicos, 
hoje, é essa turma que está, aqui, aguerrida, que passou a 
noite inteira nesta Casa, resistindo e denunciando para a im
Prensa baiana este absurdo, este massacre que se perpetra 
mais uma vez contra o funcionalismo público da Bahia. Mas 
eu quero, sobretudo, destacar,que o Sr. Antonio Carlos Maga-
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Ihães sai chamuscado desta situação, porque vocês observem 
que nós fizemos balançar a torre do Palácio de Onc)ina, onde 
está alojado o Senhor Feudal, Antonio Carlos Magalhães, 
que lamentavelmente de lá dar as ordens para essa Bancada 
silenciosa e envergonhada, tenho certeza que estes Deputados 
não terão coragem de olhar nos olhos dos seus eleitores, dos 
servidores públicos, os Senhores não saberão o que dizer .em 
casa, depois dessa vergonhosa atitude, aqui na Assembléia 
Legislativa. Eu quero também chamar atenção para esta men
sagem de reajuste eu quero reafirmar que é uma mensagem 
de condenação do servidor público e não ficará impune. Se 
o Sr. Antonio Carlos Magalhães pensa que a luta acaba aqui, 
ela começo exatamente aqui. Eu acho que quem não se deu 
bem foi o governador que preteriu cerca de trezentos mil 
servidores públicos para favorecer cem Cargos de Comissão, 
quem não se deu bem foi o Sr. Antônio Carlos Magalhães, 
que favoreceu seu chefe da Casa Militar, favoreceu o Procu
rador Geral do Estado com percentuais que se aproximam 
de 300% e não só isso, esse percentual de aumento com efeito 
retroativo a maio, quando negou a cerca de trezentos servi
dores baianos um& modesta reivindicação, a da retroatividade 
salarial para o mês de julho. 

Mas eu quero, Companheiros, sobretudo, dizer que ,o 
Governador Antonio Carlos Magalhães não gosta do servidor 
público, na verdade, o Sr. Antonio Carlos Magalhães tem 
avião quando quer viajar para Londres fazer cirurgia, porque 
não acredita, como eu venho dizendo, na saúde que ele conce
de ao povo baiano, como também o Goveniador Antonio 
Carlos Magalhães não quer o povo educado, por isso ele gol
peia a Universidade do Estado da Bahia e me parece que 
a grande denúncia que a gente tem para fazer aqui, é que 
o Governador quer acabar com a Universidade da Bahia, 
como Collor quer acabar com aUrtiversidade Federal gratuita 
no nosso país e mais, Companheiros, o Governador não gosta 
de professor, aliás, o Governador ri.ão gosta mesmo de profes
sor, até porque é um professor aposentado que nunca'pisou 
numa sala de aula, isso vem ·sendo freqüentemente denun
ciado. 

na justiça, contra esses atos que são arbitrários e que ferem 
a democracia em nosso Estado. · 

Eu quero concluir, companheiros, dizendo para vocês 
que o 'governador também é sabido e neste momento que 
o funcionalismo se sente humilhado, massacrado com esses 
baixos salários, e sabemos que no mês de setembro os servi
dores já estão recebendo salários, abaixo do mínimo, na Ba
hia, porque mínimo nacional, nos próximos dias, já deverá 
ser anunciado, o governador, como sempre tenta lançar suas 
bombas. 

O SR. PRESIDE;NTE (Eliel Martins) - Para concluir 
Deputada. · 

A SRA. MARIA JOSÉ ROCHA- Concluindo, Sr. Presi
dente. Essas bombas não passam de traques para desviar a 
discussão sobre a infelicidade que ele causa aos servidores 
públicos. Amanhã sairá na imprensa as contas do ex-gover
nador Nilo Coelho que está colocando em discussão para atro
pelar a pauta, as çontas do ex-gover,nador Nilo Coelho. Mas 
eu quero concluir, dizendo a vocês, se gritar pega ladrão no 
Palácio de Ondina, certamente, não ficará.ninguém. Compa
nheiros, a luta continua, viva a luta dos servidores públicos, 
pela democracia 
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------------------------------
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) V. Ex~ será 

atendido na forma regimental. , 
Uma vez feita a prorrogação, conc~do a palavra ao nobre 

Senador Ronan Tito, que disporá de apenas dois minutos 
para fazer o seu pronunciamento. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG .. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, esse tempo que V. Ex• me concede é suficiente 
para que eu use da palavra, Sr. Presidente, mas insuficiente 
para a homenagem que gostaria de prestar aos taquígrafos. 

A instalação da primeira Assembléia-Geral, Constituiu te 
e Legislativa do Império do Brasil deu-se no dia 3 de maio 
de 1823; e, por este motivo, os taquígrafos brasileiros escolhe
ram também o dia 3 de maio pdra a comemoração dessa 
arte que existe, em Roma, desde o tempo dos Césares. · 

Tive oportunidade, Sr. Presidente, de ler o artigo do 
Dr. Carlos Benedicto, Presidente da Associação Brasileira 
de Taquígrafos, publicado pelo jornal Congresso Nacional e 
achei-o muito interessante. Por isso, peço que o mesmo conste 
dos Anais da .casa. Trata-se de um artigo muito bem redigido, 
que mostra a Importância dos taquígrafos, principalmente para 
o funcionamento do Congresso Nacional. 

Particularmente, Sr. Presidente, devo muito aos taquí
grafos e aos revisores porque sou, sem dúvida nenhuma, o 
parlamentar menos erudito, menos culto desta Casa e assim 
o que mais necessita dos trabalhos da Taquigrafia q~e te~ 
sempre, justiça seja feita, melhorado os meus pronunciamen· 
tos, principalmente quando os faço de improviso. 

Quero levar aqui a minha homenagen:t simples, mas since
ra, a esses servidores do Congresso Nacional, que em dias 
como o da votação do salário, os revisores da Taquigrafia 
ficam aqui até às 5 horas da manhã. Na maioria das veze's 
nós, os Parlamentares, não tomamos conhecimento desse~ 
fatos como também não o faz a imprensa. 

Deixo aqui, consignado, portanto, o meu reconhecimento 
P.elo trabalho dos taquígrafos, porque eles registram a Histó· 
na. O trabalho que fazemos aqui, não houvesse o registro 
correto: exat?dos taquígrafos, ficaria à mercê, muitas vezes, 
da versao da 1mprensa, que nem sempre é exata e que nem 
sempre está presente aqui no Congresso Nacional. · 

· O Sr. Pedr~ Simon - V. Ex• me concede um aparte, 
Senador? , . 

O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, V. Ex• não fala 
só em seu nome, mas o faz em nome de toda a Casa. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• me concede um aparte, 
Senador? 

O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Ronan Tito, também 
subscrevo inteiramente a homenagem de V. Ex• aos heróicos 
taquígrafos, em nome do PT. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• também me concede 
um aparte, Senador? 

O SR. RONAN TITO - Com muito prazer, nobre Sena
dor. 
. O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ronan Tito, V. Ex• 

presta homenagem também em nome do PSDB. 

• O SR. ~ONAN TITO - Veja, Sr. Presidente, que eu 
nao pretendia tanto, mas consegui aqui a unanimidade. Estou 

falando aqui em nome do PSDB, do PT e do PMDB. Acho 
que S. Ex•' têm razão, porque, neste instante, há uma unani
midade no plenário pelo reconhecimento do trabalho dos nos
sos taquígrafos. 

Entendo até que, neste momento, prestaríamos a maior 
homenagem aos nossos taquígrafos, principalmente aos revi
sores, ~azendo a e,9.uiparação, em termos de remuneração, 
aos revisores da Camara, que ·recebem uma gratificação por 
ex~rcer.em essa função, porque, geralmente, o revisor fica 
ate mats tarde. E aqui, no Senado Federal não há ainda 
esse reconhecimento. ' 

· É uma su~estão à Mesa, para que faça i~onomia 
aos seus colegas da Câmara dos Deputados 'lheci-
mento aos serviços prestados por esses profissionv ts c )enado 
Federal. · 
. . Era? que tinha adizer,.Sr. Presidente. M~ito obrigado. 
(Muito bem!) · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO
NAN TITO EM SEU DISCURSO: 

TAQUIGRAFIA, 169 ANOS 

A tentativa ele abreviar a escrita teve· início no 
p.eríodo da: eloqüência romana, no ano 63 a.C., quando 
Marco. Túlio Tiro, um liberto e amigo de Cícero, inven
tou o ststema de notae, que foi empregado para registrar 
os discursos de Cícero, Sêneca e de outros Senadores 
romanos. O sistema inventado por Tiro foi ensinado 
nas escolas romanas, aprendido por imperadores e lar
gamente usado. 

É de Plutarco a afirmação de que os discursos 
de César e de ,catão, por ocasião da conspiração de 
Catilina, foram registrados pelo notarii,' •que haviam 
sido por Cícero distribuídos em várias partes do mundo. 

Após a queda do Império Romano, o uso·do siste· 
ma tironiano sobreviveu por vários. séculos, até que 
a Inglaterra se tornou o berço da moderna taquigrafia. 

No ·Brasil, os taquígrafos elegeram o dia 3 de 
mai~ ~ara ~ultuar o surgimento oficial da Taquigrafia 
brastletra. Aquela data·, ·no ano de 1823 instalava-se 
a Primeira Assembléia Geral Constituinte' e Legislativa 

· do Império do Brasil, presidida ·pelo Bispo Cápellão 
· Mor· D. José Caetano da Silva Coutinho, com· apre-
' sença do Imperador Pedro L , · 

O estudo erudito de um dos maiores historiadores 
brasileiros, o emérito Professor Pedro Calmou; regis
tra: . 

"A atenta leitura do Diário da Assembléia Geral, 
· Constituinte e Legislativa, disso dará a notícia que bas
te, quer para os pequenos problemas, agigantados no 
debate parlamentar, quer para os grandes antagonis
mos em que se prolongou. Ensaiava-se nesse ferve
douro de opiniões a estruturaÇão do regime. ' . 

· Acompanhamos pelo registro taquigráfico o des· 
dobramento de uma cena grandiosa. Percebe-se no seu 
enredo e no· seu transcurso a ansiedade com que os 
futuros estadistas do Império cuidaram de organizá-lo. 
São páginas de história política, de doutrina constitu
cional, de ardente polêmica, de eloqüência desatada 
desatada, de patriotismo claro, de sabedoria eonstru: 
tiva, de dialética afougeada, e de planos lúcidos e lar-
gos." ·~·· : 

A ASBRAT -~Ãssociação Brasileira de Taquí
grafos, ao rejubilar-se com o convite do Jornal do Con-
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gresso Nacional para produzir uma coluna sobre taqui
grafia neste periódico, deseja formular vot9s de pro
gresso aos taquígrafos que diariamente milit~m' no Le
gislativo, Judiciário, Executivo e nas entidades da ini
ciativa privada e que o exemplo de altivez, capacidade 
e competência dos que nos antecederam seja o grande 
objetivo de todos. Aos eminentes integrantes dos Pode
res Constituídos de nosso País, a homenagem da comu
,nidade taquígrafa brasileira e que possamos, juntos, 
por muito tempo, continuar a escrever a história desta 
Nação. 

*(Carlos Benedicto é Presidente da Asbrat, taquí
grafo do Senado Federal, bacharel em Direito e Jorna
lista.) ' · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A sugestão 
de V. Ex• será encaminhada ao Presidente, Senador Mauro 
Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL RO. Pronuncia o se-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'l' e Srs. Senadores, o 
País prepara-se para um dos eventos mais importantes do 
mundo pa área do meio ambiente e preservação da natureza, 
a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento- EC0-92, 'a realizar-se no Rio de Janei
ro, de 19 a 12 de junho próximo. Deverão ser tratadas ali 
questões delicadas para a existência do homem, questões estas 
que têm deterior.ado,. nós últimos anos, a qualidade de vida 
em nosso planeta, como o chamado efeito estufa, que provoca 
a ele.vação da temperatura da. terra, causada pela emissão 
do gás carbónico, queima de combustíveis fósseis, como o 
petróleo, pelos milhões de veículos automotores em todo o 
mundÇJ; a desintegraçã9 da camada de ozônio, no pólo antár
tico, devido à fabricação de. substâncias poluentes; a devas
tação das florestas, a poluição dos oceanos, etc .. 

E serão debatidos, obviamente, os instrumentos e provi
dências para reverter este quadro preocupante, como as altera
ções de padrões de produção industrial e consumo; a adoção 
de J,ll,ecanismos·antipoluentes nos automóveis; de uma política 
para preservar a diversidade biológica da terra, como as flores
tas e a fauna, e a criação de um fundo financeiro internacional 
para combater a poluição e conservar o meio ambiente e 
a natureza. 

Mas antes da EC0-92, Senhor Presidente, realizar-se-ão, 
também, no Rio de Janeiro, no próximo dia vinte e quatro, 
dois relevantes eventos introdutórios àquela Conferência, o 
Primeiro Seminário Internacional sobre Problemas Ambien
tais dos Grandes Centros Urbanos - ECO-URBS 92 e o 
Segundo Simpósio Internacional de Estudos Ambientais em 
Florestas Tropicais .Úmidas--, Forest'92, no auditório do Tea
tro Pedro I, Centro de Convenções do Hotel Nacional. Após · 
a solenidade de abertura, será inaugurada a Exposição Inter
nacional do ECO-URBS' 92 e Forest'92, seguindo-se um co
quetel oferecido aos presentes. 

Era o registro, Srs. Senadores, que desejávamos fazer 
sobre esses dois importantes eventos preparatórios à Rio-92, 
desta tribuna, e agradecer ao Presidente de sua Comissão 
Organizadora, Sr. Dorival Correia Bruni, a gentileza do con
vite para participar dos mesmos, na condição de convidado 
de honra. Erao que tínhamos a dizer sobre o assunto. Obri

·gado. · 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) 
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

Concedo a 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Senadores, 
um de nossos traços culturais mais nefastos, a repercutir em 
todos os segmentos denossa vida, é a cupidez da novidade. 
A nossa mania de mudança pela mudança, seja na esfera 
pública, seja na pessoql, parece ser conduzida por uma espécie 
de pensamento mágico em que a mudança sempre se sobrepõe 
à continuidade, seja ela política, administrativa ou pessoal. 

A sabedoria popular ironiza essa atitude quando diz, de 
forma caricatural, que todo novo chefe tem de mudar tudo, 
a começar pela posição de sua mesa. Com isso perde-se sempre 
em continuidade, em tradição, em reconhecimento do que 
já foi bem feito anteriormente. O que me traz hoje a esta 
Tribuna, Sr. Presidente, é exatamente uma reflexão contra 
esta atitude iconoclasta, é justamente a necessidade de preser
vação do trabalho técnico-pedagógico desenvolvido, .através 
dos tempos, pelas Escolas Técnicas Federais em nosso País. 

Permita-me, Sr. Presidente, de forma breve, rememorar 
o percurso que foi desenvolvido pelo ensino técnico profis· 
sional no curso de nossa história. (} ensino profissional, em 
nosso País, se origina de uma canicterística dual: foi criado 
para marcar ao lado do sistema de ensino regular uma finali
dade bem específica, qual seja: a preparação dospobres margi
nalizados e desvalidos, a fim de que pudessem atuar no sistema 
produtivo, nas funQões técnicas, localizadas nos níve.is baii'O 
e médio da hierarquia ocupacionaL ~em condições de acesso 
ao sistema regular d~ ensino, esses futuros trabalhadores iriam 
constituir a clientela de cursos variáveis de qualificação profis
sic;mal, que vão desde os cursos de aprendizagem rápida até 
·os cursos técnicos. Em razão disso, criaram-se, em 1909, os 
primeiros cursos profissionais, com o s,urgimento de 19 escolas 
de aprendizagem de ,artífices subordinados ao Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, em caráter ainda bem inci
piente.' 

Na década de. 40, com o estímulo do Governo Federal 
e custeada pelas empresas' com o fim clé a~endtyr suas próprias 
necessidades, surge a Lei Orgânica dQ 'f:n$i,no Industrial, crian
do as bases para um sistema de ensino profissional para as 
indústrias. O sistema era composto dé quatro elementos: rede 
federal, redes estaduais, rede Senai e escolas isoladas. A partir 
de então o ensino técnico industrial passou a ser um ramo 
dos dois ciclos do ensino médio, articulado com o ensino 
primário e com o erisino superior. Em relação a esse último 
a forma de articulação variou bastante rio tempo, sempre 
no sentido de facilitar o acesso dos conéluihtes do grau supe
rior. Depois de 30 anos de existência, o sistema de ensino 
técnico assumiu grandes dimensões: 11:3 ~scolas, qual'e 50 
mil alunos matricula'dos. Durante esse período formaram-se 
quase 40 mil técnicos. 

Em 1971, quándo o governo militar implanta a Lei n~ 
5.692, o sistema de ensino técnico oferecia, de acordo com 
pesquisa de Luiz Antônio Cunha, 26 especialidades diferentes. 
Os cursos de química, de eletrônica e de mineração e meta~ 
!urgia eram predominantemente oferecid.os pelas escolas isola
das; os de mecânica, de eletrotécnica, de edificações, de estra
das existiam mais freaüentemente nas escolas da rede federaL · 
A autonomia das es~olas técnicas federais, a partir de 1959, 
deu-lhes grande flexibilidade, acarretando o crescimento de 
matrículas e melhor adequação de seus cursos à realidade 
local. 



2844 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

A Lei n? 5.692/71 que estabeleceu o ensino de 29 grau 
como único e voltado à formação profis~ional obrigatória teve, 
entre outras causas de seu fracasso, 4 escassez de· recursos 
financeiros, porque não se previram fontes de financiamentos 
dos custos que a inovação exigia. Foi em razão desse fato 
que muitas escolas privilegiaram em seus currículos. áreas ter
ciárias da formação profissional, as quais não exigiam investi
mentos em equipamento, laboratórios e recursos humanos. 
Essa solução simplista e enganosa em niida ajudou no atendi
mento a uma demanda de profissionais técnicos. 

A partir de 1982, a Lei n• 7.044 alterou a Lei n9 5.692/71, 
desobrigando o 29 grau de feição profissionalizante, retomando 
assim a dupla opção: a do curso propedêutico, com ênfase 
na destinação de continuidade dos estu<;!os em nível superior, 
ou seja, "não terminal" "stricto sensu", e o profisional com 
ênfase na formação do técnico em 2~ grau, isto é, um curso 
terminal. 

Como bem apqnta. Cunha (1,977), P,Ode-se dizer que o 
sistema técnico~ industrial desapareceu,· o que não significa 
que tenha desaparecido o ensino técnico-industrial que ficou, 
desde a Lei n 9 5.692/71, diluído entre os cursos do novo 
ensino médio profissional. · . . 

Sr. Presidente, após tentar mudanÇas, marchas, contra
marchas que tão bem refletem aquela ·cupidez da novidade, 
a que me referi no início desse pronunciantento, uma verdade 
se sobrepõe, e justamente é essa verdade que de\ e set preser
vada: a importância da qualidade de ensino que as' Escolas 
Técnicas Federais ofereceram e oferecem à sociedade brasi
leira' ao longo dos anos. É inegável a qualidade desse ensino, 
pesql\Ísas já comprovaram a eficiência dos originários ·dessas 
escolãs no mercado de trabalho. Todas éssàs escolas se consti
tuíram, em maior ou menor escala, nuniáexperiência' vitorio
sa·. Algumas se notabilizam mesmo como' modelo dé ·ensino 
técnico-profissional, como as escolas de· Minas Gerais,·Santa 
Catarina e Bahia. 

Por isso mesmo que queremos manifestar nossa solidarie
dade à Escola Técnica Federal de Santa Catarina,' que luta 
para manter a alta qualidade de ensino conquistada por aquele 
estabelecimento, graças à dedicação e ef-iciência do seu côrpo 
docente. · 

O Ministério da Educação não vem' dando às Escolas 
Técnicas Federais o necessário apoio p·arà consecução de·suas 
diretrizes pedagógicas e administrativas.· Pior ainda é o fato 
desse órgão não cumprir acordo assinado com todas as entida
des representativas da classe docente,ignorando assim seu 
próprio documento assinado e divulgado' em nível naci0nal, 
por ocasião da greve. nacion!ll das Escolas, Técnicas Federais. 

Sr.s. Senadores, as Escolas Técnicas Federais constituem
se em experiências bem sucedidas no ensino profissioria:li'z:ante, 
devem ser preservadas e melhoradas; ·e' seu corpo' docente 
merece um tratamento condigno à importância dessas insti-
tuições. . . . 

Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Por~eUa)- Na presente 
sessão terminou o prazo para a apresentação de emendas 
ao Projeto de Resol1,1ção n915, de 1992, de.iniciativa da Comis
são Diretora, que dispõe sobre a represpntação do Co~gresso 
Nacional na Comissão Parlamentar Conju,nta do MercosuL 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. . 
A matéria será' incluída em Orde:íri do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) A Presidência 
lembra aos Srs. Senadores que, amanhã, às 17h, será realizada, 
no plenário da Câmara dos Deputados, sessão solene do Con
gresso Nacional, destinada a comemorar o Bicentenário da 
Inconfidência Mineira, e convocá sessão. extraordinária do 
Senado, a realizar-se amanhã, às .. 14h25min. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Lembro aos 
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para 
uma sessão conjunta, a realizar-se hoje, às l9h, no plenário 
da. Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais 
havendo a tr\ltar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a extraordinária de amanhã, às 14h25min, anteriormente 
convocada, a seguinte 

-l

REQUERIMENTO N9142 DE .1992 

Votação, em turno único do Requerimento n9 142, de 
1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado 
Federal, do artigointituli:tdo "Privatização daSPrisões", de 
autoda do Dr'. E~andro Lins e' Silva, publÍcado n'o Jornal 
do Brasil, edição de 4 de abril de 1992. 

._ 2-

. REQUERIMENTO N~ 2l0, DÉ 1992 

. Votação, em turno único, do Reque'rimento n9 210, de 
1992, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solici
tando,n0s termos do art. 397, l, do Regimento Interno, com
binado com o.art. 50,§ 1°, ela C<.msti.t~ição Feder1d, seja eonvo-

, cado o· Senhor Ministro de Estado da Economia, F;'l~çnd,a 
. e Planejamento, Dr.. Marcílio Marques Moreira,, pllra prestar 
esclarecimento sobre o Sistema Financeiro de Habitação ,no 
BtiiSÍl.. . 

.. :.._ 3-

, , , , . . , , . . REDAÇÃO FINAL , . 
PRQJ;ETO DE f.?ECR,ETO LEÇH~LA!JVQ N9 ?, D;E l99,2 

.Discussão~ em turno·único, da redação final (oferecida 
pela ComisSão Diretora em seu .Parecer .no 98, ·de 1992) ·do 
Projeto de Decreto Legislativo n9 8,· de 1992 (n? 34/91, na 
Câmara dos Deputados), que apFova•o texto•do Convênio 
para o funcionamento da ·Sede Acadêmica da Flaoco no Brasil, 

·celebrado entre o 'Governo da República Federativa do Brasil 
e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais 
·FLACSO.. 

...:._4-

REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO'N9 9,'DE 1992 
' ' ' ' ' .>' 

. . . Dis9us~~o, êm ,tupío ~niC<;>l dá redação, fim\1 (?fere9iifa 
pe\a Com,issão Diretora ,em, ~eu J'aJ;ecer n;' 99, de ,1992) do 
Projeto qe Decreto .Legislativo n9 9, de 1992 (n9 35/91, na 
Câmara. dos Deputados), que aprova o te>.;to.de Emenpa ao 
artigo 56 da Convenção sobre Aviação 'Civil Internacional, 
concluíoo.eni M:oritrea1, em 6 de outubro.de 1989. 

.'; \ ' ' 'I '' • ' 

O SR. ·PRESIDENTE (Lucídio Portellà1 - Está • encerrada 
a sessão: 

. (Levanta-se a sessão às IB horas e 44 minutps.)' 
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RETIFICAÇÃO 

ATA DA 207• SESSÃO, REALIZADA 

EM 18 DE NOVEMBRO DE 1991 

(PU~LICADA NO DCN- SECÃO II- DE 19-11-91) 

Na página n9 8080, 1• coluna, imediatamente após as assi
naturas do Parecer n9 462, de 1991, inclua-se por omissão 
o seguinte: 

PARECER N9463, DE 1991 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

Relator: Senador José Fogaça 

COMISSÃO TEMPORÁRIA 

Criada através do requerimento n9 146, de 1991, 
"com o objetivo de estudar, analisar e acompanhar as 
atividad~s. da conferência das nações unidas para o. meio 
ambiente e desenvolvimen,tC,l - EC0/92." 

3• reunião, realizada em 15 de agosto de 1991 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de agosto 
de mil novecentos e noventa e um, ·na sala de reuniões n9 
4, Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores 
Coutinho Jorge, Presidente, Valmir Campelo, Oziel Carneiro, 
João França, Áureo Mello, Fernando Henrique Cardoso, Ra-. 
chid ~aldanha Derzi; Esperidião Amin, Irapuan Costa Júnior, 
Aluízm Bezerra, Nelson Carneiro, Lavoisier Maia e Teotônio 
Vilela Filho, reúne-se a Comissãó Temporária EC0/92. Dei
xam de comparecer, por motivo justificado; os Senhores Sena
dores, Júlio Campos, Darcy Ribeiro, Ronaldo Aragão, Dario 
Peréira e Amazonino Mendes. Havendo número regimental, 
o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensado a 
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 
Em seguida, informa que se encontra presente o Senhór Em
baixador Marcos Azambuja, Secretário-Geral da Comissão 
Interministerial do Meio.Ambiente, que irá fazer uma expo
sição detalhada sobre o andamento dos trabalhos técnicos 
e· o coriteúdo das propostas do Governo que. irão compor 
o documento a ser encaminhado à Conferência·da ONU sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Após a explanação 
do Senhor Secretário Geral da Cima, usam da palavra, pela 
ordem de inscrição, os Senhores Senadores Oziel Carneiro, 
Fernando Henrique Cardoso, Irapuan Costa Júnior, Aluízio 
Bezerra, Lavoisier Maia e o Sr. Presidente Coutinho Jorge. 
Prosseguindo, o Sr. Presidente agradece ao ilustre Embai
xador Marcos Azambuja por sua presença a esta Comissão 
e pela. importante· colaboração prestada através da brilhante 
exposição feita. Dando continuidade a reunião, o Senhor Pre
sidente· informa que o segundo item da pauta trata da proposta. 
apresentada pela Assessoria deste órgão, sobre a metodologia 
de trabalho a ser seguida pela Comissão, bem como o crono
grama de eventos para o segundo semestre deste ano. Colo
cada em discussão e votação é a mesma aprovada por unanimi
dade. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário da Comis
são, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, indo a publicação juntamente com as notas 
taquigráficas. 

/~ -~ __ / 

/Anexo-à ata da 3~ reunijio da Cçm'Íissão Temporária, 
criada através do Requerimento"-11'!~~140, de 1991-SF com o 
objetivo de estudar, analisar e acompanhar as atividades da 
conferéncia das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desen
volvimento - EC0/92. Destinada a ouvir o depoimento do 
Sr. Embaixador Marcos Azambuja, Secretário-Geral da Co
missão Internacional do Meio Ambiente, que se publica com 
a devida autorização do Senhor Presidente da Comissão. 

Presidente: Senador Coutinho Jorge. 
Vice-Presidente: Sen~r Valmír Campello 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.). 

CONFERÊNCIA DAS ORGANiZAÇÕES PARA MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

EC0-92 

Notas Taquigráficas da Re11nião de 15-8-91 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Sr. Embai-
xad?r Marcos Azambuja, Srs. Senadores, Srs. da imprensa 
aqm present~, Srs: Assess?res, é com grande satisfação que 
estamos.~qu.l reumdos, ma1s u~a vez, para o prosseguimento 
das audienctas da .nossa Comissão ·do Senado. Federal que 
trata de acompanhar e participar deste grande programa, desta 
grande. reunião, a conferência mundial conhecida como 
~CQ-92. ' 

. Lembro que na última reunião tivemos a satisfação· de 
ouvu, como estamos fazendo nesta primeira fase, os membros 
do Governo Federal, ligados à Secretaria do Meio Ambiente. 
Ouvimos o Secretário-Geral, Sr. Eduardo Martins e a Ptesi
dente. c:!,? lbama, Sr~ ~ân~a Munhoz, que aqui fizeram uma 

. expostçao bastante .objebva a respeito do relatório técnico 
• que o Governo Federal está preparando exatamente pam esta 
grande conferência. 

Hoje, temos a satisfação de ter entre nós o ilustre E~bai
xador Marcos Azambuja, que tem uma responsabilidade mui
to grande em relação a esta conferência, e com ele vamos 
encerrar a fase de audiência das autoridades oficiais do· Go
verno Fe.deral ~a~a que, a partir da próxima audiência~ possa
mos ouv1r os v anos segmentos da sociedade brasileirá ."--- im
pr~nsa, empresários, as chamadas zonques e. os fóruns. regio
nais que pretendemos fazer em todas as regiões do País. , 

· Qu~r.? lem~rar também.aos Senadores presentes que após 
a expostçao do llustre embatxador, teremos uma parte muito 
rápida no final, que é a discussão da metodologia e do crono
grama de eventos que teremos nesta Comissão, a .partir da 
próxima reunião. . . . 

Sept maiores delongas, eom satisfação, passo a ·palavra 
ao nosso caro Embaixador Marcos Azambuja, que·nos honra 
com sua prese?ç~ e, por .certo, trará subsídios importantes 
para esta Comtssao que v1sa, exatamente, acompanhar pari 
passu tudo aquilo que está sendo feito no Brasil em relação 
a esta grande conferência das Nações Unidas voltada ao de-
senvolvimento e ao meio ambiente. ' 

Com a palavra, portanto, o ilustre Embaixador Marcos 
Azambuja. ' · · . 

O SR. EMBAIXADOR MARÇOS AZAMBUJA -'
.Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Srs. Senadores, minhas Senhoras, meus Senhore's' vou 
lhes fazer uma exposição que será breve e creio - e~pero 

que não será supérflua sobre como vamos e aonde vamos. 
Farei uma retrospectiva que acho necessária. 
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A preocupação mundial com as questões de meio ambien
te, a preocupação organizada, começou no fim da década 
de 60 com uma mobilízação de algun~ países desenvolvidos 

é bom assinalar que a preocupaçã0 foi, inicialmente, de 
alguns países que .viviam o seu primeiro désencanto pós-in
dustrial e que culminou na Conferência de Estocolmo, de 
1972. Mas é no fim da década de 60 que a idéia de desenvol
vimento, de progresso, que sustentou todo ó século XIX e 
boa parte do século XX, começa a ser questionada em algumas 
das suas premissas fundamentais: as premissas do esgotamento 
dos recursos, da degradação da qualidade da vida e de certa 
desumanização do homem, por formas impiedosas de.desen
volvimento e progresso. Sobretudo, criam-se, na década de 
60, certos grupos de reflexão dos quais o mais notávelé o 
Clube de Roma; que faz, pela primeira vez, uma reflexão 
global sobre o mundo a partir da premissa de que os recursos 
não eram inesgotáveis, que o homem tinha a capacidade de 
fazer dano irreversível as palavras, então, eram novas - aos 
chamados ecossistemas, a idéia de quehavia certas fragilidades 
sistemicas no mundo, a idéia de que certas espécies estavam 
ameaçadas e que certos produtos não-renováveis iriam se esgo· 
tar num prazo limitado. 

Peço a bondade de lembrarmos, todos, que no fim da 
década de 60 o desenvolvimento era uma idéia ainda com 
grande vitalidade internacional, e o meio ambiente, uma idéia 
que começava a nascer. 

O que se pretendeu em Estocolmo, em 1972, foi dar 
uma dimensão ecológica ao desenvolvimento; a tónica era 
o desenvolvimento, e o que se queria era uma dimensão am
biental ao desenvolvimento. Portanto, a idéia vigorosa, em 
72, er_5t do desenvolvimento e a idéia que nascia e queria 
espaço era a do meio ambiente. Em 1972, as preocupações 
não eram globais, no sentido que hoje são; as preocupações, 
em 72, dos negociadores de Estocolmo, eram essencialmente 
com a proteção de certas espécies ameaçadas. Havia, se quise
rem, uma visão romântica da natureza - a proteção do ele
fante africano, a proteção da águia-de-cabeça-branca ameri
cana a visão era emblemática, certas espécies esta:vam dra
maticamente ameaçadas e nelas, na baleia, no elefante, na 
águia, no condor andino, havia o sfmbolo que a causa preci
sava. Então era uma causa emblemática e focalizada. E havia 
uma visão catastrófica ou catastrofista de que recusas naturais 
não-renováveis teriam prazo de esgotamento muito próximos. 
O Clube de Roma pretendia ou propugnava que o petróle.o 
se esgotaria em poucos anos, certos minerais mais raros idem; 
então vivíamos a idéia de ameaça de extinção de certas espé
cies, esgotamento de recursos naturais. 

Não posso interromper a cada um q4e chega para home
nagear os Senadores, mas, por favor, senão ficaria muito en· 
trecortada a minha exposição. . 

Mas peço atenção para isto: em72, há uma grande confe
rência que resume sua ação na defesa de espécies e na percep
ção de esgotamento de recursos naturais. Isso, em 72. 

O Brasil participa, em 72, de uma maneira muito vigorosa 
e muito defensiva. Acho que todos aqui somos contempo
râneos de 72 e dessa fase. A posição brasileira, que vivia 
um ciclo de aceleradíssimo desenvolvimento, é de que essas 
causas no meio ambiente eram ou romântico-ingênuas, na 
melhor hipótese, ou parte de uma conspiração internacional 
para freiar o nosso desenvolvimento. A atitude brasileira em 
Estocolmo é dupla: primeiro, de que isso são preocupações 
de países decadentes que tinham pequenos territórios, que 
tenham pequenas preocupações, um pouco Bélgica, um pouco 

Holanda, pequenos países que já tinham passado ~ fase da 
sua grande expansão e da sua criatividade e que se preocu
pavam com essas coisas menores. Ou a visão, se quiserem 
mais conspiratorial, de que havia no mundo, diante do próprio 
lançamento do Brasil para o crescimento e a modernidade, 
um desejo de cristalizar o status quo internacional - certos 
países que já tinham chegado, chegavam; os que não chegavam 
não chegariam. De modo que haveria -o que sempre inquie
ta o Brasil uma cristalização da ordem internacionaL A 
posição do Brasil é vigorosa, é ativa, o Embaixador Miguel 
ficamos, então, identificados como um país ante-meio am

biente. Criam-se estereótipos: A idéia de que o Brasil era 
um país contra o meio ambiente e a favor do desenvolvimento. 
Não era verdade, mas as simplificações ocorrem a idéia 
de que o Brasil era um país que queria, então, importar polui
ção. Ficaram um pouco consagradas, na época, certas frases, 
talvez atribuídas de maneira maldosa ou malévola, de que 
o Brasil queria trazer poluição se o preço dela fosse cresci
mento acelerado. 

Então, 72 produz o documento Ata de Estocolmo, cria 
uma organização inte.rnacio.nal em Quênia, em Nairobi, que 
é a UNEP, e é marcada por esse romantismo. A própria 
escolha de Quênia como local de uma organização interna
cional marca isso: É a proteção das grandes planícies, dos 
grandes altiplanos de Serengeti. Não é um organismo para 
.atuar .junto a Genebra, Viena, Nova ·Iorque; é colocado, a 
rigor, no próprio .campo para mostrar a sua pureza. Então, 
72 é romântica, é catastrofista e é precursora. E se dá num 
momento em que desenvovimento é uma grande idéia e o 
meio ambiente. não. 

De lá para cá mudou muita coisa. Mudou o Natal, muda
mos nós. Houve um amadurecimento da reflexão ecológica 
e da reflexão desenyolvimentista. Os ecologistas se dão conta 
de que os recursos naturais não iam acabar de um dia para 
o outro. Não sei se todos se recordam que havia tabelas então 
de que o tungstênio duraria mais 3 anos, o petróleo mais 
10 anos, titânio mais 15. Então, se dá conta a Humanidade 
de que os recursos naturais não renováveis têm vida muito 
mais longa e que a tecnologia encontra caminhos para substi
tuí-los ou encontrar novas técnicas de extração; isso é impor
tante. 

A. segunda coisa é queM um relativo sucesso na proteção 
de espécies ameaçadas. Quase todJ~s aquelas que foram objeto 
de. atenção preferencial sobrevivem e hoje estão em fase de 
expansão. Depois há um desenvolvimento também da filosofia 
de parques nacionais. Todos os países, uns bem, outros mal, 
criam parques reservas santuários, em suma, há um sucesso 
nos objetivos. 

Por .outro lado, nesses anos todos, o desenvolvimento 
se deslegitima. Começa a haver .de parte do próprio mundo 
industrializado e não industrializado um desconforto crescente 
com o desenvolvimento, que parece não atender à totalidade 
das expectativas humanas. De 72 para 92, portanto, há um 
redirecionamento das preocupações ecológicas e um desen
canto com o desenvolvimento na sua versão mais crua, expres
so em ganhos de produto nacional e de renda per capita. 
Ao mesmo tempo, surgem novas teorias que substituem na 
áre.a ambiental as antigas. As preocupações com as espécies 
continuam, mas nós passamos a ter os chamados temas globais 
ou chamadas as grandes questões atmosféricas. A Humani
dade volta a se preocupar com o efeito de aquecimento, cama· 
da de ozónio, degradação dos. oceanos, em suma, temas que 
pela sua abrangência são naturalmente transfronteiriços, tran· 
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sideológicos e transpolíticos. Então, há uma mudança do foco, 
9e uma proteção quase que romântica de certas espécies, 

"'de certos produtos, para a percepção de que o 1Planeta, e 
i:;ôirteça a se falar cada vez mais do Planeta, não de uma 

''maneira metafórica ou poética, mas como expressão de uma 
.ê~paçonave em que estamos todos embarcados, em suma, 

0 6 Planeta passa a ser objeto de uma reflexão que se pretende 
2íentífica e sensata. Então, muda o foco. Não é que o outro 

··desapareça, ele é apenas superado. 
E dois, o desenvolvimento se deslegitima e, sobretudo, 

-vou usar uma expressão sai de moda; Primeiro, porque 
os países em desenvolvimento, em grande medida, deixam 
de se desenvolver, portanto uão há mais aquela força e nem 
aquele dinamismo; dois, porque os países já desenvolvidos 
passam a fazer uma pregação .quase que hostil ao desenvol
vimento. Então, surgem tensões novas nessa equação entre 
desenvolvimento e meio ambiente, o que cabe ao desenvol
vimento e o que cabe ao meio ambiente. Essencialmente, 
portanto, nós nos aproximámos da conferência do Rio, com 
um outro quadro cultural, político e económico marcado pela 
vitalidade das idéias ambientais e pelo enfraquecimento. do 
ldeário desenvolvimentista. · 

Quando o Brasil se dá conta de que um novo. c:iclo de 
conferê~tias internacionais, que nós chamamos Conferências 
Inteinacionais,Normati\las, está por se inaugurar,- os senho
res sabem que em 92 há a Conferência do Rio do Meio Am· 
biente e Desenvolvimento; em 93, a conferência que deverá 
ser em Bonn ou Berlim, sobre direitos humanos; em 94, haverá 
uma conferência sobre população; em 95, sobre a mulher, 
em suma, há um novo ciclo de reflexão internacional, um 
novo ciclo que se inal,lgura, o arasil se dá conta de que haverá 
uma nova grande conftCrêneia sobre o desenvolvimento e meio 
ambiente. E a primeirà decisão. tomada na administração ante
rior, no Governo do Presidente José Sarney, foi a de que 
o Brasil pleitearia sediar a conferÇnc;ia. Essa decisã.o foi crucial 
p~ra tudo quese segue.Se o Brasil não presidisse a confe
rência, a nossa capacidade de influir sobre os seus rumos 
seria muito limitada, o. Brasil seria apenas um dos grandes 
atares trabalhando na conferência. A decisão de atrair a confe
rência buscou aumentar o nosso poder de influÇncia nos rumos 
dos trabalhos. É como um pàís OU Ul)l time que convida O 
outro para jogar no seu campo por acreditar que a sua torcida, 
o seu campo servirão como ahwancas de prestígio. Então, 
o Brasil, ao decidir ser sede da conferência, pretende, sol;Jre
tudo, aumentar a sua influência no jogo. Para legitimar essa 
pretensão, o Brasil usa um argumento essencial: é de que 
poucos países no mundo dão atenção simétrica e equilibrada 
a desenvolvimento e. a meio ambiente; o Brasil é um deles. 
O argumentosímplisticamente é o seguinte: os grandes países 
industrializados, hoje, só. se preocupam a rigor com .o meio 
ambiente, porque o desen,vo\vimento deles já foi atingido. 
Para a grande parte dos países mais pobres, o meio ambiente 
é uma abstração, o que interessa é o desenvolvimento porque 
na situação de extren:.a penúria, ele apenas conta. O Brasil 
é um dos sete ou dez países no mundo capaz de pensar simulta
neamente em meio ambiente e em desenvolvimento. Nós te· 
mos, portanto, a capacidade legitimadora de darmos atenção 
simétrica às duas pontas da equação. O Brasil não descuida 
do desenvolvimento, o Brasil não pode deixar de pensar no 
meio ambiente. · 

Então, se faz uma campanha para que a conferência seja 
no Brasil, essencialmente para que a conferência sendo no 
Brasil, não seja sobre o Brasil. Eu não quero fazer um jogo 

de palavras, mas o essencial a ser dito é isso. Ao ser no 
Brasil, nós procuramos nos assegurar que a conferência não 
será sobre o Brasil. Então, eu estou lhes dando com grande, 
eu espero, transparência, o que foi o processo de reflexão 
que nos levou a sediar. O Brasil sendo sede ganhava alavan
cagem e influência, o Brasil ao ser sede garantia que desenvol
vimento e meio ambiente teriam tratamentos paritários, o 
Brasil ao ser sede garante que a conferência, ao ser no Brasil, 
não será sobre o Brasil; esse é o objetivo. Ao atrairmos a 
conferência, o Brasil compra um compromisso internacional 
da mais alta ordem e complexidade: de sediar a maior confe
rência internacional até hoje realizada, num momento em 
que. as idéias sínteses estão na sua mais alta efervescência. 
E, ~;~o .mesmo tempo, o Brasil vai sediar três eventos. Há 
uma grande conferência mundial diplomática, que é a confe
rência do Rio, há uma cúpula mundial de Chefes de Estado 
e de Governo convocados para essa primeira cúpula mundial, 
e há um imenso fórum em reunião de organizações não gover
namentais, que são, no caso do meio ambiente, ,aquelas que 
alimentam o ideário da reflexão ambiental. ·Então o Brasil 
compra a obrigação de sediar três eventos simultâneos, sinçrô
nicos, na mesma cidade; isso é um compromisso extraordi
nário .. 

Então essencialmente nós temos uma grande conferência, 
um conjunto, um complexo de conferências no Rio de Janeiro, 
em junho de 92, e para isso eu vim aqui dizer aos senhores 
jo que·nós esperamos fazer e como nós nos preparamos. Des
culpem-me a digressão, mas é para colocar o que vai haver 
no Rio, no quadro de uma. seqüência históri~!l de aconteci
mentos. Essencialmente, o Brasil, qu.ando obteve a sede, ele 
saiu da posição de candidato à posi~ão de. parte contratante. 
Os senhores sabem que quando um país oferece sede de uma 
conferência internacional, ele assina um'acordo com as Náções 
Unidas em que ele se compromete form~lmente a executar 
certos serviços. Não há, portanto, eu queria que os senhores 
entendessem, voluntarismo. O Brasil não é um dono. de casa 
que será mais' ou menos generoso, ele é parte de um acordo 
internacional em que ele tem que cumprií: aquilo que ele 
pactuou, que são as garantias de segurança, eficácia e conforto 
para a conferência. . . 

A decisão da sede fqi das maisangustiantes de que eu 
participei. o Presidente, num primeiro !p-Omento, tiriha uma 
inclinação pela Amazônia, desejava, já que via. tanta preocu
pação, que o Brasil se mostrasse na amazônia. Nós proçuramos 
todos os meios, mas logisticamente não havia como reunir 
30 mil pessoas numa capital amazôniça por mais que se tentas
se. ·Eu faço uma digressão, quase pitoresca, eu cheguei· a 
fazer c.ontatos com companhias de navegação internacional 
para grandes navios, que traríamos ou, para ~el~m ou para 
Miinaus, para ancorá-los para servir d~ hotelaria flutuante. 
Quando o maior navio do mundo, que é o Queen Elizabeth, 
só tinha mil e cem leitos, nós precisaríamos de 20 navios 
como o Queen Elizabeth. A operação passava a ser o desem
barque na Normandia, eram operações que a guerra no de
serto do Golfo nada se compararia, e o Presidente, a contra
gosto, abandonou o que seria a sua preferência inicial de 
prestigiar a Amazônia. Nós tínhamos que negociar finalmente 
entre Brasília, Rio e São Paulo. A decisão ficou para o Rio 
de Janeiro por um conjunto irresistível de argumentos. O 
primeiro dos quais, é que os organizadores externos preferiam 
o Rio, por uma s~rie de fatores que eu não entrarei. Mas, 
de qualquer maneira, e nós não podíamos dividir a confe
rência, porque uma das regras do jogo é que a conferência 

"-· 
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não pode ser fraturada. Pode haver acontecimentos antes, vai procurar é um começo de negociação internacional sobre 
depois, outros desvinculados dela, ma~ ela é una e num só os limites das emissões de gases tóxicos na atmo~Sfera que 
local. Brasília, que pretendia, acabou recebendo uma confe- têm um efeito, presume-se, de aquecimento e degradação 
rênciainterparlamentar. Em suma, houve um grande desejo da qualidade do ar. Não há certeza desse efeito. Um dos 
de acomodação com Curitiba, com São Paulo, com Brasília, problemas dessa grande investigação ecológica eni nível mun
para que todos tivessem um quinhão, mas o Rio de Janeiro dia!, é que tenios que agir na base de suposições, porque 
era a cidade que tinha maior qualificação hoteleira, Riocentro, quando houvesse a certeza seria tarde para agir. É um parado
tráfego, grande aeroporto internacional, preferência das NaA xo! Temos que agir sem convicção certa, porque, quando 
ções Unidas para sediar. E assim será no Rio de Janeiro,/ houvesse a convicção certa, o tempo tería sido perdido para 
num· mês particularmente agradável do Rio, porque de baixí~- a correção. Isso é difícil. Quem requer grande rigor científico 
sima ocupação hoteleira, de clima particularmente amend,. diz: Mas, olha, não uma prova convincente de que o mundo 
De modo que o Rio de Janeiro, que é uma cidade de turismo, esteja aquecendo, de que sejam essas emissões que estejam ... 
de verão, viverá, no inverno, um seu grande momento.• \Há evidências muito significativas, mas é prudente agir-se 

Além desses três grandes acontecimentos que falei, cúpu- \de uma maneira acautelatória, porque, talvez, quando a prova 
Jade chefe de estado, conferência mundial, forum de organiza- \eja cabal, não haja mais muito mais o que se possa fazer. 
ções, haverá- e o Rio para isso é extraordinário- imensas 1 Então, o primeiro grande objetivo da conferência é uma 
festividades simultâneas. Chegamos quase ao ponto de inibir cÓnvenção sobre alterações climáticas. Segundo objetivo é 
novas idéias, chegamos ao limite da crilitividade, há feiras, u~a convenção sobre biodiversidades, que é um tema de uma 
há shows, há shows de música, há demonstrações de paraque- riqueza extraordinária, porque afeta toda a capacidade gené
dismo, há ópera, há música sinfónica, a capacidade de fazer tilfa do planeta. Quer dizer, o que existe na natureza ampla
chegou ao limite. E o limite é quando não há ~ais salas ~ente desconhecido e que são aqueles modelos que permitem 
para fazer, nem con'diç'ões de organização, mas é um iiCO~tyci- /que em Medicina, que em desenvolvimento, nós tenhamos 
mento extraordinário. · . / a criação ainda para ser exàminada. Isto é uma outra imensa 

Para montar isw, o Governo brasileiro criou duas cojsás, área e que ao Brasil tem interesse particular; porque somos 
pára preparar a conferência: uma Comissão Intermi'nisterial detentores de grande parcela dessa biodiversidade, sobretudo 
preparatória da conferência, a CIMA, que repres~fâ· quase na Amazónia: Terceiro, será um problema geral, não será 
a totalidade dos atores que interessam eum grupo de tr~balho em convenção alguma declaração sobre florestas, em que aí 
nacional, que é o grupo de trabalho executivo. Então, temos o interesse brasileiro é mais acentuado geograficamente. Ha
um grande colegiado inümninisterial de que participam tam- verá o que se chama ou o que se tenta chamar de estatuto 
bém ONG, que faz. a reflexão, sobretudo o que será conteúdo da terra. Procura-se um texto que tenha o valor que teve 
da conferência, sua parte substantiva, e um grupo de trabalho a declaração universal dos direitos humanos em matéria de 
nacional, com sede, sobretudo, no Rio de Janeiro, no 'Jardim direitos humanos, que seja a primeira vez que a humanidade 
Botânico,' chefiado pelo Secretário de Administração Federal, fala da humanidade, do 'planeta na sua to.talidadeoÉ o estatuto 
Carlos Garcia, que é quem está montando o espetáculo. Esses da terra. Há a agenda 21, que .é aquela para o século 21, 
dois grupos se fundem, há interpenetraÇões, há corttatos, p0r- que s.erá U\11 plano de ação jogado para o milênio do século 
que não se pode separar forma de fundo, evidentemente. que se abre. E, finalmente, haverá as chamadas medidas insti
Mas, então, temos uma comissão interministerial, te~ eis~ um tucionais que tratarão de que órgãos, que agências, que ferra
grupo de trabalho' executivo. E estamos em pleno andamento mentagens se criará para que todas essas idéias tenham aplica
de terminar o acordo com as Nações Unidas para a montagem, ção. Então, o que queria dizer é que estamos trabalhando 
ampliação do Riocentro, e há um efeito para o Brasil muito com um menu, com um cardápio de opções ambicioso: uma 
benéfico. Essa conferência, não seise durante ela nós tereilios convenção sobre clima, uma convenção sobre biodiversidade, 
grande ganho, mas, antes, ela nos tem, sido milagrosà. Ela uma .declaração sobre florestas, o estatuto da terra, agenda 
permitiu, primeiro, uma reflexão nacional que não se fazia · 21 e mecanismos institucionais de solução de problemas. Isso 
há muito tempo. · ' · . ·é o que se ·pretende. 

O Brasil pensa sobre ele mesmo, o Brasil dialoga co.m As ONG, terão também seus textos, seus objetivos, mas 
o mundo de maneira que não fazia há muito tempó. . tudo confluirá para isso. 

A Conferência, nó Rio de Janeiro, gérou um mçtabolismo E, finalmente, como vêm Chefes de Estados e Presi-
na cidade, no município, no estado múito favorável. A Confe- dentes, eles serão segnatários, ou do Estatuto da Terra, ou 
rência provocou, eu1 Curítiba, iniciativas interessante~. Em de vários desses instrumentos para lhes dar um problema das 
São Paulo, feiras proveitosas. Aqui, em Brasília, na áreainter- dificuldades. Se os Chefes de Estados- imaginamos sessenta, 
parlamentar, a Conferência teve um e'feito catalizádor bo.m setenta ou oitenta, e nunca se tentou nada nessa escala -
sobre o BrasiL De modo que acho que . a Co.nferência, na vêm no começo no início da conferência para um debate geral, 
sua preparação, galvanizou a opinião pública nacional, é um a conferência se esvazia depois, porque, evidentemente, saio
belo acontecimento. do eles, ela perde status. Se eles vêm pàra o fim-de-semana 

Queria lhes dizer o que a conferência deve produzir além intermediário., que coincide como o dia da terra, o começo 
de evento. Quer dizer, todo grande acontecimento tem uma não tem brilho e o fim não tem brilho. Se eles vêm apenas 
química dele própria,· o que acontece nele. Mas, o que ela para o fim, eles não participam da arquitetura inicial da confe· 
pretende produzir é o seguinte: ela deverá se desdobrar em rência e apenas da sua solenização. Então os pro.blemas são 
várias vertentes. Primeiro, espera-se que nós possamos con- de toda ordem também e desafiadores. Este é o objetivo. 
cluir uma convenção sobre mudança climática. A convenção da conferência. 
l}ão será extensa, porque o trabalho levará muito mais tempo. Creio que com isso eu lhes dou o essencial do que foi 
E sobre o chamado efeito estufa. Quem fala disso fala de a preparação, do que é a montagem, os órgãos que temos. 
aquecimento ou emissão de gases tóxicos. Então, o que se Queria lhes falar que, fora daqui, tudo se conduz centralmente 
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sobre um comitê preparatório das Nações Unidas que se reúne . iremos ouvir a imprensa, os empresários, as organizações não-
alternativamente em Genebra, e Nova Iorque. ;A primeira governamentais e os foros regionais em todo o BrasiL 
sessão foi em Nairobi e é para onde se encaminhai Mas como O o~jetivo da nossa Comissão é altamente operacional, 
não está andando com a velocidade, teremos que usàr esses concreto,\é para acompanhar, avaliar tudo aquilo que está 
temas alternativos, já haverá reuniões aqui, no Brasil, breve, . , st:ndo feit~ pelo Brasil para essa grande conferência das Na-
de personalidades eminentes. Creio que a Margareth Tatcher, ções Unidas para o meio ambiente e desenvolvimento, chama-
o Eduard Shevarnadze, Nobuko Takchita virão, a Sr' Gron da populatmente de EC0-92. 
Bruntland, todos os grandes nomes do mundo virão, em pe- Posted~rmente, lembro aos Srs. Senadores que vamos 
quenos grupos, tratar de assuntos aqui, no Brasil. Essencial- discutir a m~tologia. Por isso pediria que permanecessem no 
mente o que lhes queria dizer é que, para o Brasil, o prestígio recinto algun~ minutos após as intervenções que farão ao nosso 
de sediar é imenso, que o risco do insucesso existe. ilustre confer~ncista; O nosso'conferencista tem uma grande 
' Nós podemos ser incompetentes na montagem, mas sinto responsabilid~de na coordenação global dessa conferência 
um tal espírito de acerto que não creio. O que me preocupa mundial e por\ esse motivo ele é o último cónferencista do 
hoje, se eu, lhes pudesse ser muito franco, é 'Um ,pouco de ·governo brasileiro a participar desta Comissão. 
nt;cessidade de dispersão das. nossas preocupações além do , .Gostaria d~ passar a palavra aos Senadores inscritos. Coo-
Rio de Janeiro. No início; a preocupação com o .Rio era tão cedo a palavra !ao ilustre Senador Ozíel Carneiro. 
necessária, porque era a sede, que nós descuramos um pouco . ' o SR. O~IEL CARNEIRO s, r. ConfereQCÍSta, Sr. 
o resto do País. Então é preciso fazer mais do que uma confe- . · · 
rência do Rio de Janeiro, uma conferência nacionaL Presidente, S~s. Senadores, ouv1 ,com atenção a, e~posição 

de V. s~, embora tenha chegado um pouco atrasado. 
preo~:;~ç~~~:!~~g~rJ'a~:ã~~~e~~ze;~~~.o cr:~!a~~~i~~~:~ g:: Não te9bs nenhuma dúvida que, mesmo com a existência 
a conferência no Brasil não é sobre .o Brasil r muito menos , de. l,llgum:r deficiências infra-estruhuais, a organização da 
sobre a. Amílzônia; que só e,stamos fazendo a conferência EC0-92/ erá quase perfeita, porque coordenad~ pelo Itama
no Brasil não para diminuir .a nossa soberania, a nossa influên- .raty, gÚe tem uma experiência :muito grande neste calllpo. 6 que nos preocu, pa, evident, emente, e não condenamos, . cia, mas para. ·reforçá,la. Não convidamos o mundo ao. Brasil 
para nos despir; convidamos 0 , mundo ao Brasil para firmar pelo contrário, até louvamos, a iniciativa do govçrno do .Presi-

, a nossa transparência. a nossa boa fé, 0 nosso desejo de coope-. iient~ 'Sarney de t,razer para o Brasil a sede dessa co~ferência, 
' é s~m dúvida nenhuma o posicionamento político do gpverno 

rar. Isso é um exercício de afirmação vigorosa de soberania brasileiro nesta conferência. o. que nos, pre.o,cupa, repjto, é 
e de clarividência. Não é um ato de renúncia. que as decisões ou a Car~a da Terra, a ,Agendíl 21 n.em tanto, 

l)e :modo que acho que isso tem que ser dito, porque ·mas algurpa convenção que ali for estabelecida, .possa deter-
, ,quem está •OperandO' a conferência fica tão .preso à miudeza · 'minar algum arranhão à soberania nacional. . 

do, dia a, dia que perde um pouco dessa visão. Assim, queria · · ' · is~o poderia àcontecer com a sede aqui no Brasíl'ou com 
dizer aos Senhores, ao me ofetecet às perguntas, que a~olherei a: ~éd~ .em qualquer .~utra cidade de qualquer outro País, . 
com a maior satisfação, que isso aqui é parte do que é neces- Ainda ontem, lemos na imprensa H!le os Estados Unidos, 
sário fazer,,explicar·melhor aconferência;porque aqui, por- .na reúnião do co~itê preparatório, não aceitou a proposta 
que ôs temas, porque se ela se fizer no quadro de uma posição · dó Secretário. da Conferência sobre 0 controle da. atmosfera 
brasileira solidária e lúcida, ela será um grande acontecimento. · nÇJ que diz respeito à poluição. 0 Govern? americano estribou, 
Se ela se fizer num clima de desconfiança interna, ela perderá embasou a sua arl$umentação exat11mente n<_l tese de, ql!e nós 
um pouco. Esse exercício que se• fez de subsídios técnicos brasileiros, que répresentamos Estados da Federação que 
.para a, elaboração do relatório nacional procurou isso, abrir compõem a AmazpniaLegal, te;mos. chamado a atenção,de 
o debate' à,cidadania. ·todo ,'o, :País. , . . . · . . ' ' .. 

. • Acho que foi uma boa idéia·e uma idéia arriscada.: Não · · :Nilo há dúvipa que a conferência .sendo no Brasil . c 
quero me arrepender, da. idéia; porque. o que. ela pretendeu não uma conferência para resolver . problemas do Brasil -
foi trazer, pela primeira vez na História do Brasil; um debate 0 no.sso País estará exposto porque a própria opinião pública, 

, à totalidade .do País. o que é sempre, uma boa coisa, mas em tema tão confl~tante e tão polên:lico, vai fazer o strip-tease 
uma coisa arriscada. ' ' nacional, o que não' deixa de ser justo. · 

Estou inteiramente às ordens dos Senhores, não só para · · · ,I;,ntâo, 0 governo americano lançou àgora uma' questão 
esse encontro, para outros ao longo dos riteses,·porque esse .sobre aquilo que ine parece que na Çaitâ d,a Te~ra ,se~il.l 0 
é um assunto de acomp'anhamento assíduo. O que estou dizen- popto básico, qual se'ja, 0 controle. qa, pohlÍção atwosfé,dca, 

, do agora, creio, baliza o.essencial. ·. . , '.. exatamente para,evíta~ o efeitoes,tl!~a, que ,V. s~.muito bem 
.. Deixarei, com o Sr. Presidente, um papel de referência expôs. E alegoJ.l, p~ranão apoiar e rejeitar- porque 0 aineri-

.',mínima•que• diz apenas e que·são as·nossas estruturas, mas, cario rejeitou, embora a maioria tiye~se aceito a proposição 
. no Itamaraty, tão perto, ou aqui, contem comigo píua esclare- · -, 0 problema de soberania nacio~al. 
cimentos; com a.freqüência do interesse d0s Senhores. Fico 
honradíssimo pelo convite. Estou disposto a responder a todas Quando se fala numa proposta de preservação de 'florestas 
as perguntas. tropicais, também ficamos preocupados, porque na Amazônia 

O SR.· PRESIDENTE (Coutinho Jorge),- Srs. Senado
res, iremos passar agora à fase de questionamento .. 

Lembro, também, aos Srs. Senadores que nesta fase da 
nossa Comissão do EC0-92, na nossa reunião de hoje, tere

, mos a última audiência com o setor público federal, portanto 
com as autoridades federais, A partir da próxima reunião, 

existem todos os ingredientes, não diria pata uma intervenção, 
mas para uma influência muito grande, nas decisões.sobre 
o destino do desenvolvimento daquela região. 

Trata-se de uma região despovoada, é uma região onde 
foram detectadas ricas províncias minerais e que tem sofrido, 
inclusive, nas suas trocas comerciais reações de países, princi
palmente, da Europa. 
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Agora mesmo, a Holanda está tent~do fazer um movi- d~\que era impossível reunir tantas pessoas em qualquer das 
menta, tomar uma decisão e estender isso à comunidade co- prirtçipais cidades da Amazônia, seja em Belém, seja em Ma
mum, que madeiras oriundas da Amàzônia não teriam acesso naus~ e também a solução do navio não daria certo porque 
ao comércio holandês e, por extensão, ao europeu. a protundidade de cal agem para acesso às duas capitais é 

Li rapidamente a proposta que foi apresentada em Lon- muito \pequena e os navios teriam que ficar muito distantes, 
dres na última reunião dos Sete Grandes, onde se pleiteava e o Sr~ terminaria fazendo um desembarque da Normandia 
um bilhão de dólares em financiamento para um projeto piloto lá real~ente. · 
na região Amazónica, especificamente, na região do Programa ~preciso que o governo brasileiro, embora saiba que 
Grande Carajás. não l1á nenhuma obrigação nesta conferência de se levar em 

Nós, amazônidas, temos idéias conflitantes com aquelas cqrit'a este relatório, ele pode até ser desprezado, conforme 
defendidas pelo Secretário do Meio Ambien.te. Não por que as normas da própria ONU. Gostaria de dizer que, li rapida
queiramos o desenvolvimento da Amazônia a qualquer custo, /mente, porque é muito extenso, mas ele começou tratando 
absolutamente. Achamos que deve haver a preservação, deve I . portanto, do que mais polui hoje, a Terra. O que é? É a 
haver o desenvolvimento sustentado, deve haver o' zonea- pobreza. Então, nesta conferência, temos que levar a opinião 
menta ecológico, mas as coisas que são, feitas em relação brasileira de que queremos o.nosso desenvolvimento, até por
à Amazônia não partem de pesquisas, não partem de'expe- que a Conferência de Estocolmo tratava mais de desenvol
riências e nem levam em conta as experiências regionais. vintento do que de preservação do meio ambiente, que precisa-

Verifiquei que existe a idéia de se reflorestar um milhão mos, no nosso desenvolvimento. Temos que erradicar a nossa 
de hectares na· área do Projeto Carajás, não que tenha sido pobreza, não só no Brasil como nos outros países da América 
devastada pelo programa Carajás, mas devastada. ao longo do Sul, porque, é, sem dúvida nenhuma, o maiorfator polui
da existência da civilização naquela área. dor. Quando é devastada a Floresta Amazónica sem embasa-

0 Governo indica para aquele higar o plantio para o . mento tecnológico ou verdade científica, isso é feito em razão 
florestamento com o cacau e a seringueira: A Ceplac já prb'vou . da pobreza que lá existe. Dentro dessa pobreza, estamos eul
que o cacau é i1;1adequado para aq\lela área em razão das minando com a nossa pouca cultura em relação preservação. 
condições climáticas; a seringueira é uma atividade que eçono- Então, gostaria também. de colocar a V. Ex~ de que, 
micamente hoje é inviável na Amazônia. mais uma vez, nós, da Amazônia, estaremos atentos, torcemos 

Isso mostra que há muito artificialisnw, muita literatura, pelo êxito da·convenção; porque somos brasileiros e ficamos 
muito projeto inviável em termos de Amazônia e mais o des- felizes em ver tantas figuras importantes aqui, mas reagiremos 
perdíeio de recursos. · se houver alguma decisão que implique em obrigação oficial 

b nossa preocupação é exatamente a mesma ·que o gover- do Governo brasileiro nesta conferência. E para me tranqui-
no americano detectou em relação à atm0sfera, mas nós nos lizar, gostar~a de ouvir a opinião de V. Ex~. 
preocupamos com a sober:ania nacional e damos um exemplo: 
Recentemente, a ONU que é uma organiz11ção que foi criada 
com o sentido de manter a paz no mundo, sofreu \lm revés 
muito grande no problema do Golfo Pérsico. E, .além. <,lo 
revés, ela que seria, vamos dizer, a defensora da. paz, ela 
foi um móvel da. guerra .. Não teve a. çapacidade de evitar 
a guerra, mas teve, sem dúvida· nenhuma, a capacidade· de 
mobilizar as nações mais.desenvolvidas para provocar aquela 
guerra; 

Gostaria de fazer a primeira pergunta, já que V; Ex~, 
pela origem diplomática e pela profunda experiência nos as
suntos políticos internacionais, e como o Brasil é um membro 
da ONU e é obrigado, sem dúvida nenhuma, a acompanhar 
as suas resoluções e foi o que aconteceu recentemente 
na guerra do Golfo Pérsico; aliás fonios até muito prudentes 
na nossa posição ---:- levando em conta que nenhum acordo, 
nenhuma convenção internacional teria ~alidade no território 
brasileiro se não atendidos os dispositiyos constitucionais de 
homologação e aprovação pelo Senado, se esta convenção 
internacional ou esta Carta da Terra yai hnpor ao Governo 
brasileiro alguma obrigação oficial, ou simplesmente, como 
aconteceu na reunião .em Estocolmo, tivemos lá como nosso 
orador o saudoso ministro Costà Cavalcailti, por sinal o ho
mem que defendia a tese de conquistar a Amazônia pela pata 
do boi, o que foi também um erro? Gostaria de ter este esclare
cimento: se a decisão nesta convenção vai implicar, taxativa-, 
mente, numa obrigação do governo brasileiro? 

E conforme a resposta de V. Exª então teríamos que, 
aqui no Senado, tomar algumas providências de salvaguarda 
para a nossa soberania. Esta é a primeira colocação. 

A segunda, aceito perfeitamente a argumentação, como 
homem da Amazônia e representante •do •Estado do Pará, 

'O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Passo a pala-
vra ao Embaixà~or Marcos Azam~uja. . . . 

Q SR, EMBAIXADOR MARCOS AZAM.ijUJA- No
bre Senl;ldor Oziel Carneiro, darei uma resposta que, pela 
brevidade e não faz justiça à sua exposição, tocará nos dois 
pontos das suas perguntas. Em primeiro lugar, se se a dotar 
na conferência um estatuto. da terra,. esse documento deverá 
tçr, em toda a.probabilidade, um earáter,de declaração. Por
tanto, não criará compromissos de natureza jurídica, nem 
obrigações que exijam do Brasil cumprimento no sentido mais 
rigoroso da palavra. Como a todo texto que um país adere 
de boa-fé, haverá o engajamento nosso com a .ling1.1agem e 
com :seus objetivos, mas não será um instrumento especifi
camente jurídico. 

A convenção que se possa a vir adotar, essa sim, uma 
convenção tem um caráter de obrigação. Se chegarmos a ado
tar, no .Rio de Janeiro, uma convenção-arcabouço ou uma 
convenção-quadro sob alterações climáticas, esse processo de 
negociação será longo antes, durarite, e será· submetido, evi
dentemente, ao Congresso brasileiro para avaliação. 

Queria lhe dizer uma coisa que· acho essencial, Senador: 
as diminuiÇões de soberania não se dão, geralmente, em gran
des conferências multilaterais. As grandes conferências mun
diais são uma garantia da soberania dos mais fracos. Os gran
des preferem a negociação bilateral, preferem os pequenos 
grupos, preferem as situações em que a sua força e o seu 
peso são esgamadores. 

O multilateralismo universal é a melhor garantia dos paí
ses que dispõem de força intermediária. Não é uma garantia 
absoluta, mas é a melhor carta. A pior carta é aquela em 
que nos enfrentamos com disparidade de poder irrecorríveis: 
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Tenho muita preocupação hoje com as dimuições de sobe
•. rania que vêm através das chamadas "condicionalid

1
ades". Em 

suma, condições que vão sendo impostas e que vão sutilmente 
cerceando a liberdade de agir de um determinado país: ímpor

ctações que não se podem fazer' empréstimos que se dão apenas 
em determinadas condições. Ou seja, a minha preocupação 
com as reduções de soberania hoje incidem muito mais sóbre 
a área das condicionalidades e das negociações financeiras 
~nternacionais do que nos grandes conclaves, como o que 
fáremos. Esses, pelo contrário, Senador, a 11ossa esperança 
é que 130 paísespobres digam essencialmente o que V. Ex~ 

·disse: que a pobrez'a não só é uma grande poluição. Acho, 
às vezes, que tratar a pobreza como poluição, ela é mais 
l;lo que, ela é uma grande desgraç<i· 

De modo que, creio, haverá massa crítica, por isso uma 
çonferência mundial· desse tipo. Parece-me essencial termos 

· presente esse fato, de que uma conferência costuma ~er \le.sse 
tipo, um foro legitimador dos fracos, mais do que um instru
mento de pressão dos fortes. 

Quanto à ·atitude norte-americana em relaçãÓ ao clima, 
não gosto de fazer comentários sobre posições de um governo, 
porque não gostaria que fizessem sobre a nossa. Mas vou 
lhe dar uma resposta de alguma maneira. Achamos que é 
preciso· algum movimento em matéria de emissão de gases. 
V. Ex~ sabe que o Brasil é um país que emite gases porque 
é um país industrial, portanto, combustíveis fósseis são quei
mados, porque ele aueima madeira. Mas, comparado com 
os grandes emissores de gases, somos pecadorés muito veniais. 

O Brasil não se mqve,rá sozinho, Senador. O Brasil só 
se moverá em orquestração com os outros .. O Brasil não acei
tará responsabilidades desequilibradas. O Brasil, não pagará 
a conta da conferênçia individualmente. O Brasil aceita se 
mover simetricamente, com o resto do' mundo, em direção 
a formas de desenvolvimento mais limpos, mais auto-susten
táveis. Somos a favor disso. Mas o Brasil não se moverá gra
tuita e isoladamente. Se houver, mo.vimento brasileiro, ele 
se dará com os outros, simetricamente com os outros, e de 
maneira muito. equilibrada. O Brasil não paga a conta da 
poluição deste planeta isoladamente. ele é sócio de boa-fé 
do m1,1ndo, ele tell1 um ·interesse nacional em manter o seu 
desenvqlvimento limpo, racional, benfeitor dest!l geração e 
de outras.,Mas ele não paga !i conta datotalidáde dos pecados 
internacionais. Isso é.'essenciaL · 

·De modo q~e, em c~da caso, va·mos medir o ganho com 
o compromisso assumido com aquilo que ele inibe de opções 
de desenvolvimento. Não sei lhe dar uma resposta genérica, 
e em cada caso vamos ter que medir o ganho, a perda, a 
relação custo-benefíc~o .. 

Senador, e lhe pediria que tivesse com fl inteligência, 
a sabedoria· e. o patriotismo . que marcam a sua trajetória. 
Vamos para essa c~mferência sem nenhuma ingenuidade e 
sem nenhuma má-fé. Vamos encontrar o mundo de maneira 
serenà, procurando cooperar, como é de noss'! nature;za. Não 
pense que haja nem ingenuidade nem paranóia. Não estamos 
presumindo uma conspiração contra nós; não estamos achan
do que isso é uma associação benevolente, em que não haja 
riscos. · 

Esse diálogo nosso reforça isso: a abertura para procu
rarmos aquilo que, em cada caso, melhor nos convém. Nem 
a priori dizer que não queremos proteger o meio ambiente, 
nem dizer que todo o cerceamento do desenvolvimento é 
~aléfico. · ·· 

\ 
V. Ex1, num mÓ\llento de muito brilho, recordou como, 

em 72,.todos estávamqs errados, desenvolvimentistas e ecolo
gistas. A leitura de 72 hoje inspira um sentimento risonho 
de compaixão: os que ~creditavam no desenvolvimento a qual
quer preço eram votosfÍuvenis e os que achavam que o planeta 
estaria acabando e~dez anos eram catastroficas, Esses v.inte 
anos. trouxeram sa;:;.,edoria para as duas pontas do dilema, 
e creio que 92, n<;> Rio de Janeiro, poderá ser uma reunião 
mais madura, em}Jue não prevalecerão nem aqueles que acre
ditam que do <;Jesenvolvimento brotaria tudo, nem aqueles 
que achavam qúe este planeta iria fechar por falta de recursos 
em poucos anos. Houve um amadurecimento. 

· ·.Agora, os riscos estão lá. Não pense, por um momento 
~ e volto· às minha exposição original: a seosibilidade do 
Ita,marati para as preocupações amazónicas é extrema. Não 
há limite em minha disposição de, pelo ltamarati, como Minis
tro de Estado das Relações Exteriores, trazer esclarecimento, 
segurança, transparência. V. Ex~ esteja seguro que não haverá 
instigaçã9 ao diálogo ou à troca de idétas que recusemos. 

O SR. OZIEL CARNEIRO Peço a palavra. 

. O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Pediria ao 
Senaçlor que seja breve, porque temos vários inscritos. 

O SR. OZIEL CARNEIRO Existe algum entendi-
mento entre o Governo brasileiro e o. Governo dos países 
que fazem fronteira conosco em relação à Amazônia, não 
para uma proposta una, mas para um.comportamento nos 
debates nessas reuniões preparatórias que atenda aos inte
resses desses países? 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA -
Sim. O Tratado de. Cooperação Amazónica vai se reunir antes 
da· Conferência, em nível presidencial, possivelmente em Ma
naus ou em Belém, para mapear uma estratégica comum atlla~ 
zónica em relação aos problemas que interessam à Amazônia. 

E queria lhe dizer uma coisa adicional: a preservação 
da integridade do Tratado de Cooperação Amazónica e da 
solidariedade entre seus membros é parte essencial da estra
tégia brasileira. Se há uma ruptura da lealdade e da solidarie
dade amazónica, a posição brasileira se debilita muito. Manter 
o diálogo amazónico com os nossos· vizinhos· de ecossistema 
é essencial. Teremos uma reunião prévia de chanceleres do 
Pacto do Tratado Amazónico, uma reunião presidencial na 
Amazónia. A nossa idéia é fazer duas reuniões de nível presi
dencial nos nossos grandes ecossistemas: uma rio amazónico, 
outra no sistema do Prata. O outro grande sistema brasileiro, 
que é o do São Francisco, dos cerrados, esse.é exclusivamente 
interesse nosso. Mas, nos dois casos, tanto no Pantana\, quan
to na Amazônia, encontros prévios para que não haja ruptura 
da solidariedade re,gional é essencial que se mantenham~ 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jo~ge) - Srs. Senado
res, considerando que temos vários inscritos, vamos tentar 
limitar o tempo para 5 minutos para cada um em termos 
de intervenção. Apesar do brilhantismo da participação de 
cada Senador, temos tempo limitado em função do próprio 
Embaixador. ' 

Passo a palavra ao ilustre Senador Fernando Henrique 
Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. 
Presidente, Sr. Embaixador, Srs, Senadores: · 

Não apenas pela recomendação do nosso Presidente, mas 
também por minha própria vontade, serei muito breve, até 
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porque o Ministro tem um compromisso. O que me deixo•· 
menos aflito é que S. Ex~ tem um Çompromisso coni uma 
pessoa às 11:00 que já está aqui e que te~ um compromisso 
ant~rior comigo. Então, as nossas aflições podem ser ,repar
tidas. 

Em primeiro lugar, quero expressar a minha satisfação 
em ouvir V. Ex~ 

É confortador para o Senado da República ouvir alguém 
como o Embaixador Azambuja, não só pela sua facilidade 
verbal e expressividade a que já nos acostumamos, mas, sobre
tudo, pela sua plena consciência do que é a política externa 
brasileira e de como ela está sendo realmente velada, a todo 
instante, no desenvolver dessa Conferência da EC0-92. 

Assisti muitas vezes no Senado, e fora dele, a muitas 
exposições sobre os riscos da EC0-92 ... Tudo que é .hunmno 
é arriscado, e por isso é belo. jMas o problema não é temer 
o risco: o problema é prever o risco. Creio :JUe estamos com 
uma posição 'brasileira, uma posição que não é provinciana, 
que se coloca no cenário mundial, e o Embaixador nos deu, 
hoje, uma demonstração muito clara disso, o que evidente
mente não dispensa ao Senado o cuidado que deve, ter no 
acompanhamento -esta a nossa missão, mas nos reconforta. 
As respostas dadas às preocupações mais do que justas do 
Senador Oziel Carneiro demonstram o quanto vamos mar
chando no bom rumo. 

Por isso mesmo. queria pedir ao Embaixador que nos 
esclarecesse, não do ângulo daqueles que se opõem à EC0-92, 
mas do ângulo dos movimentos favoráveis a ela e que têm 
uma preocupação ambientalista muito forte. Existem sempre 
também certas preocupações que convém seja elucidadas de 
plano, e tenho certeza de que V. Ex~ o fará com a maior 
facilidade. 

Acontece que há uma certa preocupação, porquanto o 
relatório que foi aprovado em junho pela CIMAM, essa Co
missão Interministerial, posteriormente transformou-se num 
documento, que está em nossas mãos, que são subsídios para 
a conferência. 

Então, há uma preocupação nesse sentido. A mUdança 
a partir do título e a partir de alguns adendos havidos entre 
o relatório e os subsídios significa alguma coisa de mais subs
tancial? Como e por que se deu essa mudança? De que maneira 
aqueles que são diretamente responsáveis V. Ex~ é um 
deles e aquele grupo de Embaixadores que está lidando mais 
diretamente com esta matéria vão encaminhar esse questão 
da participação do ponto de vista brasileiro? E até que ponto 
os debates que a sociedade brasileira já começa a travar ao 
redor desses documentos vão ser debates substantivos, no 
sentido de que vão ser acolhidos no relatório? 

Transmito a V. Ex~ essas preocupações e agrego uma 
outra. Existem notícias nos jornais frenqüentemente, é nor
mal, a respeito de grupos interessados na questão da posição 
do Brasil. Qual vai ser o papel da Secretaria de Desenvol
vimento Regional? Existe uro papel paralelo?. Ela está com
prendida nisso? Nós vamos ter mais do que um foco? 

Faço as perguntas na certeza de que V. Ex\ !lo responder, 
fulminará qualquer dúvida a respeito da matéria. Muito obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jórge) -Com a palavra 
o Sr. Embaixador. 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA Sr. 
Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Exª faz perguntas 

J 
Wo breves quanto relevante7'. Temo apenas que a sua supo-
sição final não se confirme totalmente na minha resposta. 

Por que subsídios técnicos? Por que uma certa volta atrás 
de uma rotulação que parecia mais categórica inicial? Creio 
que houve um elemento de experimentação nisso. Pela primei
ra vez na feitura de um relatório, o Brasil não cumpriu a 
sua tradição burocrática, que era pedir a três ou quatro órgãos 
da Administração Federal subsídios, coligí-los de maneira cor
reta e competente e encaminhá-los de certa maneira, pro for
ma, Era o caminho da tradição, da inércia. Desta vez, houve 
o desejo, pela relevância e pela exemphlridade de que o Brasil 
se via investido como País sede, de tentar mais. 

O Brasil, nessa Conferência, em todo momento, sente-se 
naquela posição de dono de casa, tendo de dar exemplos 
de eficácia, de competência, de abertura. Então, houve a 
idéia de se fazer uma contratação amplíssima de especialistas 
para uma coletânea de papéis, que serviria como instigação 
a um grande debate nacional, feito de maneira muito criativa, 
através de televisão, distribuição por via postal, agências de 
Correio em todas as sedes de municípios. É uma atividade 
muito engenhosa, muito criativa, más com certos riscos embu
tidos. Não é da nossa tradição que o Governo reflita em 
voz alta, ou que o papel seja apresentado como rascunho. 
É uma tendêpcia que se legítima muito: apresentar o papel 
quando ele já é o resultado de longa e fecunda reflexão interna. 
Neste caso, não! Â idéia foi levantar os assuntos com duas 
intenções. A primeira foi que o debate um pouco anárquico, 
um pouco caótico de hoje se desse hoje, e não em 92. A 
primeira preocupação foi que, quando chegasse a conferência, 
o Brasil tivesse posto a sua cada em ordem, tivéssemos feito 
uma imensa limpeza da nossa roupa, nós mesmos. Que o 
debate se desse em 91, que a' discussão se desse agora, e 
não para nós, de certa màneira constrangedora - com os 
visitantes já dentro de· casa. A idéia é de que, em 92, estaremos 

· com o time em campo mais ou menos armado: 
Segundo, quando, primeiro, a rotulaÇão saiu, ela' induzia 

uma finalização que não existia ainda. De fato, é isto: subsídios 
técnicos. E, segundo, começou a se faz, no prefácio, certa 
indicação de que isso teria um valor de apoio. Porque passa
mos, Senador-e V. Ex~ saberá disso melhor do que ninguém 

de uma não-tradição de convívio com organiz!lções não 
governamentais para a necessidade de úm convívio muito ati
vo. É um processo de educação recíproco. Nem o Governo 
tinha a tradição de negociar com elas, nem das coRosco. 
Estamos tateando, estamos aprendendo. Creio que o apren
dizado é bom nas duas pontas. Havia prevenção delas com 
o Governo, e havia a nossa com elas. Agora não é que essa 
Conferência resolva isso não, mas é o começo. Então, respon
dendo à sua primeira pergunta: os subsídios, a .rotulação e 
a maneira de abordar, foram para não induzir pessoas em 
erro de achar que estavam diante de um documento f()rmal, 
com peso. É apenas isso o que ele é. De modo que foi uma 
reflexão ex post facto para trazer a coisa.' 

Quanto à participação, a idéia de que determinadas áreas 
do Governo estariam com essa ou aquela posição, a preocu
pação da SEMA é. trazer todos. A Secretaria de Desenvol
vimento Regional é parte ativa e o seu titular assíduo pàrtici
pante. O que estamos procurando é que haja uma só posição 
tlacional. O que não queremos é que essa posição nacional 
seja tão precoce que pareça ter sido autoritária demais, quer 
dizer, queremos que uma posição nacional aflore bem antes 
de junho/92, mas com a naturalidade do que vem das bases, 
do que é o resultado de um diálogo federal com os Estados. 
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.Em suma, a nossa expectativa é não. induzir cedo demais 
Fonsenso quando o consenso, a nosso juízo, cheg,rá do pro-
cesso nosso de reflexão. ' 

Mas não vejo, não detecto nenhuma ruptura. O que há 
.. é que em assunto tão vasto, não haveria como haver monoli
tismo. Não é possível que o País pensando sobre todas as 
tt!cnicas do seu desenvolvimento, e todos os problemas .. : Há 
IJluitos ângulos, a discussão passa a ser intelectualmente esti
mulante e meio perigosa, porque cada um de nós sobre isso 
tem opiniões arraigadas e um Estado tem uma opinião, uma 
perspectiva. Por exemplo, uma coisa que noto - e queria 
transmitir aos Srs. Senadores e ao Presidente, sobretudo -
é que começamos na reflexão muito amazônicos, muito preo
cupados com florestas. Agora, a preocupação maior é com 
o entorno das grandes cidades, a idéia de que o grande risco 
ambiental no Brasil se dá na periferia dos grandes centros 
urbanos. 

Cada vez mais a preocupação do Governo brasileiro se 
desloca. Claro que, em relação à Amazônia, a posição. no 
caso é de não deixar que digam tolices sobre ela ou se cometam 

. arbitrariedades, mas não nos parece o fulcro da questão brasi
leira. A questão hoje eu estou simplíficando tudo que 
o digo; a brevidade leva a simplificação -,.a preocupação 
maior é que a degradação ambiental máxima brasileira é peri
férica das grandes cidades, o que me trai, Senador, um pouco 
ao seu ponto inicial, de que a miséria é subjacente a tudo 
.isso. 

Agora, não podemos também parecer tão preocupados 
com o entorno das grandes cidades e negligentes com as gran
des florestas. & um jogo de chegar e estamos longe ainda 
do ponto de eqvilíbrio. 

Espero ter, se não respondido, pelo menos ... 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -:-Como 
havia antecipado, V. Ex~ realmente fez o que eu imaginava, 
fulminou na resposta. Vou pedir permissão a V. Ex~', mas 
vou ter que me retirar. 

O SR. PRES~DENTE (Coutinho Jorge)- Passo a pala
vra ao Senador Irapuan Costa Júnior. 

O SR. iRAPUÁNCOSTA JÚNIOR- Vou tentar ser 
tão breve, embora não tenha a mesma capacidade de síntese 
do Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Antes dé mais nada, as m,inhas desculpas ao Embaixador 
e. ao Presidente por ter chegado aqui um pouco atrasado. 
O Presidente sabe que temos que nos multiplicar nesta Casa 
tal a quantidade de atribuições. Mas quem perde, no caso, 
sou eu, porque ouvi-lo sempre é útil e agradáveL 

Embaixador, V. Ex~ parcialmente nos tranquiliza quando 
diz que essa Conferência não é sobre o Brasil, é no Brasil. 
Mas, apenas parcialmente, porque vemos que, hoje, no Br!).sil, 
quando se fala noticiosamente em ecologia, fala-se determi
nantemente, de Amazônia. Algo parecido ocorre no cenário 
mundial, dos vários temas ecológicos hoje, acredito que no 
cenário mundial a Amazónia surge também em primeiro lugar. 
Fala-se em efeito estufa, mas nem tanto; fala-se em aqueci
mento de calota polar, mas nem tanto; fala-se em usinas nu
cleares, mas nem tanto; fala-se em dejetos atmosféricos, mas 
também nem tanto. Então, é um tema que hoje alcança uma 
projeção extraordinária do ponto de vista noticioso, o que 
não deixa de nos preocupar. 

Ora, quem percorre a Amazônia como fizemos há poucos 
dias atrás, vê que a Hiléia não está tocada, ela permanece 
intocada. Se alguma coisa foi feita, foi feita na Amazónia 

Legal, mas não na Amazônia física em si. Nós que perten
cemos a um extrato muito mais esclarecido da população, 
não acreditávamos. que fosse assim. Confesso a V. Ex~ e con
fesso aos Colegas que me surpreendi com o estado de virgin
dade da Floresta Amazônica . 

. Bem, se eu disser isso lá fora, como procurei dizer talvez 
com menos convicção antes, seremos objeto de chacota. Fora 
do Brasil, acredita-se piamente que a Amazônia está em gran
de parte desvastàda. 

Perguntaria a V. Ex•: para que esse estatuto da terra, 
ainda que sem importância nenhuma intervencionista, não 
venha a nos penalizar indevidamente, para que diminua esse 
comentário sobre soberania relativa, não seria conveniente 
que os delegados, não todos evidentemente, para que diminua 
essá comentário sobre soberania relativa, não seria conve
niente que. os delegados, não todos evidentemente, mas os 
mais importantes, pudessem fazer um sobrevôo na Amazônia? 
Que Deus nos permitisse que as condições fossem favoráveis, 
porque sabemos que não é fácil, para que saíssem daqui, 
pelo menos eles também ou alguns mais bem intencionados, 
com um retrato mais próximo da realidade? Não se pensou 
nisso? Não seria possível? Seria um excesso de interferência 
nosso numa assembléia mundial, afinal somos os anfitriões? 
Erá essa a minha pergunta. 

· O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Com a palavra 
o Sr. Embaixador . 

· O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA- Sr. 
Presidente, primeiro, estou inteiramente de acordo. A Ama
zônia se presta a generalizações ou triunfalistas ou catastro
fistas com uma facilidade que sempre me deixou perplexo, 
e quanto maior a distância do atar e quanto maior o seu 
desconhecimento, mas generalizações ele faz e mais fáceis 
elas parecem. Acho que é da Índole da Amazônia produzir 
esse tipo de retórica ou afirmativa ou negativa, mas sempre 
inidônea e inexata. 

Pensamosvárias coisas. Primeiro, para essa amostragem. 
Eu lhes disse que haverá uma reunião dos Presidentes do 
Tratado de CooperaçãoAmazônica, mas esses não precisam 
ser convertidos porque são dali. Vamos fazer dois ou três 
grandes seminários de altíssimo nível em Carajás, onde a Vale 
do Rio Doce dispõe de instalações extraordinárias. Há certas 
demonstrações que precisam ser feitas e Carajás se presta 
admiravelmente a.isso. 

Houve um momento, Senador, em que pensamos usar 
o fim de semana intermediário da conferência- a conferência 
tem 15 dias com um fiin de semana para levar todos os 
Presidentes à Amazônia, para que lá se fizesse um ato ou 
um gesto, alguma coisa. Novamente aí entraram não proble
mas de logísticas, de grandes números, mas de segurança ex
traordinariamente complexos, porque estamos imaginando, 

. vejam: é o Presidente Bush, o Presidente Gorbachev, o Presi
dente Mitterand. Cada deslocamento de algum deles, que 
não viajam senão em aeronaves de seus próprios governos, 
com parafernálias de segurança extraordinárias, ficamos um 
pouco intimidados de como fazer. O que estamos agora. é 
encorajando o ato individual, ou seja aqueles que são do 
norte que regressem' aos seus países por vôos que parariam 
em Belém ou em Manaus, embora seja Manaus o aeroporto 
com melhores condições. 

Senador, passei a entender até de tamanho de pátio de 
estacionamento de aeroportos da Amazônia: quantos aviões 
cabem, que distância um fica do outro. Em suma, os problemas 
para 80 Presidentes ... porque não podemos excluir uns, por-
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que haverá problemas. Estamos examinando c que se pode 
fazer, porque o seu argumento é centr~t. Quem vai à Ama
zônia ou sobrevoa tem a percepção sua e' minha e de qualquer 
pessoa de boa fé de que é infinita a área vérde preservada 
e de que o dano é marginal. Não quero subestimá-lo também, 
não quero cair na armadilha contrária. Hoje, tive. um café 
da manhã com três Senadores norte-americanos, Senadores 
Loyd Benson, Borcus e Durenberger da Comissão de Finanças 
do Senado americano. Finanças do Senado não tem muito 
a ver com Amazônia, mas é indefectível a pergunta: quanto 
tempo para que haja a destruição final da Floresta Amazónica? 
Quer dizer, a idéia de que não só estamos diante de uma 
hipótese catastrófica. mas que ela tem uma previsibilidade 
em anos. Disse: "Nenhuma. Nem a primeira hipótesé,,nem 
anos, nem destruição, pelo contrário". . .. · · 

Creio, Senador, que convites a que chefes de Estado 
quase que obrigatoriamente tenham etapas amazónicas seria 
uma resposta. Que o Brasil, ao receber visitantes, o faça mais 
vezes agora na Amazônia. Estamos um pouco fixos em Bra-
sília. · 

Também temos a idéia de fazer para a Conferência dois 
ou três grandes documentários - e os sistemas brasileiros 
de televisão são competentes para isso -'- mostrariam;· sem 
propaganda ... Não é uma coisa no sentido de o Estado,ou 
o Governo se justificando, mas coisas de grande qualidade. 
Até agora, quem faz o documentário com competência1. tem 
o interesse em vender o documentário, mostrando dramati
camente o risco. É parte do jogo. Então, acho que a exposição, 
leva de jornalistas pagos por nós para conhecer, nada disso, 
V. Exf_sabe, é bastante, mas são passos no bom caminho, 
vão somando alguma coisa. O que não podemos é ficar inermes 
diante de uma espécie de mitologia. Uso a palavra de maneira 
deliberada. Criou-se uma mitologia catastrófica e a mitologia 
é tão satisfatória não sou psicólogo, não entendo' nada 
que deve satisfazer um pedaço da alma humana, atende a 
aguma necessidade fundamental, porque senão não sobrevi, 
veria por tanto tempo. ' 

De modo que a resposta é vamos encontrar maneiras, 
antes, durante e depois, mas volta a haver o problema. Um 
outro fator é que as Nações Unidas não querem dispersar 
a Conferência. Entenda, por favor, que estamos casados com 
outra organização. Se se faz outra coisa· eles se dão conta 
que o momento amazónico tira da conferência, qu'e' pássà 
a ser apenas um acontecimento burocrático. · 

De modo que, o problema é como acomodar isso. 
Mas eu levarei muito em conta as judiciosas obServações 

de V. Ex~. · 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Concedo a 
palavra ao Senador Aluísio Bezerra. 

,O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Ac~o importante ess~ 
encontro. Realmente, conforme a imprensa vem trazendo o 
debate e as discussões que se passam, rião podemos perder 
de vista que a conferência internacional para discuti,r a questão 
do meio ambiente e desenvolvimento se volta para o planeta 
como um todo, para todos os aspectos ,q~e envolva o planeta 
Terra na questão meio ambiente e desenvolvimento ao ponto 
de não podermos nos dedicar tanto ao todo, ao ponto de 
não atentarmos para questões particulares, mas, aqui, no Bra
sil, a questão da Amazônia aflora no bojo da conferência 
sem dúvda alguma como um ponto que chama a atenção de 
todos nós, se bem que temos a consci~n.cia absoluta de que 
essa conferência tratará com o mesmo empenho tanto da ques-

ti.io da Antártida, Amazônia, do Golfo Pérsico e das outras 
questões ambientalistas em risco em qualquer parte do mundo. 

Agora, eu me restringiria também à questão da Amazônia 
como parlamentar e nascido naquela região, não falo da Ama
zônia por estar falando de fora, mas do miolo dessa Região. 
Esse ponto abordado por V. Ex', sobre o pacto de cooperação 
amazónica na medida em que possibilita o Brasil se articular 
com o universo da região, nas questões comuns diante dessa 
conferência é que tomo por base. 

Nesse particular, desde que foi criado o parlamento ama
zónico também a ação parlamentar dos parlamentares da re
gião, a partir do encontro qúe vai acontecer em Caracas no 
dia 22, 25 numa reunião preparatória e próximo do ano que 
vem numa·tegião em fechamento se. dará também uma avalia
ção e um ·posicionamento a. nível parlamentar de todos os 
pailamentares não somente da região, mas, de todos os parla· 
mentares ?e qualquer parte dos países qqe tenham interesse 
pela Região 'Amazónica, dado que a Amazônia não é um 
problema dos amazônidas, é um problema do Brasil, de todos 
os brasileiros e é um problema de todos os países da região. 

Nesse sentido, haverá tambéin a nossa preocupação do 
foro internacional da Amazônia promovido pelo parlamento 
amazônico nurria proposta para ser áprovada em Caracas, 
o Foro Amazónico no Rio de Janeiro com os· espaços já defini
dos nessa área, e a exposição internacional como instrumento 
que vai pelos organismos qu:e participarão da conferência com 
vistas a defender a série de questões através da amazônia 
pelos seus representantes na área parlamentar, conforme as 
teses que venham a ser definitivamente aprovadas· até lá. 

Mas, uma questão que eu reforçaria como Senador Oziel 
Carneiro, é a seguinte: foi colocada na época do governo 
Sarney, uma proposta de empréstimo internacional junto ao 
Japão para construção da estrada que ligaria Brasil/Peru e, 
conseqüuentemente, .ao. Pacífico. Só trago este ponto para 
mostrar que em· que pese toda a conferência a poderosos 
manifestações de interesse que isso tem sido justamente um 
dos motivos da preocupação de muitos parlametares da ama
zônia no seu conjunto quando se trata na conferência do meio 
ambiente em que o santuário planetário mais importante eco
lógico do mundo hoje sem dúvida alguma será a Amazônia. 

E o Presidente Bush, depois de uma visita de parlamen
tares Senadores e Deputados americanos na oportunidade 
da morte de Chico ·Mendes, na região amazónica onde fez 
parte o Senador Gore que, ultimamente, levou um documento 
ao Presidente Collor na oportunidade da visita aos Estados 
Unidos, fazendo· uma solicitação expressa sobre a questão 
amazónica,. sem muito conhecimento de causa, e fez uma 
pressão provavelmente depois do retorno dele aos. Estados 
Unidos, e o .Presidente Bush foi levado a bater o martelo 
na oportunidade dos funerais do Imperador Hiroito, no Japão 
e, praticamente, impor que não poderia haver financiamento 
para uma. estrada que ligaria o Brasil ao Pacífico· em nome 
da ecologia, quando os estudos em pacto ambiental dessa 
rodovia estavam prontos. como· um dos estudos mais impor
tantes para integração.regional. 

Hoje eu sei que o Secretário Regional do Meio Ambiente, 
naturalmente pelo pessoal mais ligado a ele, também é contra 
qualquer rodovia de· integração na Região Amazónica em 
nome da e<;ologia. 

Quando se trata de desenvolvimento e conservação çlo 
meio ambiente, nós não podemos pensar emdesenvolvimento 
sem integração viária -seria um absurdo -mas na amazônia 
existe e ess!l posição me parece ser o do relatório, a posição 
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do Secretário do Meio Ambiente que vai levando uma posição 
essa questão. i · 

Essa posição, Embaixador Azambuja, essa questão do 
Secretário do Meio Ambiente é bem data e ela coincide com 
às posições norte-americanas sobre esta questão e sobre o 
fato a concreto já manifestado pelo próprio Presidente dos 
Estados Unidos, é a posição oficial do Brasil que vai à confe
rência, porque neste caso ela se somaria as outrasposições 
já manifestadas num caso concreto absolutamente do conheci-
mento da opinião pública! mundial. · • · ' , 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho J()rge) -Concedo 
à palavra ao Sr. Embaixador. · · 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA..,...,.. V. 
Ex' sabe que nós temos conversado que estamos de acordo 
sobre uma série de premissas fundamentais. 

Primeiro, o aplauso a idéia doparlamento amazónico, 
a idéia da presença no Rio de Janeiro e a exibição da realidade 
amazónica. 

Volto ao momento em que me referia ao Senador Oziel 
Carneiro; se houver ruptura da sociedade entre os sócios ama
zónicos, a nossa equação se complíca·imensàmente. Enquanto 
houver essa solidariedade nós podemos falar com autoridade 
de todos os condóminos de um grande sistema. Tudo que 
se fizer para reforçar a solidariedade amazónica vai no bom 
caminho. De uma mostra de uma maneira que não há esforço 
que nisso eu não seja imensamente solidário. 

V. Ex' fez certas referências que não estou muito infor
mado sobre quais foram as necessidades, os obstáculos à rodo
via. Chegou a dízer que não há o projeto, nunca houve o 
projeto, não chegou a se formalizar, volto atrás de que o 
projeto não foi obstado, sobre isso há penumbras. 

V. Ex' sabe tão bem ·quanto eu como é difícil, nesse 
caso, encontrar a matriz da informação segura, não pensa 
que eu descreia, ~tpenas me sinto inseguro para identificat 
atores. 

Vou lhe dar uma palavra que é de tranqüilidade e de 
certeza. Não não há estrada antiecologica evidentemente. Hão 
há como aceitar a priori que a não integração beneficie um 
conjunto de países. E claro que a estrada pode ter uma traje to
ria, um traçado, certas qualidades e preocupações, 'em suma; 
há as acomodações que virão com naturalidade do bom censo 
que nos pode aceitar a priori que a ocupação seja necessa

riamente maléfica ou daninha. 
Creio que sobre isso. temos de encontrar o traçado, o 

desenho, o projeto que afiance o financiamento internacional, 
ou então, se ela não for obtfvel, fazê-la com recursos próprios, 
se for o caso. 

Em suma, o problema da busca do financiamento interna" 
cional é que ele obriga a negociação internacional; quer dizer, 
o financiamento volto a expressão que usei dessas condiciona
lidades, em que eu noto hoje o risco maior para a soberania; 
condições que vão se somando. 

Quanto à posição de determinados setores da adminis
tração eu lhe diria que não há uma posição brasileira definida, 
que todas as vozes são ouvidas e o Presidente saberá, de~se 
concerto de instrumentos, fazer a síntesi fin.al que corresponda 
;\ vontade de todos. 

Eu não gostaria de sugerir que no momento vozes mesmo 
que pareçam mais enfáticas aqui e acolá, pelo contrário, elas 
estão naquela fase em que a fermentação das idéias, a defesa 
muito apaixonadas de convicções não desservem. Nós temos 
de chegar em 92 em junho com uma posição. 

·-----··~--~----,-~---

No momento eu não me preocupo muito com o próprio 
debate, Acho que isso faz parte do jogo democrático, do 
jogo de reflexão. 

' · De modo que eu não me adiantaria sobre isso, não' pense 
qué sobre as formas de integração eu seja ingênuo. Apenas, 
é um projeto sobre cuja natureza não consegui até hoje encon
trar nem as definições com clareza, nem as objeções com 
igual clareza. Há uma neblina que cobre tudo isso, possivel
mente deliberada. 

. O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Agradeço 
ao Embaixador pela sua resposta. A respeito do que foi colo
cad9 S?bre o projeto, eu diria que ele existe, está definido 
e fo~ encaminhado, àquela época, aos órgãos do Japão para 
apreciação dessa questão. 

Com relação a resposta, estamos absolutamente de acor
do em que as questões das condicionalidades são realmente 
muito máis ameaçadoras na imposição das questões dos países 
grandes sobre os pequenos e os médios do que as conferências 
ou as manifestações multilaterais. 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA 
Elas nos protegem. É no multilateralismo que há a nossa 
defesa e a nossa capacidade de sermos ouvidos de maneira 
respeitosa e paritária. 

. o· SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Já concluiu, 
Senador? · · 

O .SR. ALUÍZIO BEZERRA- Concluímos. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ào Senador Teotónio Vilela Filho. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Embaixador 
Azambuja, meus parabéns por suas palavras sempre muito 
agra~~veis e extremamente úteis ao no:;;so entendimento desta 
quest<lo,. · 

Conio o Senhor sabe, Embaixador, tivemos uma conversa 
há algum tempo atrás. Sou Presidente da Subcomissão de 
Energia doSenadQ Federal e venho, juntamente com a Comis
são, tratando de montar um modelo institt.tciqnal que permita 
ao Brasil avançar para um novo model:o energético e sair 
dessa estrutura centralizada, hoje bastante ineficiente, para 
uina estrutura mais sistêmica, descentralizada e que, sobre
tudo, garantaaos br,asileiros uma forma mais eficiente e segu
ra, de energia ao menor custo ecológico, social, económico 
e político. 

Evidentemente esse modelo caminha, por uma ótica ho
lística, para que se respeite o meio ambiente. O Brasil dispõe 
de uma potencialidade muito grande no sentido de gerar uma 
energia limpa e efic,íente. O relatório proposto faz um diagnós
tico a meu ver um pouco incompleto sobre a questão energé
tica brasileira. Temos feito uma série de conta tos com a socie
dade brasileira no tocante à questão da energia e temos hoje 
aqui, na Subcomiss~o de Energia, subsídios muito interes
santes. Gostaríamo~,· então, de dar uma contribuição ao rela
tório definito. Pergúnto ao senhor de que forma poderíamos 
nos' integrar para participar da elaboração do relatório defini
tivo, uma vez que temos certeza de poder dar uma contribuição 
nesse sentido. 

,o SR. PRESIPENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ao Sr. Em,baixador. 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA- Se
nador, ouví~lo sempre é um prazer. As nossas conversas são 
sempre estimulanteS e para mim muito agradáveis. Vou per-
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guntar à Dr~ Tânia Munhoz e ao Dr. Eduardo Martins, porque 
não é bom que o ltamaraty se meta dFmais nesta parte da 
reflexão agora em termos de subsídios. Voltarei a dar-lhe 
uma palavra na tarde de hoje. Verei de quemaneira, talvez 
lá mesmo no Itamaraty, o,Ibama, Sema, nós e alguém mais 
possamos nos reunir com V. Ex~ para que os seus comentários 
sejam ouvidos, anotados e levados plenamente em conta. É 
o modelo que vejo no momento. Seria esse um encontro em 
que tudo aquilo que lhe parecesse apropriado fosse dito a 
quem pode ouví-lo com. autoridade e. registrar de maneira 
mais adequada. As suas idéias sobre formas de energia limpa 
e ecologica me sensibilizam muito. . 

Quería dizer algo que penso que é importante. Tenho 
pensado muito sobre isso. Não podemos cair na armadílha 
de nos opormos à defesa do meio ambiente, porque atrás 
dessa defesa se escondem motivos ulteriores. É uma armadilha 
que não podemos cair. A causa é boa, é nossa, o interesse 
num país limpo, racionalmente utilizado, preservado par~ o 
futuro é nosso. 

Por mais que sintamos, às vezes, que, atrási:le certas 
fachadas, há certos motivos menos nobres, não podemos, de 
maneira nenhuma, abdicar da bandeira. Como as bandeiras 
dos direitos humanos, do desenvolvimento, da paz, que não 
podemos entregar a outros, por mais que, às vezes, suspei
temos que o motivo não é idêneo. De qualquer maneira, 
é esst:ncial essa atitude construtiva e afirmativa. Depois nego
ciaremos aquilo que for de má fé ou malicioso. Masacho 
muito imporj;a'nte manter. Voltando àquelas nossas conversas 
sobre umácnergia: o Brasil não cresce bem se cresce mal 
e se ere§ce sujo. Queria dizer algo aos representantes amazô
nicos: temos a sensibilidade amazônica. Mas hoje a opinião 
pública internacional se desloca um pouco para a devastação 
ambiental no Leste europeu, onde 40 ou 50 anos de uma 
industrialização insensível deixou uma devastação que faz com 
que Cubatão, no seu pior momento, fosse apenas um~ micras
situação. E hoje Cuba tão já é um exemplo. Falou-se em visitar 
a Amazônia, mas acho que Cuba tão é unia área que devería-
mos mostrar. · 

Há uma séria de problemas com os desertos frios muito 
grandes. Há problemas no mar muito sérios e sobretudo no 
Mediterrâneo. Em suma, é porque a nossa sensibilidade brasi
leira se aguça diante da Amazônia. Mas acreditem que há 
um cardápio muito vasto de problemas que hoje se afiguram 
mais dramáticos. 

De modo que, sim, vamos fazer esse encontro para que 
Se ma, Ibama e Itamaraty recolham as suas observações, Sena
d()r. Ivl!iitc:>_o~rigado. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ao Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO -0 Sr . .Embaixador aca
ba de nos proporcionar uma brilhante d.lúcida exposição. 
S. Ex~ falou que tomou café hoje com o Loyd Benson; eu 
queria dizer que ele é um dos grandes amigos do Brasil no 
Parlamento americano. Quando ali estive, há alguns anos, 
presidindo uma delegação do Parlamento Latino-Americano 
para discutir o ,problema da dívida externa e sustentar que 
era um caso político e não uma dívida financeira, foi o Loyd 
Benson a única voz que se levantou para defender a mesma 
tese, contrariando os seus colegas do Parlamento. 

Mas, ainda em 1991, estive nos Estados Unidos à frente 
de uma delegação de Parlamentares brasileiros, numa confe
rência convocada pelo Congresso americano. Lá realmente 
tratou-se mais de meio ambiente do que de desenvolvimento. 

O desenvolvimento ele já tem. Querem agora que façamos 
um meio ambiente que ele já não tem. A minha intervenção 
é para pedir ao Embaixador que reveja· a possibilidade de 
levar a Carajás não os Chefes de Estado, mas alguns delegados 
das representações que vêm ao País. Digo isso por experiência. 
Presidente do Parlamento Latino-Americano aqui, em 1985, 
reunimos o Parlamento Europeu e o Latino-Americano. Em 
dois aviôes contratados fomos a Carajás. E, realmente, de 
volta, e era mais de 60 Parlamentares europeus e latino-ame
ricanos, a impressão que se tinha ficou inteiramente modifi
cada. O Carajás é um exemplo que deve ser mostrado. Senão 
a Mitterrand, ao menos alguém da eonütiva que lhe possa 
contar o que viu. 

Hoje é uma viagem rápida, em aviões que podem ir de 
marthã, e não é preciso nem pernoitar em Carajás, embora 
lá haja bastante instalações. E podem voltar, trazendo uma 
impressão do que viram e da necessidade de se manter e 
ampliar Carajás. Esta é apellas uma sugestão para que seja 
revisto este ponto. Quanto aos demais, meus parabéns. 

O SR. PRESIDENTE. (Coutinho Jorge) - Concedo a 
palayra ao Sr. Embaixador. 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA Se
nador, sempre que ouço V. Ex~, a amizade muito antiga e 
a fidelidade comum ao nosso Rio de Janeiro afloram em mim 
com espontaneidade não federativa, mas inteiramente munici-
palista nossa. · 

O Senador Loyd Benson, hoje de manhã, me derrotou 
num momento importante. Ao atestar a sua amizade ao Brasil 
e a antiguidade dessa amizade, disse que esteve presente ao 
encontro entre o Presidente Roosevelt e o Presidente Vargas, 
em Natal, em 1944. Eu· não tinha náda para 'responder a 
isso, além da minha capacidade de atuar. De m9.~.Ç}Il_e, ao 
estabelecer as suas credenciais, já amigo do Brãsi( voltava 
à Natal durante o fim da guerra e, de uma maneira, recordava 
uma fotografia histórica num jipe, na base aérea de Natal, 
fotografia que conheço também. Recordei que meu pai havia 
comandado a Base Aérea de Natal no fim da década de qua
renta. Houve recordações muito afetuosas entre Brasil, Esta
dos Unidos e Parnamirim. Mas são coisas que lembro apenas 
para mostrar como ele se lembrava do Brasil de màneira afe-
tuosa. ' · 

Das minhas experiências de levar visitantes ilustres a si
tuações no Brasil de grande impacto. Carajás nunca errou; 
Carajás mostra o que se pode fazer com sensibilidade ecológica 
e com intenso desenvolvimento. A área da Aracruz é outra 
que acho igualmente estimulante. Haveria outras, mas essas 
duas têm tal extensão que nunca vi alguém que não ficasse 
impressionado como em grande escala se pode fazer coisa 
tão certa, mostrando que desenvolvimento e meio ambiente 
não são termos antinómicos. São, pelo contrário, quase que 
sócios naturais num desenvolvimento lúcido. O problema em 
Carajás, Senador, é um número de quartos. Aquelas duas 
instalações são pequenas. É preciso uma utilização muito rota
tiva. Cada Presidente desses, Senador - e não estou criti-
cando- viajam... · 

O SR. NELSON CARNEIRO ... desses interessados 
que possam ir em rodízio, que seja, mas que conheçam, porque 
eles transmitirão às suas delegações o que viram. 

O SR. MARCOS AZAMBUJA A idéia está acolhida 
e vamos pô-la em marcha, com aquele entusiasmo com que 
faço tudo que vem da sua imaginação, do seu patriotismo. 
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Conredo a 
palavra ao Senador Lavoisier Maia. , 

I 
O SR. LAVOISIER MAIA Embaixador \Marcos 

Azambuja, assistimos à sua exposição, muito importante para 
nós todos e. é importante até o evento Eco-92. Que ela se 

. repetisse. Parabenizo o Presidente, Senador Coutinho Jorge, 
pelo tema, que na verdade está preocupando todos nós, não 
só quem faz vida pública, mas o povo de maneira geral. 

Fala-se em defesa do meio ambiente, desenvolvimento, 
Amazônia intocável. E, aí, desperta o interesse internacional. 
Eu, que sou do Nordeste, me preocupo muito como isso, 
depois de fazer um relacionamento Norte-Nordeste. Por que 
a Amazônia é intocável? Entendo que preservar o ambiente 
está certíssimo. Por que não fazer um planejamento adequado 
para o desenvolvimento da Amazônia. Será que há interesses 
internacionais escusos, no sentido de que a Amazônia não 
se desenvolva, impedindo o Brasil de sair do subdesenvol
vimento para ir para o Primeiro Mundo? Penso que está na 
Amazônia a solução da grande crise nacional. Isso me preo
cupa. Por que não fazer a interligação com o pacífico, através 
da estrada, indo até o Peru? Essas são interrogações que 
me preocupam. Não se paga a dívida externa porque não 
temos condições. Entretanto, dispomos um potencial enorme, 
o maior do mundo, qúe, dentro de um planejamento adequa~ 
do, nos elevaria rapidamente ao Primeiro Mundo. Essa é 
apenas uma observação, Embaixador. 

· Ouço falar em preservação do ambiente e no Nordeste 
acontece o contrário da Amazônia. Está acontecendo uma 
desertificação, um desequilíbrio ecológico. É uma região gran
de, com mais de ciilqüenta milhões de habitantes. Já tivemos 
dois presidentes do Nordeste, ultimamente, e outros em outras 
épocas, e a situação nossa piora a cada dia que passa. 

Essa é a abordagem de um Senador nordestino. Eu queria 
a integração de todas as regiões, a fim de que o Brasil crescesse 
harmonicamente. Por que crescer apenas uma região e a outra 
empobrecer cada vez mais? Isso me preocupa. Sempre que 
falo no Senado da República é sobre o Nordeste e a necessi
dade de um tratamento diferenciado para aquela região. Nesta 
hora, temo~ enormes potencialidades lá. Alguém falou que 
sou contra até a uma divisão, porque o Nordeste é supera
vitário na balança de, pagamentos? .Eu? .Contra? O que quero 
é a integração, que o Nordeste seja visto de maneira diferente. 
Fazemos apelos con~tantes e a nossa. voz parece que não é 
ouvida, ou é pouco ouvida. V, Ex~ é um homem inteligente, 
que conhece Natal, Parnamiri,m, historicamente a esquina do 
Continente, mais próximo à Africa, por isso lá foi construída 
a Base de Parnamirim; Natal, uma cidade tão agradável, que 
V. Ex1 conhece, cada vez fica mais agradável e mais hospita
leira, ap~sar da pobreza da região. Faz algum tempo que 
V. Ex' não visita Natal, cidade que muda.a c(lda hora, que 
fica cada vez m;lis agradável. Tanto é que o turismo cresce 
muito, graças a Deus, na Capital do Estado que represento: 

Sr. Embaixador, ficam registradas duas preocupações mi
nhas: uma, cm relação à Amazônia; outra, em relação ao 
Nordeste. Que o Brasil cresça harmonicamente e não em 
desequilíbrio. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ao Sr. Embaixador. 

OSR. EMBAIXADORMARCÓS AZAMBUJA Sr. 
Senador, nada tenho a acrescentar. Seus votos são os meus 
votos: crescimento, integração, harmonia, paz, prosperidade. 

------· -----
Sobretudo, devo muito ao Rio Grande do Norte. Passei dois 
anos da minha infância lá e volto à Natal com freqüência. 
A sua terra me é queridíssima por associações de família e 
de juventude. Concordo absolutamente. Cada vez que vou 
a Natal, a cidade pouco desmente o fato de o Nordeste em 
crise maior. Vejo Natal mais bonita, mais hospitaleira, mais 
agradável, com melhor hotelaria. Acredito, porém, que atrás 
daquilo hajam os problemas que V. Ex' destaca. Mas é difícil 
acreditar que eles existam quando estou em Natal. 

Por tudo isso, que tudo aconteça da maneira que V. 
Ex~ espera. Só lhe peço vênia para dizer que sua voz certa
mente é ouvida na Casa que represento. 

O SR. PRESIDENTE(Coutinho Jorge)- Srs. Senado
res, Sr. Embaixador, considerando que estão esgotadas as 
listas de inscrições, gostaria de trazer a V. Ex', Sr. Embai
xador, duas questões. Pela própria posição de Presidente e 
considerando que isso é produto de discussão entre nós aqui, 
quero abordar dois fatos concretos: o primeiro diz respeito 
ao documento que recebemos do Itamaraty esta semana 
Posições Brasileiras sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi
mento. Tal documento contém enxerto de declaração do Presi
dente da República e de outras autoridade, inclusive de V. 

em diversos eventos.e situações. Perguntaria se esse con
junto de declarações representa a posição oficial do Governo 
brasileiro para a conferência de 92. Há coisas interessantes 
e importantes aqui. Caso contrário, quando será divulgado 
concretamente o documento contendo a posição brasileira 
oficial? Essa é a preocupação da Comissão; por isso, estou 
sendo objetivo. 

O segundo envolve os Ministérios na preparatória desse 
grande evento, que têm como observadores membros da Coq.
ferência Nacional da Indústria, do Comércio, da Agriculturá,, 
o foro das ONG, organização não governamental, portanto. 
Pergunto: por que não foram convidados observadores do 
Congresso Nacional, por exemplo, ou entidades representa
tivas dos trabalhadores e da comunidade científica? Não en
tendo por que e por isso a pergunta é concreta. 

O SR. EMBAIXADOR MARCOS AZUMBUJA Sr. 
Presidente, muito obrigado. As suas perguntas trazem, além 
da generosidade sempre sua, a autoridade da sua função de 
Presidente. Esse documento foi preparado com uma lista de 
destinatário~ primária, que eram os representantes diplomá· 
ticos do Brasil no exterior, que às vezes ficam um pouco 
à míngua de frases, de citações, de um balizamento. O que 
se fez aqui foi uma colagem de declarações do Presidente 
da República, do Ministro Francisco Resek, minhas, do Minis
tro Macedo Soares,dos Professores Lutzenberg e José Gol
demberg, Em suma, não é um corpo de doutrina organizado 
São subsídios para que ')JS nossos agentes tenham um baliza
mento mínimo, e nos or:;orreu mandar ao Congresso, para 
certos a tores principais, com a mesma idéia, subsídios ou refe
rencial. 

Ainda não temos uma posição sobre a conferência. Eu 
lhe diria, Presidente, que, um ou dois meses antes da confe
rência nós teremos, ante esse elenco de possibilidades, posi
ções brasileiras. Mas as posições serão função dos textos, 
como anda a conferência de clima, como anda a convenção 
sobre biodiversidade,, como anda a declaração de florestas, 
em ~uma, ela será uma posição voltada para situações parla
mentares internacionais, diante de hipóteses,de texto e de 
hipóteses não há, portanto, ainda. 

Quanto à composição da Cima, eu diria que houve uma 
preocupação de não fazer um colégio tão amplo que ele aca-. 
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vamos desenvolvendo <;s Jlossas reuniões, nós podemos enri
quecer os outros eventos, as outras propostas. 

Gostaria de ouvir as ponderações dos ilustres Senadores 
nesse sentido. ' 

O SR. NELSON CARNEIRO (inaudível) ... dele 
não necessita participar, neste momento. Vamos liberá-lo, 
lamentando que tenhamos de fazê-lo, mas S. Ex~ tem compro
missos que nós temos que respeitar. 

Essa é a minha primeira intervenção. 

OSR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA- Eu 
agradeço muito. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Considero a sua pro
posta válida e gostaria de agradecer ao Sr. Embaixador pela 
presença a esta nossa Comissão sobre a Eco-92 o nome 
correto é Conferência das Nações Unidas para o Meio Am
biente e Desenvolvimento. 

basse, porque é difícíl excluir alguéM da Cima. Eu P•mca 
tive bom motivo para achar que alg~m não dt>vesse estar 
numa comissão sobre meio ambiente e desenvolvitnento. Qua
se todo cidadão brasileiro deveria estar. Primeiro, tinha o 
título inicial de comissão interministeriaL O Executivo, cum-. 
príndo o seu mandato, que é o de preparar uma posição. 
Em segundo lugar, porque nós sabíamos que o Congresso 
Nacio11al está se reunindo, está deliberando e confluirá, num 
certo momento. Terceiro, quanto aos órgãos sindicais, houve 
um debate para sabermos até que ponto eles trariam contri
buição, porque, em determinado momento, tivessem uma car
ga política um pouco maior, e um proselitismo que é legítimo. 
Talvez complicasse uma deliberação de um colegiado que está 
desenhando uma posição negociadora. Nós temos a faculdade, 
Presidente, de convidar para sessões, ad hoc, pessoas especiais 
e isso será visto ao longo dos próximos meses. Nós pensamos 
em convidar as grandes confederações nacionais porque elas 
representam um imenso universo - a indústria, o comércio 
e a agricultura, São as três grandes confederações nacionais. 0 SR. EMBAIXADOR MARCOS AZAMBUJA O 
E como V. Ex4 bem sublinhou, há o forum das ONG, pela nome Eco privilegiava demajs a parte ecológica, em detri-

mento do desenvolvimento. E como se falar da Conferência primeira vez, trabalhando por uma espéCie de símbolo. 
De modo que vou levar em eo'nta a sua ponderação; de Estocolmo, da Conferência do Rio. 

a Cima não é um órgão de composição fechada, apenas temos O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Saiba V. Ex• 
que julgar até que ponto. . que a sua participação foi importantíssima, e tudo o que V. 

Quanto ao Congresso, estamos agora propondo que par- Ex~ disse aqui está gravado e fará parte do relatório do Senado 
lamentares acompanhem trabalhos da comissão preparatória Federal. 
na sua terceira sessão, e nas sessões subseqüentes. De novo, Muito obrigado, em nome de todos os Senadores, pela 
não é muito tradicional que os parlamentares acompanhem sul,} participação importante e brilhante nesta manhã. 
o processo preparatório, é da grande tradição que eles acom- Nada mais havendo a tratar, está encerrada a nossa reu-
panhem o processo negociador, mas é boro, nesse caso, que, nião. 
desde agora, certas dúvidas sejam melhor esclarecidas por 4• Reunião, realizada em 11 de setembro de 1991 
parlamentares que venham de Genebra. Às nove horas e trinta minutos do dhl. onze de setembro 

Sr. Presidente, em suma levarei em conta essa sua obser- de mil novecentos e noventa e um, na sala de reunião n9 

vação. Não tenho uma explicação, não há razão para· que 04; da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Parla
entidades não estejam na Cima. Apenas há necessidade, em mentares, Coutinho Jorge, Presidente, Oziel Carneiro, Ama
um certo momento, de contê-la em certos números adminis- zonino Mendes, Valmir Campelo, Áureo Mello, Luciano Piz
tráveis, por espaço físico e por velocidade de processo delibe- zatto, Fábio Feldemann e Garibaldi Alves Filho. Havendo 
rativo. Mas não pense, por favor, V. Ex• que houve ou tenha número regimental, o Sr. Presidente declara aberto os traba
havido qualquer restrição ou reserva. Não. A voz de qualquer lhos dispensando a leitura da ata da reunião anterior' que 
órgão é legítima. · é dada como aprovada. Em seguida o Sr. Presidente Senador 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Antes de en- Coutinho Jorge, comunica que esta reunião, seguindo o calen
cerrarmos esse encontro importante da nossa Comissão, eu dário anteriormente aprovado, se destina a ouvir os represen
gostaria de lembrar que os Srs. receberam . um resum~ da tantes da imprensa brasileira, sobre as ações relativas ao grau
metodologia e dos eventos posteriores da nossa comissão. de Encontro, que será realizado em 92, no Rio de Janeiro, 
Lembro aos Senhores que, a partir de hoje, quando concluí- hoje chamado mundialmente de Conferência do Rio, popular
mos a fase de audiência do setor público federal, iniciaremos mente conhecida como EC0-92. Informa ainda, que foram 
a fase das organizações não-governamentais, 'ouvindo, possi- convidados para participar do Encontro, os jornais: Correio 
velmente, na próxima semana, a imprensa, igualmente a área Braziliense, Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Jornal 
empresariàl, as chamadas ONG. Portarito, as entidades ofi- .. do Brasil e O Globo, mas apesar dos esforços, realiados por 
ciais, que representam as várias tendências ambientalistas do este Órgão para que todos pudessem comparecer, somente 
Brasil, como, também; iremos, a partir de setembro. Passar O Estado de S. Paulo se fez presente, através do jornalista 
para a fase dos fóruns de debates nas grandes regiões desde Cleiton Ferreira Lima, Coordenador de Assuntos do Meio 
o Sudeste à Amazónica. Esta comissão fárá, exatamente, esse Ambiente da agência Estado. Prosseguindo, o Sr. Presidente 
trabalho prático, objetivo, concreto, para recolheridéias,sub- concede a palavra ao jornalista Cleiton Ferreira Lima, para 
sídios, propostas, para, quem sabe, ajudár e enriquecer esse que ele possa dar uma visão a respeito da questão ambiental, 
grande relatório e a postura brasileira, à frente dessa grande como um todo no País, e especificamente, sobre a Conferência 
conferência. do Rio ou EC0-92. Após a exposição do representante do 

Gostaria de ouvir dos Srs. Senadores, antes de encerrar jornal O Estado de S. Paulo, usam da palavra pela ordem 
esse reunião, se têm alguma sugestão 'ou alguma restrição de inscrição, os Senhores Parlamentares Oziel Carneiro, Ama
a· essa metodologia, a essa proposta. Os outros senadores zonino Mendes, Áureo Mello e Luci~no Pizzotto. Em seguida, 
já nos informaram que estão de acordo, de forma preliminar o Sr. Presidente agradece a presença do jornalista Cleiton 
e, se nós podemos considerar que essa meto~ología, esse even- Ferreira Lima, dos Senhores Parlamentares e dos jornalistas 
to sejam aprovados de forma preliminar. A medida em que presentes, lembrando que, a próxima reunião da Comissão 
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será com os representantes dos empresários e posteriormente, 
realizar audiências com as Organizações Não-Goverpamentais 
-ONG, para a partir daí, regionalizar todos os •encontros 
nas grandes regiões brasileiras, para, in loco, discutir· com 
os representantes de todos os Estados e com a sociedade 
civil organizada. Nada mais havendo a tratar, encerra~se a 
reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme da Fonseca, Secre
tário da Comissão, a presente Ata que lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

Anexo à ata da 4~ Reunião da Comissão Tempo
rária, criada através do Requerimento n9 146, de 1991-SF 
"com o objetivo de estudar, analisar e acompanhar as 
atividades da conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - EC0/92", desfi" 
nada a ouvir o depoimento do Sr. Cleiton Ferreira Lima, 
jornalista da agência Estado, que se publica com a devi
da autorização do Senhor Presidente da Comissão. 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
Vice-Presidente: Senador Valmir Campello 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

CONFERÊNCIA DAS ORGANIZAÇÕES PARA MEIO · 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

EC0-92 

'Notas Taquigráficas da Reunião de 11-9-91 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Dou por ini
ciado o trabalho desta reunião. Chamaria, então, para fazer 
párte da Mesa, o jornalista Cleiton Ferreira Lima, Coorde
nador de AssunttJs do Meio Ambiente, da Agência O Estado 
de S. Paulo. Comunico que estão presentes, entre nós, o jorna
lista Francisco Eduardo Gonçalves, do Jornal do Brasil, que 
trata também de assuntos ,do meio ambiente; a jornalista Mô
nica Medeiros, que acompanha a organização dá EC0-92 p~lo 
jornal O Globo. Considerando que ambos não têm autonomia 
e autorização para representar os seus jornais nos debates, 
participarão deste Encontro, e, se desejarem tecer alugns co
mentários, ou trazer algumas sugestões, será um imenso prazer 
para ouvi-los .. 

Gostaria de lembrar também que foram convidados, para. 
este Encontro, os Jornais: Correio Braziliense, .Folha de S. 
Paulo, Jornal de Brasília, ,que seriam um primeiro grupo de 
formadores de opiniões importantes.a ser convidado para os 
encontros semanais, que estão sendo realizados. por esta Co-
missão. . . . . 

Antes de mais nada, lembraria aos participantes deste 
Encontro, ao nosso caro Senador Amazonino Mendes, que. 
é um dos seus grandes baluartes, que esta Comissão, criada 
no Senado Federal, é muito especial, e visa, exatamente, 
acompanhar todas as ações relativas a este grande Encontro, 
que será realizado em 92, no Rio de Janeiro, hoje chamado· 
mundialmente de Conferêficia do Rio, popularmente conhe
cida como EC0•92, que será a Conferência das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Mundhll. Esta 
Comissão, em termos práticos, objetivos, tenta acompanhar 
exatamente aquilo que está sendo feito no Brasil a esse respei
to e, sobretudo, busca acompanhar e até, se for possível, 
intervir no que diz respeito à postura brasileira oficial para 
este grande Encontro Mundial. 

Para isso, montamos uma metodologia muito simples que 
visa, numa primeira fase, ouvir os vários segmentos da socie
dade brasileira. Inicialmente, ouvimos os membros do Gover
no. Aqui tivemos a Presidente do Ibama, Tânia Munhoz; 

a Cerna, através do seu Secretário Geral, Dr. Eduardo Mar
tins; e tivemos a presença do ltamaraty, que coordena, a 
nível global, este Encontro, na pessoa do Embaixador Azam
buja. 

Estamos partindo agora para uma fase de audiências com 
os outros segmentos, como é o caso da imprensa que, no 
nosso entender, é formadora de opinião. E o é de fato. Mas, 
em função da desinformação que existe. no Brasil a respeito 
deste grande Encontro Mundial, queríamos ouvir as idéias 
dos principais jornais brasileiros sobre essa Conferência em 
termos de propostas, para que os próprios membros desta 
Comissão, no Senado, possam, talvez, intervir, colaborar e 
até consertar algum desvio, que, no entender da imprensa, 
esteja ocorrendo. Portanto, é fundamental a participação de 
V. S''· neste encontro da Comissão. 

·Quero também informar a V. Ex~· que no próximo encon
tro teremos a presença dos empresários; através do Fórum 
dos Empresários, Posteriormente, iremos discutir e ouvir as 
organizações não-governamentais, que são aquelas que, para
lelamente ao setor público, desenvolvem um trabalho impor
tantíssimo em relação a este grande encontro da Conferência 
do Rio, ou do EC0-92. E, a partir daí, iremos regionalizar 
as nossas reuniões, visitando as grandes regiões como a Ama
zônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e assim, sucessivamente, 
para ouvir os segmentos mais expressivos da sociedade local, 
não só as entidades. 

··Então, iremos discutir, posteriormente, com cada região, 
ouvindo não só a área política, a área governamental, os espe
cialistas dos vários institutos, mas também as organizações 
não~governamentais. Portanto, vamos descer a nível regional 
para discutir, em termos bem objetivos, o que pensa a socie
dade brasileira a respeito desta Conferência e o que ela sugere 
para ser inserido na proposta brasileira a ser apresentada em 
junho de 92, no Rio de Janeiro. 

Em síntese, é isso. que estamos buscando nesta comissão, 
uma comissão relativamente pequena, mas que pretende con
cluir algumas coisas· fundamentais. Nós próprios estivemos 
representando a Comissão e o Senado na Conferência em 
Genebra, realizada recentemente, e acompanhamos a chama
da PREPCOM, a III Reunião Preparató~ia. E o que é impor
tante e notou-se é que, \amentavelmente, não se chegou a 
nenhuma conclusão. A grande ~eunião final preparatória será . 
em m<\rço, emNova Iorque, quando serão tomadas decisões 
importantes. Acreditamos que o Governo brasileiro e a socie
dacle .brasileira terão as condíções necessárias para preparar 
os documentos preliminares, que estão saindo, trabalhar sobre 
eles, para que possamos ter condiçõys de participar dos produ
tos finais desta Conferência. Ou seja: a Carta da Terra, que 
definirá as grandes Itnhas do futuro do homem e deverá sinte
tizar os compromissos a nível de humanidape, visando o tercei
ro milênio que aí vem. 

As conferências específicas, voltadas à atmosfera e à bio
diversidade animal e vegetal também são um produto impor
tante. 

E outro seria a; Agenda 21, que nada mais é do que 
um instrumento de política mundial, para viabilizar uma série 
de decisões da Carta da Terrra. 

As teses são fundamentais, as idéias são importantes, 
e nós, brasileiros, ,devemos estar preparados para a nossa 
proposta, nossa postura frente a eventos tão importantes que 
vão mudar, inequivocamente, o futoro da Terra. 

Então, a nossa. reunião de hoje, apesar de simples, é 
. importante, porque vai receber a contribuição da imprensa, 
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que foi convocada, dos seus mais expressivos segmentos de 
jornais do Brasil. , 

Havíamos montado uma metodologia muito simples: os 
seis grupos jornalísticos do Brasil, convidados, teriam um tem
po para fazer uma exposição.a respeito do que pensam sobre 
o assunto, o que podem contribuir para nós, Senadores, tentar
mos interferir e mudar o rumo das coisas, e, juntos, realmente, 
trabalharmos para que a Conferência do Rio, ou a EC0-92 
tenha sucesso, sobretudo, para em relação ao nosso País e, 
claro, para a humanidade. Vi, nas Nações Unidas, que há 
um equívoco a respeito do grande encontro no Brasil.. É um 
encontro voltado para visão mundial, a visão da humanidade 
e o Brasil lutou para viabilizar a sua sede,porque a idéia 
era fazer o encontro na Suécia ou no Cànadá. Então,'esta 
é uma oportunidade política para o Brasil aproveitar de forma 
inteligente e coerente. E só existe uma forma: toda a sociedade 
organizada tentar trabalhar na direção de uma proposta nacio~ 
na! que reflita os interesses presentes e futuros do Brasil, 
e não - sem trazer aqui uma crítica ainda aceitar um 
documento eu titulado "Subsídio para elaboração do relatório 
nacional" que reflete apenas um somatório de propostas e 
idéias generalizadas que não mostram uma postura nacional, 
uma postura concreta do Brasil sobre isso. 

Então, nosso objetivo é perseguir essa proposta llacional, 
e é por isso que o Deputado Vice-Presidente da Comissão 
na Câmra dos Deputados, objetiva perseguir uma postura 
nacional para que possamos em junho, estar preparados para 
o grande encontro no Brasil. 

Então, Srs. membros da imprensa, companheiros de O 
Estado de S. Paulo, de O Globo e do Jornal do Brasil aqui 
presenres, esta, em síntese, é a nossa preocupação. 

Dentro do esquema metodológico que apresentamos, a 
idéia é começar exatamente com uma visão do convldado 
a respeito do assunto sobre isso que falamos e, a parti~ daí, 
os ilustres Senadores poderão levantar questões, fazer pergun
tas importantes, poroue o objetivo é lembrar que temos que 
extrair alguma coisa importante no caso dos formadores de 
opinião no Brasil que são, portanto, os membros da imprensa, 

Quero também dizer que a nossa reunião é bastante infor
mal, sem muito protocolo. Os palestrantes podem ficar à von-
tade assim como os Srs. Senadores. , , . 

Passaria a palavra ao jornalista Cleiton Ferreira Lima, 
Coordenador de Assuntos do Meio Ambiente da agência de 
O Estado de S. Paulo, que veio de São Paulp só para participar 
deste Encontro. 

O SR. CLEITON FERREIRA LIMA- Antes de mais 
nada, desejo agradecer, em nome da agência Estado e do 
grupo de O Estado de S. Paulo, o convite, e dizer que temos 
muito interesse em manter um contato mais próximo com 
o Senado, a nível da questão ambiental, como um todo no 
País, e, especificamente, também da EC0/92, Rio/92 ou qual
quer um dos nomes da atual Conferência do Rio. 

A agência Estado, a partir deste ano, organizou uma 
auditoria específica na área de meio ambiente, que coordeno. 
Obviamente há a preocupação central. A partir de agora, 
a prioridade passa a ser as grandes discussões: discussão temá
tica e, por outro lado, os seus reflexos em termos de Brasil, 
dos grandes temas que nos traz a Conferência do Rio. 

A primeira constatação que temos.~ e nos incluímos 
entre os culpados- é que a sociedade brasileira está completa
mente desinformada, ainda hoje, sobre a Conferência do Rio. 

E essa desinformação se dá tanto a nível dos objetivos, 
dos temas que vão ser discutidos, a nível de conteúdo mesmo, 
como a nível de forma; quer dizer: não se sabe se há formas 
d~ participar. Os prefeitos dizem que querem realizar alguma 
coisa e levar para a EC0/92. . 

Todo dia acompanhamos pelos jornais que há uma série 
de eventos, uma série de proclutos etc. E tudo agora vai para 
a Rio-92. Então, teríamos que ter, possivelmente, não uma 
conferência de doze dias, mas ele um ano já com assuntos, 
atividades, serviços e produtos que estão sendo relacionados, 
ou correlacionados ç:om essa Conferência., 

Mas, nesse ponto, até consideramos muito bom, apesar 
de que, certamente, vai causar certas frustrações a nível de 
instituições, pessoas e lideranças dentro do quadro brasileiro. 

Essa desinformação - se não considerarmos os proble
mas estruturais de desinformação a nível do País para os diver
sos assuntos, não só na questão. ambiental, na questão do 
desenvolvimento--, ela tem alguns culpados que devem assu
mir a questão e colocá-la claramente. Há níveis diversos de 
responsabilidade pela informação da sociedade brasileira. 

Apesar de não ser uma conferência brasileira e, sim, 
uma conferência da ONU, que está sendo realizada no Brasil 
a convite do Governo brasileiro, quando assumiu este compro
misso com a ONU, o Governo brasileiro, a nível de Executivo, 
estaria, assumindo também, com eprópria sociedade brasileira 
o compromisso de informá-la, de prepará-la para essas discus
sões de forma a não perdermos essa oportunidade que é, 
realmente, excepcional. · 

E, o próprio Governo brasileiro, considerando-se o Exe
cutivo, está desinformado. Existem umas poucas pessoas que 
estão trabalhando diretamente com a questão,,localizadas em 
alguns órgãos, a nível de Itamaraty, a nível da Secretaria 
do Meio Ambiente que detém i11formaçõesi ~as o próprio 
Governo Federal está qesinformado sobre a, Confei:ência do 
Rio. ' · 

Então, esse é um primeiro ponto que deveríamos desta
car, porqúe fundamental. Entendo que o Governo, a nível 
maior, a nível dos próprios Ministérios, deve tentar não só 
se entender, mas criar, produzir símeses de informações que 
sirvam, primeiro, para si próprio e para a sociedade cqmo 
um todo. . . . . , . . . 

Tem-se buscado, aí, embaixadores brasileirqs.: Falou.se 
na ex-Ministra Zélia; falou-se n<;> Pelé, pela ONl}, sen~o uma 
espécie de Embaixador; o nossopróprio Seç:retário de.Meio 
Ambiente,Dr.Lutze11berger, tem também um papel reconhe
cido de Embaixador Ambiental do Brasil; muito além da preo
cupação externa, está faltando um Embaixador Ambiental, 
um Embaixador sobre a questão para o povo brasileiro. 

Não temos um interlocutor com esse papel e é funda
mental que o Governo busque definir; de 'imediato, não só 
a nível de coordenação operacional, alguém,,alguma institui
ção que assuma o papel de levar essa informação à corinirlidade · 
brasileira, como um todo; e provocar a reflexão, a discussão 
e a participação da sociedade. · 

A partir daí, há o outro lado da questão; a própria impren
sa, que também está desinformada sobre ·a Conferência do 
Rio. As informações que surgem no conjunto dos jornais 
do País, praticamente, ainda estão na superficialidade de algu
mas questões; eles se preocupam muito ainda com os basti
dores dos acontecimentos, que.é importante levar ao público; 
mas a questãQ temática, os temas, o conteúdo e· o que essa 
Conferência pode refletir a nível do próprio Brasil, isso a 
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imprensa brasileira, .realmente; ainda não assumiu como seu 
papeL . . 

Queríamos incluir-nos nisso, e dizer, no caso1<específico 
da agência, da nossa preocupação nesse sentido que, acredito, 
seja a preocupação do conjunto .da imprensa brasileira; mas, 
enquanto conjunto, não foi dado esse passo. 

A Conferência em si, apesar de haver um alerta de um 
conjunto de políticos, ambientalistas, autoridades, e empre
sários, no sentido de que possa vir a funcionar, é, na verdade, 
o momento do evento como um graride circo-e ela realmente 
deve ser; vai ser o encontro do século, talvez o maior encontro 
em termos de primeiro escalão, neste fim de século. Neste 
ano tem-se uma série de outras comemorações, como a desco
berta, ou qualquer outro nome que se dê, para o encontro 
dos povos americanos e europeus. É um ano com uma série 
de eventos. Estamos entrando, realmente, na última década 
do século e isso sempre cria um clima de revisão a nível das 
estruturas globais, principalmente nesse momento que esta
mos vivendo de mudanças globais do ponto de vista político, 
económico, das mais drásticas que poderíamos imaginar até 
recentemente. · 

Então, realmente, teremos um circo. Um circo para 'o 
qual virão personalidades desde Presidentes, Reis, Príncipes 
de vários países, até cantores famosos de rock que estarão 
convivendo numa mesma cidade que, por si só, é um grande 
atrativo. Certamente existirão muitos fatos que chamarão a 
atenção da imprensa e do público em geral. 

Mas, acredito que não parará aí, que apesar desse aspecto 
que vai ocorrer, e é natural que ocorra num encontro de 
tal magnitude e com interlocutores tão variados, porque quan
do se trata de questões como desenvolvimento e meio ambien
te todos nós estamos envolvidos, e umá reunião à nível global, 
onde teremos minorias as mais diferentes representadas, tere
mos nível governamental e não-governamental, tudo junto. 
Será até uma experiência do ponto de vista sociológico, polí-
tico sem dúvida também interessante. · 

Mas acreditamos que, mesmo que não se tirem conclu· 
sões, não se fechem consensos em várias áres, até dentro 
do nosso quadro, trabalharemos para que sejam explicitados 
os conflitos. Essa já seria uma grande contribuição da eonfe~ 
rência. 

Nós temos conflitos latentes a nível de Norte e Sul, a 
nível de perspectivas diferentes de desenvolvimento. Já seria 
uma grande contribuição se essa conferência já to,rnasse explí· 
tico e pudesse a partir daí termos um caminho de seguir alter
nativas do ponto de vista de desenvolvimento económico. 
Isso vai estar expresso basicamente nos termos desenvolvi· 
mento sustentado. 

Há tempos que não vemos um assuntá ganhar um consen
so a nível mundial. Ele é colocado como um ponto comum 
de inflexão. Sabe-se que o desenvolvimento tanto o mundo 
do lado ocidental como o do leste, os modelos adotados até 
agora, levaram a uma degradação extremamente grande e 
que estamos realmente próximos a um limite em termos de 
uso dos recursos naturais da terra, do ar, em condições míni
mas de vida para grande parte da população do planeta. Sabe
se que esse conjunto de modelos deve ser mudado. E uma 
palavra, de uma certa maneira, concentrou essa vontade de 
mudança, que é o chamado desenvolvimento sustentado. 
Acontece que o desenvolvimento sustentado para um ambien
talista moderado, é diferente do desenvolvimento sutentado 
para um ambientalista radical. É diferente a mesma palavra 
na boca de um empresário, é diferente a mesma palavra na 

boca de um presidente ou príncipe do exterior. No entanto 
é ela o nó da questão, como integrar, como crescer economi
camente com uma distribuição mais justa desses recursos, 
dessas oportunidades em equilíbrio com a natureza. 

Essa é a grande reflexão que essa conferência vai colocar, 
e na verdade já está colocado. A conferência do Rio já come
çou. Nos teremos, no evento de 19 a 12 de junho, apenas 
a finalização de uma série de atividades que já vêm senJo 
desenvolvidas e certamente a abertura de uma série de outras. 
Nós temos que discutir um processo. E é .nesse sentido a 
questão da própria imprensa brasileira, e de um modo geral 
da imprensa internacional, na discussão .desse processo. No. 
caso brasileiro, nós tivemos subsídios técnicos para o relatório, 
um pedido da própria ONU, para o conjunto dos países, 
pedia isso mesmo, um diagnóstico. Mas a sociedade brasileira 
pedia e esperava mais, faltando a sensibilidade ao Governo 
brasileiro de ao menos tentar integrar e responder não só 
a.essa solicitação da ONU, mas a uma solicitação da sociedade 
brasileira. A sociedade brasileira demonstrou elara:nente, na 
apresentação desse relatório, que gostaria muito dt- conhecer 
as posições que o Brasil defende em relação a questões do 
ponto de vista do desenvolvimento em termos futuros, da 
questão ambiental, de questões como o próprio desenvol
vimento da Amazônia, uma questão que está aí colocada. 
Não há nenhuma linha explicitada a nível de propostas de 
governo, e sequer quais as alternativas com as quais esteja 
trabalhando. Faltou realmente isso. 

O mais grave é que, ao mesmo tempo em que se está 
discutindo esse relatório, que é um documento importante 
enquanto levantamento de dados, e até por possibilitar uma 
mobilização da sociedade, enquanto isso possui alguns pou
quíssimos interlocutores brasileiros. participando de grupos 
de trabalho internacional da ONU, discutindo os temas e 
as convenções que serão assinadas. Todos desconhecem, a 
nível de Brasil, que posições estão sendo levadas a níVel de 
Governo brasileiro. Eu até colocaria a pergunta~ se algum 
dos Senadores aqui presentes sabe que posição o Brasil tem 
levado, está colocando, que posturas em relação ao tratado, 
à convenção sobre o clima, que será um dos documentos 
assinados durante a convenção e que certamente terá reflexos 
não só sobre o nosso ambiente, mas, também, do ponto de 
vista económico e político. Idem com a convenção sobre biodi
versidade. O Brasil ficou no eixo de uma discussão. ambiental 
em todo o mundo; vários dos senhores têm uma experiência 
internacional e sabem que, chegando no exterior, sempre nos 
perguntarão algumas questões até padrão, mais sobre queima
das na Amazônia, sobre o assassinato de Chico Mendes, sobre 
uma série dy questões. O Brasil assumiu, até por uma política 
defensiva mal-elaborada, no nosso ponto de vista, uma posição 
de defesa, uma posição de minoria indefesa e não uma posição 
de vanguarda que poderia e deveria assumir nessa questão, 
até pelo fato do nosso País ter 30% d~s florestas tropicais 
do mundo. Esse é um património que nos daria voz a nível 
internacional numa discussão, e não simplesmente co.locados 
como vilões. Temos recursos hídricos como nenhum país, te
mos a maior área de manguezais do mundo que são impor
tantes do pónto de vista de reprodução de espécies marinhas, 
e assim por diante. O Brasil tem, do ponto de vista de recursos 
naturais, de potencial paisagístico, um recurso que é difícil 
qualquer país competir. No entanto, apesar de todos eles, 
sempre somos vistos como os que queimam as florestas, os 
que destroem as cidades, os que poluem, os que têm grandes 
áreas faveladas, e assim por diante. 
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Isso é culpa nossa. O País assumiu 1..\ma postura de desor
ganização interna aceitada e isso tem t'~flex.o~ lá fora.' c_o~o
cou-se numa posição que o tornou um dos vlloes da h1stona. 
Nós temos, até a Rio-92, a oportunidade de iniciar um pro
cesso de mudança, de mostrar alguma coisa de bom, alguma 
coisa de mobilização da sociedade brasileira .. Nós tivemos, 
como poucos países, um crescimento do movimento ambien
talista nesses anos; nós temos uma sociedade que hoje tem 
a questão ambiental no seu dia-a-dia. Clar? q?e num plano 
secundário há todas as questões que a m1séna causa, mas 
precisamos aproveitar isso. . 

Um outro aspecto é que nós não sabemos o que o Brastl 
pretende demonstrar de grandes idéias ou realizações para 
esse público extremamente seleto, que estará no País no próxi
mo ano. 

Quando nós nos propomos a ser anfitriões, temos uma 
oportunidade; perdê-la significa mais do que simplesmente 
não uitlizá-la. Vai ser uma posição de novamente nos colocar
mos numa situação de permanente. defesa. Os visitantes que 
chegarão, a imprensa. os ambientalistas, verão o que do nosso 
País? Temos que pensar nisso. E colocando todos esses aspec
tos, porque acho que essa discussão não pode obviamente 
ficar simplesmente a nível de governo. O Governo Federal 
tem um papel fundamental nisso, mas não pode ficar a discus
são apenas a nível daqueles que estão diretamente envolvidos 

.nas ações, o próprio Governo do Estado do Rio, ou a Cidade 
do Rio, e assim por diante. Mas essa discussão tem que ser 
levada ao público. E um dos foros fundamentais para essa 
discussão ser levada é o próprio Congresso Nacional; e tam
bém é outro aspecto: também não vimos essa questão no 
Congresso Nacional. Até o momento gostaríamos de ter dado 
mais notícias de que a questão está sendo discutida ou não. 

Então, é até alvissareira a oportunidade de estarmos aqui 
e vermos que há essa preocupação a nível de· uma comissão 
no Senado e esperamos que ela se espalhe pelo Senado. 

Também, agora, na Comissão de Meio Ambiente da Câ
mara dos Deputados haverá um grande encontro, que espero 
seja esclarecedor ao menos pelo temário colocado. 

Então, acho que estamos começando esse processo. Ago
ra, é necessário, sem dúvida, aprofundá-lo, inclusive porque 
muitas das questões que vierem desses tratados internacionais, 
essas convenções etc, necessariamente passarão pelo Con
gresso Nacional, porque terão reflexos a nível de legislação 
interna do País. Deverão ser homologados ou não em certas 
comissões. Então, o papel do Congresso aí será básico. 

Eu colocaria de início essas questões, para não me delon
gar muito, e colocar-me à disposição para podermos dialogar 
mais do que ser um monólogo aqui. · 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Considerando 
que os dois representantes dos jornais O Globo e Jornal do. 
Brasil declinaram da oportunidade de fazer uma sintética ex
posição, estão aqui mais como observadores, eu passaria a 
partir de agora a palavra aos Senadores e Deputados inscritos, 
que questionarão o nosso ilustre jornalista Cleiton Ferreira 
Lima, coordenador dos assuntos de meio ambiente de O Esta· 
do de S. Paulo, que fez uma breve colocação do que, ele 
vê nessa grande conferência do Rio, como membro da im
prensa. 

Então, estão inscritos os Senadores Oziel Carneiro, Ama
zonino Mendes, Aureo Mello, o Deputado Luciano Pizzatto, 
que é o Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 

como também está presente o Presidente da Comissão da 
Câmara sobre Meio Ambiente, o Deputado Fábio Feldmann. 

Como já foi dito, essa Comissão da Câmara tem a respon
sabilidade desse grande evento que será realizado agora no 
final da semana e já referido pelo jornalista. 

Eu passaria, então; a palavra ao Senador Oziel Carneiro 
para a sua indagação. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Sr. Jornalista Cleiton 
Ferreira Lima, de O Estado de S. Paulo, primeiro eu gostaria, 
sinceramente, de congratular-me pela maneira simples, porém 
objetiva, como foi abordado o tema referente a Rio-92. 

V. S' distinguiu efetivamente duas partes: uma que é 
o circo, que é o turismo, que é aquilo que vai se aproveitar 
o Rio de Janeiro, escolhido para sede; e a outra são as preocu
pações de toda a.sociedade brasileira, 

É evidente que no problema ecológico, nesta primeira 
etapa o Brasil tinha que se colocarna defensiva, porque ele 
estava exposto ao .mundo como o vilão, como réu no problema 
ecológico. E preocupa a nós, sem dúvida, não haver uma 
coerência no posicionamento do Governo brasileiro no que 
diz respeito àquilo que vai ser evidentemente discutido em 
reuniões preparatórias e que será apenas homologado solene
mente no Rio de Janeiro. por océlsião do período oficial do 
evento. , 

A preocupação nossa, da Amazônia, e aí não vai uma 
interrogação, mas. vai um comen,tário e um desejo de que 
os formadores de opinião brasileira possam transmitir isso 
à sociedade, é de que o problema ecológico, sem dúvida ne
nhuma, tem que merecer o. cuidado de todo cidadão, seja 
brasileiro, estrangeiro, seja lá quem for. Mas no contexto 
das nações, nos preocupa .a questão econômica, porque em 
toda essa riqueza explorável na Amazônia, observamos que 
muitos países estão preocupados, sem dúvida, com o problema 
económicp e as grandes dquezas que ali existem, e não pro
priamente em dar uma colaboração a um. país subdesenvol
vido, carente de recursos e tecnologia, para que, dentro do 
contexto de pobreza da sociedade brasileira, possamos apro
veitar, num projeto de desenvolvimento sustentado, aquilo 
que existe. . , 

V. s~ mesmo falou af. na questão da floresta, falou no 
enorme potencial de recursos hidroenergéticos e eu gostaria 
de levantar aqui a. preocupação do problema da ~oberania 
restrita que está aos poucos dominando o conceito mundial, 
em termos de preservação, ambiental, e eu gostaria de cirar 
dois acontecimentos não sei se se repetiu agora lá na confe
rência de Genebra, onde esteve. o Senador Coutinho Jorge 
-e na reunião preliminar realizada há pouco tempo em Nova 
Iorque, num encontro preliminar, quando foi levantada a 
questão da poluição atmosférica, um representante dos Esta
dos Unidos imediatamente se opôs tanto que o problema ficou 
pendente de discussão e, segundo informações que nos chega
ram, ele afirmou exatamente que a concordância dos Estados 
Unidos da América do Norte com aquela resolução que era 
proposta naquela reunião, afetava a soberania do seu espaço 
aéreo. 

Na mesma reunião houve, também, um desentendimento 
com a representação da Malásia, uma vez que foi proposta 
uma resolução, um entendimento que conflitava com a Malá
sia. Como na Malásia vem sendo explorada a indústria madei
reira que é, sem dúvida o forte daquele país, e chegou até 
a haver, segundo o divulgado na. imprensa, a ameaça do pri
meiro-ministro de retirar a participação daquele país da 
Rio-92. 
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Ora, no Brasil não nos preocupamos com a organização 
da Eco-92, nós políticos. Aquilo é o circo. O Pelél,é o Embai
xador exatamente para divulgar, para aumentar o fluxo turís
tico, porque as autoridades que estão interessadas virão em 
função do próprio interesse de participar. 

Resta-nos, portanto, uma solicitação que os formadores 
de opinião procurem mostrar à sociedade brasileira que real
mente defender o meio ambiente é uma necessidade, mas 
que todos nós estejamos alertas no que diz respeito ao inte
resse económico dessas grandes potências, porque agora mes
mo, não.sei·se o Senador que esteve presente confirma, mas 
a verdade é que a imprensa divulgou e nesta última reunião 
em Genebra, nenhum país desenvolvido quis assumir a respon
sabilidade de ónus financeiro de como desenvolver todo esse 
projeto ligado a questões do meio ambiente. 

Então, estamos desconfiados do que possa ocorrer, não 
no Rio de Janeiro, porque lá vai haver apenas uma homolo
ga~ão solene, mas o que vai acontecer nessas reuniões prepara-· 
t~r.tas e que a Carta da Terra implique amanhã numa responsa
blltdade do Governo brasileiro, da sociedade brasileira e prin
cipalmente do Cotlgresso; porque qualquer convenção, qual
quer resolução, para ter vigência legal no território nacional 
vai depender de uma aprovação do Senado Federal, porqu~ 
é da própria Constituição. 

. Mas não queremos, por ingenuidade, ou por indiferença, 
catr suma esparrela, porque está bem aí o exemplo da guerra 

· d~ Golfo Pérsico, em que a ONU, que é uma organização 
cnada para promover a paz mundial, não teve poder político 
suficiente para~evitar aquela guerra, mas tevé, sem dúvida 
ne.nhuma, a capacidade de ser manobrada e promover a pró
pna guerra. 

Então, a minha preocupação é que amanhã saia uma 
resolução, ou a Carta da Terra - e não diria nem a Meta 
21, porque isso seria apenas uma intençãó - e que venha 
implicar amanhã em nós ficarmos sub judice internacional 
e amanhã alguma potência, dentro desse novo conceito de 
soberania restrita em função de interesse ambiental universal 
sejamos compelidos a cumprir aquilo que não queremos ~ 
vermos subtraído o nosso direito de autodeterminação. 

Então, é nece~sário, como há uma desconfiança da socie
dade no próprio comportamento do Governo Federal e há 
divergência em relação ao comportamento de governos esta
duais, às vezes diametralmente em posição oposta àquilo que 
o Governo Federal está colocando. 

Eu não faria uma pergunta. Parabenizo pela sua exposi
ção, mas faria um apelo de que realmente os órgãos de comuni
cação. começassem a formar a opinião pública nacional para 
este nsco que corremos. Não direi que é um perigo iminente, 
mas é um risco e não gostaríamos de ser inocentes úteis nessa 
história. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ao jornalista Cleiton, se quiser dizer alguma coisa. 

O SR. CLEITON FERREIRA LIMA Um breve co-
mentário: acho que o Senador Ozíel Carneiro trouxe alguns 
pontos também importantes. 

· Essa questão do desenvolvimento como necessário ao 
País e essa discussão toda sobre ·o meio ambiente entendido . 
como restrições, a questão ambiental como basicamente restri
ções ao desenvolvimento, é justam~nte o que pretende se 
mudar. Agora, o "com(}" é a grande discussão. . 

Acabo de vir da Amazônia, onde fiquei 15 dias,. não 
sou um especialista em Amazônia, mas tive oportunidade de 

algumas vezes ir a alguns trechos da região e agora, inclusive, 
até para surpresa minha, conheci uma Amazónia diferente, 
completamente diferente de outras que tive a oportunidade 
de conhecer hoje. . 

Estive no rio Demeni·, que é um afluente do rio Negro, 
por 15 dias, numa expedição feita conjuntamente pela Agência 
Estado, a Embrapa e a UNIP, numa proposta que estamos 
trabalhando, sobre cinco áreas, tentando também gerar bases 
e contribuir para um zoneamento ecológico e económico des
sas áreas. 

E estivemos agora nessa região do rio Demeni e a primeira 
coisa que chama a atenção é que, naquela área especifica
mente, a Floresta Amazónica da fauna que é entendida com 
sua exuberância é um mito, não existe. Naturalmente a área 
praticamente é um semi-árido. A vegetação que domina são 
campos, tem áreas que o próprio pessoal da região conhece 
como Caatinga e realmente é até muito parecido fisionomi
camente, apesar de ao do ponto de vista florístico, a vegetação 
ser muito diferente, mas simplesmente uma caatinga, ou um 
cerrado, em outras horas, do ponto de vista apenas visual, 
inundado. 

Isso no Município de Barcelos, um dos maiores municí
pios do mundo, sem dúvida. Só esse município é bem maior 
que Portugal e tem uma população de apenas 16 mil pessoas. 

Temos lá extensas áreas dos lavrados, que eles chamam 
áreas de campos e extensas áreas de dunas. 

Primeiro trabalhamos com imagens de satélite, fizemos 
trabalho sobrevóo, depois fizemos por barco, por terra etc, 
foi uma viagem bastante intensa, há um pedacinho da Ama
zônia dentro do trecho conhecido como Calha Norte e certa
mente a maior parte da população brasileira não sabe que 
isso existe. 

Há uma visão homogeneizante. Então imagina-se a Flo
resta Amazónica ou a Amazônia como uma grande área flores
tada, pura e simplesmente, e o que leva, inclusive muitos 
povos, a nível internacional, a pensar aquilo quase como uma 
floresta vazia, onde dava para se criar um grande parque. 

Essa noção de que a área não é vazia, que tem outro 
tipo de cultura, que tem uma diversidade de ecossistemas 
extremamente grande, não apenas de espécies animais, mas 
de ecossistemas diferenciados. Só nessa área foram identifi
cados 38 ecossistemas muito diferentes entre florestas de vár
zeas e campos e assim por diante; esse tipo de informação 
é básico para que possamos discutir o desenvolvimento da 
região. 

Creio que há esse pecado tanto do ponto de vista dos 
. técnicos e ambientalistas nacionais quanto internacionais, so
bre uma linha de ação mais direta na questão ambiental, e 
tem se pecado, do outro lado, por, parte das pessoas que 
também estão preocupadas com a questão essencialmente do 
crescimento económico, por essa visão genérica sobre a Ama
zônia. 

O Governo brasileiro teria um trunfo não sei se até 
o momento ele terá uma proposta desenvolvida - que é o 
zoneamento ecológico-económico para a Amazónia que deve-. 
ria estar, no mínimo, em condições de ser apresentada durante 
a Rio-92. 

Pelo que eu saiba, esse trabalho ainda está bastante atra- . 
sado e sem dúvida não adianta também chegarem com um 
pacote pronto na EC0-92 e dizer: aqui está o zoneamento, 
porque as pessoas não vão nem entender. 

Então, há necessidade realmente desse trabalho básico 
da informação, quer dizer, é uma preocupação que, no caso, 
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tivemos de conhecer, para tentar passar isso para a sociedade 
brasileira. , 

Outro aspecto, mesmo em termos deralternativas econó
micas, sabemos que não dá para reproduzir em á~eas com? 
a Amazônia, pelas próprias características culturais e ecolo
gicas da área, um modelo que já nos levou a destruir 90% 
da Mata Atlântica. 

Se temos 90% de Amazónià é porque, com um mesmo 
modelo, no mesmo país, a mesma história, é porque destruí
mos 90% da Mata Atlântica. 

Sabemos que esse também não é o caminho~ 
Estamos extremamente preocupados com questões tipo: 

as próprias alternativas estudadas como reservas extrativistas 
e questões afins, que dependem e estão incluídas no mesmo 
mundo em que funciona para o mercado etc. 

Dentro de quatro a cinco anos o Estado de São Paulo 
será o maior produtor de borracha do País. Então a concor
rência não será com borracha da Malásia, com a borracha 
nem mesmo com produto de petróleo. O Estado de São Paulo, 
dentro do Brasil, estará produzindo; já começou a primeira 
leva de produção em termos de borracha, do látex plantado 
sem pragas, com todas as condições, perto de mercado ~onsu
midor; e como é que vai ficar a produção da Amazóma, do 
ponto de vista mesmo das próprias reservas extrativist<l'l, de 
mercado, porque é um produto económico que tem que ter 
acesso ao mercado. 

Quer dizer, haverá uma política de subsídios? Como é 
que será tratado? 

E é preciso aprofundar essas discussões. · 
A borracha de São Paulo será muito mais barata e· de 

melhor qualidade, está perto dos centros consumidores e cen
tros exportadores. 

Bastaria isso para tentarmos colocar algumas questões 
de reflexão sobre as alternativas. 

Estamos também extremamente preocupados com a 
questão da cólera, porque, no caso de Manaus, a área de 
favelamento na cidade é enorme e está aumentando. A própria 
Zona Franca de Manaus está agora num estado de decadência 
completa. Há uns 15 dias, houve mais 2.000 funcionários da 
Gradiente, se não me engano, que foram despedidos e estão 

\aumentando os bolsões de pobreza. · 
Temos visto esta discussão pela imprensa, mas não ·no 

País porque, por enquanto, nós estamos falando em termos 
de "a Amazônia" e existem múltiplas Amazônias. Este é o 
primeiro comentário. Por último, seria debatido um pouco 
a soberania nacional, que é um tema importante também 
e aue estará aí. 

As questões de natureza' ambiental, assim com? as ?e 
natureza económica, hoje, são transfronteiriças, por pnncíp10. 
Inclusive, são temas- poluição transfronteiriça etc. - que 
estarão em discussão durante a Conferência Rio-92. Mas, esse 
é outro ponto de equilíbrio que se tem que buscar. Nós não 
podemos, a meu ver, tomar uma posição isolada de pensar 
que poderemos ter uma visão militar, terrestre, sobre sobera-. 
nia. A soberania é exercida não simplesmente com soldados 
colocados a cada metro da fronteira; isto, para muita gente 
no País, parece que não está claro; soberania se exerce com 
ocupação, do ponto de vista económico, político, e áreas de 
conservação etc. que mostrem uma preocupação real, adequa
da, do País com a região e, também, que contribua para 
o não-desperdício, a não-destruição. A nossa soberania não 
está sendo perdida para o exterior, mas sim sobre nossa.s 
várias áreas, para nós mesmos; estamos perdendo e desperd1-

çando recursos, para as nossa futuras gerações. É necessário 
pensar nesse caráter. As claras pressões internacio,nais, do 
ponto de vista de áreas como Amazônia, que exigem uma 
preservação maior, isso é uma preocupação que não deve 
vir de fora e sobre esse assunto, nós não podemos ficar a 
reboque. Nós temos quefazer um zoneamento e?ológico e 
económico da .Amazônia, nós temos que investir, em termos 
de educação das nossas populações, essa é a única possibi
lidade real de soberania que nós temos na região. Acreditamos 
ser necessário mudar um pouco o enfoque; é fundamental 
e há esse perigo, mas a. forma de enfrentá-lo, certamente, 
não será do ponto de vista de ocupação militar ou coisa do 
tipo, seria uma. estratégia com poucas chances de vingar. Te
mos que ter outro tipo de ocupação mais inteligente. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes. 

Pediria aos ilustres Sendores mais brevidade nas respostas 
para que possamos, realmente, ouvir todos que estão inscritos. 

O SR. AMAZONINO MENDES Sr. Presidente, eu 
não me diria surpreso, porque vamos fazer justiça à compe
tência, à inteligência assaz conheéidas do jornalista Cleiton, 
mas é preciso dizer que eu fiquei· extremament~ felicitado 
pela·ótica de sua abordagem, sobretudo, na resposta à prelei
ção feita pelo nosso companheiro Oziel Carneiro que, diga-se 
de passagem, eu subscreveria toda a sua apreensão, imprls 
verleis. Gostaria de registrar a minha enorme satisfaçã9 ao 
perceber que o ·ilustre jornalista palestrante, por sua vez, 
apreendeu velhas teses que certos estudiosos e políticos ama
zônidas, quase roucos, têm esbravejado por este País e, infeliz
mente, o têm feito para o deserto. Nisso, aqui, vai embutida 
uma crítica à imprensa. brasileira que não tem registrado, ao 
longo do tempo, esses brados, talvez porqu.;; o País tenha 
dimensões continentais e brutais, sob o ponto de vista ecp,IIÔ· 
mico e os assuntos nem sempre são prolatados, falados ou 
explicitados por egressos das regiões pobres e poderiam susci
tar nos leitores - não são, propriamente, os jornalistas da 
imprensa em interesse- mas eu repito, estou extremamente 
feliz sobretudo no conceito de heterogeneidade da Amazônia 
em que poucas pessoas se dão conta. Até mesmo os conceitos 
oficiais são classificados: nós temos a Amazônia Legal, nós 
temos a Amazônia Internacional, e a Amazônia propriamente 
dita, que é algo em torno de 3 milhões e 200 mil quilómetros 
quadrados, enquanto que ,a Amazônia Internacional que é 
praticamente do tamanho do Brasil - 8 milhões de quilóme
tros quadrados, e o temos a nossa Amazónia Legal, que com
põe dois terços do território brasileiro. Quando se aborda 
a questão amazónica se registra como se fosse da Amazônia 
úmida o processo de queimada etc., mostrando o Brasil como 
um País irresponsável sem nunca se dar conta que apenas 
7% da Amazônia úmida, praticamente dita, é que foi injuriada 
- porque o termo é este insultada, teve a sua natureza 
molestada. É evidente que não somos apologistas dos.incên
dios na flore~ . , entendemos que isso é um crime. A fórmula, 
a maneira como se tem colocado isso, a nível nacional e inter
nacional, só pode ter sido extremamente nociva, prejudicial 
e induz o próprio brasileiro em erro e a nossa luta, isolada, 
na Amazônia- p9rque é lá que nós moramos, que nós vive
mos - tem sido praticamente inglória. 

Peço perdão por falar da Amazônia - a abordagem é 
genérica. Trata-se da climatologia e tantas coisas outras, mas 
eu estou dentro dessa linha de pensamento exposta pelo nobre 
Senador Oziel Carneiro. Nós sabemos ou, pelo menos, des-. 
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confiamos, que os resultados dessa Conferência poderão ser extrativista e o cxtrativismo morreu, definhou. A questão 
desagradáveis, especificamente, para os seus téchicos nesse da borrocha é mortofalecida para nós, sabemos disso perfeita
setor porque se há sintomas internacionais visíveis' a demons- mente. En passant, poder-se-ia dizer da irresponsabilidade 
traem com clareza, o acerto dessa apreensão. Veja-se o con- brasileira que não pesquisou os planos, gastou bilhões de dóla
ceito de soberania restrita - creio que um grande arautó res 110s programas de forma irresponsável, enquanto a Malásia 
teriá sido François Miterrand. Agora mesmo, vimos que os tem milhares e milhares de clones pesquisados, nós não passa~ 
próprios Estados Unidos, numa discussão oficial, prepara- mos,, parece-me, de 600 clones, daí aquela assertiva de que, 
tória, da Conferêncü\, rejeitam-no sob a alegativa de invasão brevemente, São Paulo estará produzindo. Já há produção 
da sua soberania ou de restrição à sua soberania. Passou-se de seringais nativos, uma coisa irrisória. 
a discutir unia matéria que se expressa, se enquadra, dentro En passant, gostaria de falar um pouco sobre Chico Men
de uma terminologia que, hoje, corre o mundo chamada comu- des, um símbolo,. um grande símbolo, repito, um homem ex
nalidade. A questão ambiental é uma comunalidade como traordinário, umhomemextremamenteintelige11te,ecorajoso 
o é a AIDS e outras coisas. · ~ue.' a meu ver, foi extremamente manipulado em sua memó-

Dentro desse aspecto, evidentemente, nós podefuos com- na, para t<;:cer toda. uma orquestração internacional contra 
preender o conceito de soberania restrita que tem endereço nós, brasileiros, porque me parece que o Chico Mendes, de
certo e nós, de antemão, sabemos que o dinHto internacional fen~or dos .s<::ri~g.ueiros, teri~ ~ido mal conduzido no processo, 
coercibilidade não é, praticamente, um direito por lhe faltar porque tena engidooextratlVlsmo como. a solução dos proble" 
a coercibilidade ínsita à caracterização de uma norma jufídica, mas do. caboclo na Am~zônia. E a produção extra ti vista na 
nós temos que colocar nossas barbas de molho. Parece-me Amazônia escraviza o caboclo. Hoje, o salário de um.serin
que um grande empenho internacional, a busca da configu- gueiro, levando-se em conta sua produção de borracha nativa, 
ração de estados indígenas-- veja que estou falando em esta- não, passa de 20 a 25 dólares/mês. Então, é válida a preocu" 
dos indfgérias, não em nação indígena; há o conceito de estado, paçã,o de como nós .vamos atacar a questão amazônica, como 
que pressupõe três elementos: nação _:_ que é o povo - vamos fazer a preservação e conservação da floresta, mas, 
território e o outro elemento é governo. Temos numa qüestão ao mesmo tempo, como é que vamos desenvolver as riquezas 
ianomâmi, conduzida de forma extremamente emoci~nalista, como nós iríamos produzir, respeitando, tanto quanto possí~ 
imprópria, incorre ta e grave porque se imagina praticamente, vel, \:l meio ambiente isto é possível - há a identificação 

· a metade dó estado para se transformar em terrítório indígena: de. potencialidades tranqüilas, o Brasil está surdo sobre isso, 
com a agravante de que, até hoje, não se sabe quaritbs índios temos falado à exaustão sobre essa matéria, e, no fundo, 
nós temos mas, em vérdade, sem similaridade no mundo, resta em meio a essa caotícidade que esses desacertos, esses 
em nenhum lúgar do mundo se propôs tanta terra· pata o desencontros, essas oscilações, .essa polítiça pendular, resta 
índíeo, esquece-se· um córiceito, uma definição histórica, ·um apenas a nossa apreensão, extrema e magistralmente esposado 
conceito sociológico-histórico que, na realidade, toda à civili"· pelo nosso prezado,S<;:nadorOziel Carneiro, 
zaçãó. superior absorve a inferior esquece-se o direito que Enfim, para terminar, digo ao nosso. Presidente, e aos 
têm os próprios índios de fazerem' opção de vidà; esquece-se presentes, que saio daqui menos apreensivo, inclusive, alenta-. 
o direito que esses índios teriàm de explorar súas próprias· do, yendo que un;t certo tratamento diferente ,começa a ser 
riquezas e delas participar, nãd apenas cegamente;·assestam-se . dadq e, finalmen~e, a questão amazônica é tão grave que 
urrice que é, exatamente, a conciliação territorial; isso Úle · até~ fi t~se de efeito estufa passaria pela Amazônia e, de repen
parece o andamento de um procedimento, de processo ou te, ela poderia ser .o bode expiatório nisso aí. 
de um projetá no sentido da busca da formação de um Estado . ,.Vez P.or outra, 17stão surgindo teses que campeiam o mun-
Ianomâini. · · ' do e, no fmal, vão se descobrir que são balelas como aquela 

· A ONU, que é um organismo internacional, em teSe, fam<?sa de "pulmão do mundo", re.~ultado de um equívoco 
para promover o equilíbriointer'nacio'nal e o respeito entre de um repórter que entrevistou um cientista, .ele disse uma 
as nações; é indiscutivelmente um instrumentO reflexivo desse coisa e o repórter'simplesmente mudou a sua teoria, e aquela 
Diteito Internacional Público inexistente, inanobrável pelas expressão correu. o mundo inteiro; e até hoje há pessoas que 
nações mais poderosas e mais fortes. · pensam que a Amazônia é o pulmão do mundo. 

Do meu ponto de vista, acho que o Brasil deverá resgU:ar- ' Aqui ficam Os meu parabéns e as observações sem per-
dar-se, ao máximo, e estudar com profundidade a questão 'guntas. . . 
amazônica. Infelizmente, isso não está ocorrendo. A própria o SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Passo a pala-
política do Governo, Federal é pendull;lr não sabemos, até vra ao jornalista Gleiton Ferreira. 
hoje, qual é essa política. Ela oscila, eu já ouvi, do própno 
~resi?er:te da R.epública, posiei?namentos .diversificados com \ o SR. CLEITON FERREIRA -~ Agradeço as coloca-
el~çao a maténa; antes e depo~s de suas .vtagens a_os Estados ções aqui apresentadas e quanto a dois pontos, realmente, 
~;'ltdos e à Suécta, e, agora, Já tenho t~formaçoes de que terei que mostrar· de uma forma mais completa, uma idéia 

a u~a no.va mudança de ótica co~ relaçao .ao pr?blema. , ·. diferenciada do que v. Ex~ colocou. 
l ~· a exemplo do Senador Oztel C~rnetro, nao m~ aba- Uma questão que o Senador Oziel Carneiro também ha
ançana .em f~zer uma perg~nta. Eu ~t.mplesmente rettero, via levantado _.e vou passar rapidamente por ela que 
com

1 
a;mha. enorme sattsf?ç~o, em ,venftcar que, pelo menos, é uma preocupação grande; não nos adianta aceitar a Carta 

~m. ~ o da imprensa braslleua. ~sta olh~ndo co~ ext~emada da Terra depois que,ela estiver pronta, não nos adianta assin?r 
en.e ade o.prob~ema. A ~u~ ViSita ao no dement, cmsa que a convenção; o Senado, a Câmara e o Congresso Nacional 

muttos am?t~ntah~ta~ brasileiros, que falam ex catbedra sobre têm que ter um papel destacado já, enquanto ela está sendo 
a A:nazôma Jama~s pisaram sequer e_m ~anaus, a .sua P.r~ocu- elaborada e esses documentos, sendo preparados. Se nós não 
paçao com rel~ç~o ao enorme vazto hmt~rlau~mo, Ja que a aceitarmos, não haverá a coerciabilidade de uma legislação 
a nossa caractenstlca, nossa alavanca produtiva fot meramente internacional nesse aspecto, do ponto de vista penal, ou seja, 
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o que for, mas há a moral; há a política, há o econômico 
e assim por diante. O fato de não aceit~r, de não assinar, 
depois, não nos livra de tudo que ela contiver, ao contrário, 
seria só nos carimbar, mais uma vez, como párh1s da humani
dade, como vilões da História. É fundamental um trabalho 
preventivo com todas as idéias que representem o pensamento 
brasileiro e fica até rénovada a sugestão de que o Congresso 
Nacional tenha um acompanhamento mais de perto, levando 
em conta as posições adotadas pelo Brasil e saber o que os 
outros países estão colocando nessas discussões e que essas 
informações sejam levadas ao público brasileiro. De nosso 
lado, temos o máximo interesse em dispor dessas informações 
e divulgá-las. 

O segundo aspecto quanto as nossas preocupações, é que 
não estamos sozinhos: tem o Grupo dos Sete, e o dos 77, 
e há também outros grupos. Quanto à questão amazônica, 
temos o· Pacto Amazônico, e outras formas de organização 
e lembraria ser fundamentalque essas parcerias fossem refor
çadas, agora, certamente com propósitos que avancem nos 
objetivos, tomando como premissa a~ questão~ do desenvol
vimento sustentado, porque acredito que se essa postura não 
for adotada, nós vamos ficar, realmente, fora do braralho, 
do ponto de vista de uma política internacional. Isso, em 
qualquer instâncià e com reflexos sociais, económicos, políti
cos, é um ponto de partida que precisa ser colocado em práticà 
por nós: E se assim nl\o o fizermos, visando desenvolver e 
preservar ó que for possível, ficaremos, mais uma vez, fora 
de uma negociação ao nível de cúpula (intervenção fora do 
microfone) ... Exato, é fundamental um programa e, por outro 
lado, aí me :cabe uma discordância, clara, sobre a questão 
dos Ianomamis. Eu, nessa vez, também estive em uma das 
suas reservas e vi lá, inclusive, índio que havia sido picado 
por cobra três dias antes e sendo tratado com remédio para 
ameba, porque era o que eles tinham, ou seja, o Brasil não ' 
dá apoio às comunidàdes indígenas, isso nós sabemos, a área 
não está demarcada. Na placa de demarcação de divisa escrito 
"Posto da Funai - Entrada proibida", etc. tinha uma foto 
e, ancorado na placa, tinha um barco de pescador e caçador. 

Então, temos aí, realmente, uma dívida, e não devemos 
reproduzir com as populações nativas do País o que os países, 
ditos desenvolvidos, fazem com o nosso País em termos de 
Terceiro Mundo. Nós temos sempre de ter úm cuidado muito 
grande nesse sentido. A minha discordância vai mais especific 
camente na sua colocação sobre Civilização sUperior e civili~ 
zação inferior, que a civilização superior absórve a civilização 
inferior. Eu, apesar de ver a pobreza do ponto de vista mate
rial, do ponto de vista de serviços etc., em que vivem esses 
índios e tantos outros no Brasil, eu não consegui identificar 
nenhum indicador do ponto de vista social, do ponto de vista 
cultural, do ponto de vista de política de crganização interna, 
que me levasse ·a pensar que se trata de povos inferiores. 
Em alguns aspectos, eu creio até que temos, realmente, muito 
o que aprender e não pensaria em algo como simples absorção, 
que seria necessariamente aceitarmos a mesma tese do Brasil 
com relação aos paíse& de Primeiro Mundo, o que considero 
inaceitável.~ 

O discurso tem que ter uma coerência interna que passe 
que não podemos reproduzir para outros que estão numa 
situação de pobreza, de falta de opção. Eu gostaria realmente 
de saber - e até valeria a pena uma grande pesquisa não 
manipulada para verificar se as populações indígenas brasi
leiras querem ser brancos, não é'? Então, é claro que eles 
querem ter acesso a uma série de serviços, de produtos, de 

condições qut:; nós temos. Mas isso não os caracterizam do 
ponto de vista de identidade indígena. Um índio quando está 
com um gravador na mão continua sendo um índio; ele não 
passa a ser branco porque veste uma roupa e assim por diante. 
Então, é uma qu~stão de respeito em termos de cultura, de 
etnia, que devemos exigir do Primeiro Mundo e devemos 
dar o exemplo com as populações nativas aqui, justamente 
porque não consigo identificar de forma alguma como civiliza
ções inferiores. 

Só para esclarecimento, acredito fundamental porque 
, posso ser mal interpretado. Concordo com o que o ilustre 

expositor coloca. E evidente que eu não estou pregando a 
dizimação da cultura indígena, ao reverso, não é isso, pelo 
contrário. Impressionou~se bastante ver nas Páginas Amarelas 
da rt:vista Veja, há questão de seis meses, propostas de um 
antropólogo de grande nomeada nacional e na que dizia que 
era impor~ante çoletarmos e aprendermos toda a cultura das 
várias tribos indígenas brasileiras, registrarmos aquilo de tal 
sort~ que não deixássemos que aquela cultura se perdesse 
no tempo, mas ao mesmo tempo abríssemos a essas tribos 
o direito à opção de.escolha e me parece que é unia lei real
mente sociólogica-histórica. Do ponto de vista subjetivo é 
muito difícil definir o que é melhor: ser índio ou viver nessa 
selva louca que estamos vivendo. Eu, particularmente, subjeti
vamente, se pudesse escolher, eu diria, com toda tranqüi
lidade, que eu preferiria ser índio. A questão que eu ataco, 
que me preocupa, é, exatamente, o exagero do território. 
Não sou contra a concessão do territóri~ indígena, mas nós 
pegamosuma áreado tamanho de Portugal, de 96 mil quilóme
tros quadrados para tribos em que nós não sabemos que núme· 
ros são, me parece que esse propósito, que esse pwjeto tem 
como fim especifico uma Outra atitude que não a de proteger 
simplesmente os Ianomami. 

Para que não haja, inclusive, nenhuma interpretação er
rônea, porque, senão, posso de repente ser apontado como, 
além do matador de jacaré, um matador de índio. Isso não! 
Nãó é uma coisa nem outra. 

O SR. CLEITON FERREIRA LIMA-Eu só lembraria 
que, pela Constituição Brasileira aprovada por esta Casa e 
por todas as Constituições Brasileiras, não se trata de conceder 
terra e, sim; reconhecer um ·direito ao território existente 
onde vivem essas populações. Há, então, tanto do ponto de 
vista constitucional, quanto do ponto de vista moral, que até 
é um exemplo que este País'tem e que faltou a muitos outros, 
e é um ponto que envergonha várias nações o tratamento 
que deram ... extinguindo os seus índios. Creio que esse t<_lm
bém, é um patrimônio que o País tem, é um trunfo a nível 
de uma negociação internacional, a nível de apoio prestar 
uma colaboração no sentido de resolver os nossos problemas. 
Desse território·, voltando ao Rio Demini apenas como 
exemplo, desse enorme território que nós vimos - há ~206 
pessoas vivendo ao longo desse eixo .. ~. até o IBGE nem preci
saria fazer o levantamento, pois havia poucas pessoas ... Nós 
vimos também que a área está no limite da ocupação, porque 
praticamente a área é inundada. Então, a disponibilidade de 
recursos do ponto de vista de território, também nós temos 
que atender à questão de escala perante um conhecimento 
profundo das condições ecológicas locais. Então, não vou en
trar se seria muito ou pouco, porque poderíamos também 
ter versões dizendo: "Bom, criou-se um Estado em cima de 
uma área indígena e não se está tirando a área indígena do 
Estado'', ... quer dizer, aí é uma questão só de ponto de vista. 
E, aí, creio que não é uma coisa que acrescentaríamos muito 
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se entrássemos. A mesma questão acontece r:om algu11!> Par
ques: por exemplo, no Estado de São Paulo, temo~ um Muni
cípio e 2/3 de sua área está dentro de um Parqué Estadual, 
Município foi criado depois do Parque Estadual, entãó, isso 

é uma discussão que não tem fim. Então, foi quem: foi o 
Município que invadiu o Parque ou o Parque quem invadiu 
o Município? O problema é que precisamos descobrir fónriulas 
inteligentes, formas eficazes, de permitir a convivência dos 
nossos recursos sem degradá-los, com as nossas populações 
com todas as suas diferenças, com as suas pluralidades cultu
rais, pluralidades étnicas e ter um avanço para o conjunto 
da sociedade e, não, apenas para parte da sociedade. Era 
só essa preocupação. Eu não quero caract~rizá-lo como dizi
mador de índios. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Passo a pala
vra aó Seruidor Áureo Mello, pedindo que seja breve para 
que passamos ouvir todos os oradores presentes. 

O SR. ÁUREO MELLO Sr. Presidente, Jornalista 
Cleiton Ferreira Lima, antes de mais nada as minhas felicita
ções pela sua disposição e pelo sacrifício de ter vindo prestigiar 
com a sua presença a nossa reunião. Isso prova que o interesse 
de uma fração importantíssima da imprensa brasileira, como 
é o Estado de S. Paulo, que V. s~ representa. 

Esses diálogos sol?re a reunião do Rio de Janeiro,outrora 
chamada Eco-92 e agora já modificada, segundo. informação 
, de um diplom.ata que esteve aqui em uma das últimas sessões, 
Rio-92, esses diálogos são, realmente, muito preciosos e úteis 
para nós componentes desta Comissão e que, certamente, 
estaremos lá na-reunião de 92 traduzindo, os pontos de vista 
brasileiros e regionais, a :t;espeito desse conciavy internacional. 

Encaro o conclave sem receio, embora observe que, nos 
meios brasileiros, há uma espécie de tremor ou de susto a 
respeito do mesmo, porque tudo aquilo que coloca os chama
dos países superdesenvolvidos em confronto conosco, nos dei
xa com tremedeira. Esta,ndo lá a represent(lção do Sr. Bush, 
e a representação dos franceses, dos ingleses e dos russos, 
realmente, alguma coisa de não-bom pode acontecer com o 
Brasil. No entanto, eu acredito nas finalidades da ONU, da 
comunidade internáeional. Acredito mesmo que essa é uma 
Conferência de paz. O~ temas pacíficos são para serem abor
dados nesse. ensejo; deixando-se os temas guerreiros para reu
niões especiais quando ao alvedrio das conveniências dessas 
supernaÇões houver necessidade de bombardear um Iraque 
qualquer ou tomar posse de uma Granada dos locais centrais 
da América Bi-internacional. De maneira que a climatologia, 
clinialidade, estados indígenas, salário do seringueiro, efeito 
estufa, são temas e temáticas da internacionalidade pacífica 
em que cada ·país, cada representação, opinará para que se 
consiga uma resultante positiva e homogênea a ser tomada 

. por todas as representações e nações que não estejam repre
sentadas. 

. O problema financeiro a que se referiu o nosso querido 
Senador Oziel Canieiro evidentemente terá que ser assumido 
pela Organização das Nações Unidas, ONU, porque é uma 
reunião eminentemente internacional e, sem dúvida alguma, 
estaremos contribuindo para a paz mundial quando esses pro
blemas de paz estiverem resolvidos. A reunião realmente tem 
uma característica de superficialidade e não é, portanto, uma 
reunião que nos deva atemorizar. 

·A questão do índio tratada aqui oportunamente, real
mente vem sendo debatida em palcos tão diversificados e 
tão impróprios que, nesse ensejo, poderá definitivamente ser 
fixado, já que o índio não é o nosso índio; o índio não é 

um habitante de uma faixa fixa. O índio é, por assim dizer, 
um ser de outro país, de outro planeta. A prova disso, temos 
os Ianomamis. Eles não têm pátria. Eles não são índios brasi
leiros. São apenas índios. Porque se deslocam internacional
mente. Vão à Venezuela. E tanto faz o Brasil como a Vene
zuela, não é a pátria deles. O chão que eles pisam, sim, é 
deles. Eles são para nós assim tão estranhos, tão diferentes, 
como um marciano que aqui chegasse e viesse implantar um 
sistema, vamos dizer, de comer grãos de ervilha ou de milho, 
porque era esse o sistema deles, lá no planeta a que eles 
pertençam. 

Quanto à diversificação amazónica, à qual se referiu o 
nosso Cleyton, realmente é algo curioso. A Amazónia é um 
mundo estranho. Temos lá regiões planiciárias, como o Estado 
de Roraima, antigo Território do Rio Branco. Partindo para 
as regiões ribeirinhas do rio Madeira, como os campos de 
Puciari, que ligam o Município de Humaitá ao Município 
de Labrea e ainda essas regiões do alto rio Negro, que dizem, 
são as mais belas do Brasil, pelo menos, .da Amazónia, com 
suas estâncias encachoeiradas e com suas regiões de savanas, 
tudo isso realmente torna diversificada a geografia da Amazô
nia. A Amazónia é um elefante. 

. Se V. Ex~ chegar, digamos, só a essa área, verá campos, 
cachoeiras, verá um Estado quase faroestiano. Mas se outro 
chegar, digamos, ao âmago do Solimões ou nas suas proximi
dades, verá praias e matas densas, compactas, que será, diga
mos, a barriga do elefante. E se um terceiro chegar a uma 
área típica ali do Pará, regiões de minérios, ele também verá 
o rabo do elefante. 

E assim é a grande Amazônia. A Amazônia é grande 
e diversificada. Essas fogueirinhas que acendem lá, que são 
atestadas como um perigo para o mundo, não são nada. Há 
uma territorialidade amazónica, porquanto há municípios, co
mo o município do Senador Amazonino Mendes, que na época 
das secas, se leva quarenta e cinco dias para alcançá-lo de 
lancha, porque é distante, são remotos, são seis horas e meia 
de avião. 

Não quero me alongar mais. Porém, o ponto de vista 
que quero fixar aqui é que a Eco-92, ou a Rio-92 é uma 
reunião onde serão tratados temas de paz e temas variados 
em relação ao globo, quando cada pessoa, cada área, cada 
região fará o seu repositário e terá, sem dúvida, o interesse 
em receber as sugestões internacionais dos outros povos, dos 
outros países. De maneira que estamos praticando esse tipo 
de atuação e preparando-nos, quero acreditar, para que esse 
en~ej()_ tão importante seja distanciado dos fanatismos. 

Eram estas as breves palavras que desejava proferir e, 
assim, espero que as nossas reuniões sejam pólos de soluções 
para cadaum desses aspectos, climatologia, climalidade, esta
dos indígenas, salários de seringueiros, efeito estufa, não dei-· 
xando de destacar que realmente o que assustou a comunidade 
internacional foi aquela história de "pulmão do mundo". Por
que ao invés de acabar com o pulmão do mundo, todo o 
mundo começa a sentir falta de ar e dificuldade de respirar. 
Uma vez destruída e pulverizada essa concepção não verda
deira, a comunidade internacional tende a se acalmar. É preci
so, portanto, insistirmos no sentido de não se deixar que á 
tese da Amazônia, "pulmão do mundo", vigore, porquanto · 
é inviável e não verdadeira. 

De maneira que estão concluídas aqui as palavras deste 
representante do Estado do Amazonas. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- diria o seguin
te: considerando que o ilustre Senador não fez nenhuma per-
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gunta concreta, e para ganhar tempo, poderia permitir que mos o mesmo drama que o Sr. colocou. Para sentir a gravidade 
o último inscrito pudesse falar e, depois, o nosso conferencista do assunto, só ontem forma cinco pronunciamentos em plená
poderia fazer o resumo final dessas coloca~ões. rio sobre a questão da Eco-92. Está errado falar Eco-92 mas 

Concedo a palavra ao nobre Deputado Luciano Pizzatto, vou usar, porque é o mais popular. 
que é o Vice-Presidente da Comissão do Meio Ambiente da Todos os dias, aqui no Parlamento está havendo, no Sena-
Câmara dos Deputados. do Federal ou no Congresso Nacional, uma ação na área 

de meio ambiente. À CPI da Amazônia está mas realmente 
O SR. LUCIANO PIZZATTO- Senador Coutinho Jor- houve uma ruptura, uma dificuldade muito grande entre a 

ge, caro Cleyton e demais jornalistas aqui presentes: nossa ação política e o que está sendo divulgado. A falha 
Quero agradecer a gentileza do convite e pela oportu- provavelmente é nossa, mas talvez seja de todos nós, não 

nidade de participação aqui no Senado Federal dessa reunião. só dos membros do Parlamento. 
Inicialmente, não sei, porque cheguei um pouco atrasado, Outro aspecto importante concordo cem por cento 

desculpem-me, acho que o Senador Coutinho Jorge já tranqüi- com tudo que o Sr. disse e o que estou dizendo é simplesmente 
lizou o. Senado. Federal sobre o que pudemos observar em para corroborar com essa discussão é de que o Brasil tem 
Genebra em relação à conferência. Voltei absolutamente tran- que deixar de ser objeto da crítica para ser o crítico. Temos 
qüilo sobre o que vem a ser a conferência em si, patrocinada as grandes soluções e não compreendo como estamos numa 
pelas Organizações das Nações Unidas, em termos da respon- posição tão difícil. Quando o Sr. cita o exemplo. da mata 
sabilidade das nações que estão participando, o que vão propor. Atlântica, e, já sabemos o que fízemos lá; o ruim é se tivésse
e o que vai ser decidido .. Não vejo a conferência como nenhum mos explorando a Amazônia sem o mínimo de seriedade; 
risco à nossa soberania nacional e, também, como nenhum e ainda temos noventa e poucos por cento para acertar. Quan
risco ou qualquer ação que venha a prejudicar o Brasil, espe- do nos reunimos para discutir o índio na Europa, não matamos 
cialmente porque nada se discute dentro da Conferência Mun- todos os nossos índios, ainda ~ esperamos não matá-los 
dia! do Meio Ambiente e Desenvolvimento, citando-se paíse~. · não chegamos à cavalaria, não tivemos lá o extermínio de 
Nada! Nem se coloca assim porque isso não é permitido .. mulheres e crianças à bala. Então, acho na hora de sentarmos 
O que se coloca na discussão são teses macro onde o Brasil, à mesa para dizer: "As relações têm que ser colocadas de 
eventualmente, é inserido. · outra forma. O Brasil é tim pafs poluente, joga trezentos 

Agora, o que vamos ter no Rio de Janeiro não é uma e cinqüenta milhões de toneladas de poluentes a base de carbo
conferênda controlada. Teremos a conferência, essa, sim, con· no na atmosfera, por ano, incluindo as queimadas. E os Esta
trolada, que vai resultar nos diversos documentos a serem dos Unidos jogam um ponto dois bilhões de tonelaas e não 
assinados, entre, vinte e vinte e um, etc. Teremos ao redor querem reduzir um milímetro da sua poluição. E ainda pro
dessa conferência um grande show periférico, um grande show põem, como foi proposto na conferência, os permites para 
mesmo.·E esse show, .mesmo não sendo oficial e que não poder comprar o nosso direito de poluir. Vamos ser mais 
vai resultar absolutamente em nenhum documento que pode· críticos. · · · 
ser perigoso. Porque é fácil alguém propor a criação. O destaque negativo na mídia, é um problema para nós. 

As Nações Unidas usam o capacete azul, então, podem Sei que é o que vendem, não é o que se pensa. Mas, discuti 
propor aos capacetes verdes que invadam a Amazônia e, aí, com um Diretor da Globo' numa conferência do meio ambien
está passando um Presidente, de uma grande nação do lado, te, noRio, e ele disse que somos obrigados, lamentavelmente, 
e alguém vira para ele, com a canequinha usamos esse 'a publicar e a veicular o que vende. Então, tenho que usar 
exemplo, desculpem-me, não é pejorativo vem a pessoa o que ele testemunhou perante quatrocentas pessoas presentes 
aqui, e diz: "O que V. Ex~ acha? E ele, sem querer, diz: nessa conferência. 
"Sim", e. isso vira uma bomba mundial de conseqüências muito Veja o seguinte: se é o que vende, temos que ter um 
adversas ao País. pouco mais de seriedade nas. nossas afirmações, porque o 

Então, não me preocupa a conferência, preocupa-me o direito de resposta não resolve nada. Quem já sofreu a dificul
show, porque esse não é .controlado. No show haverá pessoas da de de ter o seu nome veiculado injustamente e teve o atendi
de bom-senso, mas haverá muitas pessoas para fazer ali o menta de ser depois veiculadq a a sua resposta, viu que a 
show. E o que vende,-- você sabe disso-.,- não é a notícia resposta não adianta nada; adianta para o seu ego. Vou dar 
do bombeiro que salvou. uma vida, e sim, do coitado que um exemplo: os vinte milhões de hectares de queimadas do 
morreu afogado .na outra praia. relatório de 1988, eu era o Diretor do IBDF, naquela época. 

Essa é a verdade. Da mesma forma que nós, políticos, Participei da reunião e fui um dos que ajudou a vazar aquele 
munipulamos, às vezes, opiniões, lamentavelmente, a impren- documento. Muito bem! Mas eram vinte milhões de queima
sa também tem que vender, porque não é somente um órgão das não de desmatamentos. Aquilo foi tão mal publicado por 
de informação, mas. é também um órgão empresarial. Todos tanto tempo que depois, junto a uma frente de jornalistas, 
sabemos disso. dizíamos que não vinte milhões de hectares de desmatamentos 

Agora, entre as questões que foram colocadas, Cleyton, e, sim, de queimadas, todo mundo dizia que estávamos men
- Fábio saiu daqui-, gostaria de discutir a relação da impren- tindo. Hoje, passados quatro anos daquele documento, sabe" · 
sa com a questão do meio ambiente, que acho ser um assunto mos que o documento foi uma mentira, foi um·erro. Hoje, 
em pauta. Permita-me ser franco com você e com os demais o próprio Goldemberg sabe que o relatório que ·calculou o 
membros da imprensa. Somos criticados, sistematicamente, volume de queimadas partiu de um princípio errado. Espera
todas as semanas- eu, Fábio e os demais membros da Com is- mos o relatório do INPE com muita ansiedade para ver quais 
são do Meio Ambiente- porque as dezenas e centenas de as bases reais. Não é que isso vá amenizar a coisa não; baixar 
ações que fazemos naquela comissão não são divulgadas. Tive- de oito milhões de hectares de desmatamentopara dóis ainda 
mos inclusive um protesto formal dos membros·da comissão, é uma vergonha nacional. Pelo menos, a curva que foi feita 
das inúmeras audiências públcias que fazemos sobre CFC, pela FAO, que resultou, agora, em restrições económicas 
etc, e não sai uma linha em nenhum noticiário nacional. Vive- sérias para o País pode ser reformulada. Porque a FAO está 
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no Congresso Mundial de Florestas, divulgando daqui a uma 
semana, um documento onde o mundo desmat~ dezessete 
milhões de hectares, baseado naquele dado nosso de .1988. 
Isso é uma mentira. 

Temos que ter mais seriedade no que escrevemos, sei 
muito bem disso. Tenho um pecado maior do que os .dois 
que o Sr. citou Sr. Cleiton. Um pecado, vou citar de um 
lado; o outro do outro, e eu que estou no meio? Eu que 
sou ecólogo e madeireiro, como é que fico? Então, sei o 
que é ser o pecador que há anos fala em conservação e não 
em preservação, que fala em digestão correta da floresta. 
É duro ser esse pecador. Temos problemas de mídia; vou 
citar mais exemplos e mudou bastante a mídia nesses últimos 
anos. 

Vou pegar outros exemplos mais antigos. Propus o mane· 
jo integrado de fauna silvestre com criatórios em 1988, e as 
manchetes que saíram foram que eu queria contratar os boli
vianos para matar os jacarés do Pantanal. Propus um convênio 
com uma empresa multinacional para ela doar, através de 
marketing, a criação de um parque de proteção à arara azul, 
e a matéria que saiu foi '"IBDF Vende Pantanal a Multina
cional". Propusemos uma portaria de zoneamento dos zooló7 
gicos e fomos invadidos pelas religiosas. A manchete que 
saiu foi que íamos criar abatedouros oficiais nos zoológicos. 
Então, é difícil podermos coordenar a informação se não tiver
mos a responsabilidade plena do que estamos falando e saber 
·que a nossa posição tem que ficar clara perante o mundo. . 

O assassinato de Chico Mendes, acho que foi um ato 
de•violência qu<i} não podemos admitir, mas todo o benefício, 
lamentavelmente, trazido com a sua morte tem que ser apro
veitado, porque fez com que o Brasil despertasse para uma 
situação importante. Em compensação, na Europa, um gover
no mandou explodir o navio do Greenpeace e matou gente 
mas o símbolo ecológico é o nosso Chico Mendes, enquanto 
os cadáveres do Greenpeace foràm esquecidas. Um governo 
mandou colocar uma bomba lá dentro e não pode ser desse 
jeito. 

erro que. está cometendo aqui, no Brasil, em não explicar 
o que vem a ser realmente a Eco-92. 

Nesse sentido, colocaria algumas questões muito objeti
vas. Primeiro, se o senhor concorda de qqe a questão ambien
tal brasileira está sofrendo um processo de militarização ou 
se isso é apenas um fantasma? 

Segundo aspecto: o senhor teria uma informação real 
se a imprensa tem auferido os níveis de participação da socie
dade nas questões ambientais, ou se realmente isso é uma 
questão de elite e não da população como um todo? Realmente 
o senhor tem sensibilidade e acha que isso está chegando 
ao povo brasileiro, de que é evidénte que a questão que está 
sendo discutida hoje é um conflito entre os grupos dos ricos 
como os dos pobres, onde o meio ambiente está sendo jogado 
no•meio? O conflito, por .exemplo, do G-7 com o 77, ou 
se isso é algo que está muito como pano de fundo e não 
ficou bem claro? 

Acho que essas três questões seriam interessantes para 
esclarecer, ouvirmos e ter o testemunho de V. s~ nessas áreas. 

Desculpem-me a parte introdutória, o Sr. conhece muito 
bem isso mas é somente para clarear as dificuldades que sofre~ 
mos de ambas as partes e que, hoje, graças a Deus; está· 
sendo superada. 

o SR. PRESIDENTE (Coutinho 'Jorge) -- Concedo a 
palavra ao jornalista Cleiton Ferreira. 

O SR:. CLEITON FERREIRA- Muito obrigado. 
Primeiro, quero dizer ao Senador Áureo Mello que não 

é nenhum sacrifício vir aqui, ao. cop.trário, e· um prazer, é. 
uma honra. · 

Tratando-se das questões colocadas por ambos, o prpble- · 
ma do Brasil, de vários setores ou segmentos estarem atemori~ 
zados com a Eco-92. O Brasil .tem razão de estar aterÍlorizado 
com a Eco-92 em muitos a!!pectos e, 110 mesmo·~empo, não 
deveria ter. Então, por que? Porque justamente temos a vanta
gem, por sermos anfitriões, neste momento, de mostrarmos, 
por um lado, o nosso problema, e nesse sentido buscar uma 
colaboração internacionaL · · 

Segundo, de mostrarmos as' nossas soluções, e temos mui-Estamos queimando a Amazônia, mas a América do Nor- . 
te faz clear-cut de milhões de hectares de florestas. Trabalhei tas soluções interessante~, inovadoras em vários campos 'na · 

d questão ambiental. 
no Canadá, e vi isso, que é um absur 0 · Temos que nos Terceiro, que é também unia opoitunidade em termos 
contrapor e dizer que não queremos o desmatamento nem , 

· d B ·1 - em 0 1 ar cut tam de parcerias; no sentido mais amplo, e que podemos justa· as queima as no ras1 , mas nao quer os c e • - · t Aí , · 'd d 
b , H · · 1 t t portaço"es de florestas mente .ter certos con rapontos. e uma oportum a e. para em. OJe, quem mats u a con ra as ex , b . · d · d - · 1· 
t · · , E m 't nta e cinco por cento , nos, se sou ermos aproveitar, etxarmos e ser stmp esmente 
dropicais: a. urodp~ que consot, e 

01 
eend com chuv· a áci'da · o vilão planetário para ser o 'coadjUvante importan.te, não 

a sua propna ma eira e que es a morr o '? Q <f · 
1 

- · d' 
e não pode ter a nossa competição. Lá não é uma questão e·. uer Izer.' um mter ocutor' nao. um coa Juvante, mas 

ló · , t" • · ' o Interlocutor Importante; nessa questao, como poucos países eco gtca e uma ques ao economtca. d 
po em; 

A nível de mídia, parece-me que essas são situações muito Então, na verdade, isso não depende dos outros, mas 
claras e que o Cleiton e os demais membros da Mesa já têm de nós. Assim, o temor que muita gente tem, e que em patte 
noção disso. Graças a Deus estamos mudando. E realmente tenho, é de perdermos essa oportunidade, E aí depende basi~ 
é na mídia que tem que ser mudado, porque o erro do Brasil, camente de nós, da seriedade com que seja tratada a coisa. 
pelo pouco que conheço a nível de planeta, é a falta de uma Não, realmente, de grandes intervenções externas, etc,.apesar 
estratégia de marl{eting. Estivemos na Suíça, cheguei um dia de essa pressão e esse conflito existirem e, é claro, serão 
antes do Seriado r, e assisti a um programa de televisão, duas coloca<los. 
horas de um documentário sobre o meu Estado, o Paraná, Em relação à questão do "pulmão do mundo", ao niesmo 
feito pela Argentina, onde não sabia se estava vendo o meu tempo que o mundo descobriu que a Amazônia não é o pulmão 
Estado, porque foram duas horas de destruição, de fim do do mundo, descobriu-se que ele é um dos principais refrigera- . 
mundo, de erosão, quando temos o melhor programa de mane- dores do mundo. Então, trocamos o "pulmão" pelo "ar condi· 
jo de bacia hidrográfica talvez do planeta. Mas o que vi lá cio nado", mas continuamos sendo importantes, do ponto de 
foi o contrário. Vi duas horas de filme sobre a destruição. vista climático no planeta. 

Então, precisamos de marketing e lamento que o Go- Em síntese, a Floresta Amazónica tem um papel muito 
verno não faça isso de forma institucional e séria, o mesmo grande na questão de temperatura e, a partir daí, inclusive, 
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na questão de circulação do ar em termos planetários. Pelo 
volume, pela massa de ·vida vegetal,. em 1especial é ela. que 
congrega a alteração do clima. Não é uma questão de se 
produzir oxigênio, que era a idéia do "pulmão''. Ela, basica-. 
mente, é uma floresta, em grande parte,no chamado clímax, 
ou seja, a vegetação absorve muito carbono e produz mais 
oxigênio na sua fase de crescimento. Inclusive, há alguns proje
tos, como o Projeto Floram. Parte-se desse. princípio; vamos 
plantar bastante, porque durante a fase de crescimento essas 
plantas estão absorvendo gás carbônico. e emitindo oxigênio, 
com balanço positivo para o oxigênio. Mas no caso da Floresta 
Amazônica, não. É uma floresta que .tem um nível .relativa-, 
mente estacionário, quer dizer, atingiu um certo clímax e. 
ela, praticamente, consome o que produz de oxig~nio, Então, 
ela não é o "pulmão" do mundo, nesse sentido, m!ls tem 
um papel do ponto de vista climático importantíssimo .. 

Em relação às queimadas, só até citando duas. coisas, 
a Agência Estado fez um convênio neste ano, com o INPE 
ajudado por um trabalho de interpretação da Embrapa; com 
isto estamos tendo os dados diários e produzindo um material 
semanal que, inclusive, vai para a imprensa, que é distribuído, 
no caso, pelos jornais da casa e também nos circuitos <la 
Agência. Isso é só para se ter um exemplo dessa semana. 
De 30 de agosto a 4 de sete1p.bro, na semana anterior, o 
Brasil todo, temos a indicação de 75 mil638 focos de incêndios , 
identificados. 

O SR. LUCIANO PIZZAITO- O que é pouco para 
150 milhões de brasileiros. 'A esses números relativos; que 
se falou em escala tão importante, é que tem qu:e ter o cuidado 
na sua informação. · 

O SR. CLEITONFERREIRA-Pois é. A nossa predcu
pação aqui, no caso, é mostrar, !)a verdade, o proces~o e 
não o número. Mas onde? Porque po9ia ter muito 1pais. ç 
ser menos problemático. Há algumas áreas onde, realmente 
é problemático, por conc~ntração. Então,' por exemplo,, o 
Estado do Tocantins está nessa lista negra·, digamos assim,. 
porque lá o volume de qu,ejmadas é enorme e dá para identi
ficar claramente ao longo das rodovias. É máis, na verd11;de, 
a busca de entendimento de um processo que está a çpntér1 
e não simplesmente um número puro, porque o número puro . 
não diz ~rmito. · , . . 

O SR. ÁUREO MELLO (Inaudível,. .Fora do micro-. 
fone.) O sujeito não precisa queimar determinada. grande 
área para plantar. Então aqui em grau, em nível d7 pequenas 
queimadas, não de grandes queimadas, é. uma rotm~; E uma. , 
rotina que é adotada em toda a Amazôma: ,E a raptdez c~m . 
que a Amazônia cresce, a. vegetação cresce. na· Amaz~111a, 
passa a ser, às vezes, um problema até terrível,,porque qu~n~~ 
se dorme durante a noite, a região que pt;eparada, no dia 
seguinte já está verdejante outra vez. É dif~cil até conse;guir 
capinar uma área grande. Daí a adoção de pequenas quetma- . 
das para tal fim. · 

O SR. CLEITON FERREIRA No caso das peq~;l(~I).as 
queimadas, inclusive em pequena escala, às vezes, há que~
mada ou desmatamento em pequena escala, pequenas comum
dades, que, durante, longos períodos, não.~ó ~o Brasil, como 
foram uma dàs formas de aproveitamento sustentado, dos 
melhores inventados até hoje, não é?, A àgficultura de. rodí
zio, feita em pequena escala, permite um descanso da terra, 
a sua regeneração. O problema é que quando. ess.e mes_r_no 
processo é colocado numa escala grande e ·mUito m.tenstva, 
não permite a re&eneração. · · 

Então, qualquer área de vegetação, quer dizer, a nature
za, a floresta aí, funciona até como a pele da gente, não 
é? .Ela tem um poder de cicatrização, que se você fizer um 
furinho; não vai ficar nada. Agora, se você fizer um furo 
grande, vai virar uma ferida grande, vai ter, no mínimo, uma 
grande seqüela e, às vezes, irrecuperável. 

Então, isto é uma questão de escala. Em pequena escala, 
a gente sabe até pelo fato de que grande parte dessas áreas 
vem sendo ocupada há séculos e continua a ser preservada. 
E por outro lado, sabemos que em algumas áreas estamos 
criando ,desertos, justamente por um uso de uma tecnologia 
que. é adequada. à pequena escala e inadequada em escalas 
grandes, como acontece. . 

O Deputado Luciano Pizzatto fez uma série de conside
raçõ.es;.uma delas sobre a questiio do show que é incontrolável, 
e. é mesmo. Não sabemos. E é até bom que ninguém pretenda 
controlar esseshow. Ao contrário, tentem, desde já, entender 
quais são os processos, interlocutores, etc. Estamos vivendo 
um momento que é histórico e .temos que tentar entender 
esse processo todo, yssa discussão, e não tentar controlá-lo. 
Primeiro, porque é impossível e, segundo, seria improdutivo. 
Entendo essas· preocupações justamente porque podem sair 
daí coisas ótimas e péssimas. E isso, realmente nesse sentido, 
é um riséo que corremos, todos correm .. 

' · Quanto• à questão da divulgação das notícias, inclusive 
aquUnternas, da Câmara dos Deputados, também da Comis
são de Melo Ambiente, etc.,acredito que a população brasi
leira ,terá n,.uito interesse. Mas concordo contigo, que a im
prensa, em geral, tem adotado. a postura de que o que se 
vende é a má notícia. Mas valeria a pena até fazermos uma 
análise nesse sentido. Porque, eu, c.omo cidadão, aí não pen
sando do lado de lá, como ninguém que está dentro da impren
sa, dentro da mídia, mas. cansa, a má notícia também cansa. 
Então, ·valeria, um pouco até analisarmos esse mercado. Esta
mos intere~sados nesse tipo de pesquisa;. Mas acredito que 
falta aí uma questão em termos tanto do sistema de divulgação, 
de um programa de divulgação dessas boas notícias, como 
falta à continuidade. É que as boas notícias, às vezes vêm 
tão isoladas, acontece uma coisinha aqui que se perde nessa 
multidão de más notícias, que agente tem. Então, se houvesse 
àlgo em termos de continuidade, acho que as pessoas começa
riam a se interessar, reconhecer e até exigir que venham infor
mações sobre o que está acontecendo naqueles programas. 
Você me colocou perguntas específicas sobre se concordo se 
a. questão ambiental brasileira está num processo de militari
zação. Acho que sim e acho isso uma das piores coisas que 
podem acontecer politicamente ao País. Não pela questão 

de falta· de competência ou de pessoas extremamente inteli
gentes, que têm interesse cívico em termos do País e preocu
pações legftimas no' meio militar, não é isso. Mas é porque 
ela. tem o efeito maléfico do ponto de vista internacional, 
por um lado, que seria irreparável durante décadas. Não inte
ressa se grandes coisas foram realizads durante o período 
que tivemós de ditadura militar· no Brasil. O que tivemos 
foi uma ditadura militar, E nós ainda hoje estamos pagando 
por·isso, independente de.boas intenções que tenham havido 
e até o apoio da sociedade .brasileira naquele momento. 

Acho que a. questão ambiental ainda é mais sensível, 
·porque não se restringe a uma coisa interna do País. Se fosse 
interna já seria ruim, certo? Porque temos que saber que 
há segmentos da sociedade que têm papéis claros numa socie
dade democrática. E não acredito, de forma nenhuma, que 
alguém possa ac11ar que a questão ambiental que permeia 
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todos os campos, não é uma questão do Amazonas, não é 
uma questão fronteiriça, quer dizer, que perme'a todos os 
campos da ativídade do País e inter-relàções internacionais, 
imaginar que isso seja competência da área militar. Acredito 
que as pessoas de bom-senso, a nível da área militar, tenham 
essa clareza, seria extremamente prejudicial. E há alguns pon
tos que justamente ao contrário, caberiam às áreas militares 
os apoiarem, assim como os movimentós em termos de soCie
dade civil, em termos de Parlamento, para reforçar as medidas 
que o País está tentando descobrir, as soluções e não tentar 
substituí-las. Acho que seria um erro histórico, e pagaríamos 
muito tempo por isso. Acho que esse problema existe, quando 
se fala, quando se mistura a questão de meio ambiente pensan
do apenas como Amazônia e apenas· como zona fronteiriça. 
Há uma questão que é fronteiriça e que tem aspectos militares 
claros que são importantes. Mas vamos deixar isso separado 
da questão ambiental dessas mesmas áreas. · · · 

Em relação àaferição sobre a população brasileira· à ques
tão ambiental, quer dizer, como é qu'e enxerga, as preocu
pações e etc. Estamos iniciando, e a pàrtir do dia 18. Come
çamos formalmente um processo. A Agência Estadp junto 
ao CNPq e o IBOPE está realizando uma pesquisa procurando· 
saber o que o brasileiro pensa da ecologia. Ecologia aí, além 
de entrar no meio ambiente, ecologia etc., mas a idéia está 
clara. Pesquisa Sobre o que o brasileiro pehsada ecologia. 
É uma pesquisa que já iniciou, assim, em termos de piloto 
e nós a partir de 18 desse mês, damos o início formal e preten
demos justamente destrinchar um pouco melhor isso, com 
cobertura nacional, com muitos segmentos e etc. E aí espera
mos ter essa resposta como uma base. 

E, terceiro, sabre a questão dos conflitos, essas discus
sões, os conflitos entre ricos e pobres como·nieió ambiente. 
Há uma seguinte: o homem não interage com a natureza. 
O homem interage com outros homens através da natureza. 

Imaginemos que hoje eu esteja no dia em que concordo 
com ela e porque todas questões, fosse qual fosse o assunto, 
neste caso é a questão ambiental, mas se fôssemos discutir 
economia intercanional, se fôssemos discutir a questão das 
grandes metrópolis, qualque que fosse o assunto numà>reunião · 
internacional de tal porte, o que vai estar se tratando ali 
é de relações entre povos, entre podetes, entre·economias~ 
entre blocos de poder etc. 

Então, o assunto nesse assunto é a questão ambiental 
como eixo. Sem dúvida, esse conflito.vai estar presente. E 
em grande parte, acredito que se possa chegar a consenso, 
mas em outras, vai explicitar os conflitos. E o ·mais marcahte 
de todos, certamente, será essa questão entre ricos e pobres. 
Não é à-toa que temos G-7, G-77, não é à-toa que se discute 
Norte/Sul. E nessas reuniões que vão acontecer no Rio, inclu
sive há a previsão de uma reunião do G-7 durante o períododa 
Eco-92. Então é· claro que elas vão estar colocadas •e esse 
conflito vai estar lá. Vamos falar não só de ecologia durante 
esse período, mas, afihal de contas, de uma relação interpla· 
netária que está se discutindo em termos de entrada de novo 
século. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Considerando 
que o Deputado Luciano Pizzatto foi o último'insérito, vamos 
encerrar a nossa reunião lembrando que, a partir da próxima 
e.staremos tendo as audiências com ôs empresários ·e, poste
normente, iremos ter audiênCias com as ONGs nacionais par'a 
a partir daí regionalizarmos todos os· nossos' encontros nas 
grandes regiões brasileiras, portanto; in loco, para discutir 
com a sociedade civil organizada de coda região. · 

Queri, na oportunidde, agradecer a presença dos órgãos 
de imprensa aqui representados, particularmente o jornalisra 
Clayton. Ferreira Lima, coordenador do· meio ambiente do 
Estado de São Paulo, que mostrou, evidentmente, porque 
é o coordenador: pela sua experiência, pela sua visão, seu 
preparo. Ele nos deu realmente uma contribuição significativa. 
Aquela dúvida que Unhamos a respeito do problema da divul
gaçao da informação da mídia, muitas colocações do ilustre 
jornalista acho que foram objetivas, claras, nos mostrando 
evidentemente que nós aqui, o Congresso Nacional, precisa
mos; cada. vez mais,· ampliar as suas atividades em relação 
a esse·tema tão relevante. E estamos fazendo isso. O próprio 
Deputado Luciano Pizzatto, que é vice-Presidente da Comis
são ·dó Meio Ambiente da Câm·ara dos Deputados, falou há 
pouco do trabalho. que a Câmara'realiza nesse sentido, e que 
o Senado Federal,' através desta Comissão, e dos vários Depu
tados e Senadores que diariamente falam aqui sobre o assunto 
mostram evidentemente a preocupação que o Congresso tem 
e que deve ser ampliada e fortalecida, porqie vamos ter um 
papel relevante, como 'disse o ilustre jornalista, não só de 
estarmos preparados para assinar os ·documentos que sairão 
desse· grande encontro mundial, mas, também, de aprová-los, 
sancioná-los naquilo que couber a esse congresso. 

· Então, enquànto temos tempo vamos no processo, vamos 
p~rticipar, vamos discutir, vamos sugeí:i:r, vamos lutar. Acho 
que esse é o objetivo desta Cqmissão e que, dentro em breve, 
deverá estar unid~ junto com a Câmara dos Deputados numa 
Comissão mais ampla, congressual. Quero também agradecer 
a presença do jornalista Francisco Eduardo Gonçalves, do 
Jornal do Brasil, e da jornalista Mônica Medeiros, do jornal 
O Globo, que participaram também desse encontro, sem dese
jar usar da palavr~; considerando que não poderiam repre
se~tár oficialment.e os respe~tivos jornais neste encontro. Mas 
a presença de vocês é mm to Importante. E espero que a partir 
de agora possamos estar mais unidos com a mídia brasileira 
naquilo que vai )ser discutido aqui no Congresso Nacional 
em 'relação a esse tema importante que é a Conferência do 
Rio'. Mais uma vez agradeço aos Srs. Senadores, ao ilustre 
Depqtado que nOS' ~onrou com sua presença importante, pres
tigiartdo.essa integração às duas Casas do Congresso Nacional 
e, mais uma vez, gostaria de agradecer aos jornalistas e, parti
cularmente, ao jornalista Clayton Fe.rreira Lima, que nos trou
xe grandes contribuições a esta Comissão. 

Lembrando qlie tudo o que aqui foi dito, debatido, está 
sendo gravado, e será reproduzido, analisado, de forma conve-· 
niente, para que éstà Comissão po~sa, progressivamente, defi
nir novos rumos importantes; cumprir o papel para a qual 
lhe foi criada, que. é acompanhar a preparação dessa confç,. 
rêncía, mas, també111, participar do que será decidido em ter
mos de Brasil, e eqi favor dos brasileiros'. 

, Com essas sihgelas considerações, considerando o adian
tado da hora, agradeço a presença de todos e declaro encer
rada esta reunião. 
5• Réuniãó, extraôhlinâria, realizada em 2 de outubro dé 1991. 

Às onze horas do dia dois de outubro de mil novecentos 
e n'ovel1ta e um, uo. Auditório Neréu "Ramos, anexo II da 
Câmara dos Deputados, reúnem-se 'as Comissões: Cómissão 
Temporária destinada a estudar e anàlísar, bem como acompa
nhàr as atividades da Conferência das Nflções Unidas para 
o Meio Ambient~ 'e'.Desenvolviinento .,....., EC0/92 do Senado 
Federal e. a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am· 
biente e Minorias da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Parlamentares: Coutinho Jorge, Fábio Feld-



mann, Aluísio Bezerra, Joaquim Sucena, Nelson Carneiro, 
Osvaldo Steca, Valmir Campelo, Márcio Lacerda, Sidney de 
Miranda, Teotonio Vilela, Lavoisier Mai~1 João Teixeira, Lu
dano Pizzatto, Nan Sousa, Armando. Costa, Fernando Diniz, 
João Almeida, João Maia, Rita Cama ta, Aécio Neves, Aldir 
Cabral, Marilu Guimarães,Valdir Ganzer, José Cicote, Fran
cisco Silva, Wellington Fagundes, Ulderico pinto; José Ulisses 
de Oliveira, Beth Azize, Raquel Cândido, Geraldo Alckmin 
Filho, Hilário Coimbra, Pauderney Avelino, Osvaldo Melo, 
Domingos Juvenil, Mário Martins, Fernando Henrique Car
doso, Garibaldi Alves Filho, Aureo Mello, Jabes Ribeiro, 
Paulo Ramos, Mário Chermont, Antônio Carlos Thame e 
Lourival Baptista. Havendo número regimental assume a Pre
sidência, conforme o art. 113 do Regimento Interno do Senado 
Federal, o Sr. Senador Coutinho Jorge, Presidente da Comis
são EC0-92, que declara aberto os trabalhos, informando 
que a presente reunião destina-se.·a ouvir o Sr. Maurice Strong, 
Secretário-Geral para a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento EC0-92, sobre uns 
dos temas mais importantes da atualidade a UNCED-92. O 
Sr. Presidente esclarece, aos Senhores Parlamentares, que 
em face dó ilustre conferencista não falar português, a metodo
logia deste encontro será diferente, ou seja, haverá a tradução 
de tudo que for dito pelo Sr. Maurice Strong e pelos Senhores 
Deputados e Senadores: Lembra, ainda o Sr. Presidente; que 
esta Reunião é um produto do trabalho de <;luas Comissões 
que atuam no Congresso Nacional, a Comissão do Senado 
Federal, específica pára a realização desta Conferência e a 
Comissão Permanente • da Câmara que .trata do Meio Ame 
bientej tujo o Presidente é o ilustre· Deputado Fábio Feld
mann, a: quem o Sr. Presidente passa a palavra. O Sr. Depu
ta<!o Fábio Feldmann diz que acha de fundamental impor
tância unia reunião de Parlamentares simultaneamente à UN
CED-92, porque os Parlamentares não são sociedade civil, 
não são entidades não-governamentais e nem governo, espe
cialmente em regimes presidencialistas. Em seguida o Sr. Pre~ 
·sidente, Senador Coutinho Jorge, passa a palavra ao Confe
rencista Sr. Maurice Stróng, .que deséorre sobre os seguintes 
asslintos:·preparativos,·por parte das Nações Unidas para a 
Rio-92; ·resultados da terceira sessão do comitê preparativo 
ocorrido em Genebra e processos de negociações referéntes 
a• convenções sobre divercidade biológica e alterações climá
ticas. Após a exposição dó ilustre Conferencista, usam a pala
vra pela ordem de inscrição, os seguintes Senhores Parlamen
tares: Aluízio Bezerra, Beth Azize, Nam Souza,Valdir Gan
zer, João Teixeira, Domingos Juvenil, SidQey de Miranda, 
Pauderney Avelino, Áureo Mello, Marilu Guimarães e Márcio 
Lacerda: A seguir o Senhor Presidente agradece a presença 
de todos os participantes, do Sr.· Conferencista, dos Senhores 
Parlamentares, bem como dos ilustres .Membms da Mesa, 
Nada mais bavendo a tratar, encerra-se: a reunião, lavrando 
eu, Sônia de.Andrade Peixoto, Assistente ad hoc, a presente 
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente 
Senador Coutinho .Jorge, e irá a publicação juntamente com 
as notas taquigráficas. · 

Anexo à ata da' 59 Reunião da Comissão Tempo
rária, criada através do requerimento nql46, de 1991-SF 
"com o objetivo de estudar, analisar e· acompanhar as 
atividades da conferência das Nações Unidas para o 
meio ambiente e ciesenvolvimento- EC0-92". Desti
nada a ouvir o depoimento do.Sr, Maurice Strong, Secre
tário Geral para aconferênciadas Nações sobre o Meio 
Ambiente e desenvolvimento- EC0-92, que se publica 
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Sumário 

. Os preparativos por parte das Nações Unidas para a 
RI0-92; os resultados da Terceira Sessão do Comitê Prepara
tório oc~rrida em Genebra, em setembro último; processos 
de negociação, especialmente no que se refere às negociações 
das Convenções sobre Diversidade Biológica e Alterações Cli
máticas. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Ha
vendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comis
são de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Sr. Maurice 
Strong, Sr. Felipe de Macedo Soáres, Sr. Eduardo Gutierrez 
-representante da ONU no Brasil -, meu caro Deputdo 
Fábio Feldmann, Srs .. Senadores, Srs. Deputados, gostària 
de informar aos ilustres Parlamentares que, em face de o 
nosso ilustre conferencista não falar a nossa língua, evidente
mente vamos .ter uma metodologia diferente neste encontro 
tão importante para este Parlamento. Haverá, portanto, a 
tradução de tudo que for dito emportuguêsao ilustre confe
rencista, como também a fase posterior das questões dos Sena
dores e peputados deverá também sofrer a tradução posterior. 
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Gostaria de informar aos Srs. Senadores e Deputados 
que o objetivo deste nosso encontro é exatan\ente discutir 
um dos temas mais importantes do mundo atúal, que é a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De
senvolvimento, a chamada UNCED-92, a Conferência do Rio, 
ou, como se diz popularmente, a Eco-92. 

Quero lembrar também que esta reunião é um produto 
do trabalho de duas Comissões que atuam no Congresso Na
cional: a Comissão do Senado Federal, específica para acom
panhar toda a realização desta grande conferência, a qual 
tenho o privilégio de presidir no Senado Federal; na Câmara, 
a Comissão que trata do meio ambiente, tem como Presidente 
o ilustre Deputado Fábio Feldmann. Portanto, este encontro 
é produto do trabalho das duas Comissões. No Senado, a 
Comissão já ouviu praticamente todos os segmentos das auto
ridades brasileiras responsáveis pelo evento, e agora se enca
minha para audiências regionalizadas. Na Câmara, a Comissão 
de Meio Ambiente tem realizado audiências importantíssimas, 
não só aqui como em outras partes do Brasil, a respeito dessa 
grande conferência. 

Quero informar a V. Ex~' que a idéia é criar uma comissão 
mista unindo a Comissão do· Senado e a da Câmara para, 
a partir de agora, agilizar os trabalhos relativos ao acompanha
mento dessa grande conferênciá, Rio-92. Também quero dizer 
que esta reunião é muito grata e importante para este Con
gresso, porque temos o privilégio de receber o Sr. Maurice 
Strong que em 1972 foi o Secretário-Geral das Nações Unidas 
para a gtande Conferência de Estocolmo, momento em que 
as Nações Unidas iniciaram um trabalho importantíssimo para 
a humanidade em relação à problemática do meio ambiente. 

· Convido. a qossa çompanheira Tânia Munhoz, 'presidente 
do Ibama, para compor a nossa Mesa. · . . 

Quero lembrar também, em relação ao ilustre conferen
cista, que a Conferência de Estocolmo criou o. Programa das 
Nações unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Sr. Mau
rice Strong foi o seu primeiro Diretor~Geral. Por seu conheci
mertto há mais de vinte anos, no âmbito mundial, sobre o 
tema meio ambiente, ele foi novamente indicado para ser 
o Secretário-Geral das Nações Unidas em relação à Confe
rência Rio-92. Portanto, é um grande privilégio para o nosso 
mundo tê-lo novamente no comando de uma conferência 'que 
será, por certo, a conferência mais importante do nosso Pla-
neta nos últimos anos. . . 

Por isso mesmo é um grande privilégio. e uma grande 
satisfação tê-lo aqui en.tre nós, porque o Sr. MauriceStrong, 
de viva voz, sem precisardo Presidente da Comissão da Câma
ra, Deputado Fábio Feldmann, sem precisar de que os Sena
dores na Comissão do Sénado tragam aos ilustres Parlamen
tares informações importantes sobre esta grande conferência, 
ele próprio aquiesceu em vir a este Congresso para dizer re<)l
mente o que é a Conferência do Rio, ou o que é a Eco-92, 
sua importância para o mundo, por que ela foi implantada 
no Brasil, quais os resultados, sobretudo das conferências 
preparatórias; as Prepcom's, realizadas no mundo, recente
mente em Genebra. S. s~ nos mostrará especialmente que 
essa conferência vai trazer dois produtos importantes - e 
que o Parlamentar tem de conhecer bem que são a Carta 
da Terra, que sintetiza os princípios fundamentais para a hu
manidade como um todo, em relação ao meio ambiente, e 
a Agenda XXI, que será o aspecto operacional de toda esta· 
Carta da Terra. Esse o objetivo, portanto, da nossa importante 
reunião do Congresso Nacional. 

Antes de ouvir o nosso ilustre convidado, gostaria de 
passar a palavra ao nosso caro Deputado Fábio Feldmann, 
que preside na Câmara a Comissão do Meio Ambiente, para 
tecer algumas considerações importantes sobre o papel do 
J;>a~lamentar neste grande encontro que será realizado no Rio, 
nopróximo mês de junho, em 1992. Passo a palavra ao nosso 
caro Deputado. · 

O SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN Senador 
Coutinho Jorge, gostaria de dar alguns informes, os quais 
já dei pessoalmente ao Sr. Strong. Recentemente. estive na 
França,· e ali tive uma entrevista com o Presidente da Assem
bléia francesa, Laurence Fabius. Achamos fundamental que 
haja uma reunião de Parlamentares simultânea .à reunião da 
UNCED, porque os Parlamentares não são sociedade civil, 
não são entidade não"governamental e não são Governo, espe· 
cialmente em regimes presidencialistas. Em. regimes parla
mentares é muito mais fácil compreender a relação entre Go· 
verno e Parlamento, o que não acontece em regimes presiden· 
cialistas em que necessariamente não nos consideramos Go
verno. Muitas vezes temos posições muito divergentes do Go-
verno. , , ' 

O Presidente da Assembléia francesa acatou a idéia de 
.que.todas as delegações dos países tenham membros do Parla
mento e que nós organizaríamos no Brasil, sirimltaneamente, 
a·conferência de Parlamentares que estariam acompanhando 
essa delegação. O Sr. Fabius levará essa idéia a todos os 
Presidentes dos Parlamentos da Europa, e, numa segunda 
etapa, aos Presidentes dos Parlamentares da Ásia e da Africa; 
fiquei incumbido de entrar em contato com os Parlamentos 
da América Latina, do Canadá e dos Estados Unidos, para 
que essa idéia de .organizar uma conferência simultânea de 
Parlamentares seja consenso em· todos os Parlamentos do 
mundo. 

. Eu já disse ao Sr. Maurice Strong, e gostaria de dizer 
aos Parlamentares brasileiros que estamos fazendo um esforço 
muito grande no sentido de que haja essa reunião simultânea 
de Parlamentares. Achamos muito ímpoFtante·a reunião que 
ocorrerá depois da conferência que é suportada pela Interpar
lamentar, mas aehamos que se os Parlamentares não estiverem 
acompanhando •o processo desde. o seu início, inclusive .as 
reuniões preparatórias, teremos muita dificuldade em todos 
os Parlamentos do mundo de entender a.importância da confe
rência de 92. Gostaria de lembrar que todas as convenções 
internacionais terão de ser ratificadas pelos Parlamentos, pois 
o fato de os Parlamentares estarem engajados nesse. processo 
permitirá que parte das decisões se transforme em políticas 
nacionais dos países. 

Gostaria de dar esse informe ao Sr. Strong, publicamente, 
e dizer que estamos encaminhando· a ele, hoje, uma carta 
relatando isso e que Monsieur Fabius irá encaminhar formal
mente a ele uma carta em nome da Assembléia francesa. 
Além disso eles farão uma reunião do Parlamento Europeu, 
em que essa idéia será discutida. 

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex~ a oportunidade .. Quero 
dizer ao Sr. Maurice Strong que para nós é uma honra tê-lo 
aqui, como disse .o Senador Coutinbq Jorge, explicando o 
que é a Conferência de 92, para evitar. que haja uma confusão 
sobre os reais prppósitos dessa conferência. Que fique claro 
para a opinião pública brasileira que essa confer<Sncia não 
vai tratar do Br"sil, é uma conferência no Brasil e não há 
risco nenhum de internacionalização da Amazônia. Achamos 
que há uma campanha de desinformação em relação a esse 
assunto no Brasil, ninguém melhor do que ele pode esclarecer 
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a opinião pública. brasileira e o Parlamento sobre os reais 
propósitos da conferência de 1992. ; 

Gostaria de dizer que está entre nós tambémo Senador 
.Nelson Carneiro, Vice-Presidente do Parlamento Latino-A
mericano. Estamos organizando uma reunião do Parlamento 
Latino-Americano, a realizar-se em março do próximo ano, 
com o apoio das Nações Unidas que pretende formar uma 
agenda latino-americana para a conferência de 1992. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge) -Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, a partir de agora iremos entrar 
na segunda parte da nossa reunião, após as preliminares, em 
que ouviremos o Sr. Maurice Strong. Peço a compreensão 
dos ilustres Parlamentares, pois a exposição de S. s~, evidente
mente, terá de ter a tradução consecutiva. Da mesma forma, 
haverá tradução na fase de questionamento. 

Sem maiores delongas, passo a palavra ao Sr. Maurice 
Strong, e, como disse há pouco, haverá tradução consecutiva 
do seu pronunciamento. 

O SR. MAURICE STRONG- Obrigado, Senador Cou
tinho Jorge. Senador Nelson Carneiro, Deputado Fábio Feld
mann, prezados Parlamentares, é um enorme prazer estar 
de volta a Brasília e visitar o Congresso Nacional para tratar 
com vocês desse evento. 

Talvez na próxima vez em que eu vier aqui eu possa 
falar melhor ainda em português. 

Gostaria de dizer como estou agradecido por essa oportu
nidade de estar presente frente à Comissão conjunta das duas 
Casas do seu Parlamento. Estimulam-se saber que as duas 
Casas <to Congresso, através dos seus membros, estão tão 
envolvidos e compromissados com esse evento a se realizar 
no BrasiL 

Nossa reunião de cúpula mundial, assim chamada pela 
ONU porque nela estarão representados os diversos países 
por seus Chefes de Estado, é uma conferência sem precedentes 
de todos os líderes do Planeta. Eles se reunirão no Rio de 
Janeiro, no ano que vem, para tomar decisões que irão afetar 
o mundo de forma decisiva. Como V. Ex~· sabem, a confe
rência será realizada no Brasil devido ao excelente trabalho 
do ltamaraty de convencimento de que isso deveria assim 
ser feito. Havia muita competição de outros países para sediar 
esse evento. 

Esse convite foi feito no Governo passado mas ficamos 
satisfeitos por que o Governo Collor e o Congresso abraçaram 
esse convite de todo o coração. O acordo entre as Nações 
Unidas e o Governo para formalizar isso será exposto aV. 
Ex~' brevemente. 

Gostaria de ter o privilégio de conversar com V. Ex~', 
por isso serei breve. Mas algumas coisas importantes a respeito 
dessa conferência precisam ser esclarecidas. Em primeiro lu
gar, é uma conferência de todos os países do mundo, discu
tindo o futuro da comunidade mundiaL Não é uma conferência 
sobre o Brasil. É claro que o Brasil é uma parte importantç, 
da comunidade mundiaL Por ser um país tão importante é 
que as Nações Unidas decidiram aceitar o seu convite. Natural
mente, os interesses e a experiência do Brasil terão papel 
importante nessa conferência. 

Tenho certeza de que todos os líderes mundiais que virão 
ao Brasil no ano que vem terão uma boa impressão do Brasil, 
porque nos contatos que tive com os Governadores e com 
outras pessoas do Governo vi que há um grande interesse 
nessa conferência. Naturalmente, eles expressarão os seus pró
vrios interesses com respeito ao seu próprio desenvolvimento, 

com respeito à Amazônia e outras regiões. Por exemplo, tive 
a oportunidade de visitar, semana passada, o Pantanal, que 
é um dos outros grandes ecossistemas deste País, e outros. 
Mas esses assuntos não estão na pauta. A Amazônia não 
está na pauta, muito embora esses ecossistemàs, bem como 
o Pantanal, sejam interessantes e serão, de alguma forma, 
discutidos. 

Tenho ouvido falar da preocupação sobre a questão da 
soberania dessas áreas, por isso permitam~me ser bem claro. 
Vocês não são os únicos a se preocuparem com a soberania. 
Todos os países do mundo que eu conheço têm a nreocupação 
da soberania sobre os seus ecossistemas. Não da parte 
de nenhum país, nem da parte das Nações Unid< ·ecio-
namento no sentido de se abdicar da soberania, .m >lm de 
auxiliar o desenvolvimento, com a soberania, dessa:s áreas. 
A cooperação internacional é um exercício de soberania, e 
não a abdicação da soberania. Todos os países hoje em dia, 
ao entrarem voluntariamente nesse tipo de cooperação, agem 
dessa forma. Estão praticando um exercício de soberania e 
isso é muito necessário para o desenvolvimento dos países. 

Deixem-me citar mais um princípio importante que nos 
norteia nesses assuntos: o cuidado da proteção e do desenvol
vimento de todos os recursos; que deveser feito ::ssendal
mente pelas pessoas que vivem ria região onde esses recursos 
estão localizados. E, antes de mais nada, devem atender às 
prioridades econômicas e ~ociais dessas pessoas~ Não funcio
naria de outra forma. Aqueles que pensam de outra forma 
representam a minoria. Estamos interessados em que o Brasil 
receba mais recursos internacionais para revitalização de sua 
economia e que faça isso de forma não agressiva ao meio 
ambiente, porque aprendemos; da· pior forma possíVel, que 
o desenvolvimento, tanto nos pafse's · inaustrializàdos ·como 
nos países em des~nvolvimento, q\}e (J.gride.o ~cio ambitint~ 
é uma rua de mão única. , . . . . . , . 

· As grandes muc!anças que nós sofremos, como as mudan
ças climáticas e aalteração da camada de ozórtio foram causa
das pelos países 'industrializados pelo mesmo processo que 
criou a sua grande riqueza e poder, que dá a eles uma responsa
bilidade e uma competência especial para dar o seu apoio · 
total aos países em desenvolvimento, para revitalizar a sua 
economia, para eliminar a pobreza, que é uma ameaça não 
somente à base moral e é~ica da nossa civilização, mas, tam-
bém, uma ameaÇ!l ao meio ambiente. · · · · · 

o que deve ficar claro como ~esuftádq sJessa conferÇrida 
é que as riquezas do mundo .não poqem ser obtidas ~em o 
apoio dos países pobres, especialmente o dos .mais pobres, 
São indispensáveis recursos financeiros adicionais aos países 
em desenvolvimento. E, muitO embora os países em desenvol
vimento se sjntam pobres por motivo de muitas exigências 
sobre eles, eles devem se dar conta - e já estão se dando 
conta de que a melhor forma de assegurar o seu desenvol
vimento e o seu. futuro é canalizar recursos· pata os· países 
em. desenvolvimento. principalmente para a erradicação da 
pobreza. 

O Brasil tem um dos i.n.elhores serviços de relações exte
riores do mundo. O papel, as opiniões e a experiência do 
Brasil'nessa área são muito importantes, inclusive para os 
outros países em desenvolvimento. Estou muito satisfeito em 
constatar que os Srs. Congressistas estão cada vez mais interes
sados nesse assunto. 

Sou da opinião de que os Parlamentares, tanto ·do Brasil 
como do resto do mundo, têm papel muito importante nesse 
sentido, porque são a interface entre o Governo e a população. 
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Sem o seu interesse e apoio os Governos não podem apre- Acredito que a Conferência sobre Meio Ambiente será um 
sentar um apoio decisivo quando se encontrarem no i Rio de caminho para defender uma proposta de desenvolvimento e 
Janeiro. E desejo dizer que V. Ex~' têm um embaixador muito conservação do meio ambiente em termos do interesse não 
efici<:mte, que é o Deputado Fábio Feldmann, que viaja pelo só dos países desenvolvidos mas também dos subdesenvol
mundo certificando-se que os interesses particulares do Con- vidos. Essa é a questão principal que foi, de certa maneira, 
gresso serão levados em conta na preparação do evento. citada por V. Ex~ Quando se fala da preocupação dos Parla-

Fico muito satisfeito que a Conferência da União Intet- mentares brasileiros com relação à Amazônia e com outras 
parlamentar seja realizada após essa conferência, porque, com áreas de ocupação e de domínio, é também a preocupação 
isso, a conferência não .se resumirá simplesmente em conclu- que existe, presente, controlada pelas grandes potências inter
sões e declarações. Esses Parlamentares levarão as posições nacionais com relação a áreas de grandes recursos naturais, 
assumidas por seus governos na conferência, que não é um como a Amazônia e outras. 
fim, mas o início daquilo que se pretende seja um mundo .Essas preocupações repousam sobre as iniciativas é teu-' 
melhor. (Palmas.) dências e têm relação também, com o problema da dívida 

0 SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)"'-- Srs. externa:. Os países ricos impõem uma dívida externa aos países 
Senadores, Srs. Deputados, passaremos agora à terceira eta- subdesenvolvidos. E, a partir das relações bilaterais, pelas 
pa, qué é a de questionamento. Gostaria de ponderar aos condicionantes dos acordos bilaterais, impõem condições de 
ilustres Parlamentares que, em face da dificuldade de comuni- verdadeira retiradada soberania desses países ein muitas ques
cação, temos que ser bastante objetivos e facilitar a tradução tões, o que pode acontecer com muitos assuntos e, inclusive, 
da pergunta para que o Sr. Maurice Strong consiga respon- com a Amazônia. Isso é que nos preocupa. 
dê-la. Pediria, portanto, aos ilustres Senadores e Deputados, A dívida externa é uma questão importante nessa discus-
sabendo que S. Er.' gostám de fazer um preâmbulo, uma são e preocupa os países e_m desen~olvimento. 
ratót'ia prelim~nar, pediria que seja suspensa essa fase preli- . Acreditamos que a Confer~ncia sobre Meio Ambiente 
minar e entremos nas questões para facilitar a tradução. O· não permitirá que muitas das pretensões dos países ricos sobre 
objetivo maior é o de que o Sr. Maurice Strong esclareça os países em desenvolvimento possam acontecer; que isso 
as dú~idas mais importantes aos Parlamentares. Esra é ~~a seja uma segurança para a discussão das questões sobre o 
oportunidade ímpar. Além di~so, a nossa idéia é que as ques- desenvolvimento e a conservação do meio ambiente, porque 
tões sejam objetivas e não excedam prazo de,dois minutos, aí está implícita a maior questão do meio ambiente, que é 
para poder permitir a tradução. a poluição da miséria resultante das relações desiguais e injus· 

O Sr. Maurice Strong ficará aqui na Câmara. Aqueles tas entre os países ricos e pobres, incluindo o problema da. 
qÚe quiserem conversar um pouco mais sobre detalhes com divida. externa. 
S. S' poderão fazê~lo durante o 'almoço. Pmtanto, V. Exª' E as questões da defesa do meio ambiente implicamtam
terão outra oportunidáde. Peço ~os Srs. Senadores e Srs. De- bém a retomada dessas relações, 0u seja, de uma nova ordem 
putados que sejam concisos· e objetivos nas questões, para económica internacional que estabeleça novos níveis e parâ7 
facilitar a tradução e a resposta do Sr. Strong. Portanto, vamos metros de igualdade entre as relações dos países ricos e pobres 
fugir da norma parlamentar desta Casa, que é aquela .que e que impeçao brutal relacionamento de exploração e domí
o Parlámentar, ao fazer uma pergunta, também faz um discur- nação que permite, de certa maneira, que aconteça grandt; 
so. Eu mesmojá fiz isso. _ parte das preocupações do meio amqicnte essas relações de 

o SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN _Sr. Presí- uma nova ordem económica internacional que possibilitem 
dente, Senador Coutinho Jorge, queria anunciar a presença as relações entre países ricos e países pobres no âmbito parla
do Embaixador Clark, do Canadá. mentar. · · · . · . . . . 

Os países ricos são os maiores poluidores do mundo .. 
'OSR.PRESIDENTE(SenadorCoudrihoJorgé)-Real- Os países pobres querem condições apropriadas de recursos 

mente, é uma grande satisfaça() pa~a. J:IÓS termos a presença para um desenvolvimento ecossustentável e auto-sustentáveL 
de S. 'Ex', que é conterrâneo do Sr. Strong, Isso .só pode acontecer se mudarem a~ relações .económicas 

Temos vários Senadores e Deputados inscritos. Passo lo- internacionais para uma ordem em que recursos sejam possí
go a palavra ao Senador Alufzio Bezerra para fazer o seu veis para o desenvolvimento justo dos países em desenvol
questionamento, insistindo em que deve ser breve, para facili- vimento. Queria obtçr a opinião, de.certa maneira já exposta, 
tar a tradução. (Pausa.) Solicito ao Parlamentarque se apro- do ilustre Sr. Maurice Strong sobre isso, Essa é a preocupação, 
xime da mesa, porque não temos microfone no plenário. dos países em via de .desenvovimento . 

. . O SR. SENADOR ALUÍZIO BEZERRA Sr. Presi- Trago aqui uma posição dos países da Bacia Amazónica . 
dente, lamentavelmente não vou deixar de fazer duas conside- e do Parlamento Amazónico, do qual sou o V ice-Presidente: 
rações dentro dos dois.minutos permitidos, conforme V. Ex' na próxima reunião, de 4 a 8 de novembro vindouro, forma
já considerou anteriormente. remos, na Assembléia Geral de Caracas, uma posição definida 

Dirigindo-me ao Sr. Maurice Strong, Secretário-Geral sobre a questão da Conferência Rio/92, Nós sabemos, a Confe
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. e rência do Rio em 1992 não será sobre a Amazônia, sobre 
Desenvolvimento, digo que temos sem dúvida, conforme de- o PantanaL É uma preocupação em relação ao meio ambiente 
clarações já feitas, uma segurança na Conferência, visto que em nível planetário. Por isso, a conclusão que fazemos é a 
foi através da participação multilateral das diferentes nações de que uma ordem, económica internacional reestabelecendo 
que se assegurou, no pós-guerra, a luta contra o colonialismo novos parâmetros enre países ricos e países pobres é que 
na Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, pode ser também uma alavanca de mudanças da questões 
quando houve a participação multilateral, onde todas as na- ambientais. Esta é a questão que também faço a nosso confe
çõ~s poderão participar, definir e defender os seus interesses, rencista. 



2876 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Srs. 
Deputados, Srs. Senadores, observamos ~gora que é muito 
difícil atendermos a lista bastante significativa. Vou. sugerir 
então a V. Exª'. uma coisa operacional, que cada um faça 
uma pergunta concreta, tire as dúvidas, em bloco, a respeito 
do assunto, e o Dr. Strong dará uma resposta, posteriormente, 
para todos. Seria impossível cumprir realmente à agenda do 
Sr. Strong com essa quantidade de companheiros inscritos: 

Nós verificamos que é muito difícil, por mais boa vontade 
que se tenha, impedir que um Senador ou um Deputado queira 
falar, como nosso companheiro Senador Aluízio Bezerra. En
tendo a ânsia, mas temos que ser objetivos numa reunião 
específica como esta .. : . · , · . ~· . , 

Sugiro, portanto, que cada um faça a questão, nao sei 
se o Sr. Strong aceita. (Pausa.) Seria tudo registrado e, poste
riormente, o Sr. Strong daria uma resposta global, referindCl.·Se 
a cada Parlamentar que aqui apresentou seu questionartlento. 
E insisto com os companheiros em que sejamos objetiv.os, 
porque é muito mais importante para o sucesso desta.reunião. 

Concedo a palavra à nobre Deputada Beth Azize. · 

A SRA. DEPUTADA BETH AZIZE Sr. Maurice 
Strong, Secretário-Geral da UNCED, souDeputada.Federal 
pelo Estado do Amazonas e queria perguntar a V. S• o seguin
te: V. S• deve ter COnhecimento de que grupos isolados, •VOZCS· 
isoladas, têm-se levantado no Brasil, que.s.erá o hospedeim 
da Conferência Mundial ·sobre Meio Ambiente e De11envol· 
vimento, e a imprensa tem dado destaque a essas manifes
tações. Esses grupos têm denunciado que o propóSito,dos 
países ricos interessados nessa conferência é concretiza!' a in
ternacionalízação da Amazônia. Outras. vozes se levantam,· 
com menor espaço·, para contra-atacar essa, afirmativa dizendo 
que essa campanha, que visa a desestabilizar o êxito de&sa 
conferência mundial, essa campanha est~· sendo ar.ticulàda 
por grupos de mineradoras estrangeiras interessadas em ex-plo
rar minerais em comunidades indígenas,.s.obretudo da Ama
zônia. 

Essás denúncias; Sr. Secretário-Geral,, vêm tirando um 
pouco a esperança e até o estímulo da sociedade brasileira 
de acreditar que essa conferência mundial aqui no Brasil, 
no próximo ano, possa í):almente contribuir. para que o nosso 
País receba recursos, investimentos. para.que sejam canali
zados na preservação e na defesa do meio· ambiente... . . 

Minha questão, Sr. Secretário-Geral, é a seguinte: Nã? 
mais atento a essas denúncias e respondesse< a elas com.autort· 
dade,·com veemência,. para que não pàire·.nenhuma dúvida 
não só de caráter internacional, mas do propósito e doobjetivo 
sério dessa conferência mundiaL , , 

Gostaria de saber o que V. s~ tem: a dizer a respeito 
ili~. , 1 

· Tenho uma outra indagação bem. curtinha para fazer. 
Trata-se das questões da dívida externa e do meio ambiente, 
e estou me referindo à. questão da dívida. externa brasileira: 
Até hoje temos visto que este problema está apenas em discus
são -e discussão que não acaba nunca- e minha indagação 
é a seguinte: os países mais ricos que virão participar dessa 
conferência mundial. já têm um proje.to.definido de como 
negociar a dívida externa brasileira ou a aplicação de recursos 
externos para que possamos preservar a qualidade de vida 
do planeta, injetando recursos na defesa do meio ambiente, 
em razão dos poucos recursos que o Brasil, como país pobre, 
dispõe para investir nesse setor? 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Con
vido agora o Deputado Nan Souza para falar, lembrando que 
a brevidade é fundamental, e peço que fale devagar porque 
suas palavras estão sendo traduzidas simultaneamente para 
o Sr. Strong. · 

O SR. DEPUTADO NAN SOUZA · Quero refletir 
minha preocupação no tocante à falta de um papel claro do 
Parlamento Mundial em relação à conferência. A exemplo 
do Brasil, estamos num papel muito acessório 'e acreditamos 
que o sucesso da conferência ou pós-conferência está exata
mente relacionado com a atuação dos Parlamentos. Porque 
é aqúi que iremos esboçar' todo úríl arsenal legislativo para 
que possamos materializar as ações' e as'resoluÇões que aconte
cerem 111\ conferência, .E tenios já experiência da indisCiplina 
e da falta de macropolíticas do Governo e· do Executivo no 
tocante a essa questão e a '<iutras políticas que não são defini
das. Se se' quer uin desenvolvimento integrado precisamos 
ter' mais do qúe nunca, a definição .do papel do parlarhellto 
para que aqui se possa representar o laboratório dessa mu-

- dança que queremos que aconteça, porque assim está ,sendo 
preconizado. • · · , . , . 

. · De'modo que \i 'minha predcupaçãa é exatall).ente a .falta 
d~ definição do p~peldo' p~r~a~erito 'murtdüil, especialmente 
o·brasileiro. .. . .. ·. . . . ·. · .. , · ... 

Ó SR. ;Pl\ESII?~NTE (~enador Coutinho Jorge) 
Agradeço a ob]etividade a V. Ex~ .. · . 

Com a palavra o Deputado Valdir Ganzer. 

O SR. DEPUTADO VALDIR GANZER Sr. Secre-
tário Maurice Strong, sóu Deputado pelo Estado do Pará. 
A minha exposição será preve. · · · · . . · . · · · · · 
· ' O documento, até ·agora elaborado·no Brasil é produzido 

pelo Executivo·, ·e, éom ·certeza·, por· pessoas• do Executivo. 
Os ,Executivos 'dos Estados têm'tlrha patticipação quase nula· 
na elaboração da articulaÇão do Executivo Federal cóm os 
Estados. O Parlamento· está tentando, e, de fato, tem utria' 
atuação mais eficiente, e a sociedade civil tem se' 'esforçado 
muito e tem com;eguido participar paralelamente desse pro-
cesso. , 

Pergunto: nos outros países, inclusive hos países ertl que 
V. Ex~ é Seeretãrio em termos niundiàis, comO é. que participa 
a sociedade civil do seu •país e dos demais· países qué possam 
nos esclarecer? A sociedade·civil de f11to está·tenclm um'papel 
importante na elaboração das propostas ·dos seus países• para 
a Eco-92? Porquê no. Brasil estamos tendo muitas dificuldades. 

Sou do Pará e•, portanto, f11ço parte da Amazônia. Esta~ 
mos vivendo um momento difícil, em que as polítiças até 
hoje implantadas deram muita força ao setor pecuarista e 
o próprio Secretário Nacional de Meio Ambiente, que esteve 
na Comissão, relatou que em média cada hectare na Amazônia, 
tem que estar produzindo por.ano 60 quilos.de carne l:lovina, 
que em média· dá menos de duas, três castanheiras por .ano. 
Esse setor tem recebido todos ·os incentivos durante Cõsses 
vinte e cincÓ anos do Governo para produzir, inclusive incen· 
tivos que fazem parte da dívida externa hoje: Gostaria· de 
saber como é que o mundo está vendo também esta questão. 

Poderíamos disGutir outros temas, mas ficó por aqui. Pas
so às mãos de V. ·Sª um relatório breve que consegui fazer 
sobre a violência no campo. São centenas de assassinatos de 
lideranças sindicais, populares, políticas no Pará. Nos últimos 
dois anos foram mortos dois Deputados, várias péssoas amea
çadas. Como é que o mundo está vendo a pobteza e o acúmulo 
da terra nas mãos de oada vez menos pessoas; jogando para 
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a marginalidade centenas de milhares de trabalhadores? Passo 
às mãos de V. S' relatório sobre a violência no(Pará e no 
~~- . 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Com 
a palavra o Deputado João Teixeira. 

O SR. DEPUTADO JOÃO TEIXEIRA Sr. Secre-
tário Maurice Strong, sou do Estado do Mato Grosso, Estado 
em que existem três ecossistemas: Pantanal, ao sul; ao norte, 
Floresta Amazónica; ao centro, Chapada dos Guimarães e 
Chapada dos Pareeis. Nessas chapadas estão as maiores reser
vas indígenas: Bororo, Miruri, Cinta-Larga, Tiariti, Kayf!bi 
e mais outras tribos que lá existem~ . 

Quando v. s• iniciou, a sua explanação ficamos um pouco 
nervosos porque dizia que a Eco-92 não trataria simplesmente 
de Pantanal ou Amazônia. Mas após concluir, ficamos mais 
felizes ao saber que há uma grande preocupação mundial 
com o sistema universal ambiental: Cnmo o Brasil é um país 
novo, descoberto em 1500, não teve a oportunidade do desen
volvimento mais acelerado, como os países europeus. Eles 
cresceram, desenvolveram-se, industrializaram-se. Quando 
coube, a oportunidade ao Brasil de partir para uma nova gera
ção de homens inteligentes, para a industrialização, veio-nos. 
a incumbência e foi praticamente imposto ao Brasil não 
industrializar de não desmatar, não podendo, assim, aden
trar a selva amazónica l>ara fazeí tanto o cultivo quárito a 
criação de bovinos. Queremos saber - e temos a· certeza 
'de que através da Eco-92, através da ONU, como disse V. 
s•, os países que tiveram oportunidade de se desenvolver terão 
o compromisso .:maior com os países subdesenvolvidos e que 
são detentores de grandes potenciais de ecossistema como 
o. nosso .Brasil - queremos saber ·Se haverá realmente uma 
resposta de auxílio .àqueles que já adentr~ram a Amazônia, 
aqueles que moramàbeir;:t,do P~ntam~l, aqueles que moram 
às m11rgens. das reservas indígenas para continuar sobrevi
vendo .. E o Brasil terá realmente o suporte desses desenvol
vidos, obrigados através da ONU? 
I 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Com 
a palavra o Depu~ado Domingos Juvet:til. 

. OSR. DEPUTADOÚOMINGOS.JUVENIL-Sr. Se
cretário Maurice Strong, sou representante do Pará, No Brasil, 
quando se fala em ecologia não se pode deixar de falar conco
mitantemente na Amazôn~a. Claro, a Amazônia representa 
60% do território nacional, com os seus problemas,. que todos 
conhecemos, e o Estado do Pará, .nesse contexto, representá 
cerca de 1 milhão e 250 mil hectares. 

V. S! comentou Que os grandes países sabem que as rique
zas do mundo não podem ser obtidas sem o apoio aos países 
pobres. Os países ricos, no ano passado, solicitaram· do Go
verno brasileiro um projeto para ajudar nos problemas que 
enfrentamos especificamente na área da ecologia, como pes
quisa nas áreas científica e· tecnológica, na recuperação das 
áreas degradadas etc. O Governo brasileiro preparou projeto 
de cerca de 1,6 bilhão de dólares para o chamado Projeto 
Piloto para Florestas Tropicais da Amazônia, num cronogra· 
ma de cinco anos. Os países ricos, reunidos há dois ou três 
meses - se não me falha a memória passaram a estudar 
a possibilidade de conceder apenas 50 milhões de dólares 
dos 1,6 bilhão de dólares. 

O Governo do Estado do Pará especificamente apresen
tou ao Governo brasileiro e ao Itamaraty um projeto original, 
_que custaria para as nações cerca de 130 ·milhões de dólares 

e reservaria na Amazônia cerca de 1 milhão de hectares justa
mente para essas atividades de pesquisa em todas as áreas 
da .atividade humana. Como V. s~ garantiu na conferência 
que acabei de ouvir que há condições de os países ricos auxilia
rem os países em desenvolvimento, eu pergunto se há possibi
lidade de concessão, do atendimento, da encampação do Pro
jeto Piloto para as Florestas Tropicais da Amazônia, já discu
tido, e do projeto original do Governo do Estado do Pará, 
de 130 milhões de dólares, colocando-o à disposição das gran
des nações para pesquisa em todos os setores que são muito 
debatidos e comentados hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)-Com 
a palavra o Deputado Sidney de Miguel. 

O SR. DEPUTADO SIDNEY DE MIGUEL Sr. Se-
cretário Maurice Strong, sou Deputado do Rio de Janeiro, 
pelo Partido Verde, partido que há duas semanas apenas con
seguiu vencer uma longa luta para a sua legalização, dados 
os problemas tipicamente cartoriais do meu País e também 
do forte preconceito que se instalou na identificação entre 
as questões do verde,da ecologia, e os problemas de soberania 
que se refletem na questão nacional. 

, Gostaríamos de trazer a V. s~ algumas questões: Seriam· 
muitas, se fosse possível, mas somos testemunhas da enorme 
suspeição que existe no Brasil, assim como em outros países 
do Terceiro Mundo, com respeito à diplomacia dos países 
do Norte. A verdade é que a América Latina conheceu nos 
últimos dez anos seguidas agressões físicas, militaristas, vários 
países foram invadidos e outros ameaçados por problemas 
de narcotráfico, que são resultantes do problema de dívida 
externa .e de problemas sociais. 

Vemos também na Europa o recrudescimento de·políticas 
racistas, legislações votadas em assembléias, como a assem
bléia francesa. Seguidamente, as coisas recrudescem e ·não 
sentimos ânimo de compromisso ou de atenção. Quando vimos 
a negociação das pautas da conferência, com respeito à ques
tão do efeito estufa, vimos que a fumaça da Amazônia serviu 
muito', inicialmente, para tapar os olhos, fazer uma cortina 
de fumaça e não para ser uma discussão séria sobre a origem 
do principal problema de emissão de gases, quem é que conso
me a maior concentração de energia fóssil e todas as questões: 

·Estamos empenhados, no Brasil, a expressar uma parte 
importante da sociedade brasileira, que encara com seriedade 
o patrimônio florestal, genético e mineral do País, e ter uma 
política conservacionista para as gerações futuras,. pois quere
mos ser verdes brasileiros. Temos problemas sérios também 
internamente, porque mesmo quando temos Comissões na: 
nossa própria Casa elas não conseguem se pautar pelos problec 
mas da internacionalização já existente na Amazônia. 

Sabemos que o primeiro grande projeto para a Amazônia 
era o simples alagamento para servir ao transporte nos anos 
60. Então, tudo que foi feito posteriormente na Amazônia 
foi feito como projetos nacionalistas, projetos de defesa com 
respeito a esse tipo de interesse. Aí foram as estradas, as 
hidrelétricas, tudo com grande suporte internacional do Banco 
Mundial, dos grandes interesses, e o modelo económico hoje 
na Amazônia é extremamente extrovertido, ele não beneficia 
a população amazónica. 

Essas questões estão mal colocadas, mas acreditamos qúe 
lentamente isso vai sendo superado, porque há uma partici
pação crescente e democrática da sociedade brasileira. ,Mas 
ternos a preocupação de não deixarmos a nossa grande confe
rência do Rio de Janeiro, Eco-92, transformar-se num mundo 
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de espelhos e de hipocrisia. Esta a nossa preocupação prin-
cipal. ) 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Com 
a palavra o Deputado Pauderney Avelino. 

O SR. DEPUTADO PAUDERNEY AVELINO Sr. 
Secretário Maurice Strong, sou Deputado pelo Amazonas e 
minha preocupação, entre outras, é saber como estão reagindo 
os países que possuem florestas úmidas equatoriais e floretas 
tropicais, com a inclusão da discussão do item dos recursos 
terrestres constante na pàuta da Rio/92. 

· Em segundo lugar, gostaria de mencionar um assunto 
para a meditação de V. s~ Tenho visitado, sistematicamen~e, 
o interior do Estado do Amazonas, e a grande preocupaçao 
daquelas populações, é com relação ao que irá acontecer com 
essa conferência e com aquelas populações já que elas estão 
muito atreladas às decisões do Governo brasileiro, decisões 
essas que, muitas vezes, são entendidas erroneamente na apli-
cação das leis. . 

A minha preocupação é também porque aquelas comu~i
dades do interior amazónico, representam exatamente aqi.JllO 
que encaramos como a miséria e a poluição atnbiental humana, 
que é a pobreza absoluta, a que estão relegadas aquelas popu
lações, não muito diferente da poluição ambiental e humana: 
das grandes cidades e países pobres, como é o ca~o do nosso 
País e de países da América Latina, da África. 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Con
cedo a palavra ao Senador Áureo Mello. 

d SR. SENADOR ÁUREO MELLO ~-Sr. Strong, de
sejo falar o lera do Amazonas, formulando as seguintes per
guntas: qual o conceito de V. S' de soberania limitada de 
devoir de gérence, tendo em vista a territorialidade de jurisdi
ção? Na opinião de V. s~ deverá haver um órgão da ONU, 
supranacional, capaz de intervir nos países que no futuro ~ão 
cumprirem resoluções da Eco/92? Como os países do Terceuo 
Mundo podem colaborar para a eliminação da pobreza no 
Terceiro Mundo? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Con
cederei a palavra à última inscrita, Deputada Marilu Gui-
marães. 

A SRA. DEPUTADA MARILU GUIMARÃES Sr. 
Secretário Maurice Strong, sou Deputada pelo Mato Grosso 
do Sul, da região do Pantanal, que V. S! visitou. . 

Gostaria de falar sobre dois assuntos, rapidamente. Uma 
é em relação aos grupos não-governamentais que têm feito 
reuniões sistemáticas visando à conferência. Qual seria a forma 
mais efetiva, em termos de decisões, desses grupos não-gover
namentais participarem para dar uma contribuição melhor? 

A segunda questão seria em relação aos temas que serão 
abordados nessa conferência. Eles são escolhidos pelos países 
participantes ou pela ONU? 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, vamos ouvir agora o Sr. Maurice 
Strong, que irá responder todas as questões dos Deputados 
e Senadores, com a tradução consecutiva. (Pausa.) 

Aquiescendo o pleito do Senador Márcio Lacerda, que 
se inscreveu mas não constou na Mesa, passarei a palavra 
ao último inscrito, Senador Márcio Lacerda. 

O SR. SENADOR MÁRCIO LACERDA- O Pantanal 
é sempre o último, não é? Sr. Maurice Strong, não farei u:m 
questionamento mas uma provocação. Gostaria de saber se 

a preocupação da Organização das Nações Uf!idas que, em 
resumo, tira as suas conclusões pela posição dos países ricos, 
não foi demonstrada cabalmente, se a preocupação com a 
erradicação da pobreza e com o próprio meio ambiente não 
foi demonstrada recentemente, por exemplo, na questão do 
Iraque. 

Por decisão dos países ricos, destruiu-se uma civilização 
de cinco mil anos que vivia em paz por conta de uma reserva 
energética que o Primeiro Mundo precisa. A Amazônia, parti
cularmente, o Brasil e a América do Sul são hoje detentores 
das grandes reservas de recursos naturais do mundo. É evi
dente que, se existe região no mundo que pode desenvolver 
um grande projeto de desenvolvimento sustentado, são exata
mente. os países da América do Sul, até· porque são os que 
ainda têm o seu meio ambiente, preservado quase integral
mente. 

Entendo que se a preocupação central fosse com a erradi
cação da pobreza e com um projeto de desenvolvimento sus
tentado, o Primeiro Mundo, que já destruiu as suas reservas 
e que acumulou erros historicamente -e por isso acumulou 
recursos também poderia, com a.experiência dos seus erros 
acumulados e com. o aparte. tecnológico que detém hoje, ao 
invés de nos manter nessa semi-escravidão a caminho do Quar
to Mundo, promover, em conjunto conosco um grande projeto 
de. emancipação. dessa. sociedade e poderíamos montar um 
grande projeto de desenvolvimento auto-sustentáveL 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Pas
sarei a palavra ao Sr. Maurice Strong para responder todos 
os questionamentos ,dos Srs. Senadores e Deputaóos. 

O SR. MAURICE STRONG Muito obrigado, real-
mente V. Ex~' têm me educado com as suas perguntas e vim 
justamente à procura disso. · . 

Não sei se poderei responder ~ todas elas da maneira 
mais aáequada mas farei o melhor possível. Tomei nota de 
todas, mas poderei ter perdido alguma coisa, Creio que enten
do o direcionamento e os aspectos fundamentais das pergun
tas. 

Um tema recorrente, que aparece muitas vezes, é o da 
relação entre os ricos .e pobres em. condições impostas pelos 
países industrializados do Norte no desenvolvimento do Sul. 

A questão da relação entre os ricos e pobres é certamente 
um tema central da conferência. Temos que obter um câmbio 
fundamental nesses temas mas é evident.e que não poderemos 
resolvê,lostodosnuma conferência. Vocês mesmos têm feito 
progressos importantíssimos no Brasil em termo de desenvol
vimento e progresso, mas ainda está pendente a questão do 
rico e do pobre porque não é fácilresolver. O mesmo acontece 
no mundo internacional. · 

Eu nasci numa família muito pobre, provavelmente mais 
pobre do que as de muitos dos que aqui estão. Para comer, 
tínhamos que sair à procura dos produtos da floresta num 
clima muito frio. Para mim pobreza não é uma noção abstrata. 
Está metida na minha alma. Eu vi a minha mãe morrer de 
pobreza. Tenho o mesmo sentimento e a mesma forma de 
pensar sobre injustiça que existe a esse respeito e que v. 
Ex~' tãó bem demonstraram aqui hoje. Mas não é suficiente 
condená-la. Temos que trabalhar para alterar essa situação. 
Mesmo nas sociedades mais ricas, incluindo os Estados Unidos 
e o Canadá, ainda não temos resolvido esse problema, e logica
mente não o temos resolvido internacionalmente. 

Creio firmemente que o assunto do meio ambiente dá 
uma nova oportunidade nesse sentido, uma nova força nessa 
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direção para deixar claro aos paíse desenvolvidos que é bem 
possível não haver um futuro para eles também neste Planeta 
até que resolvamos trabalhar e resolver esse assunto. Estamos 
produzindo evidências contundentes nesse sentido, demons
trando que, se não conseguimos avançar e resolver esses pro
blemas, não há futuro para ninguém neste Planeta. 

O meio ambiente é uma nova alavanca nesse contexto 
e pretendemos utilizá-lo no Rio de Janeiro. Sob condições, 
é verdade. Muitas vezes, há condições impostas unilateral
mente, e isso não é correto. As condições que realmente 
valem e que contam são aquelas resultado de um acordo, 
de uma nova associação que deve compreender mais recursos 
pàra os países em desenvolvimento. 

A respeito das denúncias sobre os propósitos da confe
rência, devo dizer que em processos democráticos todas as 
vozes têm o seu lugar, inclusive as vozes extremas e aquelas 
que estão mal informadas. No outro extremo V. Ex'' também 
têm essas vozes, e há quem diga que é preciso haver uma 
jurisdição mundial e uma intervenção. Eles também estão. 
muito mal informados. 

Não há nenhum movimento na nossa conferência, reitero 
isso. As cento e sessenta e. seis nações que compõem as Nações 
Unidas têm o mesmo interesse com respeito à sua soberania, 
esse mesmo interesse tão bem manifestado pelo Brasil.. Essa 
conferência t~mbém não será parte de nada que sequer chegue 
perto de conversar e pensar em internacionalizar a Amazônia 
ou alguma coisa. Interesse internacional, sim, é lógico, em 

· um lugar bntástico e de proporções inéditas. Mas de maneira 
nenhuma existe • outro interesse em controlar - esse termo 
deve desaparecer do vocabulário. . 

O que deve haver é apoio para os programas definidos 
pelos próprios interessados e por aqueles que estão envolvidos 
no processo. Senão, esses programas devem ser rejeitados 
pelos próprios interessados. É definitivo o termo fundamental 
de apoio com relação àquilo que é desenvolvido na região 
pela gente da região. . 

Não sou perito na Amazônia, mas tenho claro, como 
foi tão bem dito aqui. que se pode fazer muito para melhorar 
a exploração e os trabalhos que são desenvolvidos n.a Amazô
nia, que envolvem uma tecnologia adequada. A biotecnologia, 
por exemplo, pode ser uma fonte importantíssima de resultado 
de autêntico retorno em benefício de todos. E .justamente 

. esses recursos devem ser valorizados e devem receber o valor 
. que realmente têm e devem ser considerados em função desse 
. valor _que têm. · 

E importante reiterar o valor dos ecossistemas para o 
rqundo como um todo. E se o mundo quer que o Brasil pre
setve esses recursos e trabalhe com esses recursos de uma 
de\erminada maneira, deve reconhecer o valor que esses re
cursos têm. E voltamos ao apoio como conceito fundamental: 
prover o apoio financeiro para que esses recursos sejam explo
rados em benefício de todos e da maneira mais conveniente 
possível. 

Quanto à questão da dívida externa, digo que essa confe
rência não visa à renegociação da dívida, mas vamos apre
sentar um caso formidável e forte para a necessidade de redu
ção da dívida. O fluxo de recursos de países altamente endivi
dados, como é o caso do Brasil, deve ser reduzido significati· 
vamente pela óbvia razão de que enquanto esse fluxo se man
tiver não será viável que. o Brasil se desenvolva como corres
ponde. A conversão de dívida por natureza é interessante 
mas é relativamente marginal. O que realmenta. faz falta é 
um grande esquema de redução de dívida. 

Devemos reconhecer também que os recursos externos, 
por mais importantes que sejam) trabalham nos extremos e 
têm uma certa marginalidade. E importantíssimo trabalhar 
com os recuros internos e reorientar o seu uso. Evidente· 
mente, com o apoio dos recursos externos há a possibilidade 
de atingir os câmbios necessários. 

No tocante à integração dos Congressistas ao processo 
da conferência, est<1mos ·fazendo tudo o que podemos. Mais 
aí entra novamente o assunto da soberania. As Nações Unidas 
são nada mais do que um Parlamento de nações onde cada 
nação está representada pelo seu próprio governo. O que 
as Nações Unidas podem fazer nesse sentido da representa
t}vidade tem limites. V. Ex1', devem continuar empurrando. 
E importante que o. processo vá de baixo para cima, que 
ocorra internamente, porque aí, sim, será refletida a autêntica 
vontade. 

Sobre o relatório nacional brasileiro, reservo-me ainda 
a fazer julgamento, porque ainda não o recebemos. Enten
demos que houve um processo muito interessante e que houve 
bastante participação. 

Nós, como Nações Unidas, recomendamos, desde o pri
meiro dia, amais ampla particip<1ção. Mas, no momento em 
que examinarmos com maior detalhe o trabalho, evidente· 
mente poderemos chegar a uma opinião mais acabada sobre 
o assunto. · 

Entendemos que houve no mundo vários sistemas adota" 
dos para assegurar a participação: audiências públicas e partici
pação maciça de organismos não-governamentais, mas, de 
novo, o assunto da soberania entra. A soberania trabalha 
nas duas direções no caso das Nações Unidas. Não podemos 
interferir nos processos internos, não estamos em condições 
e nem devemos interferir nesse processo. Depende muito da 
mobilização de cada sociedade e de cada aspecto e conjunto 
de cada uma dessas sociedades. 

Não vou me alongar em considerações sobre alguns dos 
aspectos que foram levantados pelo Deputado representante 
de Mato Grosso. Tive grande prazer de estar, nesse fim de 
semana, com o Governador do Estado e de estar nó Pantanal. 
Há algum tempo tive o prazer de conversar com o Governador 
do Pará e seus secretários, e sobre o G-7 diria que V. Ex'' 
têm razão de estarem desapontados até agora. Mas esse não 
é o fim da história, ac:reditem . 

Sobre o assunto dos pecados do Norte, venho do Norte . 
Nós também fomos colônia, no Canadá, e reconheço esses 
pecados. Mas entendo também que não há monópolio de 
pecados ou de virtudes. A batalha é universal. Evidentemente 
a dimensão Norte-Sul é um dos tantos aspectos dessa batalha. 
Mas é uma batalha que está sendo travada em todas as socie
dades e que tem muito a ver com,a alteração e com afirmações 
no âmbito da moral e da ética. E um processo longo e difícil, 
mas estou realmente convencido de que é uma batalha que 
podemos ganhar. 

Na questão da soberania, acredito que o que é funda
mental é que a função do governo esteja mais perto o possível 
dos níveis básicos da sociedade. Mas aplicando esse princípio 
também temos que reconhecer que há cada vez mais assuntos 
que um estado só, um goveno só é muito difícil de manejar. 
O que acontece na economia de V. Ex!' depende muito do 
que acontece em· outras economias. Nesse mundo interde-, 
pendente as nações precisam colaborar como entidades sobe
ranas, exercendo a soberania de forma cooperativa em áreas 
onde não é possível exercê-la em forma exclusiva. 
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No assunto da participaçâo dos organismos não-governa
mentais, gostaria de informar-lhes que o v:omitê Preparatório 
já autorizou a participação de quatrocentas organizações desse 
tipo na conferência. E um processo similar êstá ocorrendo 
praticamente em todos países do mundo. Evidentemente, não 
é idêntico em todos os casos. 
· O próprio Governo brasileiro tem encorajados os organis

mos não-governamentais neste País atuarem como hospedei
ros de um grande número de encontros e discussões que terão 
lugar ao mesmo tempo em que se desenvolve a conferência 
no Rio de Janeiro. Nós, logicamente, damos boas vindas e 
encorajamos esse tipo de atividade. 

Quem escolheu a pauta da conferêntia' foram os países 
representados nas Nações Unidas. Emoutras palavras, a pauta~ 
foi construída por todas as nações do mundo.',O grande númé
ro de assuntos da agenda foi proposto pelo Grupo dos 77, 
que encampa a grande maioria dos países em desenvolvimen
to. Foram eles realmente que estabeleceram a agenda. Eles 
elaboraram a proposta da agenda, que sofreu, é lógico, algu
mas modificações e negociações com outros países. 

Finalmente, com respeito ao Senador ql1~ colocou a muito 
provocativa observação de que as Nações l,Jniqas não se pre~
cuparam com o tema da pobreza no Iraque,,permita-me dizer. 
que, numa democracia, respeitamos as opiniões dos outros,. 
mas devo sinalar que o Iraque não é um país muito pobre. 
e que desafiou a lei internacional tentando e~campar um país 
vizinho. É evidente que todos nós não estarpos contentes com 
tudo o que aconteceu. Houve aspectos em ,que cada um de 
nós tem as suas dúvidas. Mas o que estava sendo colocado 
em jogá era o sistema de soberania das nações. 

Imaginem se as Nações Unidas não tivessem entrado no 
assunto e não tivesse ocorrido o que ocorreu: qual seria o 
futuro da soberania das nações? Dizendo isso não quero dizer 
que estou contente, repito, com tudo que aconteceu quanto 
a esse assunto. Mas houve o apoio da grande maioria da 
comunidade internacional. Como o Senador assinalou muito 
bem, evidentemente estavam em jogo princípios básicos nos 
assuntos relacionados,com a soberania. · 

Finalmente, quero dizer que estamos numa parte do mun
do que é única, e a vida' independente desses países existe 
há algum tempo, os laços coloniais já ficaram para trás há 
muito tempo. As fronteiras estão bem estabelecidas e respei
tadas. Existem mecanismos estabelecidos 'para a cooperação 
em bases regionais. . · 

E vocês têm todos· os elementos para resistir a qualquer 
situação anormal que, se possa apresentar. Posso lhes assegurar 
que serei o primeiro aliado dessa parte do mundo se se produ
zir qualquer situação dessa natureza. Muito obrigado.· (Pal-
mas.) , · · · 

O SR. PRESIDENTE (Senador Coutinho Jorge)- Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, considerando a agenda do nosso 
convidado Maurice Strong, vamos encerrar,a nossa reunião, 
agradecendo a presença dos Srs. Deputados e Senadores e 
aos ilustres membros da Mesa, ao Ministro Macedo Soares, 
à Sr~ Tânia Munhoz, ao .Dr. Eduardo Gutierrez. Em nome 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, através do 
nosso caro Deputado Fábio Feldmann, agradecemos, sensibi
lizados, ao Sr. Maurice,Strong o comparecimento, que muito 
honrou este Parlamento. S. s~ trouxe informações fundamen
tais para as duas Cass do Congresso Nacional. 

Está encerrada a reunião. 

6~ Reunião, realizada em 17 de outubro de 1991. 
Às dez horas e tri.nta minutos do dia dezessete de outubro 

de mil novecentos e noventa e um, na sala de reunião n9 
2, da Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Senhores Parla
mentares, Coutinho Jorge, Presidente; Saldanha Derzi, Fer
nando Henrique Cardoso, Garibaldí Alves Filho, Telmo Viei
ra, Valmir Campelo, Maurício Corrêa e Meira Filho. Havendo 
número regimental, o Sr. Presidente declara aberto os traba
lhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que 
é dada como aprovada. Em seguida o Sr. Presidente Senador 
Coutinho Jorge, comunica que esta reunião, seguindo o calen
dário anteriormente aprovado, se destina a ouvir represen
tante do empresariado brasileiro, sobre as ações relativas ao 
grande Encontro, que será realizado em 92, no Rio de Janeiro, 
hoje chamado mundialmente de Conferência do Rio, popular~ 
mente conhecida como Eco-92. Prosseguindo, o Sr. Presidente 
concede a palavra ao Dr. Márcio Fortes, Coordenador do 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, 
para que ele possa dar uma visão a respeito da questão ambien
tal do Rio ou Eco-92. Após a exposição do representante 
dos empresários, usam da palavra pela ordem de inscrição, 
os Senhores Parlamentares Fernando Henrique Cardoso, Tel
mo Vieira, Garibaldi Alves Filho e finalmente o Sr. Presidente 
Senador Coutinho Jorge. Em seguida, o Sr. Presidente agra
dece a presença do Dr. Márcio Fortes, dós Senhores Parlamen
tares e dos demais ouvintes, lembrando que, a partir de agora 
esta Comissão se reunirá em alguns Estados das regiões brasi
leiras para discutir com os membros das sociedades locais 
os problemas do meio ambiente no Brasil. Nada mais havendo 
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sônia de Andrade 
Peixoto, Assistente ad hoc, a presente Ata, que lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO A ATA. DA. 6~ REUNIÃO DA COMIS
SÃO TEMPORÁRIA, CRIADA ATRA VES DO RE
QUERIMENTO N~ 146, DE 1991-SF "COM O OBJE
TIVO DE ESTUDAR, ANALISAR E ACOMPA
NHAR AS A TIVIDADES DA CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO.-:- EC0-92". DESTINADA 
Á OUVIR O DEPOIMENTO DO. DR. MÁRCIO 
FORTES, COORDENADOR DO CONSELHO EM
PRESARIAL PAlMO DESENVQLVIMENTO SUS, 
TENTÁVEL, QUE Sf; PUBLICA COMA DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO, .. 

· . Presiclentç: Senador Coutinho Jorge. 
Vice-Presidente: Senador Valmir Campelo 

. (Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Senadores, 
Dr. Márcio Fortes, nós vamos, hoje, dar prosseguimento às 
nossas audiências na Comissão Especial criada para acompa
nhar toda a programação relativa ao grande encontro, chama
do Eco-92, a ser realizado no próximo ano, no Rio de Janeiro. 

Por isso mesmo. este encontro de hoje visa concluir a 
primeira etapa da programação desta Comissão, que é exata
mente a audiência dos vários setores relacionados ao Governo, 
à imprensa e à área empresarial. Nas reuniões anteriores riós 
tivemos a oportunidade de ouvir todos os segmentos do setor 
público, da própria imprensa brasileira, e na última reunião 
tivemos o privilégio, juntamente com a Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara, de realizar um encontro importante 
com a presença do secretário-geral dessa grande conferência, 
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da conferência do Rio, o Sr. Maurice Strong, aqui, no Con
gresso NacionaL Hoje, nós temos o privilégio de{ receber o 
Dr. Márcio Fortes,.que é coordenador, do Conselho Empre~ 
sarial para o Desep.volvimentoSustentáveL A sua participação 
é importante, porque ele traz uma visão muito clara do empre" 
sário brasileiro .frente a essa conferência das Nações Um das 
para o Meio Ambiente e para o Desenvolvimento. · 

Portanto, faltava-nos a visão do empresário e, por certo 
o Dr. Márcio Fortes, com a sua experiência, nos trará os 
informes necessários para que esta Comissão possa, progressi-. 
vamente, recolhendo esses subsídios, tomar uma decisão iro~ 
portante a respeito de tudo aquilo que está sendo feito em. 
termos da conferência do Rio-92. · 

·.Passo a palavra,. agora, ao nosso conferencista, para.que. 
ele possa, de. forma sucinta, trazer a sua visão, uma .visão 
realmente como coordenador desse Conselho Empresanal do· 
tema tão impoFtante e relevante, que é o problema do desen
volvimento sustentável. 

Apesar de a semana ser um pouco atípica aqui no Con· · 
gresso, em face do feriado, mas nós temos vários Se'nadores 
presentes; que participam deste encontro tão importante para 
a nossa Comissão.· '· · 

·Concedo apalavra ao Dr. Márcio.Fottes. 
, \ , , ' ! , •, '), _ > • , , i • I I 

() SR: .fvi;J?.RCIO FOR;:I',E;S- Muito obrigado, Sr. Presi-
dente. ·, , , , 

Sr. P~esidente, Srs. Senadores e senhoras e sen,hor~s, 
àdiada pela segunda vez, esta minha participação me deixa 
com a responsabilidade de terminar, pelo que eu entendi,. 
a fase de.audiências dos trabalhos da Comissão. Isso me deixa 
muit<;, 'à' v~11tade pelo g~~u de excelência e de elevação de· 
assuntos que, provavelmente, .já fizeram parte dos trab~ll;l<,>s 
desta Comissão até hoje. 

· · suponho que a matéria rela'tivá à participa,çã~ empresarial 
na collfe!êricia ~ó 'Rio' no ano 'q!ll! vem já seja· umá matéria 
mais óu menos conhecida, vou começar não pela origem da 
hist6ria, qu~ é a participação mundial na conferência do Meio 
Ambiente Humano, em Estolcomo, em 1972, que posterior
mente gerou· os seus relatórios de ~valiação após 10 anos 
e apósl;'í ano~,' que, po~teriprq1ente;gerou o relató'rio'Brunk
land dy 1?$7, publicado. sobo título "Nosso Futúw 'Ç()mum". 
Estou pas~aJi!:lp por ch:nà fatos desses 'por sup()r que já são 
fatosconheddos dos Sts'. Senadores é i.ios se'nbores presentes. 
Recordd maisti,ma ve:z: qué na ba~e de todas essas avaliações 
e' esses tdtbalhós, particularmente do Relatório Brunkland, 
decidiu-se no â111bito das Nações Unidas que a éónferêncía 
do meio ambiente do Rio de Janeiro não seria uma conferência 
de meio ambiente humano, como foi a anterior, mas seria 
uma conferência de nieio ambiente e desenvolvimento. 

As razões determinantes desse enfoque dupld na temática 
da conferência do Rio do ano que vem, não foi apenas por · 
avaliação política ou intuição dos gestores das Nações Unidas, 
mas sim, por umaclara descoberta de avaliação de que efetiva
mente. os lugares do mundo, os setorese as regiões em que 
houve.involução ou menor desenvolvimento eram aqueles em 
que, ao contl:ário do velho pensamento do crescimento zero, 
do encontrar limites para o crescimento, tinhamsido regiões 
em que o meió ambiente mais havia sido predado ou utilizado 
predatoriamente em benefício da sobrevivência minimamen
te. 

Assim as Nações Unidas, que são organizadas em progra~ 
mas, juntaram, para a conferência do meio ambiente do ano 
que vem, os esforços do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente......,- PENUMA, e do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento PNUD. O que vem, também, 
de acordo com ~·evolução recente dos estudos e publicações 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento,. 
PNUD, em que ressalta. a extraordinária contribuição do "Hu
man Developemente Report", do Relatório sobre o Desenvol
vimento Humano, que eu, inclusive, tenho aqui um exemplar 
em inglês, que· existe já em espanhol, em diversas edições, 
mas que claramente coloca a questão ambiental ou da capaci· 
dadeda utilização ambiental e da c<,>nceituação do patrimônio 
ambiental de 'forma geral como ferramentas importantes no 
processo de desenvolvimento como um todo. 

Todo esse trabalho qão poderia, comp não pode, pressu-
. por a inexistência do (\mpresariado, aquele que tem a respon
sabilidade de utjlizar fatores de transformação em benefício 
de b~ns de produção; .que tem a necessidade, a responsa
bilklade de agreg~r capitais, teçnologia, recursos humanos, 
e sobretudo deci,são de .investir, além de articulação com os 
mercados para tr,ansfptmar agregando valor, bens primários, 
recursos humanos e recursos naturais em bens finais, gerap.do, 
afinal de contas, o fenômeno desenvolvimento. Desenvolvi~ 
mento já esse 'hoje considerado nãQ 'apenas como passível 
de avaliação aperiàs pelo crescimento do PIB e apenas pela 
mera ávalíação da renda per capita; mas por um comf'llexo 
de indicadores, novidade das Nações Unidas em 90 e 91, 
que. coloca com 'clareza a questão do désenvolvimento humano 
com' muito mais íunplà, muito mais éxtensa, com um randing 
muito mais complexo do que a mera renda per capita. Ressalta 
a qualidade de vida, 'ressalta a expectativa de vida fi~al, res~ 
salta a mortalidade ihfantil, réssàlta não apenas o grau de 
analfabetismo, Irias; tàmbém; o número dé anos de escola
ridade como alguns dos indicadores que merecem ser enfoca
dos .na avaliação 'de um programa de desenvolvimento. O 
que ·torna de um certo ponto de vista mais fácil a tarefa de 
países como o Brasil, em que a renda per capita se não· é 
alta, e nunca foi, não necessariamente terá que voltar a crescer, 
nutn primeiro momento, se pudermos com a mesma rendá 
per capita conseguir ganho de qualidade de vida e de qualidade 
humana proporcionais à dimensão,. ao potencial e ao patri-· 
môni9 ambiental brasileiros. 

Então aí o desafio ao empn:sari!ldo se faz, solicitando 
ao empresariado não apenas que faça, sua própria avaliação, 
mas que faça propostas, se possível propostas de mudança 
de estrutura naqvilo que lhe diz respeito para que a questão 
ambiental seja considerada como ferramenta para o desenvol
vimento, não apenas como ferramenta para a preservação 
ou para o merp enriquecimento do próprio meio ambiente. 

· Atendendo a, essas preliminares, entenderam as Nàções 
Unidas de qualificar.um determinado. empresário suíço, o Sr,. 
Steplaen Reiner, muito conhecido na Europa, inclusive por 
ações pioneiras no campo da questão mpbiental e de recursos 
naturais, para organizar e ao final dirigir o pensamento einpre
sarial à conferência do Rio do meio ambiente no ano que 
vem. O Sr. Steplae~, detentor desse mandato, que já tem 
um ano, esse manáàto é exatamente de outubro de 1990, 
convidou 50 outros empresários para' compor um conselho 
empresarial. Cada um dos senhores recebeu um folhetim que 
descreve sucintamente isso que eu estou dizendo, e neste mo
mento eu chamo a atenção apenas t>ára ós nomes que coin- · 
põem o conselho. Esses nomes são todos os primeiros nomes 
das respectivas organizações, os chamados chairman, em 1in· 
glês. Não necessariamente significa patrão, dono ou presi
dente, mas enfim é aquele que tem a responsabilidade final 



2882 Quarta-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

da gestão dos negócios nas respectivas org11niz~ções. Encon
tram-se aí listados nomes importantes da m~eroirtdústria mun
dial, o presidente mundial da Volkswagen, o' presidente mun
dial da Shell, o presidente mundial da Dupont, da Down 
Chemical etc., mas também numa distribuição não apenas 
setorial mas também geográfica, nomes africanos, nomes 
asiático~, japoneses, alguns latino-americanos: Seis latirio-á
mericanos, dos quais dois brasileiros. Os dóis brasileiro~ são 
o Sr. Lanrenve, titular da Aracruz Celulose, e o Sr. Ehezer 
Batista da Silva, que é titular da Rio Doce' Internacional7 
uma espécie de homem símbolo da Vale do Rio Doce: · 

O Conselho~empresarial, essa reunião d~ 50 nomes, se 
reunirá na vida quatro vezes. Já se reuniu quas, faltam duas. 
Cada um dos seus componentes tem um delegado, um asso
dates com a responsabilidade de atender permanentemente 
os trabalhos do Conselho que tem se rem;lido sistematica~ 
mente, no mínimo uma vez por mês, e que se dividem no 
plenário dos associates e em grupos de trabalho que são ou 
setoriais ou regionais. Cada um dos mem\J~osassociados faz 
parte de um grupo dç trabalho de uma região e de um grupo 
de trabalho de algum setor. Eu, particularmente, em meu 
outro papel de associado e membro do Conselho Elieze.r Ba
tista da Silva, sou parte do grupo de trabalho oe Mercado 
de Capitais e do grupo de trabalho da América Latina. 

Estamos coll}p<;mdo alg1,1ns produtos. Ç> principal produto 
será um livro mundial que, pretendendo qfet;ecer propostas 
à comunidade internacional, através das Naçõ~s Unidas, pre
tende propor mudanças de estrutura nas relações do empresa
riado do processo de desenvolvimento com a questão ambien
tal. Esse livro já existe, já está sendo minutado, feito entre .. 
50 e 100 mãos, com um grupo de trabalho se.diaqo em Genebra· 
e que vai coletando os trabalhos que vão se desenvolveqqo 
nos diferentes ambientes setoriais e regionais, 

Há pouco mais de uma semana, conclui, no Rio de Janei
ro, um simpósio de desenvolvimento sustentável na América 
Latina, visão empresarial, que teve a responsabilidade de con
tribuir para o livro mundial qual o pensamento da América 
Latina. E esse simpósio conseguiu, no meu entender e no 
de muitos daqueles que lá compareceram, alguns dos quais 
aqui presentes, coletar, não apenas opiniões, mas contribui
ções importantes para que a América Latina se coloque no 
ambiente mundial como uma região que consegue entender 
o que se passa no mundo como um todo, consegue entender 
a questão dos países .desenvolvidos, mas não deixa de passar 
a oportunidade de colocar as suas questões próprias. 

Todo esse trabalho dos grupos de trabalho regionais, se to
riais e da minuta básica; de cujos capítulos tenho aqui os 
sumários, para eventtial debate posterior, não tenho a íntegra 
porque é um exemplar de 670 páginas, será levado à próxima 
reunião do Conselho na Filadélfia, nos Estados Unidos. Essa 
reunião, nos dias 11 e 12 ·de novembro, vai pegar a minuta 
do livro, estudá-la durante três dias e decidir por sua aprova
ção, rejeição, retirada, contribuição, agregação de alguns da
dos, para que esse livro seja publicado em janeiro, em grande 
tiragem, em oito línguas, e que possa ser objeto de debate, 
de discussões, contribuições, pelo menos àté abril, quando 
revisado e atualizado, será mais uma vez publicado e apresen
tado .à comunidade empresarial mundial no' dia 5 de maio 
em Genebra. 

Esse principal produto vai ter alguns outros anexos, um 
livro de casos mundial, outro brasileiro e um livro próprio 
da América Latina, que será o resultado de um trabalho bási-

co, tenho aqui um exemplar, que a maioria dos presentes 
também já tomou conhecimento, e que agregado pelas contri
buições dos simpósios, não apenas pelos anais, mas pelas con
tribuições efetivas, codificadas, nos grupos de trabalho itemi
zados e desenvolvidas, constituirão um segundo volume, um 
livro sobre a América Latina e que vai ser lançado no Brasil, 
no Rio de Janeiro, no dia 29 de maio, véspera da Conferência 
do Meio Ambiente do ano que vem, e que pretende colocar 
que, basicamente para a América Latina, as questões ambien
tais globais são vitais; evidentemente, o aquecimento da terra 
tem vital colocação no desenvolvimento futuro da humani-

' dade; o buraco na camada de ozônio é importantíssimo; que 
. os mares, a biodiversidade e tudo mais merecem o lugar que 
têm, nem mais nem menos. Mas que na América Latina exis
tem fatores de natureza sócio-política que condicionam a pró
pria atuação do desenvolvimento em face da questão ambien-
tal de modo muito peculiar. ' 

É aqui, por exemplo, que existe a maior percentagem 
de economia informal de todos os continentes; a maior concen
tração urbana, em face da população como um todo, concen
tração. urbana com brutal desbalanceamento de renda e· de 
comportamento .sóciocpolítico; que existe dificuldade de ava
liação da questão fundiária que faz com que o usuário da 
terra, não conhecendo corretamente a sua relação com a terra 
em que trabalha, se torne, por definição, um predador veloz 

1e voraz, enfim, questões próprias da.América Latina em que 
se inclui um pouco de corrupção, um pouco da questão da 
dívida externa, que influencia demais, num pouco da reava
liação' de modelos econômicos até utilizados e propostas a 
respeito também desse assunto, sem falar da opinião pública 
brasileira, da cooperação tecnológica e outros, que se·baseiam 
numa possível mudança geral de estrutura sobre a questão 
ambiental, em que o conceito básico de que o meio ambiente 
é universal, portanto. não conhece fronteiras políticas e geo
gráficas, gar,ha corpo no mundo como um todo, o que pode 
significar para países .como o Brasil, com um enorme patri
mônio ambiental, não vou: dizer ainda a explorar, seria um 
pouco cabotina essa afirmação, mas que pode, se colocada 
corretamente a questão e se utilizados corretamente os instru
mentos de manejo desse patrimônio, utilizar-se desse benefício 
para uma eventual retomada de seu próprio modelo de desen
volvimento, aíjá em novas bases, muito mais avançadas em 
torno da questão ambiental. , · · 

. É preciso dizer, como tenho dito, o que estará no livro, 
que a questão demográfica em países como o Brqsil tem enor
me importância daqui para frente. Fico com m~do de falar 
- pois o Senador Henrique Cardoso está ·ali olhando para 
a minha cara e dizer uma bobagem nessa questão deínográ
fica. Meu discurso não é assim especializado, Senador. Peço 
anistia à ignorância na questão especializada, mas sei, por 
estar convivendo com as Nações Unidas, que a evolução da 
população brasileira, apesar das taxas cadentes de crescimento 
da própria população, continuará sendo um crescimento muito 
forte e, portanto, que merece uma atenção especial. 

Não é de supor, pelo que entendi das Nações Unidas, 
que a população se estabeleça antes de atingir 400 milhões 
de habitantes e mais provavelmente se estabilizará em torno 
de 450 a 500 milhões de habitantes em mais de uma centena 
de anos daqui para a frente, o que faz com que, se cOntinuado 
o atual modelo, estejamos assistindo ao início de uma derru
bada absoluta do nosso património ambiental, em nome da 
sobrevivência das populações afluentes que serão, seguido 
o atual modelo, concentradas nas partes de mais miséria, con-
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centradas no meio urbano e efetivamente adotando um com
portamento informal, não apenas na vida econórl:üca, mas 
em toda a sua vivência social. ' 

Com isso não é aceitável, tendo em vista a responsa- . 
bi!idade que temos, não apenas com o património ambiental, 
mas com as gerações futuras, a nossa contribuição ganha u:ma 
importância maior; a nossa, Brasil, a nossa América Latina. 
E isso está sendo levado com todas as forças ao ambiente 
mundial, não apenas ao ambiente empresarial, mas, sobre
tudo, ao político que ao promover uma conferência das dimen
sões e da importância como a do ano que vem, dá a todos 
os seus participantes não apenas a esperança, mas a certeza 
de que a conceituação política decorrente e o processo que 
se estabelece como um instrumento, como essa conferência, 
possa ser efetivamente um.marco divisor em comportamento 
e hábitos sobre a questão ambiental ligada ao desenvolvi
mento. 

Essas minha convicções todas me fazem trabalhar hoje 
no Rio de Janeiro num pequeníssimo escritório, com a tecno
logia que vem da Inglaterra e Suíça, e isso e aquilo, compilando 
esses documentos, tentar captar da comunidade brasileira e 
informar, como estou fazendo aqui hoje, para coletar, tanto · 
quanto possível, as contribuições que possam ser úteis para 
esse foro privilegiadíssimo, .que será o ambiente das Nações 
Unidas, no ano que vem; felizmente realizado no Brasil, o 
que faz com que o Brasil possa se colocar de forma mais 
responsável sobre a questão, mas visível e, portan'o, privile
giada, e que fará com que a nossa palavra possa ser acatada 
e que consigamos ter uma resposta muito mais construtiva 
e realizadora dosôenefícios da nossa população no futuro. 

Acho que essa introdução é suficiente para dizer o que 
estou fazendo, ·o que o Conselho está fazendo e nos colocar. · 
à disposição para quaisquer observações que possam·ser úteis 
para o desenvolvimento.dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Coutinho):- Vou passar 
a palavra para os Senadores que aqui estão inscritos, e poderia 
começar pelo Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O .SR. .FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. 
Presidente, .Dr. Márcio Fortes, foi um prazer ouvi-lo com 
toda a capacidade de síntese. Quando nós dissemos que tería
mos o dia inteiro já fiquei temeroso, logo depois .entendi 
que V. Ex~ é empresário, e não parlamentar e não abusaria 
desse ... , 

O SR. MÁRCIO FORTES V. Ex~ sabe quesou vete-
rano aqui no Senado e na Câmara. Fui objeto de várias CPI. 
Já entendi que os Senadores e Deputados não têm muito 
tempo para ficar parados aqui em Comissões. · 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Mas 
gostam de falar ... um pouco. Dr. Márcio Fortes, sua partici
pação vai-nos ajudar muito pela sua experiência e porque 
é um elo importante com o meio empresarial. V. Ex~ sabe 
que há muitas expectativas a respeito da conferência do Rio 
de Janeiro, mv.itas delas desencontradas. Vemos aqui nesse 
foro, tivem,os oportunidade de debater em diversas ocasiões, 
tenho visto manifestações po Plenário do Senado, há especial
mente os setores que representam a região amazónica, têm 
sempre um temor sobre as conseqüências dessa reunião. En
tão, eu queria aproveitar a presença de V. S' aqui para fazer 
algumas Pt1rguntas. Em primeiro lugar, do ângulo empresarial, 
qual é a expectativa que se tem quanto à conferência da 
Eco-92? Em segundo, mais especificamente, já existe no Brasil 

a organização de interesses empresariais para ajudar na obten
ção de uma tecnologia de desenvolvimento auto-sustentável? 
Quais são os obstáculos que V. S' vê para que realmente 
ocorra isso? A sua.síntese, inclusive na parte demográfica, 
foi brilhante. O nosso modelo, sabemos que é distorcido, 
mas como podemos mudá-lo? Já existe uma consciência em
presarial para a sv.peração de obstáculos nessa área? Para 
que deixemos bem claro, a dúvida não é minha, obviamente, 
mas se tores da imprensa, vez por outra, manifestam, justa
mente pelo fato de que os empresários estão hoje interessados 
nisso, dúvidas quanto à sinceridade dessa participação, posto 
que foram partícipes, não os únicos, desse modelo que levou 
tas disto:rções. Desta forma, especificamente, como V. S' se 
coloca nesse quadro? Por fim, peço que diga algo e!!clarecedor 
sobre as conseqüênCias da Eco-92 para o que aqui se chama 
"soberania nacion'al". Já existe alguma articulação entre o 
grupo empresarial.que V. S' representa e os interesses empre
sariais na Amazôni,a?,Recentemente, estive em Manaus e fui 
para o interior, para Itacoatiara, onde se percebe que é preciso 
mais informação, màior articulação, para que não venhamos 
a criar uma luta tremenda contra moinhos de vento. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Concedo a 
palavra ao Dr. Márcio Fortes. 

O SR. MÁRCIOFORTES. Sr. Presidente, a pergunta 
do Senador exige uma resposta. Conhecemo-nos há algum 
tempo, Senador. V. Ex~ sabe que se me perguntarem o que 
faço na vida, direi que trabalho com desenvolvimento, embora 
seja engenheiro de profissão. 

Saí do Governo do Estado do Rio em 15 de março e 
engajei"me nesse processo absolutamente convencido de que 
o modelo de desenvolvimento, daqui para frente, tem diversas 
vertentes fundamentalmente inovadoras que, necessariamen
te, devem mexer com estruturas e, portanto, abandonarão 
modelos ultrapassados como o da Velha República, o da déca
da de 50, que acompanhamos bem, sob a formulação do segun
do Governo de Getúlio Vargas. Devemos abandonar também 
todo o problema da década de 60, a atração de capitais exter
nos que houve ao ·final da década. de 60, todo o processo 
da década de 70,. quando houve um segundo PND concen· 
trador de renda, com algumas palavras de ordem, como a 
substituição de importações. A década de 80 também é um 
modelo ultrapassado, com toda sua falsidade inicial, a sua · 

· capacidade de transformar lendas em verdades nas sucessivas 
iniciativas nacionais, não apenas governamentais. 

Necessariamente, já não há lugar mais para tudo isso. 
O que a Nação está precisando, de forma muito ampla, é 
de, ao encontrar o seu própriomodelo; saber corretamente 
o que pensa do papel do Estado .. Essa questão toda da Usimi
nasj que rouba os Senadores e Deputados, é parte de um 
processo de debate e de conclusão do que pensa a sociedade 
brasileira sobre o papel do Estado,ou seja, para que serve, 
afinal de contas. O empresariado terá um novo papel, conse
qüente do papel como um todo que terá o Estado, a priori
zação de seus recursos e a forma de utilização do seu patri
mónio nacional. 

Estou escrevendo um artigo que compara "O petróleo 
é nosso", da década de 50, com "A Amazônia é nossa" da 
década de 90. Certamente, não se criará a "Amazobrás", 
uma empresa estatal que vai tomar conta, como foi a Petro
brás, na década de 50, mas, adotado um novo modelo 
não sei qual, porque isso depende da vont~de da sociedade, 
expressa pelos seus canais de comunicação e seus instrumentos 
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de pressão e de debate de decisão certamente conceituará 
o patrimônio nacional como algo mais a,mplo do que r_nero~ 
rios, florestas e petróleo no fundo do mar, mas conceituara 
uma questão que, envolvendo a soberania, não :,e limite à~ 
suas fronteiras, porque a época mundial provavelmente vat 
determinar que o comportamento empresarial. tem que ser 
orientado e dirigido para uma eficaz ação soberana, respon
sável, patriótica e competente, de integração do Brasil com 
as nações mais desenvolvidas. Não tenho a menor dúvida 
de que esse é o caminho. 

Na função que exerço posso ter essas dúvidas, até por 
conviver paralelamente com empresários brasileiros e estran
geiros, autoridades brasileiras e com o pensamento dominante 
das políticas mundiais, posso ter muitas dúvidas. Como acom
panliador do processo, não tenho dúvidas de que o novo mode
lo, definindo o papel do Estado, as prioridades e a concei
tuação do patrimônio nacional, entregará ao empresariado 
maiores responsabilidades, que não serão apenas aquelas de 
comprar a Usiminas ou de fazer hidrelétricas de direito priva
do, mas de, efetivamente, orientar, baseado em leis sólidas, 
em apoio na opinião pública de forma. geral e autoridade 
vinda dos canais de comunicação da nação brasileira com 
as organizações multinacionais e outras coisas, o comporta
mento empresarial para um comportamento de desenvolvi
mento, com integração e apego à questão nacional em termos 
de soberania. 

Dito isso tudo,vamos aos fatos práticos. Podemos deta
lhar cada um desses assuntos. Não estou pretendendo mencio
nar integração competitiva. Seria não apenas fora de propó
sito, ma'S um pouco redundante, num momento em que, atra
vés da questão ambiental e de todo o sistema de comunicação 
e de adoção de tecnologia inovadoras, sobretudo na questão 
de processos industriais, os países que não se agruparem, 
não se inserirem num movimento mundial, certamente estarão 
fora da mão da História. Não quero também, principalmente, 
na sua presença, referir-me ao Leste Elftopeu, que serve ape
nas como exemplo que confirma um pouco um pensamento 
já nosso há algum tempo. Enfim, o que penso? O que faço 
aqui hoje fiz em sessões muito grandes: na Escola do Comando 
do Estado-Maior do Exército, na Escola de Guerra Naval, 
na Escola Superior de Guerra, há duas semanas; na Câmara 
dos Deputados, num simpósio do Fábio Feldmann, que foi 
agressivo, e nos ambientes empresariais em que isso é possível, 
é cabível. Estive há três semanas num seminário de excelente 
nível, promovido pela Federação das Indústrias do Estado 
do Pará e percebo que está havendo uma rápida mudança. 
O seminário de Belém do Pará, uma semana antes e uma 
semana depois, mudou, na minha percepção, quase completa
mente, o enfoque da questão amazónica, em face do compor~ 
tamento empresarial, que era um antes e passou a ser outro 
depois, basicamente despindo de suspeição os agentes encarre
gados de falar, opinar e agir 'sobre a questão do trato, do 
Estado, do empresariado, da integração mundial, do patri
mônio nacional e, particularmente, do ambiental, em que 
ressalta a questão amazónica. 

Esse seminário do Rio completou um pouco esse meu, 
quadro ao colocar em painéis densos, longos, extensos, de 
três horas de duração, sem intervalo a questão do projeto 
com responsabilidade ambiental, ao mesmo tempo havia re
presentantes de multinacionais, de formuladores de análise 
de projetos do BID e do BNDES, com representantes dos 
povos da floresta amazônica. O Paulo Roberto Silva e Souza, 
dirige a Cooperativa do Sudoeste da Amazônia, perto do 

Acre, mostra claramente uma solidariedade, uma adesão e 
u~a identidade de propósitos para agregar tecnologias, capi
tais, recursos humanos, fatores regionais e institucionais nacio
nais, como a questão militar, soberania etc., para correta
mente utilizar o patrimônio ambiental em benefício das gera
ções futuras sem predação, mas com utilização. Não tenho 
dúvida disso. Quem esteve no Rio de Janeiro viu o Gover
nador Gilberto Mestrinho resumir uma palestra clássica e 
-perdoem-me, eu que já o ouvi falar cinco vezes, nos últi~os 
cinco meses fundamentalmente diferente daquela de cinco 
meses at;ás. Ele já não está mais dizendo o que dizia, as 
palavras Já são outras. Até os dados estatísticos já mudaram. 
A importância conceitua! de uma Conferência do Rio ser 
no Rio de Janeiro é que o processo vai fazendo com que 
o engajamento dos participantes vá crescendo, não apenas 
em volume, mas também em qualidade. E os a tores vão saben
do exatamente qual vai ser o seu papel no processo que se 
inicia e que ainda vai levar dez anos ou uma geração. 

Nesse particular, ao meu ver; os modelos passados têm 
ainda colocação apenas histórica, um pouco saudosista. Em 
São Paulo, por exemplo, o pessoal é um pouco saudosista, 
fica reclamando, mas isso não prevalece. O que prevalece 
é a nova colocação de que o interesse nacional tira a suspeição 
do empresariado, dos homens encarrégados de promover leis, 
tira a suspeição que recai sobre o Poder Executivo, dentro 
de um conceito que vai ganhando corpo de que temos patrimó
nio, capacidade de nos integrar soberanamente ao resto do 
mundo, um mercado crescente importante e moderno e capa
cidade gerencial dentro do País, da parte dos gestores de 
regras, dos executores de política e dos agentes responsáveis 
por decisão de investir, de construir um movimento comum. 
Posso estar dizendo algo meió poético, Alguns dizem que 
isso é romance da minha vida, mas não é, não. 

Sexta-feira passada estive num seminário. Como não pu
de vir aqui quinta-feira, pedi para transferirem Jflinha expo
sição para hoje. Na própria quinta à tard(O! fui ao Chile para 
uma reunião interessantíssima, na Cepa! na qual se fazia um 
debate no estilo do Primeiro Mundo, numa mesa redonda 
em dois níveis, todos com o nome na frente, como tem que 
sec Então, havia a dificuldade de, por exemplo, discutir mer
cado, como conceituar na cabeça da Cepa! as dificuldades 
de cooperação tecnológica. Tenho que dizer o que eu disse 
lá: isso não existe. Cooperação tecnológica vem naturalmente 
quando- não é o liberalismo -a força de mercado é correta· 
mente adotada por agentes do setor privado. Quer dizer, quan
do o empresário consegue dizer que vai vender caixa de óculos 
no Brasil, mas não sabe fazê-la e oferece um bom negócio 
sem perda de soberania porque é próprio empresário quem 
vai gestar a alguém que sabe fazer lá fora para ele ganhar 
o dinheiro dele em paz. Não apenas ganhar dinheiro no primei
ro momento, mas conquistar parcelas de importância de mer
cado, conquistar parcelas importantes do curso de um processo 
de desenvolvimento tecnológico, de mercado, de articulação. 

Isso tudo que estou dizendo vai ao encontro do patri
mónio ambiental brasileiro amazónico. O potencial que existe 
na biodiversidade, não apenas da fauna e da flora, dita como 
tal, mas também da utilização de madeiras, da capacidade 
já existente, da tecnologia já desenvolvida, e do conhecimen
to, que é quase universal do que se tem que fazer, que não 
é mais derrubar, não é mais queimar, mas também não é 
deixar do jeito que está, como um santuário, porque não 
vai ficar, em termos da questão social brasileira, faz com 
que todos consigam, vendendo a mesma idéia, saber que dali 
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podem tirar novidades no setor. da química fina, no sctor 
de turismo, do desenvolvimento industrial com matérias pri
mas ainda hoje embora a maior parte delas seja conhecida 
-sem utilização prática porque não foram objeto de pesquisa 
mais detalhadamente, enfim, a utilização de todo o potencial 
já e.xistente hoje no Instituto de Pesquisas da Amazônia -
fantástico o que lá existe mas ninguém até hoje utilizou porque 
não conseguiu definir o modelo- tudo isso, quando definido 
o modelo, vai ser efetivamente a chave para a nossa utilização 
desse patrimônio e uma nova ferramenta para o desenvol
vimento; 

Fora da Amazônia, quando conseguimos saber o que 
está acontecendo, por exemplo, com a energia decorrente 
de biomassa--'- estou citando um exemplo apenas, como posso 
citar outros, mas vamos a esse -o custo do álcool combustível 
brasileiro, por barril equivalente de petróleo era, há 15 anos, 
65 dólares; hoje é 43. Há um resultado de pesquisa de utiliza
ção, sem mencionar utilização correta de subprodutos como 
o vinhoto, da utilização correta de efluente, sem falar de 
todo o avanço da questão legislativa e conceituai brasileira, 
em que a moça da Paraíba, na Câmara dos Deputados, não 
gostou. Quer dizer, .não se faz fábrica no Brasil sem atender 
integralmente à legislação ambiental, que é nova, moderna 
e bem aplicada. Não há fábrica no Brasil sem rima. Isso é 
uma mudança de conceito radical. 

Quando entrei no BNDES em 1987, a queixa dos empre
sários era de que esses malucos estavam atrapalhando, não 
se podia mais fazer fábrica. Isso não tem quatro anos. De 
quatro anos para cá já está todo mundo achando que não 
apenas tem que haver rima, que é um cuidado mínimo burocrá· 
tico, mas que é fundamental. Os industriais sabem e dizem 
isso. E o tal custo adicional de 25% baixou para 15%, passou 
por 10% e hoje é nenhum, porque o custo do .elemento de 
preservação ambiental e de enriquecimento ambiental, para 
implantação de indústrias, é hoje paralelo ao custo de aumento 
de competitividade. 

O custo adicional, com o cuidado da questão ambiental, 
transformou-se num investimento adicional para a redução 
de custos e reaproveitamento de efluentes, com rentabilidade 
econômicà, e, portanto, é uma decisão adotada, mesmo que 
não fosse obrigatória por ação de polícia. 

Não sei se respondi à pergunta de V. Ex!, Senador. 

0 SR, FERNANDO HENRIQÚE CARDOSO - V. 
s~ fez mais do que respopder à minha pergunta. As suas expli· 
cações são extremamente úteis e interessantes, e, além disso, 
há o otimismo que vejo por trás de suas palavras. 

O SR. MÁRCIO FORTES - Isso é um defeito. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não 
é defeito, não. O Brasil está precisando um pouco disso. Creio 
que as coisas não são tão desastradas quanto se imagina, e, 
quanto a essa modificação que houve e está havendo a respeito 
da questão do meio ambiente e do novo estilo de desenvol· 
vimento, concordo com V. S', vai indo mais depressa do que 
se pensava. Acredito que a Eco-92 vai ser um passo adiante 
enorme, porque aumenta, aguça o grau de consciência social 
sobre esses problemas. 

Também tenho notado, talvez não tão de perto quanto 
V. S!, a modificação de pontos de vista de pessoas que tinham 
uma visão absolutamente equivocadas sobre o que significaria 
tanto essa conferência quanto o desenvolvimento auto-sus
tentado, que agora se aproximam do conceito correto. 

Quero crer que nas Forças Armadas vamos ter que cami
nhar um pouco mais, porque, de vez em quando, há umas 
declarações que assustam, dando a impressão de que real
mente ... 

O SR. MÁRCIO FORTES Há um processo, Senador. 
Temos que conseguir adesões, temos que brigar, falar. Não 
se pode é se esconder e nem criticar; ficar jogando pedra 
não funciona. Temos que tentar esclarecer. 

Tenho tido a satisfação de presenciar, nesse curtíssimo 
período de tempo, de poucos meses, mudanças efetivas de 
postura de visão da questão ambiental ligada ao desenvol
vimento. 

Quero dar duas informações adicionais: a primeira é reco
mendar a todos os presentes que leiam a entrevista nas páginas 
amarelas que. a· revista Veja apresenta essa semana com o 
Dr. Eliezer Batista da Silva; foi uma entrevista "cavada feito 
o capeta", menos pela imprensa, que é 'fácil, mais por ele 
que não gosta de falar; segundo, para responder ao final da 
pergunta de V. Ex' sobre o que os empresários andam fazendo: 
estamos constituindo uma fundação brasileira para o desenvol
vimento sustentável. Essa fundação já hoje tem a adesão de 
27 empresas brasileiras sediadas no Brasil, algumas brasileiras 
e outras estrangeiras, .e que responde a um. fato que está 
acontecendo nos países mais desenvolvidos. Quer dizer, vi 
no Banco Mundial, no BID, numa reunião no GEF, o seguin· 
te: há recursos dispostos a contribuir para o enriquecimento 
ambiental das questões ambientais do mundo como um todo. 
O governo da Noru~ga e o da Alemanha os têm. Não conse
guimos ter no Brasil.até agora um instrumento hábil, não 
apenas para apresentar projetas competentes, que de resto 
também não temos, mas pela suspeição básica, nesses ambien
tes, sobre a questão de governo. Quer dizer, desconfia-se 
que o Governo desperdiça recursos. Recebe-os e não o utiliza 
com a finalidade a que se propôs por diversas razões. E tam
bém não existe cabimento em se entregar recursos públicos 
de outros países a projetos privados de objetivo lucrativo 
simplesmente. Então, está se inventando um instrumento que 
possa avaliar e avalizar projetos quanto a sua qualidade am
biental, quanto a sua capacidade de contribuir para a melhoria 
do ambiente, mundialmente falando. Isso é vai acontecendo 
e vai muito bem. Quer dizer, contribuir para que empresas 
mineradoras tenham condição de regenerar o ambiente natu· 
ral após a exploração da terra, inclusive o ambiente natural 
vegetal e animal, o que significa um custo adicional, sem 
que para isso tenham que sacrificar sua própria rentabilidade. 
Que a utilização, por exemplo, de carvão. vegetal não seja 
feita sem o conseqüente replantio com o devido cuidado am
biental. Enfim, diversas questões ligadas à auto-sustentação 
de recursos naturais, sejam minerais, sejam vegetais, que po
dem ser feitas, certamente podem e vão ser feitas, com a 
regeneração dos ambientes naturais originais, ou minimamen
te com o cuidado de que não se perde. o ambiente natural 
nativo em benefício apenas da exploração de curto prazo de 
bens econômicos. 

Depois, se V. EX" quiser, dou-lhe o folheto e outros dados. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - En
contrei-me com Israel Klabim em Nova Iorque, no fim de 
semana, e ele me contou a respeito. 

· Agradeço mais uma vez a V. S' ... Desculpe-me, vieram 
buscar-me para outr~ reunião, mas a explanação foi muito 
esclarecedora. 
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Concedo a 
palavra ao Senador Telmo Vieira. ! , 

O SR. TELMO VIEIRA Quero primeiro dizer da 
satisfação de escutar o Dr. Márcio Fortes, com a visão empre
sarial moderna empresarial sobre a questão do desenvolvi
mento auto-sustentável. 

Eu queria fazer algumas perguntas. Entre elas algumas 
respostas en passant já satisfizeram. Qual o modelo empre
sarial para a Amazônia? Sabemos que há mais de três séculos 
a cobertura florestal da Amazônia teve o desmatamento em 
torno de 1.6%; o Acre, com um século de existência, tem 
um desmatamento equivalente a 5% da totalidade dá cober" 
tura florestal. Qual o conceito empresarial para o problema 
"Ecologia não tem fronteira"? Significa a internacionalização 
da Amazónia, ou o quê? Quais benefícios os países que não 
têm cobertura florestal poderiam trazer, neste momento, para 
a discussão do desenvolvimento auto-sustentável? 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) ..;_Com a palavra 
o Dr. Márcio Fortes. 

O SR. MÁRCIO FORTES Farei algumas incursões 
no capítulo da internacionalização para início da nossa con-, 
versa sobre essas questões que V. Ex~ colocou. 

Depois que, em meados do século XX, todos os ,colonos 
foram expulsos da África, a questão da soberania do imperia
lismo, na tomada da internacionalização de. nações, deixou 
de ser válida. Isso tenho dito, como estou dizendo aqui. Perce
be-se que, em ambientes militares, por exemplo, ao se compa
rar a ocupação que o Brasil fez do Acre, roubando-o da Bolívia 
e a ocu~ação de pedaços da Venezuela, há séculos passados 
-alguns mais recentes, no começo do presente século,:-, 
perdeu a atualidade quando todo o colonialismo africano dei
xou de existir. Ou melhor, a ocupação de territórios, de 1990 
em diante, não será feita apenas colocando-se a bandeira da 
França em um pedaço da Amazónia, trazendo-se tropas. Isso 
não funciona mais no Marrocos, na Argélia. Foram expulsos. 
Ocupação militar não existe. E a ocupação meramente territo
rial também não tem mais lugar nessas populações. 

Discutindo-se essa questão na Associação dos Empre
sários da Amazônia em São Paulo, há cerca de dois meses, 
-espero ser bem compreendido pela platéia-, a afirmação 
de que o PIB da Amazónia cresceu cinco vezes, nos últimos 
20 anos contrapõe-se ao fato de a população ter subido 9 
vezes. O que quer dizer que a população amazónica tem uma 
renda per capita igual à metade do que tinha há vinte anos. 
Isso, sinceramente, não é ocupação, é ocupação; por miséria. 
Não se trata de uma ocupação com visão de agregação do 
território ao interesse nacional. 

Pode-se evoluir mais nessa questão da ocupação, da sobe
rania, da questão de utilização de territórios como a Ama
zônia. 

Mas, se continuarmos insistindo em fechar parte do terri
tório brasileiro à adoção de tecnologias, colaboração finan
ceira, recursos humanos e utilização de pesquisas feitas por 
brasileiros em condições brasileiras, como, por exemplo, são, 
há décadas, feitas essas pesquisas na Amazónia, por razões 
de suspeições, com relação a outros interesses, estaremos con
denando essa enorme região a ser, daqui a 20, 30, 40, 50, 
100 anos, apenas o lugar para onde se dirigirão as massas 
de milhões de novos brasileiros miseráveis, que vão para lá 
pelos recursos naturais que os possibilitarão viver, pelos cortes 
de árvores, pela exploração mineral predatória e pela mera 
sobrevivência pela caça e pela pesca. · 

------------------------,---------
Parece-me que isso responde um pouco ao conceito em

presarial para a internacionalização ... v. s~ falou sobre ocupa
ção, questão de soberania ... 

O SR. TELMO VIEIRA- Sobre o problema ecológico 
não ter fronteiras. 

O SR. MÁRCIO FORTES -Pois.bem. Sobre o proble
ma ecológico não ter fronteiras problemas é o seguinte: o 
mundo inteiro, em 1989, era um pouco mais grave. Quando 
não teve neve na Suíça, em .fevereiro de 1989, a culpa era 
da Amazónia: Burning }'orest. Quer dizer, todo mundo sabia 
disso. Hoje, já se sabe que não é assim. Sabe-se, com clareza, 
que o aquecimento da camada da terra é decorrente, sobre
tudo, dá queima de combustíveis fósseis, em que se ressalta 
a queima de derivados de petróleo. O C02 é gerado pela 
queima de combustíveis fósseis -madeira, carvão, petróleo · 
e seus derivados -e o maior derivado de petróleo contribuinte 
para isso é a gasolina, que faz com que a média mundial 
de uma tonelada de C02 por habitante/ano, que é a média 
brasileira, seja comparada vale a pena falar um pouquinho 
sobre isso- a do mundo inteiro, uma tonelada de C02 por 
habitante/ano:. pór respirarmos, por nos locomovermos, por 
nos alimentarmos, por nos. aquecermos, ou nos· resfriarmos 
no calor_:_, gerámos, uns pelos outros, uma tonelada de C02 
por habitante/ano. . · . 

·A África, por ser muito pouco desenvolvida .e utilizar 
muito pouca energia, gera apenas 1/4 de tonelada por habitan
te/ano, portanto, a quarta parte disso. Mas, paradoxalmente, 
o Japão, que é o país mais desenvolvido, em termos de desen
volvimento humano e não de renda per capita, gera apenas 
65% de uma tonelada, muito abaixo da média. 

Em compensação, os Estados Unidos da América do Nor
te, que são o país de renda per capita maior do mundo, geram 
4 toneladas de C02 por habitante/ano, ou seja 4 vezes a 
média mundial, considerando-se, de longe, como campeão 
do mau usó de recursos naturais, de energéticos, de sistemas 
de transporte, da utilização incorreta de combustíveis deriva
dos de petróleo, basicamente gasolina, e de produção de ener
gia a partir de carvão e derivados de. petróleo através das 
termoelétricas. 

Esse quadro todo, já hoje bem conhecido, publicado no 
National Geographic'Magazine, na revista Time, e em outras 
faz com que a opinião pública mundial não se preocupe mais, 
como já o fez, com a questão da queima da floresta úmida 
amazónica. Tenho a certeza 'absoluta do que estou dizendo. 
O que, no entanto, não nos exime, a nós brasileiros, e a 
outros 8 países detentores de floresta amazônica de estarmos 
enfrentando restrições muito graves a processos de desenvol
vimento nessas regiões por razões ambientais. Não é mais 
exatamente por causa da queima. A sua primeira pergunta, 
Sr. Senador, foi sobre mencionar um percentual de queima 
que, deresto, ine perdoe, diverge um pouco das estatísticas 
do Gilberto Mestrinho, pois nunca se sabe que percentual 
irá sair dali. 

Mas o fato é que a queima da floresta amazónica não 
é mais a razão ambiental fundamental enquanto obstáculo 
à adoção de recursos e modelos para o desenvolvimento, mas 
sim a outros fatores envolvidos na questão ambiental amazó
nica. Ressalto, por exemplo, a biodiversidade. A tal rodovia 
para o Pacífico, o BID, há três anos, não fez por razões 
ambientais. À época, pensava-se na derrubada da floresta 
por queima. Hoje, pensa-se no abandono que isso causaria 
de uma série enorme de espécimes animais, vegetais e minerais 
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que, desconhecidos e sem o trato adequado de pesquisa prévia, 
abandonariam um potencial de desenvolvimento para a huma
nidade nas próximas décadas muito precioso. · ' 

Então, a minha colocação, na questão ambiental global, 
se limitaria a: 

1) Todos já sabem que o aquecimento da terra. ~orno 
u!ll todo, o principal fator ambiental global, é derivado, sobre~ 
tudo, da queima de combustíveis; 

2) Sabe-se que a queima de combustíveis nos Estados 
Unidos aquece a terra no Pólo Sul; 

3) Sabe-se que o buraco da camada de ozônio é locali
'zável sobretudo no sul, na Antártica, um pouco no Sul da 
Argentina, do Chile e daAustrália, pegando um pedaço, por 
razões do efeito de can:óls, do Uruguai e do Rio Grande 
do Sul, um derivado de fatores de utilização. predatória do 
. CfC nos EU A e no hemisfério norte e outros, como a queima 
dos poços de petróleo do Kwait, por exemplo. A questão 
ambiental é global, não tem ~ronteiras. 

Quando Saddam Hussein manda tocar fogo no poço de 
petróleo do Kwait, não é ali em cima do Kwait que irá aumen
tar a temperatura e o buraco na camada de ozônio, mas aqui 
em Punta Dei Leste, onde as pessoas irão pegar câncer quando 
forem à praia em janeiro próximo. Nisso a questão ambiental 
não tem fron,teiras, no aspecto físico. 

No político, se a questão ambiçntal não tem fronteiras, 
os danos à biodiversidade amazônica, causados por erro na 

· aplicação do processo de desenvolvimento, podem relegar 
à extinção espécies vegetais e animais que, se tratadas conve· 
nientemente na contramão, podem ser utilizadas convenien· 
temente para fazer uma série de instrumentos de desenvol
vimento humanos: remédios, química e inclusive, turismo. 

. Qual o modelo empresarial que entendo' correto para 
a Amazônia? Exatamente aquele que entendo correto para 
o resto do Brasil. É o que digo há quatro anos, até mais, 
quando elaboramos, no BNDES, "Os Cenários da Economia 
Brasileira até o Ano 2000". Não existe mais possibilidade 
prática de, simplesmente, como o Brasil fez há 20 anos, no 
começo da década de 70, basear o seu desenvolvimento em 
exportar mais e importar menos. À época, apenas 15% dos 
negócios entre as nações eram feitos por empresas do mesmo 
grupo. Hoje, esse percentual está entre 65% e'70%. . 

O automóvel Monza, exportado pela General Motors do 
Brasil, é resultado de porta japonesa, arcondicionado ameri
cano, direção alemã. E a General Motors Brasileira exporta 
para a sua própria matriz. A Fiat brasileira, a campeã de 
exportação de veículos automotores, exporta para a sua pró· 
pria matriz e não para mercados conquistados por ela. Quer 
dizer, o movimento comercial internacional concentra-se, cada 
vez mais, em negócios entre empresas dos mesmos grupos. 
Pode-se achar certo ou errado, pouco importa, assim é que 
é. Como não era assim na década de 70, o modelo brasileiro 
da década de 70 sobre instrução de importações, que significou 
na realidade, uma exploração de crescimento das exportações 
e uma diminuição que não foi explosiva - razoável das 
importações por fabricação dentro do território brasileiro na 
política de substituições de importação, sobretudo de bens 
de capital, não é mais aplicáveL Entretanto é cada vez mais 
aplicável a necessidade da geração de divisas, por produção 
brasileira, que injete recursos na área estrangeira capazes não 
apenas de possibilitar úm correto trato da questão do sistema 
financeim internacional, em que ressalta a dívida externa bra
sileira, mas sobretudo da capacidade que o País precisa ter 
de importar sistematicamente, em volumes crescentes, dados 

essenciais ao seu projeto de desenvolvimento por adoção de 
tecnologia avançada. 

Sem qualquer tipo de amarração ideológica ou de pressu· 
posição, isso que .estou fahmdo é o resultado de um trabalho 
de fôlego feito pelas equipes de planejamento do BNDES, 
em 1987, que gerou três metros de altura de formulário contí· 
nuo, de computador setor por setor, avaliação por avaliação, 
produto por produto e projeto por projeto, apontando clara
mente que o modelo é o de integração competitiva do Brasil 
ao resto do mundo no seu processo industrial e pela sua articu- . 
lação comercial, o que obriga a um aumento radical da compe
titividade nacional. 

Esse é o modelo para o Brasil, Haverá outras teorias, 
embora não tenham surgido muitas outras. O empresariado 
brasileiro está-se.reunindo sistematicamente na chamada Co
missão Empresarial de Competitividade. Vai haver uma reu
nião de novo aqui em Brasília, quinta-feira próxima, em que 
se falará sobre "Educação para a competitividade" a 152líde
res empresariais. 

Dirijo, nessa Comissão, o Comitê Temático do meio am
biente, o que me leva a colocar a questão ambiental como 
instrumento fundamental do aumento da competitividade bra
sileira. Mas apenas com essa integração conseguiremos gerar 
dividas por articulação e troca de mercados, por aumento 
de competitividade e por adoção correta da conceituação da 
grandeza, da importância do mercado brasileiro. 

Na questão amazónica, particularmente, sem diferenciar, 
em grandes termos, da questão da integração competitiva. 
Competitiva porque não é pedinte não exige subsídios, não 
pede proteção alfandegária, mas quer ser competitiva. O .que 
quer dizer não apenas capaz de exportar mas de agüentar, 
dentro do seu próprio território, a competição da importação, 
o que faz com que tenhamos que estimular, cada vez mais, 
areaplicação de investimentos em bens de capital, em ativida· 
des produtivas, inclusive tecnológicos na produção de bens 
adicionais de agregação de valor. 

É desejável que as pessoas, ao invés de comprar televisão 
em cores, depois da terceira, segunda ou da primeira, pudes· 
sem entender que é melhor comprar uma máquina de costura 
industrial. É desejável que, ao invés de comprar automóvel 
de luxo, ou sem ser de luxo mas em número excessivo, se 
pudesse estimular as pessoas a comprar trator. É desejável 
estimular as pessoas, ao invés de ter cachorro de raça em 
casa, comprar vaca de raça. São exemplos que significariam 
uma brutal modificação de conceito, só adotável se percebês· 
semos que a política global é uma polftica de integração com
petitiva e de adoção de um padrão de competitividade, que 
é uma tarefa nacionaL 

A Coréia do Sul é um país grande, importante, com 65 
milhões de habitantes, Não se compara ao Brasil até porqjle 
o Presidente da República é o mesmo há 32 anos. Mas aquele 
pafs pensa competitivamente enquanto nação. Todos pensam 
o tempo todo em ser mais competitivos, gerando. ganho de 
dados de qualidade econométrica e, em conseqüência, de qua
lidade humana invejáveis. 

O que quer dizer isso? Ouve-se falar muito, aqui no Bra
sil, que à nossa indústria têxtil não é competitiva porque não 
se permite importar um tear alemão. A competitividade no 
setor têxtil, por exemplo, não é dotar as indústrias têxteis 
brasileiras da melhor máquina, é tratar da semente do algodão, 
do fio do algodão, da homogeneidade, da espessura ser a 
mesma, e que o produto fabricado seja aquele da mod& de 
quem compra. E há de se dizer: enfim o que irá acontecer 
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com os designers de moda brasileira? Irão morrer de fome? 
Não. A tarefa da competitividade, em uni país com a nosa 
dimensão e cujo mercado tem a sua impórtância, significa 
conseguirmos impor o nosso designer à moda mundial. influen
ciar de tal forma os mercados mundiaisi, tendo em vista a 
nossa importância, o nosso mercado, que, na Itália, o designer 
brasileiro seja tão importante quanto o francês. Não que se 
precise produzir exatamente o que estão fazendo lá, mas que 
se consiga ter articulação de mercado capaz de fazer ess; 
tipo de coisa. Dizem que sonho demais. Não sonho não! E 
assim. Foi assim que se fez, nas últimas décadas, nos países 
que apresentam hoje indicadores de desenvolvimento claros 
e .temos, para isso, extraordinário ferramental, que cai na 
Amazônia, o nosso património ambiental. 

Esse património ambiental é o principal instrumento de 
atração de interesse de desenvolvimento para o Brasil world 
wide. Qualquer visitante, como turista, ao Hemisfério Norte 
percebe a importância dessa questão, Se vai aos Estados Uni
dos, na primeira página de um jornal, tem sempre uma notícia 
pequena ou grande sobre a questão ambiental com dados 
de toda a natureza. 

Há três semanas, O U.S. TODA Y trazia: "Notas para 
o Presidente Bush de A até E". A é alta e E é baixa. Ele 
recebeu D, por ter autorizado a construção de uma usina 
hidrelétrica que inundou uma área que não podia. Recusou-se 
a autorizar um novo código de utilização de gasolina nos 
Estados Unidos e ganhou E em tudo. 

A questão é esta: se a Nação como um todo, o Brasil 
adotar, no segmento do seu debate, o modelo de desenvol
vimento de integração soberana e competitiva, a questão ama
zônica fica fácil, porque teremos um bem a mais a colocar 
na nossa mesa da soberania. Detemos não apenas espaço 
territorial como património ambiental, como as chaves da 
pesquisa passada e da correta utilização desse patrimônio em 
benefício da humanidade como um todo e não apenas a nossa 
brasileira. 

Sabemos como operar. Precisamos de cooperação certa
mente. Mas não vamos abrir mão do nosso domínio nessa 
matéria. Esse é o meu pensamento. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Mais alguma 
coisa? 

O SR. TELMO VIEIRA -É que ele comentou a saída 
para o Pacífico en passant. Sonhamos, durante décadas, com 
uma saída para o Pacífico, porque dele nos localizamos a 
430km e 4.200km do Atlântico, que nos vira as costas, uma 
forma de tentar encontrar mercados que nos trouxessem de
senvolvimento e trocássemos integração. 

Há uns quatro anos, estivemos com a possibilidade de 
financiamento do BID; o Japão estava interessado em nos 
financiar. E não queríamos a construção da rodovia; Com 
os nossos esforços e sacrifícios, com a visão de que tínhamos 
que encontrar uma saída a 430km para um Atlântico, que 
ficava 4.200, um país que nos voltava as costas e um poder 
público que não fazia a interligação da Amazônia com o seu 
próprio País, com os centros desenvolvidos, pleiteávamos ape
nas a pavimentação asfáltica da BR-317, que nos ligaria ao 
Pacífico. Isso nos foi negado, sob a alegação de que iríamos 
queimar as nossas florestas, de que traríamos um impacto 
ambiental ao mundo sem retorno. Uma série alegações que, 
hoje, nos parece que era apenas uma tentativa de forçar a 
abertura para os capitais estrangeiros e a facilidade dessas 
potências de se instalarem dentro da Amazônia. 

Hoje já se nos acena novamente com a possibilidade 
da pavimentação da BR-317, que nos levará, efetivamente, 
ao Pacífico. Há uma inter-relação. 

O SR. MÁRCI_Q FORTES Senador, não comungo 
dessa sua intuição. A época dessa discussão, fui parte ativa, 
era Presidente do BNDES. Estive pessoalmente rio BID, tra
tando de alguns assuntos entre eles esse, e estou convencido 
de que a opinião pública mundial, na oportunidade, pressio
nou, por razões puramente ambientais, a não-concessão desse 
financiamento. É minha convicção. Posso estar enganado. 

Daquipara frente, embora perfeitamente passível de rea
valiação a questão da pavimentção, entendo que, na confe
rência do Rio arespeito do meio ambiente, do próximo ano, 
é capaz de, no curso de um processo; possa até sair a pavimen
tação. Meu pensamento é que deveria sair, mas, eventual
mente pode ser que se adote, daqui para frente, con.ceitos . 
diferenciados em sistemas de transporte. 

Talvez não se construa mais uma rodovia nem uma pavi
mentação, não fosse esse o modelo a ser adotado daqui para 
frente. Mas, enfim, talvez fosse uma rodovia sem paradas 
no meio, em que a via de transportenão significasse, necessa
riamente, uma "ocupação desordenada". 

Tenho certeza de que se trata de um processo em evolu
ção, positivo, construtivo, em 'que o património ambiental 
deixará de ser conceituado, como· foi à época, passível de 
congelamento preservacionista, coisa que não cabe mais no 
mundo como um todo, mas sim de utilização racional, econô
mica e tecnologicamente adequada em benefício da humani
dade como um todo. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)-,- Passo a pala
vra ao Senador Garibaldi Alves Filho. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Dr. Márcio 
Fortes, quero dar um depoimento aqui da sua preocupação 
com a questão ambiental como presidente do BNDES, porque 
como prefeito da minha cidade obtive um financiamento para 
a construção de uma usina de reciclagem de lixo, que foi 
inclusive uma das pioneiras. 

Mas, quero perguntar o seguinte: se esse conselho empre
sarial para o desenvolvimento sustentável está contando com 
a participação, com o envolvimento de entidades ligadas ao 
meio empresarial, como é o casoda CNI, da Fiesp. Qual 
é o envolvimento dessas .entidades? 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)-Com a palavra 
o Dr. Márcio Fortes. 

O SR. MÁRCIO FORTES- Esse conselho empresarial 
existe apenas para externar o pensamento empresarial em 

1 relação à Conferência do Rio. Ele é exatamente isso que 
: está aqui; são cinqüenta indivíduos, presidentes das suas res
\ pectivas organizações, que se reunirão apenas quatro vezes. 

Esse conselho se encerrará em junho do ano que vem. Entre
tanto, no curso da sua ação, para ter autoridade de falar, 
como o está fazendo, em nome do empresariado como um 
todo, tenho procurado no ambiente brasileiro, como outros 
representantes em outros países espero que estejam fazendo 
o mesmo, agregar o pensamento das lideranças efetivas, for
mais, legais e todas contribuições de quem já detenham tecno
logias adequadas. 

Acho um exemplo claro disso que estou falando é o simpó
sio que fizemos semana passada no Rio de Janeiro, em _que. 
a participação, se não ativa, mas pelo menos consentida, foi 
de toda a estrutura de representação empresarial brasileira .. 
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Quer dizer, desde a CNI, passando pela Fiesp, na presença 
de seu presidente, Mário Amato, Confederação Nl\cional Co
mércio,.dos Transportes, da Agricultura e dos outros países, 
das organizações ligadas à pequena e média empresas, à Fun
dação Getúlio Vargas, ao Movimento Pró-Rio, representando 
toda a movimentação de ONG no Rio de Janeiro, para que 
pudéssemos, como estou fazendo hoje, dizer que o empresa
riado brasileiro pensa assim. 

Ainda que passivamente, espero estar cumprindo esta 
tarefa ao colocar aqui, no prospecto, autorizadamente, toda 
a simbologia das instituições patronais responsáveis pela repre
sentação empresarial brasileira. E assim está sendo feito em 
todo os países. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Dr. Márcio 
Fortes, considerando que está encerrada a lista de inscritos, 
quero lembrar a V. s~ que hoje encerramos a primeir11 etapa 
desta comissão no que diz respeito às audiências em Brasília. 
A partir das próximas reuniões, vamos descerao nível regio
nal, a começar pela Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e 
Sul, em que iremos ouvir, não só as forças políticas, mas 
também as OGN de cada região, enfim, todos aqueles que 
têm uma contribuição a dar a esse grande encontro no Rio 
de Janeiro. 

O papel do Senado é exatamente o de acompanhar, ava
liar todo o processo de postura brasileira frente a esse grande 
encontro mundial, para que, no momento preciso, possamos 
até invervir em algum equívoco, vamos dizer, do Governo 
Federal em relação ao posicionamento nacional. 

Sabemos que ainda não existe hoje um documento final 
do Governo Fedêral em relação à proposta brasileira; estamos 
ness~ fase do processo de discussão, e a V. S' colocou muito 
bem que na área empresarial a questão evolui dia a dia. Creio 
que a nível de governo também; pelo que vimos aqui os mem
bros do governo não têm até um entendimento unânime, co
mum, em relação ao. assunto. Mas o processo é esse de erros 
e acertos. Vamos chegar até maio, portanto, antes da confe
rência. Acredito que, em Nova Iorque, em março, tenhamos 
uma posição clara dos governos. 

Sei que não é comum o presidente de uma comissão 
fazer questionamento. Mas vamos aproveitar essa oportuni
dade para formular questões a respeito de dois assuntos: v: 
s~ falou sobre o livro mundial. .. 

O SR. MÁRCIO FORTES O livro se chamará Chan-
ging Encourse, quer dizer, "Mundando de Rumo" é uma tra
dução literaL Temos que procurar um nome brasileiro para 
ele. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Uma tendên
cia a estimular uma mudança de estrutura de um modo em 
geral do empresariado. 

O SR. MÁRCIO FÓRTES É. Poderia ser "Rumos 
vão Mudar". Não pode .ser .:'Novos Rumos", pois este é o 
nome de um jornal comunista eill São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Então será 
publicado em janeiro, e em 5 de maio, em Genebra, deverá 
ter a versão final. 

v. s~ também falou da apresentação de um livro dedicado 
à América Latina, no dia 29 de maio. 

Esses documentos ficarão prontos praticamente na vés
pera do grande encontro. Se os empre.sários estão também 
discutindo com o Governo, para que o Governo, no fundo, 
apresente a sua proposta-pois vamos ter documentos assina-

dos, que é a Carta da Terra, Carta de Princípios, e a estratégia 
para viabilizar esses princípios através da Agenda 21 como 
os Senhores, empresários, estão tentando interferir nesta mu
dança de comportamento, da própria visão do Governo? Por
que, no fundo, vai haver uma conferência oficial, com docu
mentos oficiais, acordados nas reuniões preparatórias. Por 
exemplo, já tivemos reuniões em Genebra, vamos tê-las em 
Nova Iorque, e que vão refletir no documento final, que deve
rá ser assinado por todos os países: evidentemente muitos 
desses documentos deverão ser discutidos e homologados aqui 
no Senado Federal. 

Quero saber como os senhores estão se comportando 
nesse sentido. Não estão tentando fazer um trabalho paralelo, 
dissociado dessa realidade nacional? Porque, aí, vocês vão 
participar, digamos, do encontro paralelo, e a visão do empre
sário passa a ser a visão das ONG, porque no fundo é isso. 
Quero saber como Ós senhores separam isto. Vocês se compor
tam como ONG ou não? Que participação os senhores estão 
dando ao documento oficial? 

Essa é a nossa preocupação, pois, no fundo, vamos apro
var um documento aqui no Senado Federal. Essa é a questão 
básica que quero colocar, exatamente em função dos dois 
documentos que os senhores vão apresentar na véspera do 
encontro. É essa a questão que me preocupou entre outras 
aqui apresentada. 

O SR. MÁRCIO FORTES- Vamos tentar responder 
a essas perguntas. Senador, .uma primeira observação sobre 
a forma e o time. O livro brasileiro Changing Encourse vai 
ser finalizado em novembro e lançado em janeiro, e não na 
véspera do.encontro. É um livro grande, com gráficos, CQm 
documentação, com referências etc. Essa coleçáo de papéis 
que está aqui, trouxe-a como exemplo para não trazer a pape
lada toda, são os sumários de alguns dos capítulos. . 

O livro se divide em três grandes blocos: políticas públi
cas, políticas empresariais e assuntos regionais. Então este 
é um livro. Este livro,. Cbanging Encourse, fará parte dos 
docúmentos oficiais dás Nações Unidas .. Isto está definido. 
O empresário Stephan Smith Hayner, presidente do conselho, 
vai fazer um pronunciamento no plenário da Conferência do 
Meio Ambiente. Ele fará um discurso, de 2 horas e meia, 
falando em nome do empresariado mundial. , 

Portanto, o Conselho Empresarial para Desenvolvimento 
Sustentável não se comportará como uma ONG, primeiro, 
porque não tem vida passada e, segundo, porque não terá 
vida futura, pois a sua existência limita-se a isto: a preparar 
um discurso e um dôemnento oficial do empresariado, com 
a responsabilidade de ter recebido um mandato das Nações 
Unidas para assim agir. Portanto, não é uma ONG inventei 
essa expressão que vou dizer - mas sim um braço auxiliar 
das Nações Unidas para auscultar o empresariado, por cansa 
da componente desenvolvimento que ocorreu. Isso é algo iné
dito nas reuniões das Nações Unidas. 

Os cuidados que estão sendo tomados são não apenas 
de agregar CNI, instrumentos formais, como no caso brasi
leiro, mas também de ouvir especialistas onde há dúvida e 
reunir em grupos de trabalhos específicos, como mencionei 
antes, para cada um dos capítulos, todas as questões que 
estejam sendo postas. 

Não existem governos mundiais, não há um presidente 
do mundo, nem um rei do mundo. Mas em não existindo 
um governo mundial, a tarefa de uma conferência das Nações 
Unidas é a de influenciar politicamente pela sua autoridade 
de mantenedora da paz, pela sua autoridade de ter a capaci-
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dade de reunir consultorias, de reunir autoridades, de reunir, 
enfim, o pensamento compe.tente em determinados assuntos 
e influenciar, de tal forma, as opiniõeS públicas e as elites 
das respectivas nações, que façam com que os seus governos, 
os seus modismos, os seus responsáveis, inclusive os de setor 
privado, adotem, daí para frente, comportàmentos consen
tâneas com aquilo que se entenda como o resultado de uma 

·conferência, resultado de natureza política, portanto coerci
tiva de uma conferência como esta. O que poderá fazer tam
bém com que os organismos internacionais de operação, como 
o GATT, CEPAL, Banco Mundial etc. passem a adotar um. 
comportamento mais ou menos orientado na mesma direção. 

Todo o nosso esforço é para que isto aí ado te as propostas 
do empresariado como um todo. Algumas delas são simples 
e outras extremamente duras. Por exemplo, a atribuição de 
valor ao recurso ambientaL A proposta do empresariado que 
está aqui no capítulo II: Full Cost Price inthe Market Signals. 
Isto. propõe que se conceitue como custo efetivo; em processo 
industrial, a totalidade dos insumos abrangidos, inclusive os 
insumos ambientais; que deixe de ser considerada gratuita 
a utilização de água potável. O que vale mais; água ou petró
leo? Essa é uma questão interessante, pois pode-se viver sem 
petróleo mas não .sem água. Essa é uma primeira aproximação 
primária. Aí se diz: "Mas para pegar água, basta colocar 
baldinho no rio e, para pegar petróleo, tem~se que fazer um 
poço; é mais complicado". 

Muito bem, mas será que isso é verdade num novo con
ceito de desenvolvimento sustentável, em que se considera 
o petróleo um predador potencial, inclusive impeditiv9 de 
tecnologia, em que se pretende cobrar imposto daqueles que 
mais utilizam petróleo por recomendação das Nações Unidas,, 
que é uma outra proposta que está aqui, em modelo de ener
gia? 

Enfim, basicamente, o empresariado pretende propor e 
particularmente propor na sua visão latino-americana que o 
recurso ambiental tenha valor porque está,claro que a utiliza
ção de recursos sem valor ou com valor subsidiado faz com 
que ele seja utilizado de forma irracional, de forma menos 
eficiente, de forma predatória. Então, essé é um primeiro 
conceito; está aqui, há diversos subcapítulos, self regulatíon 
e tal. · 

Mas temos que atuar sobre o merc~do de capitais -
capital market em inglês não é bolsa de valores, é o coletivo 
de movimentos financeiros, significa empréstimos também -
fazer com que os mercados financeiros, capital markets, consi
gam gerar recursos, oferecer capacidade financeira a atividade 
ambientalmente sadias, ainda que não recuperáveis no curto 
prazo e na remuneração elevada que hoje tem os recursos 
de empréstimos internacionais. 

É fundamental, evidentemente, plantar uma floresta co
mo mera regeneração, que não tem retorno, mas é funda
mental pelo aspecto ambiental global; não é porque achamos 
bonito não. É bonito também mas a principal razão é a impor
tância ambiental para as gerações futuras no mundo como 
um todo. 

Enfim, esse tipo de atitudes, que classificamos no bloco 
"políticas públicas" não são fáceis, são objetos de intenso 
debate no corpo do próprio Conselho. Imagine um debate 
do presidente mundial da Shell com os presidentes da Volks
wagen, da Dupont, da Africano da Nigéria e de uma empresa · 
de seguros holandesa, procurando saber quanto vale, por 
exemplo, um imposto sobre utilização de petróleo. Não é 
uma discussão fácil, mas ela chegará, vai ser posta no papel, 

vai ser assinada e sugerida à Conferência das Nações Unidas 
como proposta empresarial. Sem falar dos aspectos do ambien
te emp:esarial em si, de mercados de compra e venda, de 
formaça? de recursos h~manos, de adoção de cooperação 
tecnc~lógtca de forma mats aberta e outras tais que caem no 
tercet~o bloc.o das questões regionais como uma uva para a 
Aménca Latma que tem, enquanto região, o maior patrimônio 
ambiental, tanto por área, como por habitante e por renda 
de toda a humanidade. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Dr. Márcio 
Fortes, vou· encerrar a reunião agora. Gostaria em nome 
da CoJ?issão, de agradecer a sua participação qu~ foi impor
tantíssima e nos deu uma visão muito clara da participação 
do empresariado num encontro tão importante como esse. 
Evidentemente, vamos encontrar-nos em outras ocasiões, tal
vez nesses encontros regionais no Rio de Janeiro ou na Ama
zônia. 

Ag~ad_eço a .presença dos Srs. Senadores, e, em nome 
da Comtssao, declaro encerrada a nossa reunião. 

(Levanta-se a reunião às h. min.) 

7• Reunião, reaiizada e.m 18 de março de 1992 
Às dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos 

e noventa e dois, na sala ele reuniões n• 4, Ala Senador Nilo 
Coelho, presentes os Senhores Parlamentares Coutinho Jorge, 
Presidente, João Tota, Jonas Pinheiro, José Dutra, Ézio Fer
reira, Euler Ribeiro, Saldanha Derzi, César Dias, Oziel Car
neiro, Áureo Mello, Fernando Henrique Cardoso, Marluce 
Pinto, Márcio Lacerda, Carlos D'Carli e Beni V eras, reúne-se 
a Comissão Temporária EC0/92. Havendo número regimen
tal, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispensado 
a ldtura da Ata da reunião anterior, que é dada como apro
vad11. Em seguida, informa que é com grande satisfação que 
hoje, a Comissãorecebe um dos mais ardorosos defensores 
de uma nova visão do meio ambiente no Brasil, o Sr. Gilberto 
Mestrinho, .Governador do Estaqo do Amazonas. Lembra, 
ainda, o Senhor Presidente, que esta Comissão já ouviu seg
mentos do Governo Federal, Imprensa, Empresários e vamos 
ouvir, agora, as expressões políticas importantes de cada re
gião, começando com os Governadores. Prosseguindo, o Sr. 
Presidente concede a palavra ao Sr. Governador Gilberto 
Mestrinho, desejando que o mesmo fique à vontade para fazer 
sua exposição a respeito do que pensa, sente e vê em relação 
à grande conferência mundial EC0/92. Após a explanação 
de Sua Excelência, usam da palavra, pela ordem de inscrição, 
os Senhores Parlamentares, Oziel Carneiro, César Dias e Fer
nando Henrique Cardoso. O Sr. Presidente comunica que 
o Sr. Governador Gilber.to Mestrinho, tem um compromisso 
agora com o Senhor Presidente da República e, como ainda 
existem vários Parlamentares escritos, aqueles que tiverem 
interesse, podem preparar os questionamentos por inscrito, 
que serão encaminhados ao Sr. Governador, e este respon
derá, oportunamente, a esta Comissão. A seguir o Senhor 
Presidente agradece a presença do Senhor Governador, dos 
Senhores Parlamentares e de todos os presentes. Nada mais 
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos 
Guilherme Fonseca, Secretário da Comissão, a presente Ata 
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
indo à publicação juntamente com as notas taquigráficas. 

ANEXO A ATA DA 79 REUNIÃO DA COMIS
SÃO TEMPORÁRIA, CRIADA ATRAVÉS DO RE
QUERIMENTO N9 146, de 1991-SF" COM O OBJE
TIVO DE ESTUDAR, ANALISAR e ACOMPA· 
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NHAR AS A TIVIDADES DA CONFERÊNCIA DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO EC0i92. D ES.TINADA A 
OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. GILBERTO 
MESTRINHO, GOVERNADOR DO ESTADO DO 
AMAZONAS, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHÔR PRESIDENTE DA 
COMISSÃO. 

Presidente: Senador Coutinho Jorge 
V:ice-Presidente: Senador Valmir Campelo 
(Integra do apanhamento taquígráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Srs. Senado-
res, Srs. Deputados, está aberta a reunião. 

É com grande satisfação que, hoje, a Comissão do Senado 
que acompanha a programação da chamada Conferência Rio 
ou EC0-92, traz um dos mais ardorosos defensores de uma 
nova visão do meio ambiente do Brasil, particularmente para 
a Amazônia. 

O nosso caro Governador Gilberto Mestrinho, com sua 
experiência, visão e conhecimento profundo e pessoal irá brin~ 
dar esta Comissão com seu depoimento, que será muito impor
tante para o relatório final desta Comissão. 

Lembro apenas que já ouvimos os segmentos do Governo 
Federal: IBAMA, Ministério das Relações Exteriores, todos 
os responsáveis pelas propostas que o Brasil encaminhará ao 
grande encontro do Rio de Janeiro. Já ouvimos o segmento 
empresaiial; estamos ouvindo, agora, as expressões políticas 
importantes de cada região, hoje começando com os gover
nadores. 

O primeiro escolhido, pela sua postura, pela sua posição 
em relação a esse assunto tão relevante meio ambiente suge
rido e aprovado por unanimidade pela Comissão é o Gover
nador Gilberto Mestrinho. Evidentemente outros governa
dores, não só da Amazônia mas de outras regiões,. também 
virão; é o nosso caro Governador Gilberto Mestrinho quem 
vai iniciar essa série de depoimentos de governadores, que 
virão trazer suas contribuições à Comissão, informando-nos 
o que cada um pensa a respeito da grande Conferência Mun
dial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e para o Desen
volvimento. 

Após estas considerações, vamos passar a palavra ao Go
vernador, considerando que o mesmo tem, hoje, encontro 
com o Presidente da República. Portanto, uma agenda bas-
tante rigorosa a ser cumprida. · 

Passo, sem maiores delongas, a palavra a S. Ex\ dese
jando que fique à vontade para fazer sua exposição a respeito 
do que pensa, do que sente, do que vê em relação à grande 
Conferência Mundial EC0-92. 

Após a exposição, nossos ilustres Senadores e Deputados 
poderão fazer os questionamentos que julgarem oportunos. 

Concedo a palavra a S. Ex', o Governador Gilberto Mes
trinho. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO -.Eminente Senador 
Coutinho Jorge, Presidente desta Comissão; Srs, Senadores, 
Srs. Deputados, inicialmente, quero expressar o meu agradeci
mento pela honra de ser partícipe desta discussão no Senado, 
sobre a opinião da sociedade brasileira, por intermédio de 
seus segmentos, acerca da conferência Rio 92. 

Minha posião inicial sempre foi conhecida, porque acom
panho esse movimento, que se diz ecológico, mas é mais funda
mentado em interesses económicos, porque o que está em 

jogo, e a conferência vai provar, é o intere~se ecunômico 
das grandes potências. Eu, que acompanho com interesse esse 
assunto, busquei seguir a opinião externa e os seus reflexos 
na opinião interna. · 

· Desde aprimt<ira reunião do Grupo dos 7, os grandes, 
e desde a primeira reunião do Grupo dos 77, que são os 
pequenos, que se estabeleceu uma divergência: os países de
senvolvidos qu~rem permanecer com os padrões de desenvol
vimento e de conforto de que desfrutam e culpar ou, mediante 
a culpa, imepdir o desenvolvimento dos países do chamado 
Terceiro Mundo, especialmente das zonas chamadas rain fo
rest,. florestas úmidas, a pretexto de que nós, que até hoje 
temos funcionado como filtro, somos responsáveis pela fuma
ça das chaminés. Quer dizer, eles produzem a poluiçãoam
biental somente. os véiculos auto motores são responsáveis por 
56% do dióxido de carbono que há na atmosfera, além da 
emissão de outro~ gases. 

. As experiências atómicas que se sucedem no mundo de
senvolvido comprometem, com conseqüências ainda desco
nhecidas, até que ponto chegarão? Os gases, especialmente 
o CFC, que não é produzido no Terceiro Mundo, e é um 
dos responsáveis, segundo alguns cientistas, pela destruição 
das células e das moléculas de parte da camada de ozónio 

· Enfim, para que haja o progresso e seja ~ustentado neses 
países, eles procuraram inverter a opinião pública mundial 
e culpar o Terceiro Mundo por essa degradação. 

Conhecend9 as condições do :rerceiro e do Primeiro Mun
do, desde o início, defenderemos o ponto de vista de que 
a Conferência do Rio não alcançaria resultados diferentes 
da Conferência de Estocolmo, há quase 20 anos, que resultou 
em nada. · 

Por que isso acontece? Porque os países desenvolVidos, 
especialmente os Estados Unidos, recusam-se terminantemen
te a discutir a poluição ambiental, a emissão de gases tóxicos, 
a queima de combustíveis fósseis, a redução das usinas atómi
cas. Enfim, toda uma gama de equipamentos e atividades 
poluem terrivelmente, não só a atmosfera, mas os oceanos, 
porque o lixo atómico está sendo jogado nos oceanos e não 
sabemos por quanto tempo aquelas caixas de chumbo vão 
resistir. . 

Uma política vem sendo tentada, no sentido de desviar 
esse lixo para os países do Terceiro Mundo até junto ao Brasil, 
já fizeram tentativas. 

Se a Conferência, que até hoje não definiu ainda o nome 
certo, porque começou como Cúpula da Terra, depois EC0-92 
e agora já é Rio-92, se dispõe a discutir o meio ambiente, 
entendo meio ambiente como um todo e não somente em 
relação à floresta amazónica. 

De início, a finalidade dessa reunião seria a discussão 
da floresta amazónica bem como a colocação do Brasil como 
vilão da ecologia, o que não é verdadeiro. Diante disso, se 
não discutir poluição ambiental na Rio-92, não se terá o que 
debater, porque o meio ambiente naturalmente é sadio; ele 
só poderá ser· assunto de discussão se houver poluição em 
qualquer das várias formas possíveis. E ninguém se dispõe · 
a discutir, também, a causa maior da poluição, que é a pobreza 
do Terceiro Mundo. E ao abordar esse assunto, poluição da 
pobreza, temos que discutir o custo do conforto de que eles 
desfrutam, porque sabemos que, pelos estudos feitos, com 
a inversão, durante 10 anos, de 124 bilhões de dólares no 
Terceiro e no Primeiro Mundo, destinados à recuperação am
biental, óu seja, 1% do PIB do Grupo. dos 7, teríamos em 
10 anos o meio ambiente recuperado. Mas eles acham esse 
tempo muito longo, entretanto a Comunidade Económica Eu-

.~ 
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ropéia dá de subsídio à agricultura eao criatório, por ano, 
300 bilhões de dólares. ( 

Por isso que a França não é preciso nem'explicar as condi
ções daquele país que são admiráveis é um grandé exportador 
de carnes. Se olharmos que o custo de uma vaca francesa 
é cerca de 2 mil e 600 dólares, como é que eles podem vender 
carne para nós mais barata do que a que produzimos aqui? 
Quer dizer, isso é o que causa poluição, porque vai trazer 
miséria ao Terceiro Mundo; vai trazer miséria a todos nós. 
Mas isso ninguém quer discutir, o que a eles interessa, por 
exemplo, é a questão da floresta amazónica. Por que discu
ti-la? Porque há um grande negócio no mundo, que é o madéi
reiro, dominado pelos ..:artéis do Canadá, Estados Unidos, 
Suécia e Fínlândia. 

Se analisarmos o mapa divulgado, até pela Fundação Gei
gy, que é suspeita, verificaremos que o mercádo madeireiro 
nos Estados Unidos é suprimid,J pelo do Canadá, por exemplo, 
o Estado do Oregon, a Europa e o Japão. Retiram da África 
Equatorial madeiras para a Europa. E o Sudeste Asiático, 
especialmente Bornéo e Sarawak, na Malásia, IndOnésia e 
Filipinas, suprem parte do mercado japonês e europeu. A 
Suécia e a Finlândia, especialmente com o pinho, na questão 
dos produtos florestais, para celulose e madeira. Então, esse 
é um mercado fechado. E América do Sul, que tem. metade 
das florestas do mundo não participa desse mercado de produ-
tos madeireiros, com mais do que 2%. · 

É preciso que a discussão, portl.into; seja essa, que sé 
encontre uma maneira de não tocar na região amazónica, 
porque vamos concorrer· com os mew.idos internacionais e 
os preços .vão baixar; ou vamos tirar fatias de mercado ou 
os preços. vão baixar. É preciso conservar tudo intacto por 
puro interesse económico. 

Já fizeram um projeto, há coisa de vinte e poucos anos, 
querendo inundá-la, transformá-la num grande lago amazó
nico, e isso não traria prejuízo. ambiental algum. Quer dizer, 
afogariam a floresta e o mundo bateria palmas. Hoje, se é 
feita uma .cacimba ou se derruba uma árvore já vem uma 
reclamação, Porque o satélite passou por cima da Amazónica 
e além da descoberta de que a Amazônia é a grande província 
mineral existente sobre a Terra, a Amazônia, apesar da hete
rogeneidade da floresta tem segmentos homogêneos que per
mitem a exploração económica. Então, é preciso que não 
se explore e que se bloqueie a atividade madeireira na região. 
Com isso, eles induzem até autoridades brasileiras a adotar 
essa política, 

O que aconteceu? Por exemplo, agora,. estão fazendo 
uma campanha de bloqueio de produtos oriundos de florestas 
tropicais. Com isso os consórcios do Canadá e Estados Unidos 
aumentaram em 22% os seus negócios e 20% nos preços e 
nós continnatl10S aqui querendo bater palmas pelo meio am
biente; pela conservação intacta da Amazônia. É impossível 
a destruição da Amazônia, porque o poder de regeneração 
da floresta é tamanho que na relação homem/trabalho/floresta 
o homem perde. Só quem conhece a Amazônia cada árvore 
daquelas tem.dezenas de filhos à sua volta, que não podem 
crescer porque o processo de fotossíntese não se realiza sob 
a cobertura das copas. É possível fazer o aproveitamento flo
restal de maneira correta, cortando a árvore de 80 centímetros 
a 1 metro do solo. 

O que faz mal na Amazônia é derrubar a árvore, destacar, 
passar o trato r, gradear, porque aí temos uma quantidade 
muito grande de chuvas e uma insolação muito forte e a nossa 
camada humosa é muito pequena. O solo da Amazônia é 

apenas apoio da árvore; as raízes das árvores amazônidas 
são diferentes das demais raízes das árvores do resto do País. 
Elas não são pivotantes, elas se espalham na svperffcie; É 
um problema de engenharia; quanto maior árvore, mais espa
lhada a raiz em cima da terra, e ali ela rebrota, naturalmente, 
sem nenhum esforço do homem. 

Hoje, já há tecnologias, há conhecimentos, e havendo 
interesse económico maior e liberdade de trabalho regula
mentado, o homem poderá melhorar a floresta, porque já 
está comprovado que se pode fazer plantações de espécies 
na região amazónica. Dizem: "Não se pode mexer porque 
produzirá danos ao ecossistema e ao banco genético". Não? 
Não produz dano. O fato de tirar uma árvore qualquer e 
adensar uma seringeira, castanheira; mógno, cedro, copafba, 
que são espécies da mesma região, se quisermos apenas melho
rar a qualidade da flores tá, o ecossistemá poderá ser mantido 
perfeitamente produtivo e igual: · 

- Outro objetívo dessa política de congelamento da Amazô
nia, que era a idéia inicial para ser levada a essa conferência, 
seria congelar a Amazônia por dez anos, congelar no sentido 
de não se fazer nada na região· durante esse período, até 
que a ciência encontrasse o caminho para· a Amazônia. Isso 
não será necessário, porque o nosso caboclo tem muita expe
riência, e os meios científicos têm conhecimentos tecnológicos. 
Podermos juntar os dois e fazer o desenvolvimento da região 
de maneira correta, sadia, conservando todo aquele potencial 
genético, madeireiro e mineral. · · 

Esses problemas deveriam ser apresentados pelo Gover
no brasileiro. Nesse meio há países que realmente, de maneira 
sincera, estão interessados em ajudar o chamado desenvol~ 
vimento sustentado da Região Amazónica e encontrar cami~ 
nhos para melhorar a qualidade de vida da Região. Por exem
plo, um dos mais desinformados homens de Estado, na época, 
pelas notícias que corriam, era o Ministro Helmut Kohl, da 
Alemanha. Depois da ida do Ministro Helmut Kohl a Manaus, 
das longas conversas que mantivemos, da viagem que em
preendeu pelo interior, quando voou a 990 quilómetros por 
hora, por duas horas e quinze minutos, sobre a floresta amazó
nica e não viu outra coisa senão copas de árvores, e ali e 
acolá uni rio ou lago, S. Ex4 disse: "Tenho uma impressão 
totalmente diferente da que me venderam na Alemanha. Es
tão, aí fora, vendendo muito a Amazônia". 

Tenho balanços de muitas fundações beneméritas, filan• 
trópicas, em benefício do homem da An;mzônia, do homem 
da floresta, onde se constata o seguinte: compram cem mil 
dólares de castanha do Acre, gastam dúzendos com a embala
gem nos Estados Unidos e levantam em doações dois milhões. 
Lá é obrigatória a publicação desses dados - temos esses 
informes todos. Existem outras fundações que levantam recur
sos fantásticos e gastam tudo em viagens e administração com 
o pagamento de pessoal. Não fazem nada. 

Mandei comprar nos Estados Unidos um título de terra 
de projeção da Amazônia. Vendem também, esses títulos 
lá - o jornal The Guardia que é um jornal sério, publica 
anúncios dessas vendas. O interessante é que o cartório é 
na Costa Rica. 

Há muita "gente bem-intencionada" no Mundo, preocu
pada, pensando que estão acabando com a Amazôniamesmo, 
que a estão destruindo, que a estão queimando, e essas pessoas 
querem dar uma colaboração. E esses sabidos do meio ambien
tal tiram proveito disso. A mim mesmo já vieram: moças, 
na França, vender bandeiro las, adesivos de automóvel, cartões 
para chopp, cuja renda se destinaria a defender a Amazônia. 
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.· ... Perguntei-lhes: Defender a Amazônia de quê? Não pode estar 
J<' acabando a Amazônia. Sei disso porque sou de lá,isou Gover-
§ nador do Amazinas. Eles confundem muito o Amàzônas com · 

· Amazônia. Tomaram um susto e foram embora. 
A verdade é que a discussão do meio ambiente poderia 

ser muito positiva para o Brasil. O importante é qué o Gov.erno 
.·,;brasileiro coloque bem a questão. O Brasil não é o vilão 

·· 'da ecologia; o Brasil é um país do Mundo com a maior tecno-
logia no plantio de árvores e na formação de florestas planta

')é';das. Começou com a Acesita; daí foi adquirida a grande tecno
•;;,Jogia.Hoje conhecemos mais do eucalipto do que a Austrália; 

·•g os técnicos da Acesita chegaram a combater pragas com o 
. ,. próprio eucalipto, sem usar nenhum defensivo, quer dizer, 
,f(; ·urna tecnologia avançadíssirna. 
•.Y''" , .. · Isso se espalhpu pelo Brasil. Temos florestas da Aracruz 

:celulose, da Vale do Rio Doce, do Jari. Temos um sem-nú-
lllero de florestas, coisa que nenhum país fez com tecnologia. 
Temos, também, depois de corrigidas as confusões feitas por 
cientistas brasileiros e espalhadas pelo Mundo, 500 milhões 
de hectares da Amazônia, em que, nos 500 anos de existência 

;do Brasil, somente 8.1% da floresta original foi afetada. Mas 
íJão quer dizer que foi desertificada. Essa área, ou é cidade, 

u é estrada, ou é cobertura verde, com culturas novas. 
Naquela fase de penetração da Belém - Brasília, dos 

rojetos agropecuários ao sul do Pará, todos eles, na época, 
oram aplaudidos pelo Mundo, porque eram de multinacio· 

epois, a construção da Cuiabá Porto Velho, Acre, 
ha para Rondônia, coincidiu com a ·política de que 

soja era a solução. As multinacioaís, os grandes plantadores 
êsolveram investir em soja. Economicamente, teriam de usar 
mecanização e, para isso precisavam de grandes extensões 

terra. Então compraram pequenas áreas para transfor-
·las em grandes propriedades, o pequeno proprietário foi 
a Rondônia onde, com pouco dinheiro, pode comprar grau
propriedades. E não conhecendo a Região, não sendo 
em da Região, sonhou em fazer uma grande fazenda. 

orneçou a derrubar, e afetou efetivamente 12% do antigo 
i'ritório, hoje Estado de Rondônia. Só isso. 

Mas somando esses erros todos _.. e sobre isso se o fez 
ntio di,) cacau, café, seringueira, de uma série de espécies, 

ão. 

eiras - apesar de tudo, somente 8.1% da floresta 
·ca original foi afetada. E podemos fazer o replantio, 
veitamento, o adensamento, como espécies da própria 

Houve um projeto muito combatido na Região Amazô
a, mas que foi um laboratório - o Projeto Jari. Essa foi 

grande experiência que se fez na Amazônia, para saber 
que era certo ou não, e a causa nós não incluímos, porque 
causa daquilo é que foi um homem muito rico que vivia 

outro mundo e sonhou em fazer aquele grande projeto. 
quando ele contratou o que havia de melhor no mundo 
especialidade: botânicos, pedólogos, levou·os para lá. E 
a gente levou, ao lado de outras, também, uma espécie 

tal que achavam que seria melhor aquela região, a gme
~evararn os skiders mais poderosos possíveis, quando 

solo não suporta determinado peso de máquinas e 
instrumentos, sobretudo os skiders que são superiores aos 
rn de camada humosa. 

Então, tudo isso aconteceu e está sendo observado. Eles 
antaram a grnelina, que no primeiroa no floresceu, cresceu 

, depois ela começou a definhar. Foi aí que eles pegaram 
utra espécie que conheciam, que embora não fosse da região, 
as a ela se adaptava, e a associaram à grnelina. E com 

a associação se desenvolveram. Mas eles descobriram que 
na floresta havia dezenove espécie de vegetais naturais da 
Amazônia, que dão o mesmo resultado para a celulose e que 
até hoje funcionam por lá, com resultados positivos. 

A fábrica de celul.ose lá é altamente lucrativa. Podemos 
conservar a floresta natural com o plantio pelo homem não 
botando lá eucalipto ou pinho, mas sim espécies da própria 
floresta, como estão fazendo no Pará com o mogno e co1n 
o frejó. Naquele Estado, acredito que daqui a oito anos, só 
uma plantação de mogno no Pará produzirá mais do que toda 
a Amazônia, porque eles associaram o magno, o frejó e mais 
uma outra espécie qualquer, com bom resultado. Não se pode 
plantar uma espécime só, mas, associada . 

Agora, o que há é a pressão internacional para não entrar
mos no mercado e assim nos prejudicarmos. Por exemplo, 
o Oregon gasta em publicidade para a sua madeira mais do 
que a produção madeireira brasileira. 

Vejam como é importante o mercado de madeira para 
o Oregon. Há pouco tempo houve uma questão no Oregon, 
no ano passado, porque um grupo de radicais estava lá reali
zando um movimento muito grande em defesa da coruja pinta
da, dizendo que aquele trabalho de extração florestal preju
dicava a sobrevivência daquela ave. Esse movimento foi tão 
grande que o Presidente George Bush viajou ao Oregon e 
se_reuniu com todos os segmentos. E foi muito curto e grosso: 
"E uma questão de escolha: ou a coruja pintada ou os empre
gos, Se querem acabar com o Oregon, vamos deixar a coruja 
pintada". E continuaram a exploração madeireira. Isso que 
eles fazem lá, por exemplo, conversei, há meses, com deze
nove proprietários de jornais norte-americanos que foram a 
Manaus e disse-lhes: Vocês têm a mesma idade que nos; vocês 
tinham quase a mesma floresta que nós. Vocês hoje, enquanto 
nós temos quase 92%, da floresta original, intocada, não têm 
20% da floresta original. Eles disseram: "Tiramos a nossa 
floresta, mas geramos conforto, trabalho e bem-estar do povo 
americano". Respondi: e vocês não querem que nós façamos 
o mesmo com a nossa gente aqui. Esse é o problema. 

Agora, para surpresa minha, conversando, domingo, de
moradamente, com o Duque de Edimburgo, que achou estra
nho que as leis brasileiras não permitissem a caça, não hou
vesse· temporada de caça no Brasil, ele que é presidente da 
World Wild Life Fonndation, Fundação Mundial para a Preser
vação da Vida Selvagem. Ele achou estranho, também, que 
não tivéssemos urna indústria maderieira pujante na Região 
Amazônica. E isso me chamou a atenção um fato de que 
eu sabia, mas que as pessoas, às vezes, não gostam de falar, 
porque que não se normatiza a questão do comércio de aves 
silvestres, que é um grande negócio. 

Quem· acompanha a revista Forbes, por exemplo, sabe 
que os Estados Unidos têm mais aves silvestres nas residências 
do que gatos. Cada casa daquela ou tem urna arara, um papa
gaio um periquito ou tem uma jaçanã. Somente nos Estados 

. Unidos, esse negócio rende de mais de 300 milhões de dólares 
anuais. Esses problemas não serão discutidos na EC0-92, 
na Rio-92 ou na chamada Cúpula da Terra. 

O Brasil, no meu ponto de vista, oBrasil teria que entrar 
com um projeto para ser discutido. Que projeto seria esse? 
Um projeto que contemplasse, efetivamente, umzoneamento 
económico-ecológico ·do País, vamos dizer, uma sistemática 
legal de apoio a esse desenvolvimento, dentro da nova ótica 
do desenvolvimento sustentado; a instrumentação executiva 
desse sistema e os objetivos finais: tmisrno, exploração madei
reira a mineral, saneamento, atividades básicas em projetos 
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efetivos, porque, no fim, se discute, se discute, mas o governo 
alemão colocou 250 milhões de marcos, h/:í muito tempo, e, 
até hoje, não vêm porque não há projéto e eles querem 
um projeto efetivo de desenvolvimento ambiental na Região 
Amazônica, mas querem urna coisa efetíva eles são muito 
pragmáticos, ninguém os engana com conversa .. Já fizemos 
muitas cartas para o FMI, para esses todos, temos até urna 
espécie de "Pero Vaz de Caminho" oficial escrevendo cartas 
para o FMI e as coisas não resolvem. 

A simples discussão, o simples discurso, não vai trazer 
resultados na Río-92, e ela poderia se transformar numa ala
vanca poderosa. 

Hoje temos a consciência tranqüila de que não seremos 
os vilões do meio ambiente, porque não temos produção atô
mica. O nosso sistema de veículos automotores é muito peque
no- temos, no Brasil inteiro menos automóveis do que Nova 
Iorque, só urna cidade americana- não queimamos carvão 
e a nossa geração de energia elétríca tem base hidrelétrica, 
somente ternos geração a diesel, e eles geram quase tudo 
a diesel ou energia atômica; não fazemos CFC no Brasil, 
e não estamos querendo desenvolver o cloro-flúorcarbono. 

O próprio mercúrio usado pelos garimpeiros, coitados, 
que são tratados como bandidos e não como cidadãos brasi
leiros, quem o vende não são os produtores de mercúrio, 
são os defensores da ecologia: Holanda, Inglaterra, Alemanha 

são esses países que nos vendem o mercúrio, que não 
é produzido por eles-, quando se trata de negócio não impor
ta se faz mal ou bem, eles mandam para cá. Esta é a realidade. 

Bstas colocações, porque sabemos da disposição do Pri
meim Mando, da quase totalidade dos sete, de não sacrificar 
o seu desenvolvimento em benefício do meio ambiente. Por 
isso, peremptoriamente, não aceitam a discussão sobre polui
ção ambiental, programa de redução, a curto prazo, da emis
são de gases, etc. 

Então, a Conferência do Rio será mais um encontro festi
vo, o Parque do 
Flamengo destruído e o Ríocentro não será concluído. 

Era isto que eu tinha a dizer. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Vamos pas

sar, agora, à segunda parte, que se refere aos questionamentos 
dos Srs. Senadores e Deputados. Passo logo a palavra ao 
primeiro inscrito, o Senador Oziel Carneiro. · 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Meu estimado amigo, 
Governador Gilberto Mestrinho, eu não faria ao Governador 
do Amazonas nenhuma pergunta, porque acabo de ouvir, 
aqui, uma exposição detalhada, tranqüila, séria, correta, do 
mais legítimo representante do caboclo amazonense. 

Comungo, sem dúvida, do princípio básico da tese de 
V. de que a questão ecológica - e isso eu já disse em 
vários pronunciamentos e artigos na impensa -é, sem dúvida, 
um problema econômico~ 

Quando aqui esteve o Embaixador Azambuja tive a opor
tunidade de dizer a S. Ex~ que não me preocupava, quando 
observava, a ação do Itamaraty, com a organização da Rio-92, 
porque o interesse turístico levaria, sem dúvida, a que tivésse
mos razoável organização para esse evento, em benefício de 
todos que comparecessem ao Rio de Janeiro por ocasião da
quela Conferência, o que me assustava er:a o comportamento 
político do Governo brasileiro. 

Achava, como ainda continuo achando, que as autori
dades brasileiras que não conhecem a Amazônia estão mais 
preocupadas em se mostrar simpáticas aos meios que divulgam 
a mídia internacional sobre a ecologia, e temia que, embora 

o previsto para a Rio-92 fosse uma convenção sobre o Planeta 
Terra, evidentemente, uma Agenda 21, ou coisa que o valha, 
não iria impor certas obrigações ao Governo brasileiro, que 
no futuro viessem a representar motivo de pressão para que 
nós, da Amazônia, continuássemos desesperados diante de 
tantas riquezas potenciais e de tantas misérias real. 

V. Ex' fez aqui profunda reflexão sobre a questão ecoló
gica e indígena nacional. Tenho a certeza de que nós da Ama
zônia, pela reação que tivemos, liderada, sem dúvida, pelo 
Governador do Amazonas, já conseguimos modificar muito 
daquilo que se pretendia fazer, em termos, usando uma ex
pressão de V. Exª, "congelar a Amazônia por 10 anos". 

Não perguntaria nada e elogiaria V. Ex~ pela maneira 
correta como expôs o problema e, logo a seguir, pediria descul
pas, pois tenho que me retirar, uma vez que sou relator de 
um proj~to na Comissão de Constituição, Jústiça e Cidadania. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO- Muito obrigado, 
Senador Oziel Carneiro, pela bondade de um velho amigo, 
e também de um estudioso, que fez a opção de trabalhar 
na região, com produto da região. O Pará de:ve muito a sua 
inteligência, iniciativa e dedicação. O importante é exata
mente isso, Sena.dor. Lá, os países .pobres com o povo rico. 
E lá países riquíssimos com um povo pobre. É o nosso caso, 
o outro é o Japão. 

Então, se tivermos uma postura de altivez na busca de 
tecnologias, de formação de quadros regionais, de compe
tência, aquela região se transformará -e sem danos ambien
tais _:_, porque a natureza mesma mostra que quem vive na 
Amazônia sente-a renascer com pujança cada vez maior. Toda 
essa balela que se conta por aí, de oxigênio, de gás carbônico 
etc., nada tem a ver com a. Amazônia. Ao contrário. Está 
comprovado cientificamente que dos 5 bilhões de toneladas 
de gás carbônico que q mundo .desenvolvido joga na .atmos
fera, por ano, parte é eliminada pelo processo natural de 
renovação da floresta amazônica .. Constantemente, na flores
ta, árvores v.elhas caem e.novas sobem. Esse é o processo 
natural de renovação, porque a árvore é uma bateria de gás 
carbônico, que retira o gás e o transforma em madeira durante 
o seu crescimento; ela ret,ir~ 1 . bilháo e meio de, toneladas 
de dióxido decarbono da atmosfera. 

Assim, contribuímos para a limpeza da. atmosfera. E a 
melhorforrna de ~ornar superiores as condições da atmosfera 
seria o manejo constante da floresta, que beneficiaria o ho
mem e o meio ambiente. Entret&nto, isso prejudicará os inte
resses econômicos dos madeireiros do Canadá, Estados Uni
dos, Suécia .e Finlândia. 

Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Passo a pala-
vra ao Senador César Dias. 

O SR. CÉSAR DIAS -Sr. Presidente, Sr. Governador 
Gilberto Mestrinho, acredito que a EC0-92 vai procurar infor
mar ao mundo todo, mais especialmente ao povo brasileiro, 
e, além de informar, imputar determinadas posições contra 
a soberania nacional. Isso fazendo um estudo. Há mais ou 
menos 10 anos vivo na Região Arnazônica, e desde aquela 
época observo movimentos de missões religiosas do exterior, 
falando na criação da nação ianomami. Esses objetivos paula
tinamente vêm sendo conseguidos. Primeiro foi o avanço na 
Constituinte, quando conseguiram a inserção dos arts. 232 
e 233 referindo-se à intocabílidade da região em que habita 
a população indígena: agora, um decreto esdrúxulo inconstitu-
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cional, incompetente, que não atende à antropologi~ indígena A internacionalização da Amazônia seria feita não por 
da demarcação da· área ianomami. Temos que de,inir duas ocupação militar, mas pela presença física deles aqui. O plano 
posições na ECOc92: Se queremos mais meio ambiente e me- inicial pretendia, quando foi imaginada a Rio-92, uma espécie 
nos desenvolvimento ou vice-versa. de alta da Amazônia. Iria dividir a Amazônia em partes a 

· · serem protegidas. Por meio dessa balconização da Amazônia, 
O SR. OZIEL CARNEIRO- Permita-me, Sr. Senador. criariam imensas reservas indígenas, imensas reservas flores

Temos que definir se daremos preferência pelo homem, pelas tais e ecológicas e o homem ficaria impedido de viver. O 
áreas ou pelos animais; e penso que o fundamento é 0 homem. caso, por exemplo, do seu Estado o ex-Território de Roraima 

O SR. CESAR DIAS- Exatamente, mais meio ambien- é terrível. Agora, foram os ianomami;'amanhã, serão os macu
te e menos desenvolvimento ou vice-versa; a posição brasileira xi. O território ficará reduzido a 28% da sua superfície, quase 
diante da dívida externa, a pressão da miséria sobre o povo 4% da população do outro lado. Isso não está certo. Os iano
brasileiro, a necessidade de um acordo internacional em rezar mami sempre existiram,' eles estão lá há mais de mil imos. 
na cartilha do mercado aberto etc. Devemos escolher uma Por que descobriram os ianomami somente depois que o saté
posição no meio, com o desenvolvimento auto-sustentado e lite passou em cima da Amazônia e fez o levantamento da 
imprimi-lo na EC0/92. riqueza mineral daquela região? Para que os estudos de coloca-

Gostaria de perguntar a V. Ex• qual é a posição dos ção dos ianomami nas 90 aldeias ocupadas- os quatro grupos 
Governadores da Amazônia? Não estou vendo nenhuma do- ianomami existentes falam língua diferente - demarcando 
cumentação formal e, inclusive, deveríamos- faço a sugestão as área deles? Por que aceitamos a imposição? Se lermos 

usar a mídia brasileira para informar ao povo do nosso o histórico da FUNAI, os estudos da reserva ianomami, verifi
País qual a posição dos Governadores da Amazônia. Não caremos que eles ficariam com 1 milhão de hectares, o que 
vejo realmente nenhum zoneamento de desenvolvimento eco- seria terra demais para eles. Por que, ao final, a imposição 
nômico e ecológico para a Região Amazónica. da Dr~ Anuá, que é sueca, prevaleceu? Revogaram tudo o 

A Subcomissão que criamos, e sempre aplaudi o Senador que havia sido decidido para prevalecer a imposição dela. 
Coutinho Jorge, determina a nossa posição: o Congresso Na- Por quê? Por causa da imposição internacional. Por quê? 
cional aliado aos Governadores, para fazer frente ao Grupo Porque exatamente naquela região está a maior riqueza mine· 
dos 7, aos impostores internacionais com relação a essa ecofo- ral da Amazônia, constituída somente de minérios nobres. 
bia brasileira. Um ianomami pelos cálculos que fizemos, para percorrer a 

o SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) _Concedo a sua reserva, se ele fosse capaz de andar 24 horas por dia, 
palavra ao Governador Gilberto Mestrinho. _ não parando nem para urinar ou ~eber água, ele le;ar~a 

~ 640 anos. Conversando com o Prestdente, Sua Excelenc1a 
O SR. GOVERNADOR (Gilberto Mestrinho) -'- Sr. disse: "Não entendo, se eles são andarilhos, nessa altura, 

Senador, a reunião do Rio será de Chefes de Estado; no já deveriam estar, pelo menos, cheios de bernes. Se estão 
Brasil, infelizmente, apesar de termos uma Federação, o Esta- há mil anos naquele lugar, não precisariam de toda essa re
do federal nessas decisões age unitariamente; toma as decisões gião". 
e os Estados ~ão são consultados. . Aquilo é um enclave. O presidente Andréz Pérez, que 

. Tenho feito uma ca.mpanha mmto grande, e todos sabem é conhecido por sua simpaia pelos grupos de fora, temendo 
d1ss?, colocando a postçao, p~lo met;os, do meu Estado e a reação, propriamente não criou a reserva ianomami ele 
aqutl? que penso da A_mazôma, aqui no ~aís e fora dele, criou a chamada "reserva de biosfera na região ianomami". 
com tss.o a~c~n~~ndo ate bons resultad?s. Ftguras q~e ~r~m Então, agora, ligaram os dois lados. Antigamente, quando 
c?ntránas as,tdetas que pregávamos, hoJe, che~aram a evtde~- estudávamos, eles eram tribos, hoje, são nações, têm língua 
cta ~e que e possível desenvolver a harmom,a ~om o melO e território próprio. Está tudo preparado para a montagem 
am?tente, como estamos fazendo na Amazoma. Somo~ 0 do enclave, como há dez anos fui projetado numa região, 
ma10r ~xemplo de como se pode manter u:na floresta prattc~- na Venezuela, pelo mundo desenvolvido. Estão aqui por quê? 
mentemtacta,porque8,5%em500anosnaorep~ese~ta.nada, Não pensem que eles querem retirar a riqueza mineral da 
quando em q~ase cem anos toda a nossa ener~ta ele~nca ou Amazônia, eles não querem que se explore essa riqueza, por
motora era ttrada da ~oresta, da lenha. HoJe duvtd~ q~e que já 0 fazem com os mesmos minerais em outras partes 
alguém note de onde~~ tu_ou a len~a, a flo.r~sta se reconshtmu. do mundo, há muito tempo, e os custos económicos já são 

Essa nossa expener:cta deven~ ser utth~ad.a pelo ?overno altos. Se os explorarmos aqui, derrub,aremos o mercado, e 
~ederal para a dtscussao do ~roJeto brastlet:o. Ha .grup?s eles não poderão concorrer conosco. E preciso , então, que 
m:ere~sado~ em encontrar efettvam:nte soluçoes ambtentats, não se explore aqui. Esse 0 problema da internacionalização. 
nao so aqut como nos Es~ados Um?os e em outros países. Observem que, no início, os chamados missionários usavam 
Porque o pro.bl~ma é ~á e nao no Brasd~ El.es querem melhorar contador geiger, porque não havia satélite. Hoje não precisam 
as ~uas co~dtçoes. J:Ia grupos que estao mteres~ados em um mais. Hoje eles são agitadores, chegam no meio indígena 
me10 ambten~e sadt?, com_o todos estat_Dos; ~la g~upos que para jogar 0 índio contra o branco, importunando o índio, 
fazen: profissao, _meto de vtda para_ ambtentahsmo, e grup<;>s dizendo que os inimigos somos nós. Essa é a indução ·que 
que tem os s~~s m_:eresses econót:;tcos, p~r ex:mplo, os Tm os funcionários fazem hoje, porque até os salesianos, que 
Brothers, os trmaos do es:anho ' que financtam 5':alquer fizeram um trabalho correto no Rio Negro, a favor do índio, 
campanha contra a ~xplora~ao de est.anho na Amaz~ma, por- efetivamente, foram acusados por eles, .na Corte de Haia, 
que as nossas condtçoes sao excesstvamente vanta}os.as ~m como genocidas; e praticamente abandonaram o Rio Negro. 
relação às que eles têm lá. Se derrubarmos o preço do tltâmo, 
eles perdem mercado, fecham minas. Portanto, eles não que
rem a exploração da Amazônia. Quando falo no titânio, refiro
me, também, ao ouro. 

EÍes acusam os verdadeiros missionários, aqueles, que 
querem fazer um trabal~o de mel~or .qu~lidade, E o ín~io 
não quer i~so. Em Tabatmga e Ben]amm Constant, os índtos 
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fazem passeata contra a demarcação das área~ - e aqui se 
quer impor a demarcação. Essa é a re~lidade. 

Outro dia, um Ministro me acompanhava em Tabatinga 
e ficou admirado, porque, os tuxauas, vieram me abraçar. 
Eles são meus amigos; o índio é meu amigo. O índio entra 
na minha casa e eu vou à casa dele. Agora, o protetor do 
índio não é aquele que está aqui cumprindo missão, muitas 
vezes regiamente pago. Isso daí tem um objetivo político a 
cumprir. E estão fazendo. A situação de Roraima vai ser 
muito difícil, porque o que eles querem é a reação, é sabido 
que há fazendeiros ,naquela região que vivem bem com os 
índios. Tanto vivem bem que minha avó era índia. Então, 
o que eles querem é criar conflito. Já tentaram alguns. Mas, 
em breve, não vai demorar dois anos, vai haver conflitos 
ali. Vão inventar conflitos e vão dizer que está havendo geno
cídio da nação ianomami, ou dos macuxi, e vão pedir a prote
ção da ONU. E a proteção vai ser dada. Esse é o objetivo 
final. Creio que respondi à colocação. 

O SR. CÉSAR DIAS - Acho que esse projeto para 
os ianomami é segregatório. Já fui àquelas regiões por várias 
vezes, peguei malária e outras verminoses. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO Eles querem im-
plantar o apartheid na Amazônia. 

O SR. CÉSAR DIAS- Mas, inconformado com isso, 
fiz um decreto legislativo tentando sustar essa portaria. Só 
que, devido à pouca experiência aqui, sugeriram que não ati
vássemos formalmente esse projeto de decreto legislativo an
tes da EC0-92; qye deveríamos esperar para ver qual seria 
a p()sição a EC0-92 e depois falaríamos sobre a soberania 
desse projeto. Ele é inconstitucional, tem uma clareza evidente 
de inconstitucionalidade, além de segregatório, porque os ín
dios iauomami falam línguas diferentes, diletos diferentes, 
guerreiam entre si, matam crianças do sexo feminino, não 
aceitam propriação imediata. E tudo isso que se está fazendo 
com a população indígena é uma autodizimação oficializada. 
Nós não queremos isso. Não sou contra a população indígena, 
sou favorável. Tem que haver uma demarcação, porém com 
uma política mais definida e não como o Brasil está fazendo. 
Deve haver mais responsabilidade. Fala-se tanto em dólar, 
eu não vejo um centde dólar chegar para a população indíge
na. Vejo, sim,os, índios morrerem por desnutrição, doenças 
etc. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) Passo a pala-
vra ao terceiro Senador inscrito, Fernando Henrique Cardoso, 
Líder do PSDB do Senado Federal. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Sr. 
Presidente, Sr. Governador, Srs. Senadores e Sr" Senadoras: 

É com muito interesse que assisto a este debate. Tive 
que me ausentar, por uma razão funcional, mas ao que pude 
assistir, o fiz com prazer, porque dou especial atenção às 
questões da Amazônia e do meio ambiente. Permitam~me 
dizer por que e em seguida passarei às minhas considerações. 

Na questão do meio ambiente, eu j~ disse isso nesta Co
missão, há muitos anos, depois da Conferência de Estocolmo, 
houve várias reuniões na Suécia, com o· antigo Secretário· 
Geral das Nações Unidas; nos anos 70 participei dessas reu- · 
niões. Existe uma publicação a respeito do assunto chamado 
Development Dialog, Diálogo do Desenvolvimento, talvez 
o primeiro texto em que se focalizou a questão do desenvol· 
vimento, hoje chamado auto-sustentado, texto que elabora
mos e participei da sua redação. Tratava-se de mudar o enfo-

que da Conferência de Estocolmo, que era.ba~icamente esse 
grito de alerta· em cima do Terceiro Mundo. Os países do 
Primeiro Mundo, de uma forma, jogavam a responsabilidade 
da poluição e da degradação do meio ambiente no Terceiro 
Mundo. Infelizmente. no Terceiro Mundo, havia quem achas-

. se isso bom. Ao ex-Ministro Delfim Netto, hoje Deputado 
atribui-se a frase "bendita poluição". Ele é um homem muit~ 
inteligent~ e não ~r~io qu~ a tenha dito. Ficou, então, o impas, 
se. Bendtta polutçao, dtta pelo Terceiro Mundo e maldita 
poluição, dita pelo Primeiro Mundo, como se a poluição fosse 
nossa. 

Nos esforços feitos .em Estocolmo, nos anos 70, procura
va-se mudar um pouco essa visão. Havia um cientista indiano 
chamado Cotari, um homem muito respeitável, antropólogo 
de formação; um polaco-francês chamado Inácio Sacks e Mau
rice Strong, que hoje é Secretário-Geral da conferência. Na
quela época, creio que foi Sacks quem inventou a expressão 
ecodesenvolvimento, mudou-se um pouco e enfoque. 

Há muitos anos tenho preocupação com essa questão 
e com um esfoque que me pareça razoável. Evidentemente 
a cultura . é alguma coisa que se faz sobre a natureza, ma~ 
até certo ponto há uma antinomia entre cultura e natureza. 
O mundo natural não é o mundo da cultura, da civilização, 
é algo que se faz sobre a natureza, que modifica essa natureza 
cria-se alguma coisa em cima da natureza. Uma das oposiçõe~ 
clássicas, Claude Levi-Strauss, um grande antropólogo, que 
trabalhou muito com isso dizia que a oposição entre natureza 
e cultura é clássica nos estudos de antropologia. 

Não se pode imaginar, portanto, que exista uma relação 
estável: boa é a natureza, ruim é a cultura; boa é a visão 
do homem que idilicamente foi primitivo, e ruim é tudo aquilo 
qie modifica. Essa é uma visão popular, mas errada. Não 
se trata disso. A própria cultura não é está,tca, ela muda. 
O mundo como ela se apropria da natureza, tanto a natureza 
muda por causa da cultura, como a cultura muda em função 
da natureza. 

Para mim, a Eco-92 terá sentido na medida em que finca
ros pilares nessa direção, ou seja, termos uma concepção que 
entenda que a questão do meio ambiente, que é fundamental, 
não pode ser separada da questão do homem, que é parte 
do meio ambiente, e da questão da cultura e da civilização, 
que são instrumentos que trabalham a natureza. Esse deve 
ser o pano de fundo, a idéia da discussão na Eco-92. 

Isso vem dentro, ainda, de um ambiente em que os gritos 
anteriores permanecem. Muita gente acha que tem que preser
var. Outros dizem: "não, tem que destruir". Não é uma coisa 
nem outra. Nem a natureza está aí para nunca ser tocada, 
porque isso impediria a própria existência da espécie humana, 
que é uma 'espécie que na evolução acabou por depender 
de produtos que ela inventa,· que não são da natureza nem 
se pode imaginar que vá se destruir toda a natureza, p~rque 
ela continua sendo a base da própria cultura e da .existência 
do gênero humano. Temos que ter outra compreensão desse 
processo. Ad . Jne-se a isso o que disse o Governador. Não 
se pode encarar esse . processo como se os países subdesen
volvidos fossem os responsáveis pela degradação do meio am
biente, porque não é assim. O efeito, estufa, todo o mundo 
sabe disso, não depende do que se queima aqui, mas do que 
se queima lá. Se não se mudar a matriz energética do Primeiro 
Mundo, evidentemente não haverá desenvolvimento auto-sus· 
tentado nem equilibrado, porque a matriz energética supõe, 

·lá uma enorme destruição de combustível fóssil, por exemplo, 
que é altamente poluidor. 
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Essa questão tem que ser. abordada junto com a outra 
qhe é a poluição da pobreza. Não é só a riqueza q&e poluí. 
Apobreza polui, porque ela não tem condições de não poluir. 
A questão de melhorar o nível de vida da poluição tem que 
ser parte integrante de uma nova visão a respéito do que 
seja a preservação do meio ambiente. 

Penso que essàs são posições fortes que o Brasil deve 
sustentar na Eco-92, sabendo que vem muita gritaria antiqua
da e preservacicinista. Mas também, como disse. o Governador, 
no Primeiro Mundo, há pessoas que também querem melhorar 
as coisas e às vezes não sabe, como fazê-lo. 

Participo muito· de reuniões internacionais; juntamente 
com o Deputado Fábio Feldmann, estlve nos Estados Unidos, 
recentemente, particípàrtdo de uma reunião preparatória à 
Conferência do Meio Ambiente com um grup!Y de aproxima
damente 40 pessoas do Hemisfério, que efetivamente querem 
melhorar as' coisas; não sabem muito bem como fazê-lo, mas 
temos que· obter uma condição política razoável: não aceitar 
aquilo que se diz sobré o Br'asil nem deixar de reéonhec.er 
que a preservação do ineio ambiente; nessa perspectiva que 
estamos abordando é fundamental para nós. E aí passo à 
minha segunda experiência sol::lre'a Amazônia. • . · . 

Também nos anos 70 fiz um pequeno estu<lo, publiqu~i 
um livro sobre a Amazônia, sobte o Sul do Pará. Foi até 
muito interessante, porque fui para lá com Severo Goínes, 
llleu amigo, qUe tihhà um~ fâzénda no sul do Pará, em Sa~t&na 
dô·Araguaia, Fonios com um outro sociólogo chamado Juarez 
Brandão Lopes e. ándamos por lá, onde hoje há uma cidade 
chamada Redençã2· Naquele tempo não havía a cidady, só 
algumas casinhas. E não sabíamos que estávamos no meio 
da guerrilhá'-'- e havia gUerrilha. · · · · 

Desco?rimos a guerrilha .lá e ·ficamos· assustadfssmos: · 
Quem nos cohtoú foi o bispo,que, alías, era.'muito solidário 
com o que esta àéontecendo. · · · · ' .· .. · ·.. · 

E constatei iss~ qué o Governador criticou:. a destruição 
da floresta, efetivamente. Por quê? Porque àquela altura os 
'"""''"''v'" para a derrul::lada da mata existiam. As fazendas 
dâ Pirelli e Volkswagén, éu as vi. O mecanismo de derrubada 
era o mesmo usado hoje no cerrado: pegam o trator e a 
corrente e derrubam tudo·. Não podemos coúsimtir ·com 'ésse 
tipo de ocupação! · · · · 

O SR. GILBBRTàMF;S;fRINBO . S~na<;lor, ne~ pre
cis,amos. Temo~ 70 milhões de hectares de campos naturais 
na Amazônia. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Não 
.,. há falta de floresta natural. Isso 'é que não podemos deixar 

.·· acontecer: destruir a floresta para plantar pasto é um atraso, 
não resolve. Com o pisoteio do gado sobre o capim, o pasto 
não vai durar. ' ' 

Então,. não podemos aceitar nem 8, nem 80. Não compac- · 
tuar com o destruição e saber que é possível haver a'utilizàção 
racional da floresta, porque é possível a conservaÇão andei 
lá na floresta e vi. 

O mogno, por exemplo, é uma árvore que nasée rriuito 
distante uma da outra na maioria das regiões da Amazônia. 
Obviamente, conseguir concentrar a plantação de mogno é 
um bem; não é um mal. Por outro lado, taml::lém é·certo, 
como disse o Governador; que há árvores que não· podem 
crescer, porque não têm acesso ao solo, e que cortando de 
maneira adequada, vão crescer. 

Acho que o ponto de vista racioal é o de que temos 
que cuidar das nossas riquezas naturais, não só da Amazônia. 

Falei do cerrado, .também. Cuidar não significa não tocar 
na riqueza natural, llla~ ,simplesmente tocar de maneira razoá
vel, equilibrada e' fnteligente. Há recursos e tecnologia para 
isso. Temos que utiliz,a,r es~a tecnologia de maneira adequada. 

·Não conheço1 infelizmente, mas já fui convidado para 
visitar a zoha do • · 
Jarí, e sei que estão 'fazendo um aprovéitamento racional nessa 
região.' . · ' · . · 

Conheço o Amazonas e o Pará - até porque minha 
mãe era amazonense e meu pai esteve exilado em Óbidos, 
dur.ante a Revolução. de 24, onde passou dois anos exilado 
ali. Então conheço essàs histórias do Amazonas desde menino. 
Sei que a região que foi destruída épequena, proporcional
mente. Isso não nos desol::lriga.de termos cuidados com ela, 
porque é uma riqueza enorme, não para ficar preservada, 
mas paia ser explorada de maneira racional. É uma riqueza 
enorme. E essa base genética é realmente algo impressionante 
e vai ter um papel enorme no futuro. 

Não acho que devamos conciliar com qualquer idéia ln ter
nacionalizadora. Acho que a preservação da Amazônia deve 
ser feita com a utilização racionaL · 

O Príncipe andou por lá, hoje já está aqui conosco. Possi
velmente, já aconteceu com o Chanceler da Alemanha; acon
tecerá com ele, também, ao ver a realidade. A caça é uma 
questão de regulam~ntação. Não se pode ,deixar que se des
trua, que haja projeto sem .elaboração. E uma. questão de 
regulamentação. Em todo o mundo é assim, há que regula
mentar, não se pode deixar de fazê-lo .. O que não se pode 
permitir ~ a caça predatória. .· , 

NaAfrica, não estão querendo matar elefantes, porque 
a população de. elefantes crescem demais após a preservação? 

Agora, temos que definir uma política adequada às nossas 
riquezas, aos nossos interessem e que preserve a natureza, 
nesse sentido das c'Ohdições de preservar a base que permite 
a reprodução da cultura. ' ' 

· Aí entra a questão' indígena, que ·é bastante delicada. 
Por quê? Porque há um'làdo nessa questão' que é quase museo
lógico. Minha mulhef é antropóloga, e para rlão brigar em 
casa eu esqueci a antropologia. Mas alguma coisa aprendi 
com a antropologia. · · ' · · 

·Há muito poucas regiões do mundo que têm essa riqueza 
de diferenciação de cultura original; como tem o Brasil, a 
Colômbia, a Venezuela. Creio que não há paralelo, porque 
havia na Austrália, na Nova Zelândia, mas a degeneração 
foi .maior do que aqui. 

Assim como há um banco genético, há um banco cultural, 
e essa diversidade cultural, mesmo tão pouca, é muito impor
tante; do ponto de vista çientífico. Por exemplo, os ianomami 
falarn quatro línguas sendo vários grupos. ÀS vezes há grupos 
com poucas pessoas e que nos estudos antropólogicos guardam 
memórias de milhares de anos. Um antropólogo quando vai 
estudar um grupo com trinta pessoas, elas representam um 
património cultural para a humanidade. · 

· Temos que conciliar isso; a preservação desse património 
cultural ou os interesses da sociedade mais global, que não 
têm rtada a ver cominternacionalização. Nãó conheço deta
lhes, mas acredito n'o' que estão dizendo, que as áreas demar
cadas são muito grandes. É uma questão de bom senso. Vamos 
chegár' a um entendimento sobre a área necessária. A demar
cação é necessária, porque senão acabaremos eom o patri
mónio cultural e essa' diferenciação. Não adianta o argumento 
de que são somente 30 pessoas, porque esses 30 são únicos, 
do ponto de vista da história da humanidade. Não há outros 
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iguais a esses 30, eles têm 4ue ser tratados como um diamante 
e colocados num cofre, geneticamenty.Esse cofte tem uma 
espessuraenorme, proporcional, mas''ó êofr'e não precis'a'ocu-
·par o espaço todo. 1 

ê 

Acredito que o· Governador,· aó dar' à inflexão que está 
dando às suas observações, está fazendo ·um contraponto que 
é util. Podemos chegar a um termo conveniente para todos, 
nada de internacionalização, nós mesmos definiremos a nossa 
política e a idéia de preservar tantas culturas indígenas quanto 
a natereza como peça fundamental; mas a preservação não 
implica em intangibilidade. · 

Um certo grupo de indígenas, na questão dos grupos 
negros e .alemães 4ue são grupos com contatos antigos e, 
de alguma maneira, sem as mesmas características de preser
vação como os ianomami e outros grupos têm que ter o bom 
senso de se unir e de se chegar a um acordo razoável. 

Vamos ver 6 que vai acontecer com aEco-92. Natural
mente um show off, uma grande demonstração, um filme, 
um happening. O mundo moderno gosta de espetáculo. Até 
na política, tudo se transforma em espetáculo, e não podemos 
cair no espetáculo. Mesmo que isso ocorra, nós, que somos 
uma sociedade política, temos que definir as nossas linhas 
de ação independentemente de espetáculo, negociando, con
versando, respeitando as diversidades, entendo que no mundo 
lá fora existe muita ignorância sobre o que acontece aqui, 
e que cabe a nós lutar. Acho que o Presidente Co\lor, nessa 
matéria deu uma cambalhota. Como a situação estava muito 
difícil ele também tem show off -, criou condições para que 
comecemos a ter um diálogo racional e não radicalizemos 

. posiç§es. Nunca fui do PSB mas há uma certa sabedoria polí
tica no Brasil, porque não concordo com as pessoas que estão 
sempre contra o espírito cmiciliador do brasileiro. Não 'pode 
ser só isso, mas tem suas vantagens também. Vamos chegar 
à posição de urh diálogo mais racional. 

O SR. GILBERTO MESTRINHO - Acredito. que o 
Senador colocou muito bem essa questão. Lembro-me até 
de um artigo, há m\lito tempo, na revista Civilização Brasi
leira, de sua autoria, já abordando essa questão ambiental, 
inclusive a Amazônia. As colocações são racionais. 

Em primeiro lugar, queremos o direito de o homem ama
zônidadesfrutar, com inteligência, dos recursos que tem e, 
através disso, eliminar a pobreza em que vive. 

Em segundo lugar, a experiência, com a tecnologia, e 
a experiência científica, organizada, acadêmica, do mundo 
desenvolvido, casando-se essas duas forças, para melhorar 
o aproveitamento da região. 

Em terceiro lugar, o problema da área indígena. Defen
demos a demarcação das áreas indígenas, mas sempre compa
tível com a necessidade efetivado índio. O índio sabe o que 
quer; o verdadeiro índio sabe o que quer. E lá temos exemplos. 

Temos Belém do Solimões, que foi demarcada, onde não 
há problema. O único problema em Belém de Solimões é 
que me pediram uma vez um motor de luz,: e eu mandei 
construir uma usina hidrelétrica e urbanizar toda a localidade. 
O resultado é que hoje tem quase 4 mil índios vivendo lá, 
Tem luz, telefone, televisão. E uma área pequena. Vivem 
bem, não há conflito; há escola funcionando. 

E falo com tranquiljdade, porque, pelo menos, eu fui 
o primeiro, não sei se fui o único,mas o primeiro Governador 
da História do Brasíl que editou cartilhas em ticuna, em tuca
no,em ianomami, para que esses índios, que só tinham tradi
ção oral, pudessem registrar na sua língua as suas tradições. 
Mandei fazer cartilhas; foi um trabalho grande de linguística. 

O convívio que tivemos com o índio sempre foi muito 
bom, e querem, como coíocou o Senador César Dias, mudar 
essa política e .criar umapartheid .no Amazonas, porque somos 
proibidos de entrar numa reserva indígéna. 

· Nãà sei se o inverso tam\Jém vai .acontecer. 
E o que é pior, quando acontec~ uma epide.mia na Região 

Amazónica, porque o índio também está sujeito a doenças, 
não culpam a FUNAI, culpam o Governo. 

Queríamos executar um pmgrama de educação indígena, 
já com um modelo de escola discutido amplamente. Durante 
três meses, estivemos lá, em Manaus, discutindo com eles, 
mas não pudemos implantar porque esses problema indígena 
da FUNAI, não é do Governo. 

Essas corúradições da história brasileira é que levam à 
situações assim. 

Mas, sou muito agradecido a colocação do Senador. Acre
dito que o Brasil, agora, e o mundo estão despertando. 

AS r~ Brundtland -que já teve uma posição mais radical 
no passado, ainda ontem tive uma conversa fantástica com 
ela, em Manaus ----, está de acordo com o nosso ponto de 
vista. Já havíamos conversado, em 1985, quando ela esteve 
em Manaus e eu ei·a Governador na época. Havia muita desin
formação. Quando se andava na Europa, nos Estados Unidos 
ou mesmo na Ásia, a impressão que se tinha era que a Ama
zônia ia acabar no dia seguinte. 

Temos até uma autoridade do Governo, hoje, que fez 
uma conferência em 1983, no Canadá, dizendà que em 1990 
não haveria mais nenhuma árvore no Pará, n~ Amazônia, 
no Acre, em Roraima, e que no ano 2.000 o Amazonas se 
acabaria. ' 

Hoje essa aut~ridade é Secretário do Meio Ambiente 
do País. 

Nós mesmos criamos problemas aí fora, como colocou 
o Senador, e somos um pouco responsáveis por esta imagem 
negativa. 

O nosso problema ambiental não é o mesmo que existe 
nós países desenvolvidos; é totalmente diferente. A degra
daçãó do nosso meio-ambiente é consegüêneia exclusiva da 
pobreza. · · . 

Infelizmente, não temos um desenvolvimento industrial. 

O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Srs. Senado
res, Srs. Deputados; o Governador Gilberto Mestrinho, do 
início, comunicou que tem um compromisso com o Presidente 
da República. Estão inscritos ainda vários companheiros. Te
mos, portanto, o compromisso de liberar S. Ex~ 

Poderíamos fazer o seguinte: para os companheiros Sena
dores que tiveram interesse, prepararíamos um questiona
mento por escrito, encaminharíamos aos governadores, que 
poderiam devolver oportunamente, porque esta Comissão tem 
um papel importante. Ouviríamos não só o Governador Gil
berto Mestrinho, mas outros governadores do Brasil. Possivel
mente, teremos um encontro global com os governadores inte
ressados no assunto para que, durante a reunião do Rio de 
Janeiro, o Senad9 e o Congresso Nacional tenham posição 
clara do que pensma a respeito dessa conferência. 

Eu apelaria aos Srs. Senadores para que, atendendo a 
esse pedido do Governador, face ao seu compromisso com 
o Presidente da República, encaminhassem à Comissão os 
seus questionamentos e oportunamente o Governador os res
ponderia. 

Agradeço, sensibilizado, a presença do Governador Gil
berto Mestrinho, a sua participação importante em relação 
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ao que nos disse e que ficará registrado nos Anais do Con
gresso Nacional, sobretudo' no relatório que será(, elaborado 
nesta Comissão e que será a posição do Senador Federal frente 
a esse grande encontro no Rio de Janeiro. 

O próprio Presidente tem uma série de questionamentos 
importantes a serem colocados, entretanto, não poderá formu
lá-los neste momento. 

Mais uma vez agradeço a presença do Governador Gil
berto Mestrinho e fique certo, Governador, que a sua contri
buição foi muito importante para o êxito desta Comissão, 
que visa, em última análises, acompanhar o que o Brasil fará 
na Rio-92. (Palmas.) 



\ . 

República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

.. , 
ANO XL VII- N9 61 QUINTA~FEIRA, 7 DE MAIO.DE 1992 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Seriado Federal, promulgo o seguinte · · 

DECRETO LEGISLATIVO N917, DE 1992 

Aprova o. texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção 
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
~República do Chile. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção 

do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em 
Brasília, aos 26 de julho de 1990. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Feâeral, 5 de maio de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente: 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO 
DA 

REPÚBLICA FEDERATVIA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DO CHILE PARA ARE

DUÇÃO DA 
DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO E 

COMBATE À PRODUÇAO E AO TRÁFICO ILÍCITOS 
DE ENTORPECENTES E SUBST ÁNCIAS 

PSICOTRÓPICAS 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Chile, (doravante denominados "Par
tes Contratantes") 

Conscientes de que o uso indevido e o tráfico ilícito de 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas representam uma 

grave ameaça à saúde e ao bem-estar de seus povos e um 
problema que afeta as estrututras políticas, econômicas, so
ciais e culturais de seus países; . 

Guiados pelos objetivos e princípios que regem os trata
dos vigentes sobre fiscalização de entorpecentes e de substân
cias psicotrópicas; 

De conformidade com os propósitos da Convenção Única 
de 1961 sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo de 
1972, da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, 
do Acordo Sul-americano sobre Entorpecentes e Psicotrópicos 
de 1973,e da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988; 

Inspirados no Programa Interamericano de' Ação do Rio 
de Janeiro contra o Consumo, à Produção e o Tráfico Ilícitos 
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EXPEDIENTE 

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NÀCIONAL MANOEL VILELA DR MAGALHÃES 
Dlretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEI. DA SILVA MAIA 

Impreuo sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

Dlretor Bxeçutivo 
CARLOS HOMRRO VIEIRA NINA 
Dlretor Administrativo 

ASSINATURAS 

LUIZ CARLOS BASTOS Semestral ............................................................................................... ; ...... C!$ 70.000,00 
Diretor lnduatrial 
FLORJAN AUGUSTO cotmNHO MADRUGA 
Diretor Adjunto 

de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1986; na 
Declaração Política e no Programa Global de Ação aprovados 
na XVII Sessão Extraordinária da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, de fevereiro de 1990; na Declaração Política 
ado ta da pela Conferência Ministerial Mundial de Londres so
bre Redução da Demanda de Drogas e Ameaça da Cocaína, 
de abril de 1990, e na Declaração e Programa de Ação de 
Ixtapa, de abril de 1990; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

1. Ás Partes Contratantes respeitadas as leis e regula
mentos em vigor em seus respectivos países, propõem-se a 
harmonizar suas políticas e a realizar programas coordenados 
para a prevenção do uso· indevido de drogas, a reabilitação 
do farmacodependente e o combate à produção. e ao tráfico 
ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas~ 

2. As políticas e programas acima mencionados levarão 
em conta as convenções internacionais em vigor para ambos 
países. 

ARTIGO II 

1. Para atingir os objetivos estipulados no Artigo ante
rior, as autoridades designadas pelas Partes Contratantes de
senvolverão as seguintes atividades, obedecidas as disposições 
de suas legislações respectivas: · · 

a) intercâmbio de informação policial e judicial sobre 
produtores, processadores, traficantes de entorpecentes e psi· 
cotrópicos e participantes em delitos conexos; 

b) estratégias coordenadas para a prevenção do uso inde
vido de drogas, a reabilitação do farmacodependente, o con
trole de precursores e substâncias químicas utilizadas na fabri- · 
cação de drogas, bem como para o combate à produção e 
ao tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas; 

c) intercâmbio de informações sobre programas nacio
nais que se refiram às atividades previstas na alínea anterior; 

d) cooperação técnica e científica visando a intensificar 
o estabelecimento de medidas para detectar, cqntrolar e erra
dicar plantações e cultivos realizados com o objeti'{Q de produ
zir entorpecentes e substâncias psicotrópicas em violação ao 
disposto na Convenção de 1961 em sua forma emendada; 

e) intercârnbio de informação e experiências sobre suas 
respectivas legislações e jurisprudências em matéria de, entor
pecentes e substâncias psicotrópicas; 

Tiragem 1.200 exemplares 

t) intercâmbio de informações sobre as sentenças conde
natórias pronunciadas contra narcotraficantes e autores de 
delitos conexos; 

g) fornecimento, por solicitação de uma das Partes, de 
antecedentes sobre narcotó1ficantes e autores de delitos cone
xos; 

h) intercâmbio de fup.cionários de seus serviços compe
tentes para o estudo das técnicas especializadas utilizadas em 
cada país, e 

i) estabelecimento, de comum acordo, de mecanismos 
que se considerem necessários para a adequada execução dos 
compromissos assumidos pelo presente Acordo. 

2. As informações que reciprocamente se proporciona
rem as Partes Contratantes, de acordo com as alíneas a) -e 
g) do parágrafo 1 do presente Artigo deverão constar em 
documentos oficiais dos respectivos serviços públicos, os quais 
terão caráter reservado. 

ARTIGO III 

Para os efeitos do presente Acordo, entende-se por "ser
viços competentes" os órgãos oficiais encarregados, no territó
rioi de cada uma das Partes Contratantes, da prevénção do 
uso indevido de drogas, da reabilitação do farmacodepen· 
dente, do combate à produção e ao tráfico ilícito de entorpe
centes e substâncias psicotrópicas e toda outra instituição que 
os respectivos Governos designem em casos específicos. 

ARTIGO IV 

1. As Partes Contratantes, na medida em que o permitam 
seus respectivos dispositivos legais, procurarão harmonizar 
os critérios e procedimentos concernentes à extradição de 
indiciados e condenados por tráfico ilícito de drogas, à qualifi
cação da reincidência e ao confisco de bens. 

2. Cada Parte Contratante dará conhecimento .à outra 
das sentenças por ela pronunciadas por delitos de tráfico ilícito 
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, quando se referi
rem a nacionais da outra Parte Contratante. 

ARTIGO V 

Com vistas à consecução dos objetivos de presente Acor· 
do, representantes dos dois Governos reunir-se-ão por solicita
ções de uma das Partes Contratantes para: 

a) recomendar aos Governos, no marco do presente 
Acordo, programas conjuntOS' de ação que serão desenvol· 
vidos pelos órgãos competentes de cada país; 
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b) avaliai' o cumprimento de tais programas de ação; 
c) elaborar planos para a prevenção do uso ipdevido e 

a repressão coordenada do tráfico ilícito de entorpecentes 
e substâncias psicotrópicas e a reabilitação do farmacodepen
dente, e 

d) propor aos respectivos Governos as recomendações 
que considerem pertinentes para a melhor aplicação do pre
sente Acordo. 

ARTIGO VI 

As Partes Contratantes designarão oportunamente as au
toridades responsáveis pela coordenação de todas as atividades 
previstas no Artigo U. 

ARTIGO VII 

O presente Acordo poderá ser modificado, por mútuo 
consentimento das Partes Contratantes, por troca de notas 

diplomáticas. Tais emendas entrarão em vigor em confor
midade com as respectivas legislações nacionais. 

ARTIGO VIII 
1. Cada Parte Contratante notificará a outra, por via 

diplomática, do cumprimento dos procedimentos exigidos pe
las respectivas legislações para a aprovação do presente Acor
do, o qual entrará em vigor na data de recebimento da últiJ11a 
destas notificações. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por qual
quer uma das Partes Contratantes mediante comunicação, 
por via diplomática, com seis meses de antecedência. . 

Feito em Brasília, aos dias do mês de julho de 1990, 
em dois exemplares, nos idiomas português e espanhol, sendo 
ambos textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Fran• 
cisco Rezek · 

Pelo Governo da República do Chile: Enrique Silva Cim-
ma. 

Faço saber que o Cogresso Nacional aprovou, nos termos do arL 49,incisoiX, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevid~s, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N9 18, DE 1992 

Aprova as Contas do Governo da República relativas ao exercício financeiro de 1989. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São aprovadas as Contas do Governo da República, relativas ao exercício financeiro 

de 1989, na conformidade dos dispositivos constitucionais consubstaqciados nos arts. 49, inciso IX, 71, 
inciso I e 166, § 1?, inciso I, in fine, da Carta Magna. 

Art. 2Y Este Decreto Legislativo entra em vigor· na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 19, DE 1992 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção 
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias 
Psicotrópicas, . celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? É aprovado o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção 

do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Equador, 
em Brasília, em 7 de novembro de 1990. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que., nos termos 
do art. 49,inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património 
nacional. 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de maio de 1992. Senador Mauro Benevides, Presidente. 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO 
DA ' 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO~BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA DO EQUADOR PARA A 
REDUÇÃO DA DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO 

INQEVIDO E COMBATE À PRODUÇÃO E AO 
TRÁFICO ILÍCITOS DE ENTORPECENTES 

E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Equador (doravante denominados 
"Partes Contratantes") 

Conscientes de que o uso indevido e o tráfico ilícito de 
entorpecentes e substâncias psicotrópicas. representam uma 
grave ameaça à saúde e ao bem-estar de seus povos e urri 
problema que afeta as estruturas políticas, económicas, sociais 
e culturais de seus países; 

Guiados pelos objetivos e princípios que í:'egem os trata
dos vigentes sobre fiscalização de entorpecentes e de substân
cias psicotrópicas; 

De conformidade com os propósitos da Convenção Única 
de 1961 sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo de 
1972, da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, 
do Acordo Sul~americano sobre Entorpecentes e Psicotrópicos 
de 1973, e da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1988; 

Inspirados no Programa Interamericano de Ação do Rio 
de Janeiro contra o Consumo, a Produção e o Tráfico Ilícito 
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 1986; na 
Declarl\Ção Política e no Programa Global de Ação aprovados 
na XVII Sessão Extraordinária da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, de fevereiro de 1990; na Declaração Política 
adotada pela Conferência Ministerial Mundial de Londres so
bre Redução da Demanda de Drogas e Ameaça da Cocaína, 
de abril de 1990, e na Declaração e Programa de Ação de 
Ixtapa, de abril de 1990; 

Acordam o seguinte: 

ARTIGO I 

1. As Partes Contratantes, respeitadas as leis e regula
mentos em vigor em seus respectivos países, propõem-se a 
harmonizar suas políticas e a realizar programas coordenados 
para a prevenção do uso indevido de drogas, a reabilitação 
do farmacodependente e o combate à produção e ao tráfico 
ilícitos de entorpeéentes e substâncias psicotrópicas. 

2. As políticas e programas acima mencionadas levarão 
em conta as convenções internacionais em vigor para ambos 
países. 

ARTIGO II 

1. Para atingir os objetivos mencionados no Artigo ante
rior, as autoridades designadas pelas Partes Contratantes de
senvolverão as seguintes atividades, obedecidas as disposições 
de suas legislações respectivas: 

a) intercâmbio de informação policial e judicial sobre 
produtores, processadores, traficantes de entorpecentes e psi
cotrópicos é participantes em delitos conexos; 

b) estratégias coordenadas para a prevenção do uso inde
vido de drogas, a reabilitação do farmacodependente, o con
trole de precursores e substâncias químicas utilizadas na fabri
cação de drogas, bem como para o combate à produção e 
ao tráfico ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas; 

c) intercâmbio de informação sobre programas nacionais 
que se refiram às atívidades previstas na alínea anterior, em 

especial sobre a produção, importação, exportação, armaze
namento, distribuição e venda das substâncias descritas na 
alínea precedente, cuja utilização se desvia para a elaboração 
ilícita de substâncias estupefacientes e psicotrópicas; 

d) cooperação técnica e científica ;isando a intensificar 
medidas para detectar, controlar e erradicar plantações e culti
vos realizados com o objetivo de produzir entorpecentes e 
substâncias psicotrópicas em violação ao disposto na Conven
ção de 1961 em sua forma emendada; 

e) intercâmbio de informação e experiência sobre suas 
respectivas legislações e jurisprudências em matéria de entor
pecentes e substâncias psicotrópicas; 

t) intercâmbio de informação sobre as sentenças conde
natórias pronunciadas contra narcotraficantes e autores de 
delitos conexos; \ 

g) fornecimento, por solicitação de uma das Partes, de 
antecedentes sobre nárcotraficantes e autore~ de delitos cone
xos; 

h) intercâmbio de funcionários de seus serviços compe· 
tentes para o estudo das técnicas especializadas utilizadas em 
cada país, e 

i) estabelecimento, de comum acordo, de mecanismos 
que se considerem necessários para a adequada execução dos 
compromissos assumidos pelo presente Acordo. 

2. As informações que reciprocamente se proporciona-, 
rem as Partes Contratantes, de acordo com as alíneas a) e 
g) do parágrafo 1 do presente Artigo, deverão constar em 
documentos oficiais dos respectivos serviços competentes, os 
quais terão caráter reservado. 

ARTIGO III 

Para efeito do presente Acordo, entende-se por "serviços 
competentes" as entidades oficiais encarregadas, no território 
de cada uma das Partes Contratantes, da prevenção do uso 
indevido de drogras, da reabilitação do farmacodependente, 
do combate à produção e ao tráfico ilícitos de enotorpecentes 
e substâncias psicotrópicas e toda outra instituição que os 
respectivos Governos designem em casos específicos. 

ARTIGO IV 

1., As Partes Contratantes, na medida em que o permitam 
seus respectivos dispositivos legais, procurarão harmonizar 
os critérios e procedimentos concernentes à extradição de 
indiciados e condenados por tráfico ilícito de drogas, à qualifi
cação da reincidência e ao confisco de seus bens. 

2. Cada Parte Contratante dará conhecimento à outra 
das sentenças por ela pronunciada por delitos de tráfico ilícito 
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, quando se referi
rem a nacionais da outra Parte Contratante. 

ARTIGO V 

Com vistas à consecução dos objetivos do presente Acor
do, representantes dos dois Governos reunir-se-ão por solici-
tação de uma das Partes Contratantes para: · 

a) recomendar aos Go.vernos, no marco do presente 
Acordo, programas conjuntos de ação que serão desenvol-
vidos pelos órgãos competentes de cada país; · 

b) avaliar o cumprimento de tais programas de ação; 
c) elaborar planos par~ a prevenção do uso indevido e 

a repressão coordenada· do tráfico ilícito de entorpecentes 
e substâncias psicotrópicas e a reabilitação do farmacodepen
dente, e 
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d) propor aos respectivos Governos as recomendações 
que considerem pertinentes para a melhor aplicação do pre-
sente Acordo. • 

ARTIGO VI 

Os organismos encar)'egados da coordenação das ativida
des previstas neste Acordo serão, pelo lado brasileiro, o Con
selho Federal de Entol'pecentes (CONFEN) e, pelo lado equa
toriano, o Conselho Nacional de Controle de Substâncias Es
tupefacientes e Psicotrópicas (CONCEP). As Chancelarias 
das Partes Contratantes funcionarão como autoridade con
sultiva. 

ARTIGO VII 

O presente Acordo poderá ser modificado, por mútuo 
consentimento das Partes Contratantes, por troca de notas 

diplomáticas. Tais emendas entrarão em vigor em confor
midade com as respectivas legislações nacionais. 

ARTIGO VIII 
Cada Parte Contratante notificará a outra, por via diplo

mática, do cumprimento dos procedimentos exigidos pelas 
respectivas legislações internas para a aprovação do presente 
Acordo, o qual entrará em vigor na data de recebimento 
da segunda destas notificações. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado por qual
quer uma das Partes Contratantes mediante comunicação, 
por via diplomática, com seis meses de antecedência. 

Feito. em Brasília, aos 7 dias do mês de novembro de 
1990, em dois exemplares, nos idiomas português e espanhol, 
sendo ambos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Fran
cisco Rezek. 

Pdo Governo da República do Equador: Diego Cordovez. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do inciso IV, do § 19, do art. 155, da 

Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 9, DE 1992 

Estabelece alíquota máxima para o lmposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, 
de que trata a alíneaua", inciso I, e§ 1Y, inciso IV do art. 155 da Constituição Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 A alíquota máxima do Imposto de que trata a alínea a, inciso I, do art. 155 da Constituição 

. Federal será de oito por cento, a partir de 19 de janeiro de 1992 .. 
Art. 29 As alíquotas dos Impostos, fixadas em lei estadual, poderão ser progressivas em função 

do quinhão que cada herdeiro efetivamente receber, nos termos da Constituição Federal. 
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 5 de·maio de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidepte, 

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 N9 JO, DE 1992. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através 
de ofertas públicas 5.547 .994.259. Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo 
- LFTMSP, para pagamento do terceiro oitavo de precatórios judiciais. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termo~ da Resolução n9 58, de 1990, do 

Senado Federal, autorizada a emitir 5.547.994.259 Letras Financeiras do Tesouro do Município de São 
Paulo- LFfMSP, para pagamento do terceiro oitavo de precatórios judiciais. 

Art. 29 As condições fincaneiras básicas da emissão são as seguintes: 
I- quantidade: 5.547.994.259 LFfMSP; 
-modalidade: nominativa-transferível; 
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III- rendimento: igual flO das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial); 
IV- prazo: até 1.826 dias; 
V- valor nominal: Cr$ 1,00; 
VI- previsão de vencimentos dos títulós a serem emitidos: 19 de junho de 1996 -título 695 .000; 
VII- forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução. n? 565, de 20 

de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil. 
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução deverá se'r exercida no prazo de doze mezes, 

contado da data de sua vigência. 
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. , 
Seriado Federal, 5 de maio de 1992,- Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

l-ATADA 70"SESSÁO,EM6DEMAIO DE 1992 
1.1 ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 
1.2.1- Offcios do Sr. f9 Secretário da Câmara dos 

Deputados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 

seguintes projetos: · - .. · 
-Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1992 (n9 

2.653/89, na Casa de origem), que dispõe sobre J abuso 
de poder, o fornecimento de informações e certidões, o· 
direito de resposta e o de reclamação contra a prestação 
de serviços públicos. 

-Projeto de Lei da Câma.ra n? 33, de 1992 (n9 

3.759/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão 
de Guia de Turismo e dá outras providências~ ' 

-Projeto de Lei da Câmara n9 34, de ·1992 (n9 
?,.475/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestru
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5' Região, 
e dá outras providências. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

Projeto de Lei do Senado n9 105/91, que dispõe 
sobre o custeio de transporte escolar e construção e manu
tenção de casas do estudante do ensino fundamental com 
recursos do salário-educação, e dá outras providências. 
(Redação final.) 

··-Substitutivo do Projeto de Lei do Senado n9 107, 
de 1991, que disciplina a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. (Redação 
do vencido para o turno suplementar.) 

Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1991 (n9 

3081-B/89, na Casa de origem), que estabelece normas 
para as Microempresas ME, e empresas de Pequeno 
Porte - EPP, relativas ao tratamento diferenciado e sim
plificado, nos campos administrativos, fiscal, previdenciá
rio, trabalhista, creditfcio e do desenvolvimento empre
sarial. (Art. 179 da Constituição Federal.) 

-Projeto de Lei da Câmara n? 92, de 1991 (n9 1. 714-B, 
de 1989, na Câmara .dos Deputados), que regulamenta 
o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define peque
no e médio produtores rurais. 

-Projeto de Lei do Senado n? 18, de 1991-Comple
mentar, que concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias, aos produtos e mercadorias 
que especifica, e dá outras providências. 

1.2.3 - Requerimentos 
- N~" 235 a 238/92, de aütoríà do Seriador"f>éàro Si-··-··· 

mon, solicitando aos Ministros da Agricultura, Minas Ener-
gia e Previdência Social, informações que menciona. 

- N9 239, de 1992, de autoria do Senador José Eduar
do, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
da entrevista dada pelo Sr. Luiz Simões Lopes ao jornalista 
Luiz Caversan, publicada no. jornal Folha de S. Paulo, edi
ção do dia 4 de maio de 1992, sob o título "Políticos impe
dem modernização", diz Lopes. · 

1.2.4 - Tel-ex 
Do Ministro do Exército, de saudação ao Presidente 

do Senado Federal e Parlamentares, pelo transcurso do 
Dia do Parlamentar. 

1.2.5 - Comunicações 
-Do Senador Nabor Júnior, que se ausentará do 

País, no período de 6 a 9 de maio do corrente ano. 
-Do Senador Enéas Faria, que a partir desta data, 

passa a integrar a Representação do Partido Social Traba-
lhista PST, no Congresso Nacional. 

1 •. 2.6 -. CoJDunicações da Presidência 
-Recebimento do Ofício n? 334, de 28 de abril último, 

do Procurador-Geral da República, no qual reitera sua 
preocupação com a necessidade de se aprovar a Lei Com
plementar que dispõe sobre a Advocacia-Geral da União, 
prevista no art. 131 da Constituição. 

Prazo para apresentação de emendas aos Projetos 
de Lei da Cârr .. ·a n~'-' 92 e 7, de 1991, lidos anteriormente. 

Interpvsição de recursos por um décimo da compo
sição da Casa, no sentido da tramitação do Projeto de 
Lei do Senado n9 18, de 1991-Complementar. 

. ~Designação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
destinada a apurar as .recentes ameaças feitas pela FIFA, 
de banimento do Brasil das competições internacionais de 
futebol. 
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1.3 ORDEM DO ,DIA ' , 

-Requerimento iJ.9 142, de 1992, de autoria do Sena
dor Maurício Corrê a, ·solicitando a transcrição nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "Privatização elas 
Prisões", de autoria do Dr. Ev'andro Linse Silva, publicado 
no Jornal do Brasil, edicação de 4 de abril de 1992. Apro
vado. 

Requerimento n? 210, de 1992, de autoria do Sena
dor Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, que seja convo
cado o Sr. Ministro de. Estado da Economia, Fazenda e 
Planejamento, para prestar esclarecimento sobre o Sistema 
Financeiro de Habitação no Brasil. Aprovado. 

Redação final do'· Projeto. de Decreto Legislativo 
n9 8/92 (n9 34/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Convênio para o funcionamento da Sede Acadê
mica da FLACSO no Brasil,. celebrado entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-A· 
mericana de Ciências Sociais- FLACSO. Aprovada. À 
promulgação. · 

- Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo 
n? 9/92 (n9 35/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto de Emenda ao artigo 56 da Convenção sobre' Avia
ção Civil Internacional, concluído em Montreal, em 6 de 

·outubro de 1989. Aprovada. À promulgação. 
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia 
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA .....:.Jnst~tuição 

do Dia Nacional de Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira. 
1.3.2- Cõmunicação da Presidência 

, Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho
je, às 15 horas e 15 ·minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2...., ATA DA 71• SESSÃO, EM 6 DE MAIO DE 1992 
2.1 ABERTURA 
2.2-EXPEDIENTE 
2.2.1- Discursos do Expediente 

Senador JUTAHY MAGALHÃES - Artigo publi
cado, no jornal Correio Braziliense, intitulado "Mr. Link 
e a Petrobrás". Ofício recebido do Diretor de Comuni
cações da Petrobrás, comunicando recorde obtido pela em
presa em prospecções marítimas de grande profundidade. 

SR. PRESIDENTE- Presença, em plenário, de dele
gação de parlamentares do Paquistão. 

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Câmara n9 125/91 Complementar 
(n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição Federal. Retirado da pauta. 

são 
2.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

2.4 ENCERRAMENTO 
3- ATOS DO PRESIDENTE 
N~" 156 a 166, dr;: 1992 
-4- ATAS DE COMISSÕES 
5,...,. MESA DIRETORA . . . · 
6...., LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 - COMPOSIÇÃO DAS ÇOMISSÕES PERMA-

NENTES ' . ·' ·, 

Ata da 703 Sessão, em 6 de maio de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatur~ 
' " ' ' 

- EXTRAORDINARIA .... · 

Presidencia do Sr. Mauro Benevides 

. ·A.ç 14 llORI\S T? 25 MINUTOS, ACfTAM~SR PRR
SI?N'I'HS OS' 81<8. SliNAIJORI!S: 

· Alexandre C'nsta -: AI fredo Campos ..- Almir Onbriel -
Amazonino Mendes - Aureo Mello - Beni ·V eras - Oulos 
l>c'Carlí - Curlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodri
gues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge'"' Dario Pe
reira - Di,recu Carneiro- Divaldo Suruagy ~ Hduardo Suplicy 
- Elcio Alvares - llsperidião Amin - Epitácio Cafeteira :... 
Flaviano Melo .... Francisco Rollcmberg - Garibaldi Alves -
Gcr!lon Camato - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
- llumhcrto Lucena - Ifydckel Freitas - Jram Saraiva - Ira
puan Costa Júnior - Jtlrhas Pos!ll:lrinho - João Calmon .;.., 
Joao Frun<;a -João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Ma
rinho- José Hduardo- José Fogaça- José Paulo Biso!- Jo-

sé Richa - José Sarney - Julio Ü1mpos "'- J utahy MagaiMes 
- Lavoi!licr Maia - Levy Dias -. I ourival Baptista - Lucrdio 
Porlclla - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio 
Iacerda ~ Marco Macicl - Mário Covas - Marluce Pinto -
Mauricio Corrl:n - Mauro Bcnevidcs- Mcira Filho- Moisés 
Abrão- Nelson w,,d,•kin.- Odacir Soares- Onofre Quinan 
,... J>cdro Simon - Rachid Saldanha Dcrzi .,.,. Raimundo Lira -
Roria~do AnÍgno- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Cam
pelo..:. Wilson Murtins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ·Benevides) A lista de 
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Sénadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trablhos. 
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O Sr. ig Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 1
\ 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

DO SR. 1~ SECRETÁRIO . 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS, 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA NQ 32, DE 1992 
(N9 2.653/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o abuso de poder, o forneci· 
mento de informações e certidões,, o dir~ito de resposta 
e o de reclamação contra a prestação de serviços pú· 
blicos. 

O Congresso Nacional decreta: · · ·' 
Art. 19 O abuso de poder, a que se refere os incisos 

XXXIV, alínea a, LXVII e LXXIII do art. 59 e o § 99 do 
art. 14, ambos da Constituição Federal, caracterizar-se-á sem
pre que, embora respeitando-se a letra da lei, ocorrer, em 
sua aplicação ou execução, desvio de finalidade ou excesso 
de poder. . ' 

§ 1? Considerar-se-á desvio de ·finalidade a desatenção 
do aplic~dor ou executor do preceito legal pela razão motiva
dora de sua instituição, ou a intenção de desrespeitá-la. 

§ 29 Na apuração do desvio serão cotejados os motivos 
determinantes da instituição do preceito e aqueles que hajam 
inspirado a autoridade, ao valer-se dele para fins diversos 
dos de sua instituição. 

§ 39 Considerar-se-á excesso de poder quando a. autori- · 
dade que praticar o ato, embora competente para tanto, exce
da em sua prática a competência legal que lhe foi conferida. 

§ 49 O autor de ato abusivo responderá, pessoalmente, 
pela reparação do dano que causar à pessoa prejudicada. 

§ 59 A responsabilidade estab"élecida no parágrafo ante
rior não excluirá à da pessoa jurídica de direito público de 
que seja agente o referido autor. 

Art. 29 O prazo para a prestação de informações, a 
que se refere o art. 59, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
será de dez dias úteis, a contar da data do protocolo do pedido, 
ou da data de apresentação, que o peticionário comprovar 
por outros meios admitidos em direito. 

§ 19 O prazo poderá ser ampliado até o máximo de 
trinta dias corridos, quando for impossível forn~cê-la antes, 
ficando ressalvado, todavia, ao peticionário o direito de alegar 
e provar, para fins de responsabilização, que a informação 
podia ser fornecida em menor prazo. · · 

§ 29 Constituirão abuso de poder a recusa de recibo 
do pedido de informação, b não fornecimento dela, ou a infor
mação, dolosa ou culposamente incorreta. 

Art. 39 Constituirá abuso de poder o desrespeito à alí
nea b, do inciso XXXIV, do art. 59, da Constituição Federal. 

§ 19 As certidões requeridas ser~o fornecidas indepen
dentemente do pagamento çle taxas e com a declaração de 
que elas se destinam à defesa de direitos ou ao esclarecimento 
de situações de interesse pessoal. 

§ 2? O seu fornecimento far-se-á no prazo estabelecido 
no artigo anterior e sob as sanções dele constantes. 

Art. 49 As reclamações relativas à prestação de serviços 
públicos a que se refere o·art. 37, § 3\>, da Constituição Federal 
poderão ser formuladas por qualquer pessoa que se sinta mal 
servida. 

§ 19 As reclamações poderão ser dirigidas a qul,\lquer 
autoridade, civil ou militar, hierarquicamente superior ao ór
gão ou agente do serviço público que mal servir. 

§ 29 A autoridade destinatária' da reclamação, dentro 
de cinco dias úteis e sob pena de ser considerada conivente 
com a omissão ou o dessen'iço, determinará a apuração do 
fato omissivo ou comissivo a que se tenha referido a recla-
mação. . 

§ 39 O servidor culpado será 'punido de acordo com 
a norma legal ou regulamentar aplicável. · 

§. 49 Se não houver norma específica, que se aplique 
ao caso, a autoridade superior usará o critério analógico ou 
extensivo para a punição. 

§ 59 O direito de reclamação poderá ser exercido até 
sessenta dias depois da data da omissão ou do fato contra 
o qual haja sido feita a reclamação. 

§ 69 O disposto neste artigo aplica-se aos servidores da 
administração estatal direta ou indireta, assim como aos das 
entidades paraestatais. · 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

Art, 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

................................ 'iíTÜLo 'ii .............................. .. 
(Dois Direitos e Garantias Fundamentais) 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es· 
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes. 

V- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
a imagem; · 

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públi
cos informações de seu interesse. particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV são a todos assegurados, índependentémente 
do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra.ilegalidade ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 
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LXVIII conceder-se-á habeas-corpussempre que al-
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vio\ência ou 
ação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade 'ou abuso 
de poder; 
··~·······•1••···················~········~·····~ ............... ~···········~···· 

LXIX- conceder-se-á mandado de segurança para p~o
teger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus 
oubabeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abu• 
so de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atrib)lições do Poder Público; 

················································································ 
LXXIII~ qualquer cidadão é parte legítima para propor 

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade admi
nistrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultu
ral, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isentode custas 
judiciais do ônus da sucumbência. 
~ .............. ,·, ........................ · ... ,· ... ~ ~ ......... ' .................... . 

LXXVI- são gratuitos para os reconhecimentos pobres, 
na forma da lei: · 

a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 

. . ............................................. ; ..................... ~ ...... ~ ..... . 
CAPÍTULO IV 

Dos Direitos Políticos 

· Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrá
gio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e nos termos da lei, mediante. 

...... § .. 9~· .. l,~i ~~~pi~~~~·t·~;·~~í~b'~í~~~~á ·~~t;;~ ~~~~~·~~~·i~~. 
legibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger 
a normalidade e legitimidade 'das eleições contra a influência 
do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo 
ou emprego. na administração direta ou indireta. 
••• ~ •••••••••••••••••• ~ * •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·TÍTULO III 

Da Organização do Estado 

·····························~APfTüLõ .. Vii····· ......................... . 

Da Administração Pública 

SEÇÁO I 

Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública di reta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moridade, publicidade e, tam
bém, ao seguinte: 
•••••••••••••••••••••••••• ~ ••• ~ •••••••••••••••••• * •••••••••••••••••••••••••••••• 

§ 39 As reclamações relativas à prestação de serviços 
públicos serão disciplínadas em lei. 
....... ~ ..... ~ ........... ~ .......... · ............... · ........................ ~ ... . 
•' '', ,I' o o ,!, '' ' •' ' • • • • ' ' o '• o ' ' ' •; ,'' ' o • • ' • •' • ' ' •' ' • '• ' o • • ' • • • • • • ' ' • • ' ' ' •' • ~ ·, • • • ~ • • • 

CÓDIGO PENAL 

DECRETO-LEI N~ 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 

.............................................. :. ................................ . 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO XI 

Dos Crimes Contra a Administração Pública 

CAPÍTULO I 

Dos crimes praticados por Funcion~rio 
Pú~lico contra a Administração em geral. 

Art. 322. Praticar violência, no exercício de funções 
ou a pretexto de exercê-la: · 

Pena detenção, de seis meses a três anos, além da 
pena correspondente à violência. 

················································································ 
'· 

LEI N9 5.869, DEll DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil 
. ' 

···~~~·~··················································~········~····~··~~t•• 

LIVRO I 

Do Processo de Conhecimento 

CAPÍTULO III 

Do Procedimento Sumaríssimo 

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumaríssimo 
(13) 

I- nas causas, cujo valor não exceder (20) vinte vezes 
o 'maior salário mínimo vigente no País; 

II- nas causas, qualquer que seja o valor: 
a) ·que versem sobre a posse ou domínio de coisas móveis 

e de semoventes; 
b) de arrendamento rural e de parceria agrícola; ·· 
c) de responsabilidade pelo pagamento de impostos, ta

xas, contribuições, despesas e administração de prédio em 
condomínio; 

tico; 
d) de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rús-

e) de reparação de dano causado em acidente de veículos; 
t) de eleição de cabecel; 
g) que tiverem por objeto o cumprimento de leis e pos~u

ras municipais quanto à distância entre prédios, plantios de 
árvores, construção e conservação de tapume e paredes divi· 
só rias; 

h) oriundas de comissão mercantil, condução e trans
porte, depósito de mercadorias, gestão de negócios, como· 
dato, mandato e edição;, 

i) de cobrança de quantia devida, a títutlo de retribuição 
ou indenização a depositário e leiloeiro; 

j) do proprietário ou inquilino de um prédio para impe· 
dir, sob cominação de multa, que o dono ou inquilino do 
prédio vizinho faça dele uso nocivo à segurança, sossego e 
saúde dos que naquele habitam; 

I) do proprietário do prédio encravado para lhe ser permi
tida a passagem pelo prédio vizinho, ou para estabelecimento 
da servidão de caminho, perdida por culpa sua; 

m) para a cobrança dos honorários dos profissionais libe· 
rais, ressalvado o disposto em legislação especial. 
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Parágrafo único. Esse procedimento não será observa
do nas ações relativas ao estado e à ca,papidade das pessoas. 

\ 

'' ················································································ 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 33, DE 1992 

(N~ 3.759/89, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e 
dá outras providência. · 

' 
O Congresso Nacional decreta:, . , 
Art. 19 O exercício da profissão de Guia de Turismo, 

no território nacional, é regulado pela presente lei. 
Art. 29 Para os efeitos desta lei, é considerado Guia 

de Turismo o profissional que, devidamente cadastrado no 
Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), exerça ativi
dades de acompanhar, orientar e transmitir informações a 
pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, 
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. 

Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput 
deste artigo poderão, no caso de extinção da Embratur, ser 
exercidas pelo órgão nacion;1l de turismo competente. 

Art. 39 O exercício da profissão de Guia de Turismo 
é privativo dos: 

a) ~que tenham tido registro na Embratur, como Guia 
de Turismo, até a data da publicação desta lei; 

b) portadores de diploma de curso superior de turismo, 
expedido por estabelecimento de ensino reconhecido e no 
qual tenham cursado cadeira especializada na formação de 
Guia de Turismo; 

c) portadores de diploma de 29 gr&u que sejam apçovados · 
em cursos de guia de turismo, homologados pelo Conselho 
de Educação competente. 

Art. 49 Fica estabelecido que os Guias de Turismo terão 
classificação de acordo com curso específico que determinará 
sua categoria e seu âmbito de atuação, conforme se segue: 

a) guia local (limite do município); 
b) guia de excursão regional (limite do Estado); 
c) guia de excursão nacional (limite do País); 
d) guia de excursão internacional Cone Sul (limite da 

América do Sul); 
e) guia de excursão internacional (além das .fronteiras 

da América do Sul); 
f) guia especializado. 
Parágrafo único. Os Guias de Turismo, credenciados pela 

Embratur como de "excursão nacional" até a vigência desta 
lei, terão a sua classificação alterada para "internacional Cone 
Sul". 

Art. 59 Constituem atribuições do Guia de Turismo: 
a) acompanhar, orientar e transmitir informações a pes

soas ou grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, esta· 
duais, interestaduais ou especializadas dentro do território. 
nacional; 

b) acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organiza
dos no Brasil; 

c) promover e orientar despachos e liberação de passa
geiros e respectivas bagagens, em terminais de embarque e 

\// 

desembarque aéreos, marítimos, fluviais, rodoviários e ferro
viários; 

d) ter acesso a todos os veículos de transporte, durante 
o embarque ou desembarque, para orientar as pessoas ou 
grupos sob sua responsabilidade, observadas as normas especí
ficas do respectivo terminal; 

e) ter acesso gratUito a museus, galerias de arte, exposi
ções, feiras, bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando 
estiver conduzindo ou não pessoas ou grupos, observadàs as 
normas de cada estabelecimento; desde que devidamente cre~ 
denciado como Guia. de Turismo; 

f) portar, privativamente, o crachá de Guia de Turismo 
emitido pela Embratur. 

Art. 6~ A Embratur manterá um Cadastro Nacional dos 
Guias de Turismo regionalizado com base em acordos de coo
peração técnica firmados com os órgãos estaduais e/ou muni
cipais de turismo, os quais só poderão exercer suas atividades 
de acordo com sua classificação e âmbito de atuação conforme 
art. 49 desta lei. 

Art. 79 ·As pessoas ou grupos de excursões provenientes 
dos diversos Estados brasileiros, ou de outros países, acompa
nhados do Guia de excursão nacional, utilizarão Guias de 
Turismo locais ou regionais cadastrados na Embratur, em 
cada Estado que for visitado. 

Art. 8" Deferido o cadastro, a Embratur expedirá ao 
interessado crachá de identificação, de modelo. único para 
todo o território nacional contendo nome, fotografia, âmbito 
de atuação e· categoria para a qual o Guia de Turismo estará 
habilitado a exercer a profissão. 

Parágrafo único. Este modelo único deverá diferenciar 
as diversas categorias de Guias de Turismo. 

Art. 9; . No exercício da profissão, o Guia de Turismo 
deverá conduzir-se com dedicação, decoro e responsabilidade, 
zelando pelo bom nome do turismo no Brasil e·da empresa 
à qual presta serviços, devendo ainda respeitar e cumprir leis 
e regulamentos que disciplinem a atividade turística, podendo, 
por desempenho irregular de suas funções, vir a ser punido 
pelo seu órgão de classe. 

Art. 10. Pelo desempenho irregular de suas atribui
ções, o Guia de Turismo, conforme a gravidade da falta e 
seus antecedentes, ficará sujeito às seguintes penalidades, apli
cadas pela Embratur: 

a) advertência; 
b) suspensão de 10 (dez) qias a 1 (um) ano do exerdcio 

da atividade; 
c) cancelamento do registro. 
Parágrafo único, ·As penalidades previstas neste artigo 

serão aplicadas após processo administrativo, no qual se asse-
gurará ao acusado ampla defesa. ' 

Art. 11. A partir da publicaÇão desta l,ei, as pessoas, 
empresas, instituições e entidades ligadas au turismo só pode
rão contratar Guias de Turismo que estejam devidamente 
registrados na·Erribratur. 

Art. 12. Os Guias de Turismo poderão prestar serviços 
às empresas do ramo de turismo na qualidade de .autônomos 
ou com vínculo empregatício, sob o· regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, obedecida a legislação em vigor quanto 
às obrigações previdenciárias. 

Art. 13. Quando o Guia de Turismo expressar-se em 
outro idioma além do português, ser-lhe-á devido um acrés-
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cimo nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) sobre 
sua re~uneração, no caso de autónomo, ou sobre sep salário, 
no caso de empregado, por idioma para o qual sejam solici-
tados seus serviços. · 

Art. 14. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias de sua 
publicação, o Poder Executivo regulamentará esta lei. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

............................... Tiiüib'vii .............................. ~ 
Da Ordem Econômica do Brasil 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios Gerais da Atividade Económica 

.................................................................................. 
Art. 180. A União, os estados, o Distrito Federal e 

os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator 
de desenvolvimento social e económico. · 
............................ ~ ................ ~ .................... ~ ............ . 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 34, DE 1992 

(N? 2.475/92, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça) 

Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de 
Primeiro Grau da s~ R~gião, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.. 1? Ficam cri\}qas, com os respectivos cargos de Juiz 

Federal e Juiz Federal Substituto, 3 (três) varas na Justiça 
Federal de Primeiro. Grau da 5~ Região, assim distribuídas 
pelas Seções Judiciárias: 1 (uma) no Estado do Ceará e 2 
(duas) no Estado do Rio Grande do Norte. · 

Art. 29 São criados, no Quadro de Pessoal Permanente 
da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5~ Região, os cargos 
relacionados no Anexo desta Lei. 

Art. 39 As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à 
Justiça Federal de Primeiro Grau, a partir do exercício de 
1992. 

Art. 49 Não poderão ser nomeados, a qualquer título 
para funções de Gabinete, Cargos em Comissão ou Funções 
Gratificadas, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro 
grau, de Juízes e Procuradores em atividades ou aposentados 
há menos de cinco anos, exceto se integrantes do Quadro 
Funcional mediante concurso público. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 

Grupos 

Dir~·çili> c Ascsro
ramcnto Sup\'riores 
(JI'-IMS-100) . 

AlividmJe~ 
de Apoio 
Judic:iário 
(JII·Al·020) 

Outrr.\ Alividndes 
de Nfvcl S\lpcrior 
(J F:N'PIIKIJ 

Outras :'\tlvit!at.ll'S 
d~· N!\-1.'1 M6Jio 
(JF·NM-IUIKl) 

Serviço dl' Tran~
porlc c l'nrtarin 
(J II·TI'·I ~IKI) 

Qundrn Permanente de Pc~soal da.~ Secretaria~ das SeçOe~ J udiciârias da 

Ju.\llça flec.lt"ral de Primeiro Orau da 5• Regi ao 

(Nt. 2" da I .ei 0° ,de 

Cntegorias 

Dln•tor de Seerctaria 
Dirctor dc Núcleo 

T~nleo Judiciário 
Oficial de Justiça 
Avalíador 
Auxiliar Judicii\rio 
Atendcnte Judit'i<irio 
Agente de Segurança 
Judiciária 

Rihliotecário 

Auxlinr Opcracioanl 
de Serviços Di\crsos 
Telefonista 

Agente de Portaria 

de de 1992) 

Códigos 

JF-DAS.tOt 
JF-DAS.lOl 

JF-AJ-Ó2t 

JF-AJ-025 
JF-A.J-022 
JF-A.J-023 

JF-A.J-024 

JF-NS-932 

JTI.Nl-.f.t(l(l6 
JF-NM-104-1 

JF-TP-1202 

N°de 
Cargos 

07 
14 

83 

97 
158 
77 

28 

04 

39 
0'1 

07 
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LEGISLAÇÃO CITAPA 

CONSTITUIÇÃO d-A 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

····················································•···························· 
CAPÍTULO III 

Do Poder Judiciário 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

················································································· 
TITulo IV 

Da Organização dos Poderes 

Art. 96. Compete privativamente: 
•••••••••••••••••• '·' ••••••••••• o ••••••••••••• o o ••••• o ••••••• ·:· •• •.· ••••••••• o ••• 

II- ao Supremo Tribunal Feqeral, aos Tribunais Supe
riores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo 
respectivo, observado o disposto no art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais infe
riores; 

b) a criação de cargos e a fixação de vencimentos de 
seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, 
onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes 
forem vinculados; 

TÍTULO VI 

Da Tributação e do Orçamento 

CAPÍTULO II 

Das Finanças Púbiicas 

SEÇÃO I 

Normas Gerais 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da 
União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios não 
poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração 
de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Púlbico, só poderão ser feitas: 

I- se houver prévia dotação orçamentária suficiente pa
ra atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes; 

II- se houver autorização específica na lei de diretrizes 
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as socie
dades de economia mista. 

ATO DAS DISPOSIÇÕES 
CONSTITUICIONAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 28. Os Juízes federais de que trata o art. 123, § 
29 , da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 7, de 1977, ficam investidos na titularidade 
de varas na Seção Judiciária para a qual tenham sido nomeados 
ou designados; na inexistência de vagas, proceder-se-a ao des
dobramento das varas existentes. 

Parágrafo único. Pam efeito de promoção por antigüi
dade, o tempo de serviço desses juízes será computado a 
partir do dia da sua posse. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

PARECERES 
PARECER Nº109, DE 1992 

Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 105, 
de 1991. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n9105, de 1991, que dispõe sobre o custeio 
de transporte escolar e construção e manutenção de casas 
do estudante do ensino fundamental com recursos do salário-e
ducação, e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1992. -
Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator -
Beni V eras, Iram Saraiva. , 

ANEXO AO PARECER Nºl09, DE 1992 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nº 105, 
de 1991, que dispõe sobre o custeio de transporte escolar 
e construção e manutenção de casas do estudante do 
ensino fundamental com recursos do salário~educação, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A cota federal do salário-educação, de que trata 

o art. 29, § 2º, do Decreto-Lei n9 1.422, de 23 de outubro 
de 1975, será aplicada também em programas intermunicipais 
de transporte escolar e casas do estudante do ensino funda
mental. 

Art. 2º Na celebração de convênio para a concessão 
de recursos, de que trata o artigo anterior, o Ministério da 
Educação levará em conta: 

a) o déficit de escolarização e a infra-estrutura dos servi
ços, sobretudo das populações rurais nas regiões mais carentes 
do País; 

b) os ,Jlanos de educação dos Estados e Municípios que 
tenham como' prioridade efetiva a universalização e a melhoria 
da qualidade do ensino fundamental. · 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Ait. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER NºllO, DE 1992 
Da Comissão Diretora 

Redação do vencido para o turno suplementar do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 107, de 
1991. 

A Comissão Diretora apresenta a 'redação do vencido 
para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de lei 
do Senado n9 107, de 1991, que discipliná a publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-
blicos. ' · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de maio de 1992. -
Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Cameiro, Relator -
Beni Veras- Iram Saraiva. 

ANEXO AO PARECER N9110, DE 1992 

Redação do vencido para o tu;no suplementar do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 107, de 
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1991, que disciplina a publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públif:os. 

' O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Apublicidade dos atos, programas, obras servi

ços e campanhas dos órgãos públicos federais será veiculada, 
preferencialmente, através de emissoras de rádio e televisão 
ou de órgãos da imprensa escrita de propriedade da União. 

§ 19 Dependerá de autorização legislativa a divulgação 
realizada por entidade privada, a título oneroso, dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas de que trata esta 
Lei. 

§ 29 São excluídas da exigência de que trata o parágrafo 
anterior a publicidade referente a programas e ações de saúde 
púlblica, medidas contra calamidades públicas, situações que 
afetem a segurança nacional, bem como a divulgação de infor
mações sobre a execução dos serviços públicos. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N9 111, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n9. 7, de 1991 (n9 3.081-B/89, 
na Casa de origem), que "estabelec.e normas para as 
microempresas - ME, e empresas de pequeno porte 
- 1 EPP, relativas ao tratamento diferenciado.e simpli
ficado, nos campos administrativo, fiscais previdenciá
rio, trabalhista, creditício e do desenvolvimento empre
sarial (art. :179 da Constituição Federal"). 

Relator: Senador Elcio Álvares 
O Projeto de Lei sob exame estabelece nova legislação 

para as microempresas e dá tratamento legal favorecido tam
bém às empresas de pequeno porte em atendimento a orien
tação emanada da nova Constituição. 

A Proposição, aprovada na Câmara dos Deputados, re
sultou de substitutivo apresentado pelo Deputado Afif Domin
gos ao Projeto original do Deputado Marcos Formiga e, em 
linhas gerais, segue a estrutura do Estatuto da Microempresa, 
(Lei n9 5.256/84). A principal inovação oonsiste na extensão 
do tratamento simplificado e favorecido às empresas de peque-
no porte. '. , 

Examinando o Projeto sob os aspectos da Constitucio
nalidade, constatamos que o mesmo amolda-se aos princípios 
e regras estabelecidos na Lei Maior, atendendo, especialmen
te, ao disposto em seu artigo 179. 

Quanto aos aspectos jurídicos e de técnica legislativa, 
entendell).OS que algumas adaptações tornam-se necessárias. 
Nesse caso então, por exemplo, as referências feitas nos artigos 
29 e 13 ao Bônus do Tesouro Nacional extinto pelo artigo 
39 da Lei n9 8.177, de 19 de março de 1991. 

Ao parágrafo único· do artigo 79' propomos emenda de 
redação. · 

Apresenta-se nova redação ao artigo 89 a fim de evitar-s" 
conflito com a autonomia dos Estados e Municípios. 

Do mesmo modo, ajusta-se a redação do parágrafo único 
do artigo 10 a fim de evitar-se a ingerência da União nos 
Estados e Municípios porque a eles não itnteressam as defini
ções de microempresa e empresa de pequeno porte dadas 
pela Lei Federal e sim, as definições dadas no âmbito de 
suas legislações. , 

Na parte relativa à isenção tributária observa-se um retro
cesso em relação à legislação vigente, pois não se isenta a 

~. 

empresa de pequeno porte de nenhum imposto federal, fican
do a microempresa isenta somente do imposto de renda. Ape
sar do artigo 12 dispor que "ficam isentas de todo e qualquer 
tributo de natureza federal", nota-se que as exceções a essa 
regra eliminam todas as isenções, restando apenas as taxas 
pelo poder de polícia. 

Julgamos que a microempresa poderia ser desonerada 
do IPI relativamente aos produtos taxados com alíquotas bai
xas e que representa.m pouco em termos de arrecadação. Tal 
isenção traria um alívio muito grande para o contribuinte, 
pois ficaria dispensado da complexa escrituração desse im
posto. 

Achamos, ainda, que deveriam ser mantidas as isenções 
relativamente às contribuições para o PISe Finsocial de Tribu
to. Nesse ponto o Substitutivo não é claro. Estariam elas 
incluídas no conceito do àrtigo 12 ou estariam entre as contri
buições a que se refere o artigo 22, sabendo-se que, efetiva
mente, elas são atualmente contribuições previdenciárias nos 
termos dos artigos 195 e 239 da Constituição? 

Além de falta de clar~za o artigo 12 não se harmozina 
com as determinações do Código Tributário Nacional relativa
mente às isenções (artigos, 111 e 17:i a 179). 

. Para maior integração da legislação tributária, cremos 
que o Projeto deve fundamentar-se, em parte, na Lei n9 6.468, 
de 14-11-77, que estabeleceu o regime de tributação simpli
ficado (l~cro presumido) para as pessoas jurídicas de pequeno 
porte, inclusive, compatibilizando o limite que tr!ldicionalmen
te é equivalente a 10 vezes o da microempresa. 

No mérito, entendemos que o Substitutivo atende satisfa
toriamente ao fim a que se propõe e, segundo consta, foram. 
ouvidas as partes interessadas, em espcial o Serviço Brasileiro 
para a Pequena e Média Empresa (SEBRAE). Julgamos opor
tuno, entretanto, fazer pequenos reparos em seu texto com 
o fim exclusivo de aperfeiçoá-lo. 

Em primeiro lugar, a ementa do Projeto original não 
sofreu alteração quandq da apresentação do Substitutivo. Será 
necessário uma adaptação para que 'se compatibilize com o 
texto do artigo 19 Aproveitando o ensejo, resolvemos propor 
também uma redação mais sucinta como devem ser as emen
tas. 

Oferecemos emenda ao artigo 19 com fim exclusivo de 
técnica legislativa. 

A metodologia utilizada no Projeto para o estabeleci
mento de limite da receita bruta para efeito de definição de 
microempresa e empresa de pequeno porte é satisfatóiia e 
representa a solução a que se chegou na evolução da legislação 
em vigor. Porém, com a extinção do Bônus do Tesouro Nacio
nal pelo artigo 39 da Lei n9 8.177, de 19 de março de 1991, 
torna-se necessária a modificação do artigo 29 do PLC n9 7/91. 

Uma vez que o limite é fixado em cruzeiros em janeiro 
de cada ano,tornou-se necessária uma elevação de seu valor, 
considerando-se que não haverá correção durante o ano. O 
valor de cinqüenta. milhões de cruzeiros que propomos na 
emenda repn':senta o valor de Cr$30.000.000,00 (trinta mi
lhões de cruzeiros) fixados pelo artigo 24 da Jiei n9 8.218 
de 29 de agosto de 1992, atualizado para janeiro de 1991 
e arredondado. 

A inclusão do critério do número de empregados na defi
nição de microempresas e empresas de pequeno porte tem 
a vantagem de exercer um cer,to controle reivindicado, inclu
sive, pelo Sindicato das Pequenas e Médias Indústriras de 
São Paulo. 
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Propomos nova redação ao incis? V do artigo 39 a fim 
de evitar equívoco quanto à definiçãotdas profissões às quais 
se veta a constituição de microempresaS e empresa de pequeno 
porte. Tal redação está em conformidade com· a redação 'do 
artigo 51 da Lei n9?.713, de 22/12/88. 

Deu-se nova redação ao parágrafo único desse artigo 39 

para corrigir erro de remissão. · 
Outro ponto que a nosso ver merece reparo é ·quanto 

à guarda de documentos. A · microempresa deve ser; tanto 
quanto possível, desobrigada de escrituração, e não colocamos 
objeção à delegação contida no artigo 17 para que o Poder 
Executivo regulamente à matéria. Mas a lei deve exigir que 
todas as empresas mantenham a guarda dos documentos nego
ciais, pois isso não representa praticamente nenhum ônus para 
a empresa e pode ser valiosopara a defésa de direitos, inclusive 
do fiséo. 

Também o § 29 do artigo 17 deveser modificado, uma 
vez que, além de não contribuir para o desenvolvimento das 
boas relações entre fisco e contribuinte, representa um convite 
à evasão fiscal. O mesmo se aplica ao artigo 24. Mell:j.or seria 
que a fiscalização mantivesse facilidades para a prestação de 
informações sobre qualquer dúvida· do contribuinte. Ambos 
dispositivos criam discriminação injustificavel, poisa ação edu
cativa e orientadora da fiscalização deve atingir indistinta
mente a todos os contribuintes. 

Propomos, finalmente nova redação aos incisos I e II 
do artigo 29 em decorrência da extinÇão dacorreção monetária 
de tributos e da nova modalidade de cobrança de juros de 
mora prevista no artigo 39 da Lei n9 8.218; de 29-8-91. 

Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente.'à 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 7, de 1991, com 
as seguintes Emendas: 

- N9l-CAE-

Dê"se à ementa do Projeto a seguinte redação: 

"Regulamenta o artigo 179 da Constituição Fede
ral estabelecendo normas sobre o tratamento diferen
ciado para a Microempresa (ME) e a Empresa de Pe
queno Porte (EPP)." 

- Ntl-CAE

Dê-se a seguinte redação ao artigo 19: 

"Artigo 19 Fica assegurado à microempresa. e à 
empresa de pequeno porte tr!ltamento jurídico simpli
ficado e favorecido nos campos administrativo, tributá
rio, trabalhista, previdenéiário e creditício; na confor-
midade do disposto nesta Lei. · · 

- N93-CAE-

Dêem-se ao caput e ao§ 19 do artigo 29 a seguinte redação: 

"Artigo 29 Consideram-se, para os fins desta lei: 
I microempresas, a firma individual ou a sociê

dade que tiver receita bruta anual igual ou inferia).' 
a Cr$50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros); 

II- empresa de pequeno porte, a firma individual 
ou a sociedade que, não enquadrada como microem
presa, tiver receita anual igual ou inferior a dez vezes 
o valor estabelecido no inciso anterior. 

§ 19 Os valores constantes do caput deste artigo 
referem-se a janeiro de 1992 e serão reajustados por 

ato do Poder Executivo em janeiro de cada ano, a 
partir de 1993, por índice que reflita a variação do 
valor da moeda entre 19 de janeiro e 31 de dezembro 
do ano imediatamente anterior, ou sempre que a varia
ção da moeda atingir um índice igual ou superior a 
20%." 

-··Nt4-CAE-

Dê-se ao inciso V . do artigo 39 e ao pârágrafo único a 
seguinte redação: 

"Artigo 39 : ...................................................... .. 

V -que prestem serviços profissionais de corre
tor, despachante, ator, empresário e produtor de espe
táculos públicos, cantor, músico, médico, dentista, en
fermeiro,. engenheiro, físico, químico, economista, 
contador, auditor, estatístico, administrador, progra
mador, analista de sistemas, advogado, psicólogo, pro
fessor, jornalista, publicitário ou assemelhados, e qual
quer outra profissão cujo exercício dependa da habili
tação profissional legalmente exigida. 

Parágrafo único. O disposto no iciso IV não se 
aplica à participação da microempresa ou da empresa 
de pequeno prote em centrais de compras, bolsas de 
subcontratação, consórcios de exportação e outras as
sociações ou sociedades cooperativas assemelhadas." 

- N95-CAE-

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do art. 79: 

"Art. 79 ................................................. .. 

"Parágrafo único. E privativo da microempresa 
e da empresa de pequeno porte definidas nesta lei o 
usodas expressões de que trata este artigo." 

- N96-CAE

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação: 
"Art. 89 O registro especial de que trata este 

capítulo será comunicado pelo órgão competente do 
registro aos órgãos fiscalizadores da administração fe
deral provocando, perante eles, a imediata inscrição 
da microempresa e da empresa de pequeno porte." 

- N9 7~CAE...,.. 

Dê-se ao parágrafo único do art. 10 a seguinte redação: 

"Art. 10. .. ............................................. .. 
Parágrafo único: Recebida a comunicação, o ór· 

gão competente providenciará para que dela tomem 
conhe.cimento os demais órgãos interessados na órbita 
administrativa federal." 

- N98-CAE-

.· . Dê-se ao art . .12 a s~guinte n~daÇão: 
"Art. 12. A microempresa: e a· empresa de pe· 

queno porte ficam isentas dos seguintes tributos: 
I -contribuição ao PIS; 
II- contribuição ao Finsocial; 
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III -taxas federais vinculadas exclusivamente ao 
exercício do poder de polícia: i 

§ 19 A microempresa fica também isenta dos se
guintes impostos: 

I- Imposto de Renda; 
II -Imposto sobre Produtos Industrializados re

ferente aos produtos que tenham alíquotas fixadas em 
valor igual ou inferior a 10% (dez por cento); 

§ 29 A empresa de pequeno porte que não optar 
pelo pagamento do Imposto de Renda e proventos de 
qualquer natureza com base no lucro presumido insti
tuído pela Lei n9 6.468, de 14 de novembro de 1977, 
pagará esse imposto com base no lucro real reduzido 
dos seguintes percentuais em função desu;i receita bru
ta expressa em múltiplos do limite a que se refere o 
inciso I do art. 29 

Receita bruta redução do imposto 
Até duas vezes o limite . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . 90% 
até três vezes . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . .. 80% 
quatro ............................................... 70% 
cinco ................................................. 60% 
seis ................................................... 50% 
sete ................................................... 40% 
oito ...................... : ...... ' .. , .. , ................ 30% 
nove .................................................. 20% 
dez .................................................. 10%" 

- N99-CAE-

Acrescentem:se ao art. 17 os seguintes §§ 29 e 39, renume
rando-se o atual29 para§ 49, dando-se-lhes a redação abaixo: 

"Art. 17. .. ............................................. .. 
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se apli

ca a empresa de pequeno porte que optar pelo paga
mento do Imposto de Renda com base no lucro presu
mido. 

§ 39 O disposto neste artigo não dispensa as em
presas nele referidas da guarda dos documentos relati
Vos às compras é vendas que realizarem. 

§ 49 A fiscalização manterá serviço especial de 
orientação às microempresas e às empresas de pequeno 
porte." 

- N910-CAE

Dê-se ao art. 24 a seguinte redação: 

"Art. 24. A fiscalização trabalhista e previden
ciária manterá serviço especial com a finalidade de 
orientar a microempresa e empresa de pequeno porte 
quanto às suas obrigações nesses campos." 

- N91l-CAE-

Substitua-se a expressão "empresa" na parte inicial do 
caput do art. 28 pela expressão "niicroempresas''. 

- N912-CAE-

Dêem-se aos incisos I e II dó árt .. 29 a seguinte redação: 

'!Ait. 29: .................. ' .... ;; ....... '.' ............ ;;,., 
I- pagamento de todos os tributos e contribui

ções, como se isenção ou redução alguma houvesse 
existido, acrescido de juros de mora e multa moratória 

estabelecidos no art. 39 da Lei n9 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, contados da data em que tais encargos deve
riam ter sido pagos até a data de seu efetivo pagamento; 

II-multa prevista no inciso II do art. 49 da Lei 
r}9 8.218, de 29 de agosto de 1991, no caso de dolo, 
fraude ou simulação, e, especialmente, nos casos de 
falsidade das declarações ou informações prestadas, 
por si ou seus sócios, às autoridades competentes." 

- N913-CAE-

Acrescentem-se, ao art. 35, os seguintes parágrafos: 

"19 A regulamentação a ser elaborada deverá 
buscar sempre a eficiência, a desburocratização, bem 
como criar facilidades à empresa de micro e pequeno 
porte. 

§ 29 A falta de regulamentação no prazo estipu
lado implicará na imediata aplicação da lei." 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1992. - Raimundo 
Lira, Presidente - Elcio Álvares, Relator - Ronan Tito -
Esperidião Amin- Ronaldo Aragão- João Rocha- Dario 
Pereira- Valmir Campelo- Eduardo Suplicy- Raimundo 
Corrêa - José Eduardo - Moisés Abrão - João Calmou 
- Lavoisier Maia. 

PARECER N9 112, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n9 92, de 1991 (Projeto de Lei 
n9 1.714-B, de 1989, na Câmara dos Deputados), que 
"regulamenta o art. 185, inciso I, da Constituição Fede
ral, e define pequeno e médio produtores rurais". 

Relator: Senador Ronan Tito 
O Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1991, de autoria 

da nobre Deputada Rita Camata, ao qual foram apensados 
os Projetas de Lei n9' 6.060/90 e 1.447/91, todos daquela Casa, 
foi objeto de substitutivo apresentado pelo Deputado Jonas 
Pinheiro, relator da Comissão de Agricultura e Política Rural, 
que procurou incorporar algumas das sugestões oferecidas 
com o objetivo de solucionar os problemas encontrados no 
projeto original. 

Em 9-10-91 o referido substitutivo foi apreciado em Plená
rio, tendo a ele sido apresentada seis emendas, das quais 
duas foram retiradas, duas aprovadas e duas rejeitadas. 

Em decorrência das emendas aprovadas, o projeto sob 
exame· apresenta em relação ao substitutivo do Deputado Jo
nas Pinheiro algumas, diferenças, a saber: 

a) adoção de módulo fiscal, ao invés de módulo rural, 
nos incisos I e II do art. 19; e 

b) art.39, que considera, para efeito do crédito rural, uma 
subcategoria, definida como miniprodutores rurais, cuja renda 
bruta seria da ordem de 40% do limite estabelecido no inciso 
I do art. 29 

O ilustre Senador César Dias apresentou 4 (quatro) emen
das (n9' 1 a 4) e o eminente Senador Eduardo Suplicy, 5 
(cinco) emendas (n9' 5 a 9). 

Embora oportunas e de elevado mérito, não podemos 
acolhê-las, por considerarmos que o presente projeto de lei, 
na forma em que se encontra, atende plenamente às necessi
dades da agricultura brasileira. 

Tendo em vista,que o§ 29 reza que os módulos a serem 
considerandos, para efeito do disposto nos incisos I e II do 
mesmo artigo, são múdulos fiscais, quando a própria redação 
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desses incisos refere-se especificamente a módulos rurais, por 
estar discorrendo sobre área do imóvel, julgamos ter havido 
evidente equívoco, que solicitamos seja' corrigido na redação 
final do Projeto. Portanto, o citado.§ 29passaria a ter a seguinte 
redação: "Os módulos rurais a serem considerados para efeito 
do disposto nos incisos I e II deste artigo são aqueles vigentes 
à data da publicação desta Lei". 

Isto posto, e considerando as exaustivas discussões que 
levaram à aprovação do projeto em sua Casa de origem, bem 
como nossa concordância com os seus conceitos e normas, 
manifestamo-nos por sua aprovação, nos termos da seguinte: 

Emenda n~ 1-CAE 

O § 29 do Art. 29 passa a ter a seguinte redação: 

"Os módulos rurais a serem considerados para 
efeito do disposto nos incisos I e II deste artigo são 
aqueles vigentes à data da publicação desta Lei." 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1992. Raimundo 
Lira, Presidente - Ronan Tito, Relator Ronaldo Aragão 
- Lavoisier Maia- Esperidião Amin..,.. João Rocha- Valmir 
Campelo - Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Maurício 
Corrêa - Elcio Álvares - Eduardo Vieira - Moisés Abrão 
- João Calmou. 

PA~ECER N~ 113, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Pro· 
~ jeto de Lei n?18, de 1991- Complementar, que •'con· 

cede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
e do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias, aos produtos e mercadorias 9.ue especi· 
fica, e dá outras providências": 

Relator: Senador Valmir Campelo 
O Projeto de Lei em exame propõe isentar dos impostos 

sobre a produção e a circulação artigos de cutelaria, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos quando tenham aplicação 
usual, exclusiva ou predominante nas atividades profissionais 
de pequeno porte dos trabalhadores autônomos ou avulsos 
e dos lavradores e agricultores, bem como caminhões, quando 
adquiridos por motoristas autônomos. 

Inicialmente cabe sua apreciação sob o ângulo constitu· 
clonai, e conforme nos informam os grandes constituciona· 
listas e tributaristas, a atividade impositiva do Estado, tradu
zida na tributação, encontra-se balizada por complexa gama 
de princípios, consagrados no texto da Carta Magna. 

Dentre tais princípios, aqueles que mais de perto se refe· 
rem à concessão de isenções tributárias são o da isonomia 
(artigo 5~). o da autonomia dos entes federados (artigos 34 
e 35) e o do predomínio do interesse público (principalmente 
artigo 3~). 

Esses princípios têm seus corolários na parte constitu
cional tributária, nas disposições contidas nos artigos 150 e 
151 da.Constituição Federal. 

Analisando-se tais mandamentos constitucionais, verifi· 
ca-se que é vedado à União: 

a) instituir isenções de tributos de competência dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 151, inciso 
III); 

b) · criar benefícios fiscais que não se destinem a promover 
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as di
ferentes regiões do País (art 151, inciso II, parte final); 

c) instituir tratamento tributário desigual em razão de 
ocupação profissional (artigo 150, inciso II). 

Ora, conceder-se então exonerações tributárias sem obe
diência a tais princípios constitui pura e simples inconstitu
cionalidade. 

Desta forma, à luz da ótica constitucional, as exonerações 
pretendidas na proposição encontram obstáculo intransponí
vel, em face do que estabelece o texto em vigor; primeiro 
porqv.e. pretende instituir isenção de tributo estadual (o 
ICM~); segundo porque estabelece tratamento tributário desi
gual em razão de ocupações profissionais; terceiro porque 
a perda de ingressos tributários pode contribuir para que se 
apro(undem as desigualdades sócio-econômicas no País, nota
datrtente quanto à participação de estados e municípios na 
arrecadação dos tributos federais. 

Ademais, ainda que afastados os óbices constitucionais, 
do ponto de vista técnico-administrativo não é possível a con
cessão de isenção a produtos que, não podendo ser eficaz
mente controlados, tornam impraticável a verificação das con
dições para o uso do benefício fiscal, tendo em vista que 
eles não seriam adquiridos apenas por contribuintes de redu· 
zida capacidade econômica. 

Por outro lado, quanto ao imposto federal sobre a produ
ção (IPI), as alíquotas ora praticadas ou são nulas (iguais 
a zero) ou inexpressivas no preço dos produtos (8% no caso 
de máquinas e 3 a 5% no caso de caminhões), o que sem 
dúvida torna inócua a isenção. 

Diante dos fatos expostos, em que pese seu meritório 
objetivo, somos contrários ao Projeto de Lei em questão. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1992. - Raimundo 
Lira, Presidente Valmir Campelo, Relator- Ronan Tito 
- Espertdião Amin - Ronaldo Aragão - João Rocha -
Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Maurício Corrêa- Elcio 
Álvares - José Eduardo - Moisés Abrão - João Calmon 
- Lavoisier Maia. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- 0 Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
V Secretário. 

São lidos os seguintes: 

(4 Requerimentos de Informação - Senador Pedro Si
mon) 

REQUERIMENTO N9 235, DE 1992. 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Set}ado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 

Requeiro a Vossa Excelência, com b~se no disposto no 
art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal combinado 
com o art. 50, § 29, da Constituição Federal, sejam solicitadas 
ao Exm9 Sr. Ministro da Agricultura, Dr. António Cabrera, 
as seguintes informações: 

1-Quantas toneladas da "carne de Chernobil" foram 
importadas pelo Governo brasileiro, em 1986?· 

2 Qual foi o preço médio pago, por quilo, à época? 
3-Qual foi o custo da armazenagem dessa carne, desde 

a sua importação até sua venda em leilão? 
4-Por que razão o Governo não fixou lance mínimo 

para o produto, no recente leilão realizado em Belo Horizonte 
(Minasbolsa)? · 

5 -Por decisão .iudicial, essa carne só pode ser destinada 
à exportação. Que garantias tem o Governo de que não venha 
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a ser vendida no mercado interno, após sua industrialização? 
A que sanções estão sujeitos eventuais infratores daquela deci-
são judicial? ' 

6-Que país importará essa carne, segundo declarações 
do proprietário da Incotrade, que arrematou 6.236 toneladas 
do produto? A que preço? 

Justificação 

A importação de carne de procedência européia, feita 
pelo Governo brasileiro, exatamente por ocasião da explosão 
de um dos reatares da usina nuclear de Chernobil, na então 
União Soviética, causou grande polêmicapopular e na impren
sa, em razão da contaminação radioativa a que estaria sujeita 
a mercadoria. 

A demanda .que se processou na Justiça, .desde então, 
concluiu pela proibição de venda da carne para, consumo no 
mercado brasileiro. É de supor-se que os responsáveis pelo 
leilão dessa carne tenham cercado a operação .das devidas 
garantias de que não haja burla da decisão judicial. 

Esta a principal preocupação expressa em nosso requeri
mento. As demais se referem ao aspecto comercial que envol
veu as operações de compra e venda da mercadoria e suas 
implicações financeiras para os cofres públicos. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1992. - Senador Pedro 
Simon. 

Folha de S. Paulo ...... Sábado, 25 de abril de 1992 

"Carne de Chernobil" 

GOVERNO VENDE PRODUTO 
POR Cr$3,4 BILHÕES 

Da Agência Folha em Belo Horizonte 

O governo federal conseguiu vender ontem por 
Cr$3.422.981.690,00 as 7,2 mil toneladas da "carne de.Cherno
bil". A venda ocorreu em leilão realizado na Bolsa de Merca
dorias de Minas Gerais (Minasbolsa), em Belo Horizonte. 

Uma empresa exportadora do Rio de J aneíro .,--Jncotrade 
-arrematou 11 dos 15lotes ofertados e levou 6.236 toneladas 
do produto, que foi vendido a um preço médio de.Cr$484, 
73/kg. O governo não fixou lance mínimo, mas recusou lance 
de Cr$450,00/kg e aceitou um de Cr$465,00/kg. , 

O proprietário da Incotrade, Eduardo Tostes, disse que 
já está com uma operação casada para vender a carne no 
exterior. Ele não informou o país para onde a mercadoria 
será enviada. As 7,2 mil toneladas foram importadas em 1986 
pelo governo brasileiro da França,. Itália e Estados Unidos. 

Por decisão judicial, ela só poderia ser adquirida para 
ser exportada, pois havia suspeita de contaminação radioativa 
em razão do acidente nuclear de Chernobil, na Ucrânia. 

A "carne de Chemobil" encontra-se congelada e deposi
tada nas cidades de Canoas e Capão do Leão, ambas no Rio 
Grande do Sul. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N9 236, DE 1992 

Excelentíssio Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides, 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental dis
posta no art. 216, combinado com o art. 50, § 29 da Consti
tuição Federal, sejam prestadas, pelo Exm9 Sr. Millístro das 
Minas e Energia, Dr. Marcus Vinicius Pratini de Moraes, 
as seguintes informações: 

1 -Quantos servidores da Petrobrás foram demitidos 
em conseqüência da apuração de ilícitos por favorecimentos 
comerciais de derivados de petróleo? Relacionar nomes e car
gos desses servidores .. 

2-De que forma se processavam esses favorecimentos? 
3 Quais as empresas nacionais envolvidas e os nomes 

de seus dirigentes? 
4 - Quais as empresas estrangeiras envolvidas neste pro

cesso? 
5 -Que providências foram adotadas em cada caso? 
6-Qual foi o prejuízo financeiro verificado? 

Justificação 

Faz-se mister que o Poder Executivo dê prioridade à 
apuração das recentes denúncias de ilícitos na Petrobrás, em 
consonância com a pregação do Senhor Presidente da Repú
blica, eleito sob a bandeira da moralidade pública. Tal não 
dispensa a ação do Legislativo, em sentido suplementar e 
especificamente voltado para ~uas atribuiÇões constitucionais 
de fiscalização e controle. 

É farto e recente o material jórnalístico a respeito do 
tráfico de influência e corrupÇão envolvendo o nome do Si:. 
Pedro Paulo Leoni Ramos, ex-Secretário de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da República. A sociedade, entre perple
xa, revoltada e desencantada, vem acompanhando o desen
rolar das investigações de. todos esses ilícitos, temendo que, 
uma vez mais, impere a impunidade. · 

Em razão disso, e para que o Congresso Nacional dispo
nha das informações necessárias ao exercício de suas prerro
gativas constitucionais, é importante a obtenção de respostas 
a estas indagações. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1992. Senador Pedro 
Simon. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N9 237, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 

Rçqueiro a Vossa Excelência, na forma regimental dis
posta no art. 216, combinado com o .art. 50, § 2? da Consti
tuição Federal, sejam prestadas, pelo Exm9 Sr. Ministro da 
Previdência Social, Dr. Reinhold Stephanes, as seguintes in
formações: 

1 qual o montante das operações financeiras efetuadas 
pelo Fundo de Pensões da Petrobrás- Petros, desde 15-3-90? 

2-Que empresas, no mesmo período, tiveram suas 
ações compradas pela Petros e às quantidades adquiridas? 

3 Qual o preço dessas ações (unitário ou lotes) no 
mercado financeiro e quanto foi pago pela Petros? 

4-Quem são (ou eram) os proprietários das empresas 
beneficiadas à época das aquisições dessas ações? 

5 -Quantos funcionários já foram demitidos, nos últi
mos doze meses, por conta das operações financeiras em ques
tão? Fornecer nomes e cargos. 

6 Qual o nome da autoridade do gabinete da ex-Mi~ 
nistra Zélia Cardoso de Mello que, à época, deu ordem para 
direcionar a compra das ações das empresas envolvidas nesta 
operação? 

7.- Qual foi o prejuízo financeiro da empresa, em dóla
res? 
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Justilicação 

Os Fundos de Pvnsão instituídos·pela~ grandes empresas, 
tanto do setor público quanto do setor privado; têm o impor· 
tante objetivo de assegurar aos trabalhadores dessas empresas, 
quando passam à inatividade, rendimentos ·condizentes com 
aqueles percebidos durante os anos de trabalho; por comple
mentação dos proventos de aposentadorias pagos pela Previ· 
dência Social. 

Os recursos manipulados por tais fundos representam 
quantias vultosas que precisam ser capitalizadas por meio de 
várias formas de aplicação, a fim de garantir os rendimentos 
futuros de seus segurados. 

A manipulação inescrupulosa desses recursos, no entan
to, pode redundar em grandes lucros para os manipuladores, 
e conseqüentes prejuízos para os 
segurados dos fundos dv pensão. . 

Isto parece ter sido o que ocorreu em relação à Petros, 
de acordo com indicações da imprensa. Ao l.egislativo, cabe, 
entre outras funções, a de zelar pelos interesses da sociedade, 
exercendo a fiscalização sobre os atos dos administradores 
dos recursos de natureza pública como é o caso dos recursos 
da Petros. Desta sorte, esperamos o acolhimento a este pedi~ 
do, a fim de que o Senado Federal se inteire oficialmente 
das ocorrências noticiadas pelos jornais e tome as providências 
cabíveis. · ' · 

Sala das Sessões; 6 de maio de 1992. - Senador Pedro 
Simon. 

(A Comissão Diretora.) 

REQUERIMENTO N9 238, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal 
Senador Mauro Benevides, 

Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental dis
posta no art. 216, combinado com o art. 50, § zç da Consti
tuição Federal, sejam prestadas pelo Exmç Sr. Ministro da 
Previdência Social, Dr. Reinhold Stephanes, as seguintes in
formações: 

1 -Qual o montante das operações financeiras efetuadas 
pelos Fundos de Pensão das Empresas Estatais, desde 15 de 
março de 1990? 

2- Que empresas, no período acima, tiveram suas ações 
compradas por esses fundos e as quantidades adquiridas de 
cada uma delas? 

3 -Quais os preços dessas ações (unitário ou lote), no 
mercado financeiro, .à época de sua aquisição? 

4-'- Foi detectado algum ilícito em operações financeiras 
relativas à aplicação dos fundos de pensão das estatais? Espe
cificar. 

5 -Foram abertas sindicâncias para apuração dos ilíci
tos? Quais os resultados das apurações processadas? 

6- Em caso positivo, indicar nomes e cargos dos servi-
dores envolvidos. , . 

7- Qual o prejuízo sofrido por cada Fundo de Pensão, 
em dólares? 

Ju$tilicação 

.. Notícias. veiCuladàS pel~. Ún,prensa diid conta de possÍvel 
malversação dos recursos do .Fundo de Pensão da.Petrobrás. 

Petros. 
A verificação da veracidade dessas notícias é fundamental 

para que não pairem dúvidas a respeitp e, assim, possa o 

Congresso Nacional exercer sua atribuição constitucional de 
fiscalizar a correta. aplicação dos recursos públicos, no caso, 
os de uma empresa estatal que concorre com parcela própria 
para a formação desse Fundo. 

D~í as indagações que fazemos, a fim de que, das respo:<
tas obtidas possamos tomar as providências de competência 
do Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1992. Senador Pedro 
Simon. 

Correio Braziliense 

STEPHANES REFORMULA 
OS FUNDOS DE PENSÃO 

As empresas estatais patrocinadoras de fundos de pensão 
não mais poderão cobrir déficits destas entidades. A decisão 
é do minist~o da Previdência Social, Reinhold Stephanes, e 
consta da mmuta de um decreto que ele levará nos próximos 
dias ao Presidente Fernando Collor, regulamentando as ativi
dades das entidades fechadas de previdência privada. O minis· 
tério também prepara um projeto de lei com o mesmo obje· 
tivo. 

Existem atualmente no País 258 fundos de pensão, dos 
quais 113 são de empresas estatais. Desde total, 44 são de 
empresas federais e o restante de empresas estaduais. Pelos 
cálculos da Secretarja de Previdência Complementar do Minis
tério da Previdência, o património total dos fundos de pensão 
é de 18 bilhões de dólares (Cr$ 42,3 trilhões), dos quais 16 
bilhões de dólares (Cr$ 37,6 trilhões) movimentados pelas 
empresas estatais. 

Intervenção- O fundo de pensão da Portobrás, a Portus, 
sofrerá. intervenção pela segunda vez em menos de um ano, 
conforme portaria do ministro Reinhoid Steph :mes, publicada 
ontem no Diário Oficial. A decisão foi tom,Jda depois que 
o diretor-presidente da entidade, Avelino Pereira Morgado 
Filho, e o diretor-financeiro, Dezio dos Santos, pediram de· 
missão alegando razões pessoais. Pedro Mariano Wender, ex
interventor e diretor fiscal, foi nomeado para a função. 

A Portus .esteve sob intervenção no ano passado por conta 
de brigas entre o ex-presidente do fundo, Paulo Valença, 
e o presidente do conselho administrativo, Arlindo Borges 
Pereira. Arlindo, egresso do sindicalismo, fazia pressão para 
que Valença; engenheiro naval, com fácil trânsito pelo Gover
no, fosse substituído, o que aconteceu em setembro de 1991, 
quando Morgado assumiu a presidência do fundo por indica
ção da diretoria da Portobrás. Além ôa intervenção, há uma 
comissão de inquérito administrativo, instalada pelo ex-mi
nistro Antônio Rogério Magri e comandada por Samuel Nach 
Pitz. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri
mentos que acabam de ser lidos serão .despachados à Mesa, 
para decisão, nos termos do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 ~ 
Secretário. 

É lido o seguinte 

.REQUERIMENTO N9 239, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, a transcrição, nos anais 

do Senado Federal, da entrevista dada pelo Sr. Luiz Simões 
Lopes ao jornalista Luiz Caversan, publicada no jornal Folha 
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de S. Paulo, edição do dia 4 de maio de 1992, sol? o título 
"Políticos impedem modernização, diz Lopes". \ 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1992. - Senaâor José 
Eduardo. · 

(A Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) De acordo 
com o art .. 210, do Regimento Interno, o requerimento que 
acaba de ser lido será submetido ao exame da Comissão Dire" 
tora. 

Sobre a mesa, telex que será lído pelo Sr. '1? Secretário. 

• É lido o seguinte 

Min. Ex. - Gab. Min. Ex. CCOMSEX . 
Seção de Relações. Públicas· · . 
Exm? Sr', Senador Mauro Benevides · 
Presidente do Senado Federal 
Praça dos Três Poderes 70160 Brasília/DF 
Tix nr 416/SRP de 30 de abril de 1992. Ensejo comemoração 
Dia do Parlamentar. Apresento vex et. todos integrantes essa 
Casa Legislativa. 
Congratulações exército brasileiro, formulando votos conti
nuado êxito nobilitante missão. Gen. Ex. Carlos Tinoco Ribei-
ro Gomes Ministro do Exército. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevid(!s) -Sobre a me
sa, comunicação, que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 

É lida a seguinte 

Vrasília, 4 de maio de 1992 

com a necessidade de se aprovar a Lei Complementar que 
dispõe sobre a Advocacia-Geral da União, prevista no art. 
131 da Constituição. 

Lembro ao Plenário que, sobre o assunto, se. encontra 
em tramitação, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 
Complementar n9 73, de 1991, de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, visando instituir a Lei Orgânica a que 
se refere o Procurador-Geral da República em seu Ofício. 

É o segui~te o ofício recebido: 

Ofício PGR/GAB/N9 334 
Brasília, 28 de abril de 1992 

Senhor Presidente, 
A condição de Chefe do Ministério Público da União 

e, especificamente, do Ministério Público Federal obriga-me 
a externar a Vossa Excelência, formalmente, minha preocu
pação com a omissão legislativa atinente à Advocacia-Geral 
da União, prevista no art. 131 da Constituição da.República 
Federativa do Brasil,lltteris: · 

"Art. 131. · A Advocacia-Geral da União é a ins
tituição que,. diretamente ou através de órgão vincu
lado, representa a União, judiciale extra judicialmente, 
cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dis
puser sobre sua organização e funcionamento, as ativi
dades de consultaria e assessoramento jurídico do Po-
der Executivo. ' · · ······ · .. · 

§ 19 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 repu
tação ilibada. · 

§ 29 O ingresso nas classes iniciais das carreiras 
da instituição de que trata este artigo far-se·á mediante 
concurso público de provas e títulos. 

§ 39 Na execução da dívida ativa de natureza tri
butária, a representação da União cabe à Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto 
em lei." 

Diz o art. 29 do Ato das Disposiçõe;> Constitucionais 
Transitórias, de 5 de m.ttubro de 1988, que, enquanto não 
aprovadas as leis complementaresrelativas ao Ministério Pú
blico e à Advocac:a-Geral da União,oMinistério Público 
Federal continuará a exercer suas atividades de representante 
judidàl da União. · 

Essà atuação transitória dó Ministério Público· Federal 
já ultrapassá três anos e meio, com graves reflexos nos inte
resses judiciais da União. ' · · 

Dois fatores preponderam no agravamento das dificul
dades encontradas pelo Ministério Público Federal, no exer
cício da representação judicial da União . 

. O primeiro diz respeito às inúmeras causas trabalhistas 
que se processam perante as Juntas de Conciliação e Julga
mento, em .que se exige a presença física do Procurador da 
República, ao.mesmo tempo em que deve estar presente nas 
audiências da Justiça Federal. E mais: as Juntas estão locali
zadas em cidades distantes das capitais, onde estão lotados 
os membros do Ministério Público Federal, tornando-se im
possível o comparecimento simultâneo às audiências que se 
realizam perante Juízos diversos. 

O outro fator de agravamento é o grande número de 
ações em que a Uniãopàssou a ser rf', "m virtude d11 extinção 
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de diversas entidades, como a Portobrás, o IAA etc., princi
palmente no âmbito da Justiça do Traball\o. 

A documentação anexa retrata pâreiàlmente os proble
mas, referentes, apenas, ao Estado do' Rio de Jàneiro, deven
do ser salientado que a situação é a mesma em todo o Brasil. 

A exposição acima. visa resguardar o Ministério Público 
Federal de qualquer crítica ou responsabilidade pelos prejuí
zos porventura suportados pela União, em decorrência da 
impossibilidade de defesa eficiente dos interesses desta, em 
Juízo, bem como e, principalmente, reiterar, agora formal
mente, a necessidade premente de se aprovar a lei comple
mentar da Advocacia-Geral da União: 

Atenciosamente, Aristides Junqueira Alvarenga, Procu
rador-Geral da Repúblic~. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 

Ofício/PR/RJ/RT/N9 78/92 
Em 6-4-1992 

Da: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 
Endereço: Rua México, n9 158- sala 609- Centro RJ 
Ao: Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República 
Assunto: Advocacia da União 

Senhor Procurador-Geral: 
Os Procuradores da República em exercício no Rio de 

Janeiro, que atuam na P Instância e se vêm na contingência 
de defender a União Federal perante aJustiça do TrabalhQ, 
encontramlse diante de tarefa impossível de ser desempe
nhada co,m 1um mínimo de dignidade. 

São hoje 22 (vinte e dois) os Procuradores que acumulam 
a defesa da União junto às 26 Varas Federais. que julgam 
questões cíveis, com as funções de Ministério Público Federal, 
inclusive a distribuição dos assuntos da CODID, e a defesa 
da União nas ações propostas na Justiça do Trabalho (47 
Juntas de Conciliação e Julgamento, sem contar as Juntas 
do interior). Dentre eles ainda está o Procurador que atua 
na Seçã_o Judiciária de Campos. 

Como V. Ex~ bem sabe, o encerramento das liquidações 
de empresas públicas e autarquias federais que tinham sede 
ou representação no Rio de Janeiro, com enorme número 
de servidores, agravou drasticamente o problema. É q~e, além 
de ter duplicado o número de processos sob a nossa responsa
bilidade, nas ações trabalhistas movidas contra essas empresas 
e autarquias é bastante complicada a tarefa de localizar pre
postos e obter informações sobre a matéria de fato (há casos 
em que o Procurador se depara com um verdadeiro "jogo 
de empurra" ao procurar as repartições às quais o assunto 
deveria estar afeto, além da alegação de que desconhecem 
inteiramente os fatos e que os documentos pertinentes esta-
riam em locais inacessíveis). · · . 

Essa situação, por outro lado, eín que os advogados já 
sabem previamente que a defesa da. União· não está sendo· 
plenamente desempenhada, favorece ilegítimas associações 
entre os reclamantes e os eventuais prepostos ou outros funcio
nários dos órgãos interessados no sentido de facilitar a obten
ção de sentenças favoráveis nas ações trabalhistas. 

Do lado dos Juízes, há grande resistência em aceitar que 
os Procuradores não compareçam às audiências, e até mesmo 
a retirada dos autos é,difícil; por estarem sempre os processos . 
com audiência marcada. 

Diante desse gravíssimo quadro, em que a defesa da 
União vem sendo prejudicada, sem que tenhamos ao menos 

a compensação de razoável desempenho das funções institu
cionais de MFP (na verdade essas funções vêm sendo inteira
mente negligenciadas para evitar a perda de prazos e conse
qüentes preclusões na defesa da União), esperamos contar 
com a atuação de V. Ex' para que uma solução seja encon
trada. 

Abaixo enumeramos algumas formas de minimizar o pro
ble.ma até que se resolva o. impasse criado para a aprovação 
pelo Congresso N!lcional da Lei Complementar que deverá 
criar a Advocacia da União: 

1) sensibilizara Supremo Tribunal Federal para que deci
da com rapidez, de preferência de forma favorável, a ADIN 
proposta por V. Ex• relativamente ao art. 240, letra e, da 
Lei n9 8.112/90; 

2) caso o Supremo Tribunal Federal decida que as ações 
individuais dos servidores regidos pela Lei n9 8.112/90 devem 
ser aforadas na Justiça do Trabalho, julgando improcedente 
a ADIN, solicitar ao Tribunal Superior do Trabalho a insta
lação deJuntas privativas para os feitos da União, Estados, 
Municípios e suas autarquias. No Rio de Janeiro o Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho já foi consultado pela Che
fia da Procuradoria e admitiu a possibilidade de instalar Juntas 
especializadas, argumentando, porém, que nada poderia ser 
feito antes de julgada a ADIN acima referida. 

Certos da compreensão e dos esforços que V. Ex~ certa
mente fará para solucionar ou pelo menos reduzir as enormes 
dificuldades que ora nos impedem de exercer a contento as 
relevantes funções que nos foram atribuídas, renovamos-lhe 
nosso respeito e consideração. - Rúbia Maria Santana Theve
nard - João Sergio Leal Pereira - José Homero Fernandes 
de Andrade - Celia Regina Souza Delgado - Tahis Graeff 
- Alcir Molina da Costa. 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro 

Ofício/PR/RJ/SC/N9 6 
Em 19 de abril de 1992 

Encaminhe-se ao Exm9 Sr. Procurador-Geral da Repú
blica, em anexo ao 
ofício n9 PL/RJ/RT n? 78/92. 

RJ, 7-4-92 
ExmªSt! 
Dr~ Célia Regina Souza Delgado 
DD. Procuradora~Geral da Procuradoria da República neste 
Estado 
Rio de Janeiro RJ. 

. Senhora Procuradora-Chefe 
Recebi, em data de hoje, cópia dos expedientes referentes 

à aflitiva situação em que se encontram os Procuradores da 
República que atuam na 1' instância, diantt; do elevado e 
crescente número de feitostrabalhistas ajuizados, na Justiça 
do Trabalho, cóntra a União Federal.. . .. 

Antes de prestar concurso para o Mini~tério Público Fede
ral, fui advogada militante na Justiça do Trabalho, onde atuei 
por cerca de 3 anos defendendo os associaqps de dois expres
sivos sindicatos de trabalhadores (Sindicatodos Rodpviários 
e Sindicato dos Empregados de Condomínios). Conheço, pois, 
perfeitamente o dia-a-dia das Juntas de Conciliação e Julga
mento. Sei que há dias em que o advogado espera a manhã 
ou a tarde inteira por uma única audiência,· que acaba não 
se realizando. 

Não resta dúvida de que é impossível aos colegas que 
atuam na 1 ~ instância acompanhar os processos em andamento 
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na Justiça comum Federal, elaborar contestações,, pareceres, 
razões de reeurso, e demais peças processuais e\ arcar <;om 
semelhante sobrecarga, que lhe toma praticamente todo o 
tempo disponível. . . . . . . . . 

Sei que, no Rio Grande do Sul, por exemplo, era hábit<? 
existir uma Junta. de Conciliação e Julgamento priyativa para 
os eptes públicos, o que possibilit!lva, à época, aos Procura
dores do Estado. e do Município. marca.rem suas audiências 
em dias e horas determinados, com conseqüente: economia 
de tempo. Esta seria, pois, uma solução que já registra' proce-
dentes em seu favor. . 

Também entendo sustentável o pedido de designação de 
Procuradores do Trabalho para defender os interes~es. da 
União junto àquela Justiça, até porque, prevendo o antepro
jeto da, Lei Orgânica a criação de cargos de Procuradores 
Regionais doTrabalho; ós,Procuradores do Trabalho âe 11 

Categoria se restringiriam, talvez, a atuat nos feitos que envol
vessem interesse de inc!lpaze:;, que, à toda evidência, são 
P<?UCQS~ .. 

A hipótese aventada pelos colegas, ademais, tem respaldo 
legal. Cabe-nos, a meuver, apoiá-la, porseus relevantesfun
damentos e pelos danos que poderão advir, para a lJnião 
Federal, caso persista a atual situação. 

Atenciosamente, Sandra Cureau, Procuradora da Repú
blica. 

NOTIFICAÇÜPS TRABAT.TTTSTAS RRCRBTDASNA 

PROÇURADORTA DA RRPÚDJ.TCA 

Janl~iro 
Fevereiro 
Março 
Ahril' 
Mnio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setcmhro 
Ouluhro 
Novembro· 
Dczcmhro 

1991 

276 
134 
519 
274 
256 
360 
262 
320 
3:10 
504 
'372' 
358 

TCllnl............................ :t9C>5 

1992 

2l>5 
444 
522 Suhtotal ... 1.211 

-----------------------------
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

Seção do Distrito F~deral 

Of. 'n9 1.038/92- GP. 
Brasília; 19 de març~ de 1992 

Excelentíssimo .Se~hor . . . . 
Doutor Aristidq~Junqueira Alvarenga 
DD .. Procumdor-Geral ,da República 
Nesta 

AB/AS. , 
Senhor Procurador-Geral, .. . 
Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

do Distrito Federal, dirijo-me a V. Ex' a fim de manifestar 
a preocupação da classe com referência à mensagem do I;3xce
lentíssimo Senhor Presidente da Republica,' enviada ao Con-

gresso Nacional e publicada no Diário Oficial da União, de 
16-3-92, tornando se.l11 efeito o pedido de urgência na trami
tação do Projeto Qe Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 
União. 

Considerando, pois, o compromisso de V. Ex' .com a 
implantação da Lei da Advocacia-Geral da União, solicito 
sua intercessão junto às autoridades competentes para que 
o referido projeto seja aprovado, com a maior urgência possí
vel, evitando, assim, que o País continue a sofrer enormes 
prejuízos com relação às reiteradas condenações judiciais e 
irregularidades administrativas, amplamente divulgadas pela 
imprensa. . . . 

Esperando que minha solicitaÇão mer((ça sua especial aco
lhida, antecipo agradecimentos, renovando a V. Ex' expres
sões de elevada estima e distinto apreço. __. Esdras Dantas, 
Presidente. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Foram enca
minhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos 
Econômicos, •que concluem favoravelmente, com emendas 
que apresenta, aos Projetos de Lei da Câmara n"" 92, de 1991 
e 7, de 1992; e, contrariamente, ao Projeto de Lei do Senado 
n9 18, de 1991 -Complementar. 

Os Projetos de Lei da Câm~ra n9' 92, de 1991, e 7, de 
1992, ficarão sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, 
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d, 
do Regimeb.to Interno. 

O Projeto de Lei dó Senado n9 18, de 1991-Comple
mentar, pot ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, 
ficará sobre a mesa, pelo prazo de 48 horas, para interposição 
de recurso de um décimo da composição do Senado, no sentido 
da tramitação da matéria, nos termos do art; 254, parágrafo 
único, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ·Na sessão 
de 30 de abril último, foi lido o Requerimento n9 208, de 
1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin e outros Senho
res Senadotes, solicitando, nos termos regimentais, a criação 
de uma Comissão Parlamentar de hiquérito destinada a apurar 
as recentes ameaças feitas pela Fifa, de banimento do Brasil 
das competições internacionais de futebol. . · 

A Presidência, em obediência ao art. 7S do Regimento 
Interno designa os seguintes Semidores pará compor ·a Co-
missão: · ·· · 

Titulares 

José Fogaça 
Coutinho Jorge 
Divaldo Suruagy 

João Rocha 

Mário Covas 

Levy Dias , 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PTB 

Suplentes 

Márcio Lacerda 

Meira Filho 

Teotonio Vilela Filho 

Marluce Pinto 



2922 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

·PDT 

Nelson Wedekin 

PRN 

Aureo Mello. 
J l' i"; 

O SR. PRESIDENTE (Mauro ,Be~yídes)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA . 

Item 1: 
,-', 

Votação, emtu'rno'único, do Requerhnenton9142, 
de 1992, de autoria do Senador Maurício Corrêa, sólid
tando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais 
do Senado Fedem!, do artigo .intitulado "Privatização 
das Prisões", de autoria do Dr. Evandro Lins e Silva, 
publicado no Jornal do Brasil,' édição de 4' de abril 
de 1992. · · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores qm:i o apr9vam queiramperm'anecer 

sentados. (Pausa.)· · · · · ·' 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a transcrição ~olicitada: 
Jornal do Brasil ...:.. 4•4-92 · 

. PRIVATIÇÁO DAS PRISÔES 

Evandro Lins e Silva * 
Privatizar é a palavra da mesa, não dicionarizada. Nem 

Cândido de Figueiredo, nem Laudelino, nemAurého (os que 
estavam à mão) a consignam. O verbo é novo, faz parte• do 
jargão político dos nossos dias. Erribora ausente dos léxicos, 
exprime uma idéia, traduz uma intenção e revela um dos 
objetivos primordiais do Governo: tornar privadas ou particu
lares autarquias, sociedades, de economia mista, empresas 
e outros bens e ~~rviços públicos. 

Parece claro que não se pode concordar com uma política 
de privatização à outrance. Sem xenofobia e sem adotar uma 
posição inconoçlasta, a quererdestruir novas conquistas, avan
ços e imagens, há uni limite natural em que esbarra a privati
zação: o interesse nacional de preservar as riquezas essenciais 
e necessárias ao nosso desenvolvimento e à nossas segurança. 

Por outro lado, há serviços que só podem ser desempe
nhados pelo próprio Estado, sob pena de se chegar a situações 
absurdas e até arriscadas, c0mo, por exemplo, pode ocorrer 
com esse projeto em curso no Ministério da Justiça visando 
à privatização das prisões. Antigo cascabulho do direito penal, 
fiquei apreensivo e temeroso de que a idéia encontrasse eco 
e pudesse germinar, sem que tivesse havido uma maior refle
xão sobre o tema. Valendo-me daquele "saber de experiência 
feito", de que fala o gênio Camões, sinto-me no dever de 
intervir no assunto, para conter o ímpeto de açodados privati
zadores. Vamos alertá-los, como fazia o velho vigário na pro
cissão: devagar com o andor qué o santo é de barro ... 

Basta um argumento pragmático, simples, claro, para 
resaltar a impropriedade· e as conseqüências que semelhante 
opção pode acarretar. Respeitadas, as regras dà ·economia 
de n:ercado e da liberdade de contratar (outros dogmas da 
política do Governo), o crime organizado e os narcotraficantes 
certamente não perderão tempo e partirão para adquirir o 
controle das sociedades exploradoras das penitenciárias. hs() 

se já não tiverem organizado, diretamente ou através de testas
de-ferro, suas próprias .efllpresas, tornando-se, simultanea
mente; hóspedese.administradores dos presídios do País. Se
rão empresários. e internos da execução do sistema penal 
com lucros da exploração do serviço. Irão além das atividade~ 
lúdicas do carnaval e do futebol. .. 

O projeto foi combatido pelo professor João Marcello 
de Araújo Júnior, que assinalou o fracasso de tal experiência 
do ponto de vista científico, com a citação das observaçõe~ 
de renomados especialistas, e chamando-a de "cárcere priva-
do". " · 

O Procurador da República Guilherme Magaldi Netto 
em estudo inteligente, na Revista da OAB, destaca um aspect~ 
importante, que bem define a filosofia das privativações, reve
lando·que a maior empresa americana exploradora do "mer
cado carcerário"aptésentou, no ano passado, um faturamento 
de US$55,5 nülh6es. O fundador dessa empresa, Thomas 
Beasley, contou que "a idéia surgiu num coquetel entre uís
ques e canapés, quando alguém 1ançou o desafio de resolver 
o problema penitenciário e ao mesmo tempo ganhar muito 
dinheiro". O talentoso procurador' cómenta, com sarcasmo: 
"Businesss is business~ PolíCia e prisão estão dando lucro. 
A lógica do mercado é tealmente implacável". 
. Eis. todo o pensamento dos privatizadores: eles são os 
idealistas do lucro. O lucro é a solução mágica, a panacéia, 
o abre-te sésamo de toda a vida em sociedade, do progresso, 
da felicidade, da marcha para o primeiro mundo. Até nas 
cadeias ... 

O que impressiona na idéia é que ela representa um espan
toso retrocesso. Caminhou-se muito tempo, séculos, milênios, 
para tornar público o sistema penal. O avanço da civilização 
aboliu a vingança privada, que era a forma primitiva de apenar 
o infrator das normas costumeiras de convívio entre as tribos 

· e os povos antigos. Aos castigos cruéis e ao extermínio de 
grupos. e famílias, sucedeu a forma civilizada do julgamento 
pela-Justiça do Estado, com as garantias legais. Foi a vitória 
do pensamento iluminista do século XVIII, com o reconhe
cimento dos direitos do homem e do cidadão. 

Não vemos como possa ir adiante esse projeto dourado 
com o epíteto de modernidade. Hoje em dia os criminalistas 
empenha'll-se em se desembaraçar da 
prisão a fim de substituí-la por outras alternativas para mani
festar a reprovação da sociedade contra o crime. Ainda agora, 
em 1990, no Congresso da ONU, em Havana, mais de mil 
penalistas exprimiram a convicção e a certeza de que a segre
gação ao individual, além de anti-natural, não ressocializa 
ninguém; ao ~ontrário, perverte, corrompe, degrada, embru
tece, avilta. E uma jaula reprodutora de delinqüentes. Pm 
que insistir nela, já agora com as galas de um estabelecimento 
de fins lucrativos.? · . 

Lucro, lucro, 'lucro, vantagem em tudo, a chamada Lei 
de Gerson está querendo pe~e.trar na nossa seara. Tenhamos 
cuidado e prudência com os pregoeiros da privatização a qual
quer preço (o trocadilho saiu por acaso). Eles fazem lembrar 
o Mercador de Veneza, q1.1e o gênio de Shakespeare criou 
no ano de 1600. Para obter.() lucro, vale qualquer negócio 
ou estipulação. A figur~ de Sfíoylock simboliza o agiota impie
doso, que almeja ganho com. a gat:antia perversa: "Se não 
efetuar o pagamento ... terei direito a uma libra de vossa bela 
carne" ... E o onzenário apontava .o seu devedor ao guardião 

* Ministro aposentado do STF,Presidente da Associação Interna
cional de Direito Penal (Grupo Brasileíro), e àdvogado. 
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da cadeia: "Este é o idiota que emprestava dinlleiro ~em juros. 
Carcereiro, cautela com ele". · · i 

\, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) Item 2:. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 210, 
de 1992, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
solicitando, nos termos do art. 397, I, do Regimento 
I~terno, combinado com o art. 50, § 1~ ~.\1 Constituiç~o 
Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado 
da Economia, Fazenda e Planejamento, Dr. Marcílio 
Marques Moreira para prestar. esclarecimento sobre 
o Sistema Financeiro de Habitação no Brasil. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam·queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessárias. 

O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 98, 
de 1992) do Projeto de De'creto Legislativo n9 8, de 
1992 ( n9 34/91, na Câmara dos Deputados), que ap(ova 
o texto do Convênio para .·o .funcionamento da Sede 
Acadêmica da FLACSO no Brasil, celebrado. entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e a Facul· 
dade Latino-Americana de Ciências Sociais----'- FLAC
SO. 

Em discussão..- (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de' emenda, a 

redação final é considerada definitivamente aprovada, tios 
termos do. art. 324 dó Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 1 

É a seguinte a redação final adrovada. 

Redação . final do :Proj~to de ~becreto 'Legislativo 
nq 8, d!ll992 (n9 34, d!ll991, na Câ~ara dos DeputadoJ>). 

Faço saber que o Congresso Nacioqal aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte. · · 

DECRETO LEGISLATIVO N9 , DE 1992 

Aprova o texto do Convênio para o funcionamento 
da Sede Acadêmica da Flacso no Brasil, celebrado entre 
o Governo d!l República Federativa do Brasil e a Facul· 
dade Latino-Americana de Ciências Sociais ..,- FLAC· 
so. 

Art. 19 É aprovado o texto do Convênio para o funcio
namento da Sede Acadêmica da Flacso no Brasil; celebrado 
entreo Governo da República Federativa do Brasil e a Facul
dade Latino-Americana de Ciências Sociais FLACSO, em 
Brasília, em 3 de dezembro de 1990. 

Pàrágrafo únics{ Estão ~ujeitos à aprovação' do Con
gresso Nàcional qu~isqu\'!i' a tos que possam resultar em revisão 
do referido Convênio,<bem comoquaisquer ajustescomple· 
ment~res que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição 
Fed~ra!, .acaq~tem encargos ou compromissos gravosos ao 
patnmomo nácionaL · 

Art. ,26 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua públicação. 

/ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

Discussão, em turno único, da redação final ( ofere
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer nP 99, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n9 9, de 
1992 (n9 35/91., n,aCâmara dos Deputados), que aprova 
o texto de Emenda ao artigo 56 da Convenção sobre 
Aviação Civil Internacional, concluído em Montreal, 
em 6 de outubro de 1989. 

Em discussão. (Pausa.) , 
Não havendo quem peça a idavta, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, ·apresentação de emenda, a 

redáção final é. considerada initivamente aprovada, nos 
termos do art. 324 do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

· É a segu~nte â redação final aprovada: 

Redàção final do Projeto de Decreto Legislativo 
n?9, ~e 1992 (nP 35, de 1991, na Câmara dos Deputados). 

Faço ~a~er que o Congresso Nacional aprovou nos termos 
doart. 49, i~bisoi, da Constituição, e eu, Presidente do Sena-
do Federal,! rromulgo o seguinte. .. 

D~CRETÜ LEGISLA Tl\'0 N9 DE 1992 

!Aprova o texto de emenda ao art. 56 da Convenção 
sobre Aviação Civil Internacional, concluído em Mon
treal, em 6 de outubro de 1989. 

Art. 19 É aprovado o texto da emenda ao artigo 56 
da Convenção sobre A viação Civil· Internacional, concluído 
'em Montreal, em 6 de outubro de 1989. · , 

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há orador 
inscrito. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap
tista. 

O SR~ LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente~ Sr'' e Srs. Senadores, 
um dos problemas relacionados com a saúde pública do País, 
que vem preocupando as autoridades sanitárias, devido ao 
seu agravamento, refere-se à deficiência visual. 

Li, recentemente, um comentário sobre o resultado de 
uma pesquisa com condutores de veículos que revelou a exis
tência de um grande percentual de motoristas com elevado 
grau de deficiência visual, o que também contribui para a 
insegurança no trânsito. 

Sr. Presidente, e Srs. Senadores, O Brasil é, também, 
um dos recordistas em acidentes do trabalho, mas não se 
sabe ainda eni quanto por ámtó a perda da acuidade visual 
contribui pará estes índices elevados: · 

A deficiência visual também pode contribuir para reduzir 
os 'níveis de aproveitamento escolàr e; ainda, comprometer 
a própria produtividade 'do trabalho. 

Vários fatores são responsáveis pelo desgaste prematuro 
da visão e para a doença dos olhós, entre eles hábitos nocivos, 
deficiência alimentar e a falta de higiene e de procedimentos· 
preventivos. Enfim, muitas perdas poderiam ser evitadas por 
processo educativo e de conscientização da população. 

· Sendo médico, sempre me preocupei com a oftalmologia, 
acompanhando as novàs teori~s e os avanços científicos. 

Mas, a medicina precentivà 'é de grande importância. 
MUitas doenças dos olhos e· problemas da visão poderiam, 
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realmente, ter sido evitados com hábitos e procedimentos 
mais saudáveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o q4adro é, realmente, 
grave. Pesquisa nacional desenvolvida pelo INAM, IPEA e 
IBGE, em 1989, sobre saúde e nutrição,'revelam dados preo
cupantes. 

O Brasil deste último Censo tem cerca de 4 milhões e 
meio de pessoas com cegueira parcial, o que representa 3.13% 
da população, e 127.000 portadores de cegueira total, dos 
quais 60.000 só no Nordeste, onde o percentual dos que têm 
cegueira parcial é mais elevado do qúe das outras regiões, 
que variam de 2.38% na Região Sul, a 3.23% na Norte, sendo 
que a região Nordeste tem 4)6% e é responsável pela elevação 
da média nacional, de 3.13%, como dito anteriormente. 

Ontem, por intermédio do nosso estimado ex-Senador 
e colega médico, Mário Maia, hoje Assessor Parlamentar do 
Ministério da Saúde, recebi uma comunicação de que o Minis
tro Adib Jatene havia baixado uma Portaria Ministerial, insti
tuindo o dia 7 de maio de cada ano como o Dia Nacional 
de Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira. 

Esta providência, aparentemente uma simples portaria, 
é da maior importância, pois se constitui numa iniciativa pi()
neira do órgão máximo de coordenação da saúde pública no 
Brasil despertando o País e a sociedade para este aspecto 
preventivo que não havia ainda merecido a devida atenção, 
enquanto crescia consideravelmente, por parte da população, 
a procura de atendimento curativo nos consultórios de oftal
mologia. 

Este. programa, conforme o prospect() que recebi da As
sessoria_Parlarp.entar do Jyfinistro, prevê uma ação vigorosa 
em pontos básicos e fundamentais visando ptomover a saúde 
ocular, como por ext;:mplo; . · . · . 

-higiene, dieta' aliméntar, imunização, assistência are
cérp.-nascidos e lactentes, orientação à comunidade escolar, 
promovendo a verificação da acuidade 'visual nas crianças que 
começam a freqüentar a escola, e um atendimento especial 
à mulher gestante ou visto, também, o desenvolvimento dos 
bancos.de olhos para possibilitar os transplantes de córnea 
que permitam a devoluçãp da vista às pessoas cegas. 

Assim, amanhã, ql!inta-feira, no auditório. Emílio Ribas, 
do Ministério da Saúde, .haverá a solenidade de lançamento 

··do Carimbo Comemorativo filatélico alusivo a essa importante 
data, nos trabalhos da Secretaria Nacional da Assistência à 
Saúde, por meio do syu Departam,ento específicq, cujo órgão 
executivo,. a Coordenaçã() de Doenças Crônico~Degeneratf
vas, qesenvolverá amplo programa de esclarçcim~nto e cons
cientização intitulado: Programa Nacional de Saúdç Ocular 
e.Prevenção da Çegueira. 

O crescente congestjonamento do atendim1:1nt<;:> médic'o
hospitalar, gerando grandel!despesas para o orçamentodo
méstico e para a s,aúde públiça no ]3rasil, devido a PNlife~ação 
de enfermidades e endemias, que vai, prqgressivam,ente,.,mi
nando a saúde das pessoas, é, em parte, devido à falta de 
cuidados pessoais básicos com a saúde, porfalta de esclareci
mento, conscientização e medidas preventivasa cargo da saú-
de pública. . . . . 

O atual Ministro da Saúde, Professor Adib Jatepe, cpnsa
grado cirurgião, respeitado nacional e internacionalmente ejll 
sua profissão, sensível aos problemas da área, de saúqe, com 
uma longa vivência docente universitária e hospitalar, com 
um considerável conhecimento do sistema de meqicina privada 
e, também, como Sécretá:t:io de Saúde que foi de um Estado 

populoso como São Paulo, sabe que grande parte das doenças 
e dos doentes de hoje poderiam ter sido evitados pela ação 
de campanhas preventivas, como esta de saúde ocular e pre
venção da cegueira, que agora passa a ter o seu dia nacional. 

Como não poderei estar presente a esta solenidade, de 
amanhã, tendo em vista que minha mulher, neste mesmo 
dia, estará recebendo uma significativa homenagem em Ara
caju, envio as minhas congratulações ao eminente Ministro 
Adib Jatene, manifestando-lhe a minha grande admiração e 
o meu aplauso pela sua atuação à frente do Ministério da 
Saúde. 

Finalizando, Sr. Presidente, solicito a transcrição do pros
pecto a que me referi, intitulado Programação Nacional de 
Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira. 

Era o que tinha a dizer,.Sr. Presidente. (Muito bem!) 

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

Ministério da Stnídc 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde 
Departamento de Programas de Saúde 

PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE OCULAR E 
PREVENÇÃO DA CEGUEIRA 

Coordenação de Doenças Crônico-Degenerativas 

. A atenção primária em saúde ocular é um componente 
vital de atenção à saúde e inclui as atividades de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde ocular. 

1 ""7' Informações Básicas para a Promoção da Saúde Ocular 
Denominamos visão. à capacidade dinâmica que .o olho 

tem de perceber o ambiente que o cerca. 
A visão é um dos principais meios de comunicação com 

o ambiente, haja vista que cerca de 80% das informações 
que recebemos são recebidas por seu intermédio. 

As equipes de saúde podem desenvolver ações de saúde 
ocular através da educação em saúde, da detecção precoce 
de problemas oculares e do encaminhamento dos casos, obser
vando os seguintes pontos: 
. cuidados gerais de. saúde - considerando que estas medidas 
se refletem na melhoria da saúde ocular; 
. dieta alimentar - é importante uma alimentação adequada, 
levando-se em conta o valor do aleitamento materno que além 
de conter todos os nutrientes necessários, é rico em vitamina 
A; . 
• imunização- algumas doenças infectocontagiosas como sa
rampo podem causar cegueira, principalmente em crianças 
desnutridas. A rubéola produz catarata congênita em crianças 
cujas mães foram acometidas durante a gestação; 
• prevenção de problemas oculares reconhecimento precoce 
de sinas e sintomas 9e afecções oculares através de medidas 
da acuidade visual, prevenção das infecções dos acidentes 
oculares (cinto de segurança nos veículos). 
2- Saúde Ocular em Recém-Nacido 

A primeira açã() de saúde ocular realiazada no ser humano 
é a instilaçaõ de 1 gota <k colírio de nitrato de prata a 1% 
em ambos os olhos do recém-nascido (método de Credé) para 
prevenção da oftalmia gonocócica, que pode vir a ser a causa 
da cegueira. . . . 

Após o nascimento o exame do globo ocular é de funda
mental importância pois visa a detecção da catarata congênita 
(pupila branca), glaucoma congênito (olho grande e sensibi-
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Jidade excessiva à luz, lacrimejamento), cojuntivite (olho ver
melho, com secreção purulenta) ptose congênita (pálpebra 
caída), acidentes (unhas compridas tanto as da mãe1

• como 
as do recém-nascido), higiene. 
3- Saúde Ocular em Lactentes e Pré-Escolares 

A visão é um aprendizado que evolui com o crescimento 
da criança, que começa efetivamente a "ver" por volta dos· 
6 a 8 meses de idade, com maturação completa da visão em 
torno dos 5 anos de idade. 

É importante acompanhar o desenvolvimento da criança: 
a "desastrada" que cai muito, derruba objetos que vai pegar, 
tem dificuldades em acompanhar brincadeiras de grupo, que 
se aproxima demais da TV ou dos objetos. Deve-se atentar 
aos cuidados que visam a prevenção de acidentes. 

É recomendável a verificação da acuidade visual. 
4- Saúde Ocular dos Escolares e Adolescentes 

É importante a verificação, visual para todas as crianças 
que começam a freqüentar a escola. Deve-se observar se algum 
aluno apresenta: vervelhidão dos olhos após as aulas; lacrime
jamento durante a leitura de um texto; afastamento ou aproxi· 
mação do livro em relação aos olhos durante a leitura; cansaço 
e desinteresse após algumas horas de atividade escolar; dores 
de cabeça, tonturas, náuseas após esforço visual. Deve ser 
repassada noções básicas de higiene pessoal e educação ali
mentar que, de acordo com os recurs9s existentes na região, 
incluam osnutriéntes necessários para uma boa saúde geral 
e ocular. , 

·É conveniente que as adolescentes tenham sido vacinadas 
contra rubéola, pois essa doença pode vir a causar cegueira 
pl!ra o recém-nascidg, caso a ge~tante .a contraia nos 3 primei· 
ros meses de gravidez. Os cuidados de prevenção de acidentes 
com envolvimento ocular é muito importante nesta fase. 
S- A Mulher, o Adulto, o '{rabalhador, o Idoso e a Saúde 
Ocular · · 

Dentre as medidas de controle pré-natal, através de exa
mes laboratoriais, estão a detecção da toxoplasmose e da sífilis. 
O tratamento de infecções ginecológicas previne conjuntivites 
neonatais adquiridas. 

Importante lembrar que muitas afecções ginecológicas 
são assintomáticas. 

Existem necessidaqe de exame ocular peródico em gesc 
tantes de alto risco (hipertensão e. diabéticas, mães de crianças 
deficientes). 

Ação importante é o aconselhamento genético a fim de 
que não haja junção de casais que tragam patologias oculares 
de origem genética tais como miopia progressiva, altas hiper· 
metropias e astigmatismos, retinose pigmentar e outras. 

O adulto, em ger11l na 4~ década, necessita de. óculos 
para ver de. perto e muitas veze~ padece sintomas (cefaléia, 
cansaço e sono ao esforço visual) sem saber a causa. Deve 
portanto, ser examinado,periodicamente. 

Outra ação de extrema importância em adultos é a medida 
da pressão intracocular que sendo alta e não tratada pode 
levar à cegueira. 

Os pacientes diabéticos e hipertensos devem também ser 
examinados e controlados periodicamente, para diagnóstico 
precoce de alterações oculares. 

No trabalho é importante a tomada de medidas de preven
ção de acidentes oculares, como por exemplo, incentivando 
o uso de óculos de proteção e manejo cuidadoso de equipa
mentos. O trabalho deve ser feito também com iluminação 
apropriada. 

Quanto ao idoso, faixa etária em que há maior incidência 
de deficiência visual e cegueira que em grande parte pode 
ser curada com medidas relativamente simples, exemplo: cata
rata cirurgia, glaucoma - tratamento tratamento de 
lesões devido à doenças degenerativas. 
6- Doação de Órgãos 

É grande a importância da doação a fim de que os bancos 
de olhos tenham a possibilidade de efetuar transplantes de 
córnea, devolvendo a visão a pacientes cegos ou grandes defi
cientes visuais, promovendo a integração do envolvimento 
na sociedade. 

A comunidade não tem sido alertada para a maioria dos 
problemas apresentados. 

O SR. PRESOIDENTE (Mauro Benevides) Lembro 
aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado 
para uma Sessão Solene a realizar-se, hoje, às 17h, em home
nagem à inolvidável figura de Tiradentes no transcurso do 
bicentenário de sua morte. 

Portanto, a sessão que se realizará logo a seguir, deverá 
se encerrar antes das 17h. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 15h15mín, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nç 125, 
DE 1991-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
nç 125, de 1991-Complementar (n9 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

19 pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 29pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe· 
, rante à Comissão de Assuntos Econômicos. 

.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 14horas e 50minutos.) 



2926 Quinta-feira 7 DIÁ_l{IO DO CONGRF.SSO _N~c:IONAL (Se~ão II) Maio de 1992 

Ata da 71~ Sessão, em 6 de maio de 1992 
I 

2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49\l Legislatura 

-.EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

\! 

ÀS 15 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN-
TES OS SRS. SENADORES: . 

Alexapdre Costa - Alfredo Campos .:.:_ Alrrtir Gabriel 
- Amazonino Mendes - Aureci Melh '- Beni V eras -
Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dias-'- Chagas 
Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge 
Dario Pereira - Dirceu C~rneiro - Divaldo Surúagy -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Esperidião Amin' J_ 

Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo _;_FranCisco Rollemberg 
Garibaldi Alves Gerson Cama ta -Guilherme Palmeira 

-Henrique Alemeida . Humb'erto Lucena_;_ Hydekel Frei
. tas -Iram Sàraiva- Iráputàn Costa Júnior- Jarbas Pàssa
rinho -João ·calinon - Joãó França - João Rocha':.:__ 
Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho -José Eduardo -José 
Fogaça - José Paulo Biso! José Richa - José Sarney 
-Júlio Campos - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia 
Levy Dias - Lourival Baptista,,- Lucídio Portella -.Magno 
Bacelar- Mansueto de Lavor '- Márcio, Lacerda '- Mar(.::o 
M~cier Mário Covas Marluce Pinto_, Maurício Conêa 
-:Mauro il~nevides Me ira FHho-; Moisés Abrão--, Nel
son Wedekin. _: Odacir Soar~s .. : Onofre Quinan - Pe<lro 
Simon - Rachide Saldanha De.rzi - Raimundo Lira - Ro
naldo Aragão ..,., Ronan Tito ~ Ruy Bacelar --o- Valmir Cam-
pelo Wilson Martins. · 

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -A lista de' 
presértça acusa o'c'Oln:parecitnento de 6TSrs. •Senadores:'Ha-' 
vendo· número regimental, decl'aró abêrtá a 'séssão. · ~ · · .' 

Sob a proteção de Deus, 'iniciarrids' nossos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides) -Há orador 
inscrito. ' ' · • : · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. ... 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB:-L BA. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)·r- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, aproveitando• a sessão de hóje, desejo pedir 
que seja considerado como lido; para;quç;seJa tanscritb'iios 
Anais da Casa, o artigo 'P\.lblicado no Col'reioBrazlliense 
de anteontem, dia 4, sob o título: "Mr. Link e a Petrobrás'·'. 

Considero. importante .que as pessoas. tomem conheci
mento real· daquilo que ocorreu com o Relatório Link. Ouço 
muitas discussões a respeito desse assunto, ·por parte de pes
soas que não tiveram o cuidado de ler o relatório. Aqui, 
embora não seja o relatório, existe a manifestação de um 
engenheiro que tomou parte nos problemas'da época· e que 
escreveu o artigo. Por isso, peço a transcrh;ão dessa matéria, 
bem como do· ofício que recebi do Sr. Ricardo Moura de 
Albuquerque Maranhão·, viee-Diretor de Comunicações da 
Associação dos Engenheiros da Petrobrás, cómunicando um 
novo recorde mundial alcançado pela empresa na perfuração 

I • • . . . 

de poços no mar, em lâmina d'água d~ ?iü metros. Por isso, 
peço q\.le V. Ex~ considere como lido também este ofício. 

Era o que tinha a dizer, Sr .. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIA

. MENTO: 

MR. LINK E A PETRO'SRÁ,S 

.* Carlos Walter M. Campos 

· · Em artigo p~blicado no' Jorn'al do ·Brasil de 29·12-91, 
sob o título "Ainda e sempre, Mr. Línk", o ilustre jornalista 
Barbosa Lima Sobrinho demonstra total desconhecimento so
bre o assunto, bem como emite opiniões absolutamente falsas 
sobre o que teria afirmado o sr. Walter Linkem seu famoso 
"relatório". Fica evidente que o artiCulista, bem como os 
aútbres menóres por ele citados não leram o chamado "Rela
tóiiq Link" que se 'constituiu numll'séHe'de cartas dirigidas 
à Diretoría'Executivada Petrobrás. · · ' · 

A· fiin de q~ese restabde'ça ·a verdàáé sobre o ass'u'nto 
é importante 9ue se enumerem alguns fatós relacionados' cotn 
à atuação 'do Sr. Link .rlo Brasil, 'da qual posso dar; com 
a maior isenção, o meu testemunho pessoal, engenheiro que 
soi.i'da Petrobrás désde 1953, tendo galgado todos os'degraus 
da carreira, chegando .ao carg6 de biretor âe Exploração. · 

~ .: 1) Interessa.dó na formação de u1mi equipe brasileira de 
exploracionistàs, o' Sr. Link propicioií a geólogose geofí~icos, 
entre os quais me inCluo, p'rógramas de'tréinámento'no exte
rior. ,I;:nquani:~ sob sua resp~ns~?ilidade, ac?mpanhou cuida· 
dosam ente· os estudos e programas desenvolvidos mantendo 
contato dh'eto e permanente com professpn!s e ofieritadores. 
Conseguiu; assim; ao longo do tempo, ·formar umà 'equipe 
de p·rofissiónais brasileiros de alto nível·, tendo' eu o privilégio 
de dar prosseguimento a esse 'p'rbgrama. Tal gtupo, no biênio 
1961/1962, estando à Depahanien'tó de Exploração sob ache
fia do·Sr. Frederico W. Langé, iniciou a prospecÇão sisino'
gráfica no mar. Sob minha liderança, descobriu; em 1968·, 
c? :Pri,mei~d carhpo' nd nia'r! ·o · éampd 'de 1.Guaricema. Segui
ram-se o de' Caioba e Ub'ahma é,' em 1974, d de Garoupa, 
na 1Baeia de Campos. Doze anos mais tarae; alcançaríamos 
dois gigantes: Marliri e 'Albacora. Tudo isso se deve aos indis
cutíveis esforços dé uma equipe que se iniciou coma devotàda 
dedicação do Sr. Link e que prosseguiu ao longo do tempo 
como exige a dinâmica das atividades de exploração de petró-
leo. , ' · · · • · , · 

2) Jamais o Sr. LinkáMnou qué não havia mais'petróleo 
para se descobrir, no Brasil. Na verdade, deixou, a' questão 
erri aberto.' Em seu "relatório"· (carta de 29-7-60), encami-

- ·', '• , l j. I l • • , , 

' : Carlos Walter Maritl~ct Campos, ex-diretor da Petrobrás', é engenheiro 
de manas. · · • · · .. · · · · · 
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nhando o programa de exploração para o ano de, 1961, assim 
se expressa: "Na minha o~inião o trabalho sismográfico nessas . 
áreas (bacias paleozóicas) do Amazonas, Maranhão~ Paraná 
é um desperdício, pois as técnicas atuais não podem resolver 
o problema. Talvez daqui a cinco ou dez anos possa set resol~ 
vido pelo desenvolvimento tecnológico". 

Somente em 1978 a Petrobrás conseguiu informações sis
mográficas, ainda que medíocres, suficientes para mapear a 
primeira estrutura portadora de gás, no Vale do Rio Juruá. 

A descoberta de petróleo é uma tarefa que poderálevar 
anos, décadas ou jamais ocorrer, dependendo das caracte
rísticas geológicas da área prospectada ou da tecnologia dispo
nível. O sucesso depende de muitos fatores cuja presença · 
e efetividade não podem ser assegurados antecipadamente. 

3) Em 1963, chegaram ao Brasil dois técnicos russos: 
o geólogo Bakirov e oengenheiro de perf1,1ração Tagiev. Os 
conta tos que travei com eles deram-me uma boa impressão 
quanto a competência profissional, mas os propósitos. dessa 
visita eram claramente políticos. Pretendiam demonstrar que 
o planejamento e a execução dos trabalhos de exploração, 
segundo o estilo norte-americano, eram ineficazes, daí as des~ 
cobertas serem tão limitadas. Deveríamos, segundo eles, per
furar poços profundos no Recôncavo Bàiano, cobrir as imen• 
sas bacias paleozóicas com uma rede de poços estratigráficos 
e assim por diante. · Foram compradas algumas sondas para 
o Recôncavo com capacidade de perfurar até quatro a cinco 
mil metros, sem qualquer conseqüência. . 

· 4) O conselho que o. sr. Link deu à Petrobrás para buscar . 
petróleo no exterior - carta de 29-7-60 l).ão foi levado 
~m consideração ~h o. devido tempo. Poderíamos ter, como 
outras companhias internacionais, aproveitado a oportunidade 
surgida na grande província petrolífera emergente na foz do 
Rio Niger. Tal decisão só iria ocorrer ein 1972, com à criação 
da ,Braspetro, 12 anos após o regresso do Sr. Linkaos 'Estados 
Unidos. 

Caso tivéssemos seguido a sugestão do Sr. Link, teríamos 
assim tido excelentes oportunidades de atuar em exuberantes 
províncias petrolfféras, então em f11se de surgimento, ~gora, 
amadurecendo nossos conheéimentos de exploração e produ~ 
ção de petróleo no âmbito mundial, estàmos ptesen~es 1J.O 
Mar do Nor~e, no Golfo do México e em Angola. . • · . ·. , 

· · 5) O Sr. Juraç:y Magalhães, primeiro presideqte da Petro
brás .e, um dos maiores. estadistas brasileiros,· desempenhou 
com grande competência o seu papel, ·contratando alguém 
que pudesse profissionalizar a exploração de petróleo no Bra
sil. Tal tarefa só poderia ser desempenhada com sucesso por 
alguém que, na época, estivesse familiarizado com o que de 
mais m()derno havia na prospecção de petróleo, como era 
o caso do Sr. Link. . · · · · 

A essa observação não pretendo lançar~qualquer sombra. 
sobre a atuação brilhante de mu~tos dos nossos engçnb.eiros 
de minas e geólogos estrangeiros, cuja contribuição para o 
conhecimento das características geológicas de nosso País e 
de seus recursos minerais foi inestimável. O que me proponho 
é resgatar, com a maior admiração e respeito, o trabalho 
do Sr. Link. 

pela Petroprás, na exploração offshore de petróleo, na Bacia 
de. Campos; Plataforma Continental do Estado do Rio de 
Janeiro. · 

· O novo recorde, atingido com a completação do poço 
7-MRL-9-RJS, em lâmina d'água de 781 metros - a mais 
profunda do mundo para um poço produtor- supera o ante
rior, também da Petrobrás, obtido com o poço 7-MRL-6-RJS, 
errt lâmina d'água de 752 metros. 

O poço 7-MRL-9-RJS que será ativado em junh0, deverá 
produzir 7.000 barris diários e está equipado com um sistema 
de'contenção de areia (gravel-packing) e árvore de natal mo-
lhada. · · · 

Na Bacia de Campos já são mais de 20 os recordes mun
diais alcançados pela Petrobrás, empresa que lidera a explo
ração de petróleo em águas profundas e que receberá, da 
OTC-OFF-SHORE Technology Conference, em maio, na ci
dade de Houston, no Texas, prêmio de reconhecimento pela 
liderança.do setór. 

, .Estes fatos demonstram, de forma inequívoca, a maturi
dade tecnológica da Pe~robrás e o acerto da política nacional 
do petróleo da qual o monopólio estatal é instrumento funda
mental. 

: Aproveitamos o ensejo para renovar aV. Ex~ as nossas 
atencios.as ~audações. ~Ricardo Moura de Albuquerque Ma
ranhão, :Vice~Diretor de Comunicações, A~ociação dos Enge
nheiros da 'Pe~robrás ...,.,... AEPET. 

o' S.R. PRES.DENTE (Mauro Benevides) A Presi-
dência registra, com imenso prazer, a presença, no plenário 
do Senado Federal, de uma Delegação de Parlamentares do 
Paquistão, liderada pela Senadora Noon Jehan Pànezai que, 
na qulllidade de vice-Presidente do Senado daq~ele Pids, diri
ge a Delegação nesta visita ao nosso País .. 

No início. da tarde de hoje,. a. Mesa do Senado Federal, 
recepciónou a Cqmitiva, oferecendo-lhe um almoço no restau
rante do Senàdo Federal ocasião em que, em nome de todos 
os Srs .. Senadores, éxpre~sei a imensa alegria da Casa em 
receber a ilustrada Delegação, e expressei a confiança do 
Çongre~so Nacional.na presença dos representantes do Paquis
tão, em junho, noRio de Janeiro, na Conferência sobre o 
Meio Ambiente ·e. na CÓnferência Interparlamentar que se 
realizará em. Brasília, em novembro deste ano .. 

A Srt· Senadora Noor Jehan Panezai, agradecendo a sau
. dação que lhe transmiti, expressou o propósito do Paquistão 
de fazer-se representar pelo Primeiro-Ministro neste conclave 
no Rio de Janeiro, e ela própria na Conferência Interparla-
mentar, em novembro. . .. 

Na troca de brindes ocorrida, ao erguer nossas taças, 
reciprocamente, expressamos a nossa intenção de manter ain
da .mais alicerçados os vínculos que aproximam o Brasil do 
Paquistão. · 

Faço este registro como saudação à delegação paquis
tanesa que, neste instante, toma assento no plenário do Sena
do Federal. Saúdo, pois, todos os Senadores presentes; saúdo 
o. Embaixador .do Paquistão, que tem sido sempre presente 
nos eventos cívicos promovidos pelo Senado Federal.. 

Gostaríamos que esses esclareciq1entos contribuíssem pa
ra algumas ,reflexões sobre a História da Exploração de Petró

Os Anais do Senado Federal consignarão essa importante· 
Rio de Janeiro, 15 de abril de 1992 --- visita, que se inclui entre aquelas que objetivam, sobretudo, 

aproximar os doispovos, do Brasil e do Paquistão. 

leo no Brasil. 

Senhor Senador, 
. Com orgulho e satisfação estamos nos dirigindo ao nobre 

Senador para comunicar mais um recorde mundial, alcançad~ 

. A homenagem, portanto, ela· Mesa à nobre Senadora 
Noor Jehan e li todos os integrantes da Delegação do Senado 
do Paquistão. 
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SuspendQ. a sessão por cinco minutos, para que os Srs. 
Senadores possam cumprimentar a Delegàção do Paquistão. 

(Suspensa às 15h32min, a sessdo é reaberta às 15h40 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está reaberta 
a sessão. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LIÜ DA CÂMARA 
N9 125-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n9 125, de 1991-Complementar (n9 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das déspesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário', Relator: 
Senador Meira Filho. 

19 pronunciamento: favorável ao Projeto; 
-29 pronunciamento: favorável à Emenda de Ple

nário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apre

sentadas perante à Comissão de Assuntos Econômi
ços.) 

. Com .base no art. 175, alínea e, do Regimento Interno 
da Casa, a matéria é retirada da Ordem do Dia. , 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) A Presi-
dência lembra aos Srs. Senadores que às 17 horas, logo' mais, 
portanto; deverá ser realizada Sessão Solene no Plenário da 
Câmara dos. Deputados, para reverenciar a memória de Tira
dentes, na passag~m do .seu bicentenário, onde discursará 
pelo Senado Federal o nobre Senador Ronan Tito que, pela 
informação que se tem, como sempre acontece, preparou uma 

, bela e magistral peça oratória, que irá proferir logo mais, 
, para deleite espiritual dos Srs.· Senadores e Deputados e, so

bretudo, dos seus conterrâneqs. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais 
havendo a tratar, vou ence'rrar os trabalhos, designando para 
a sessão ordinária a realizar-se amanhã, às 14h30min, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N~ 125-COMPLEMENT AR 

(Em regiíne de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 125, de 1991-Complementar (ng 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com· o funcionalismo 
público, na fórma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-:-19 pronunciamt(nto: favorável ao Projeto; 
9 pronunciamento: fiiVorávelà Emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
~erante à Comis~ão de Assuntos Económicos.) 

-'-2-
REQUERIMENTON9 75, DE 1992 

Votação, 7m turn~ único, do Requerimento n9 75, de 
1992, de autona do Senador Ped.ro Simon, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Fede
ral, dos editoriais publicados nos jornais Zero Hora e Folha 
de S. Paulo, intitulados "Prostituição de Meninas" e "Crianças 
Escravizadas". 

--3-

REQUERIMENTO N9 169, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento ~9 169 de 
1992, de auto~ia do' ~enador Divaldo Suruagy, solicita~do, 
nos term~s regimentais, a tramitação em conjunto do.s Proje
tos de Lei do Senado n9' 12 e 24; de 1992, que dispõe sobre 
a criação de novas situações de movimentação da conta vincu-
lada do trabalhador no FGTS. . 

O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos) 

ATOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTEN9l56, DE 1991 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua co~pe
tência regimental e regulamentar, conformidade com ~delega
ção de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comis
são Diretora, n9 02, de 4 de abril de 1973, e tendo em vist~· 
o qu,e consta do Processo n9 003.880/92-3, resolve apose~tar, 
por invalidez, o servidor DIVINO JOSÉ DE SOUZA; Téc
nico Legislativo, Área de Artesanato, Classe "Especiaí", Pa
drão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos 
do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, § 19, 
e 67 da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim como o art. 11 
da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N9157, DE 1992 

. O Presidente do Senado FedenÍl, Qo uso da su compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade co.m a 
delegação .de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n9 02, de 4 de abril de 1973, etendo 
em vista o que consta do Processo n9 004.288/92-0, resolve 
aposentar, voluntariamente, ARMINDA BELTRÃO, Téc
nico Legislativo, Área de Auxiliar de Enfermargem, Classe 
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a da Consti
tuição da República Federativa do Brasil, combinado com 
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os arts. 192, inciso II, 186, Inciso III, alínea a e 67 da Lei 
n9 8.112, de 1990, bem assim como o art. 11 da 'Resolução 
SFn9 87, de 1989, com proventos integrais, observado o dispos
to no art. 37, inciso XI, da Constituição FederaL 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N~ 158, DE 1991 

O Presidente do Seüado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar, em conform\dade com a 
delegação de competência que lhe fqi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, n9 02, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n? 003.882/92-6, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor JOSÉ RODRIGUES DE 
ARAÚJO, Técnico Legislativo, Área de Assistência de Plená
rios e Portaria, Classe "Especial", Padrão II, do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, 
da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado 
com os artigos 193, 186, inciso I, § 19; e 67 da Lei n9 8.112, 
de 1990, bem assim como 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 Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. , 

ATO DO PRESIDENTE N' 159, DE 1991 

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 02,de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 004.930/92-4, resolve 
aposentar, por invalidez, o servidor JOSÉ ALVES DOS SAN
TOS, Técnico Legislativo, Áreade Artesanato, Classe "Espe
cial", Padrão III1do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
nos termos do art. 40, incisoi, da ConstituiÇão da RepÕblica 
Federativa do Brasil, cómbimido com o art. 186~ inciso I, 
§ 19,' e 67 da Lei n 9 8.112, de 1990, bem assim como ó ·~rt. 
11 da Resolução SF n9 87, de 1989, com proventos integrais, 
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da' Constituição 
Federal. · ' 

Senado Federal, 5 de niaio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, · 

Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N9160, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da su compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora, nQ 02, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do Processo n9 003.880/92-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, OGOBERTO PAIVA DO 
NASCIMENTO, Analista Legislativo, Área de Processo Le
gislativo; Classe "Especial"; Padrão III; do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, 
alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combinado com os artgos 186, inciso III, alínea. c, e 67 da 
Lei n9 8.112, de 1990, bem assim comó o art. 11 da Resolução 
SF n9 87, de 1989, com proventos• proporcionais ao tempo 

de serviço, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. Suador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N9l61, DE 1992 

, p Pr~sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tencta reg1mental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o que 
consta do Proc~sso n9 005.577/92-6, resolve exonerar, a pedi
do,~ Af.!LO SERGIO RA~?S CASSIS, do cargo de Técnico 
Le~tslatlvo, Área de Admtmstração, Classe "Especial", Pa
drao III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal a partir 
de 4 de maio de 1992. ' 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. Senador Mauro 
Benevides, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N9 162, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso da s~a compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo ·com o disposto 
no art. 243, § 29 , da Lei n9 8.112, de 1990, do Ato da Comissão 
Diretora n9 l, de 1991, e tendo em vista o que consta do 
Processo n9 005.060/92-3, resolve exonerar ANTÓNIO AR
RAIS DE OLIVEIRA, do cargo em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código SF-D AS-102.1, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, do Gabinete do Líder dó PDT, Senador 
Maurício Corrêa, a partir de 23 de abril de 1992. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. -Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N9163, DE199i 

O Presidente do Senado Federal, rio uso da sua· compe
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a 

' delegaç'io de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de.acordo'com o disposto 
no art. 243, § 29 , da Lei n9 8.112, de 1990; rto Ato da Comissão 
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o 'que constá do 
Processo n9 005.504/92-9, resolve exonerar, a pedido, SER
GIO DE ALMEIDA BRUNI, do cargo em comissão, de 
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Aluí
zio Bezerra, a partir de 29 de abril de 1992. 

Senado Federal, 5 de m~ip de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO:DO PRESIDENTE N9 164, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto 
no art. 243, § 29, da Lei n9 8.112, de 1990, e no Ato da 
Comissão Diretora n9 1; de 1991, e tendo em vista o que 
consta do Processo n9 005.443/92-0, resolve nomear INAGEL 
COELHO para exercer o cargo, em comissão, de Secretário 
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado 
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Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
Júlio Campos. i · 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. ~ Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N9 165, DE 19.9Z 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de acordo com o disposto 
nos arts. 412 e 414 do Regulamento Administrativo e tendo 
em vista o disposto no Ato n~ 41, de 1992, desta Presidência, 
resolve retificàr o Anexo do Ato desta Presidência n~ 655, 
de 1991, que concedeu Ascensão Funcipnal aos servidores 
aprovados no Processo seletivo interno, realizado em 1989, 
passando a vigorar com as seguintes alterações: 

1. Maria Luiza Q. R. L. Fernandes An. Legisl.-
Psi c. 1' VI Pro c. Legisl. ~ E I. 

2. Honoiina da L. N. Mello - An. Legisl. Bibl. 
-1' VI- Proc. Legisl. E I. 

3. Edilenice J.L. Passos - An. Legisl. - Bibl. - 1~ 
VI - Proc. Legisl -E L 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE N'166, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e em conformidade com 
o disposto no art. 10 da Resolução n~ 146, de 1980, resolve 
retificar os Anexos dos Atos desta Presidência de n~" 41 e 
42, de 1992, publicados no DCN, Seção II, de 12-2-92, que 
concederam Progressão Funcional aos servidores do Senado 
Federal, passando a vigorar com as seguintes alterações: 

ANEXO AO ATO N9 41, DE 1992 
Progressão Horizontal 

I -Categoria Funcional: Analista Legislativo 
I.l Área de Especialização: Processo Legislativo 
Conceito 1-19-1-91 

..... ·Ci~~~~· ;;i~;;; ·d~· P~d;ã~·i P~~~· ~ '?1~i~ã~ 'ii: ................. . 
013.' Marcos Thadeu de Brito Lomanto 

················································································ 
Conceito 2 - 19-7-91 

• o •••••••••••••••• ~ ••• o ••• o •• o •••••••• o •••• ~ •• o ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 

Classe "2~", do Padrão IV para o Padrão V 
006. Denise Maria Vasconcellos Iunes Pereira 
007. Lilian Karla Ferreira do Amaral 
008. Carmem Lucia Cruvinel 

· · · · ·'i: 5 ~A:;~~· d~: E~p~~i~ii~~~ã~; · c~~~~i·~~çã~ · s~~i~i · · · · · · 
Conceito 2 19-7-91 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••• ~ •• 

ANEXO AO ATO N9 42, DE 1992 
Progressão Vertical 

I -Categoria Funcional: Analista Legislativo 

1.2-Área de Especialização: Comunicação Social 
Da Classe "2", Padrão VI, para a Classe "1ª", Padrão I 

001. Paulo César Vieira Xavier 
1.3 -JÁrea de Especialização: Médico-Odontológica 
Da Classe, "2ª", Padrão VI, para a Classe "1 '", Padrão I 

I 

001. Manoel Gonçalves de Araújo 
o o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o.~ •••••• •••••• ~ ••••• •, •••• ,o •••• ••••••••• o •• 

Classe "Especial", do Padrão I para o Padrão II 
001. Manoel Vilela de Magalhães 

•••••••••••••••••••• ".o •••••••••••••••••••••••••••• o • ~ •• o •••••• ••••••••••••••••• 

1.10 -Área de Especialização: Psicologia 

Conceito 2-19-7-91 
Classe "1 ª", do Padrão V para o VI 
001. Maria Luiza Quintanilha R.L. Fernandez 

• * ••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ • ~ ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• ~. 

114 Área de Especialização: Segurança ' 
Conceito 1-1?-1-91 · 

Clàsse "2•", do Padrão IV para o Padrão V 
001. Lourimbergue Alves Pedrosa 

II-Categoria Funcional: Técnico Legislativo 
II.1- Área de Especialização: Processo Legislativo 
Conceito 1-19-1-91 

Classe "Especial", do Padrão I para o Padrão II 
015. Leandro Antony Junior 

................................... ,. ............................................ . 
II.7 Área de Especialização: Artesanato 

Conceito 2-1°-7-91 
Classe "Especial", do Padrão II para o Padrão III 
081. Jorge Emídio Ventura 
082. Vastoaldo Barbosa da Silva 
Classe "Especial", do Padrão I para o Padrão II 
048. Francisco das Chagas Barbosa 

Fica sem efeito a Progressão Horizontal concedida aos 
Auxiliares Legislativos, Área de Portaria, avaliados com o 
Conceito 2 (Antiguidade ),cujos efeitos retroagiriam a 19-7-91, 
em virtude da Resolução n9l6; de 1991, que ascendeu a refe
rida categoria à de Técnico Legislativo em 15-6-91. 

Senado Federal, 5 de maio de 1992. Senador Mauro 
Benevides, Presidente do Senado Federal. 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento n9 52 de 1992-SF, 
destinada a "Apurar denúncias de corrupção, envol
vendo suborno de autoridades". 

5• Reunião, realizada em 19 de abril de 1992 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de mil novecentos 
e noventa e dois, às 16 horas e dez minutos, na Sala n~ 2, 
da Ala Senador Nilo Coelho, reuniu-se a Comissão Parla
mentar de Inquérito, destinada a "Apurar denúncias de cor
rupção, envolvendo suborno de autoridades". Presentes os 
Senhores Senadores Odacir Soares, Cid Sabóia de Carvalho 
e Oziel Carneiro. De acôrdó com o preceito regimental o 
Presidente declara aberta a Sessão especialmente convoéada 
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para ouvir depoimento do Dr. José. Arnaldo Rossi. A Presi
dência Gonvidou o depOente a prestar o juramento. Prestado 
o juramento, o Presidente cOncedeu a palavra !Ío Relator 
para fazer ao depoente algumas indagações. Em seguida a 
palavra é concedida ao depoente que passa a responder as 
indagações do Relator. Satisfeitas as respostas, o depoente 
passou a ser interpelado pelo Presidente e a Relatoria dado 
como satisfeitas. O depoente passa a Secretaria da Comissão 
alguns documentos para serem avaliados pela Comissão. Não 
havendo nenhum Parlamentar inscrito, o Presidente agradece 
a contribuição do depoente aos trabalhos da Comissão e con
voca reunião a realizar-se às 10 horas do dia 2 de abril do 
corrente ano, com a finalidade de ouvir os depoimentos do 
Dr. José Domingos Teixeira Neto '-- Ex-Procurador-Geral 
do INSS e do Dr. Edgar Seraphico de Souza Filho- Ex-Pro
curador do INSS. Nada mais havendo a tratar, o Presidenté 
declara encerrados os trabalhos. E, para constar eu, Joaquim 
Baldoino de Barros Neto - Assistente da Comissão, lavrei 
a presente ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e irá à publicaçãq com o apanhamento taquigráfico. 

Anexo à Ata da 5q Reunião da Comissão Parla
. mentar de Inquérito, criada através do Requerimento 
nç 52 de 1992-SF, destinada a "Apurar denúncias de 
corrupção, envolvendo suborno de autoridades", com 
a finalidade de ouvir depoimento do Dr. José Arnaldo 
Rossi Ex-Presidente do Instituto Nacional de Seguri
dade Social-' INSS, que vai à publicação com a devida 
autorização do Senhor Presidente da Comissão. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice"'Presidente: Senador Mário Covas 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
(Íntegra do, apanhamento taquigráfico da reu-

nilio.) 

Convidado: José Amaldo Rossi 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Há número 
regimental. 

· Está aberta a sessão. 
Convoco o depoente~ Sr. José Àrnaldo Rossi, para prestar 

o juramento. 

O SR. JOSE ARNALDO ROSSI "Juro, como dçver 
d~ consciênCia, dizer toda a verdade, nada omitindo do que 
seja demeu conhecimento, sobre quaisquer fatos relacionados 
com a investigação, a cargo desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, destinada a apurar denúncias de corrupção envol
vendo suborno de autoridades." 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Salvo se for 
do interesse. do depoente, passaria a palavra ao Relator para 
qut.?..i ao invés de um depoimento, faça as perguntas que consi
derar necessárias. 

Com a palavra o eminente Senador Cid Sabóia de Carva
lho, Relator desta CPI. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sr. Presi
dente, temos algumas perguntas previamente elaboradas e 
outtassurgirão, naturalmente, de acordo com as respostas. 

Sv Arnaldo Rossi, o senhot conhece bem o Sr. Volnei 
Ávila? , 

O SR .. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Conheço! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Ele é 
um homem de bem? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Senador, até aqui, 
acho que sim. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor 
sabe da denúncia que ele fez relativamente ao Ministro Antô
nio Rogério Magri com base nesta fita? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Sei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O que 
é que o senhor poderia acrescentar a esse respeito? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI '---'- Acho que é um 
procedimento condenável, independente do mérito da fita. 
Não freqüento, não gosto ou nunca me senti bem em ambiente 
onde as pessoas andam de gravadores ou de outro tipo de 
registro não autorizado por interlocutores. Não é o meu jeito, 
não gosto dessa estória, não é do meu estilo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóil~ de Carvalho) Como 
o senhor soube da existência desta fita? Pela in1prensa, pelo 
Sr. Volnei. ... 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Pela imprensa. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Pergun
to: o senhor já sabia de outros fatos delituosos do Ministro 
Magri ou desses fatos constantes da fita? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. 
' . 

O SR. RELATOR (Ciq Sabóia de Carvalho) -Qual 
era o seu relacionamento com o Ministro Antônio Rogério 
Magri? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Um relacionamento 
formal enquanto eu era o presidente do INSS e, nessa condi
ção, provavelmente, seu auxiliar mais destacado ou, pelo me
nos, o mais responsável, aquele que respondia pela maior 
parte do orçament<;> do Ministério. Eu conhecia o Ministro 
e me dava pessoalmente bem com ele. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Sr. 
Volnei disse que ia dezoito vezes por dia, aproximadamente, 
ao gabinete do Ministro Magri. E o senhor ia quantas vezes 
por dia? 

O SR. JOSÉ .ARNALDO ROSSI- Muito menos, segu
ramente. Não sei nem se diariamente ia. O INSS é uma autar
quia e tem autonomta, evidentemente que o Ministro tinha 
conhecimento da gestão ~ as grandes decisões eram .comuni
cadas a ele ou ele delas participava, mas eu não necessitava 
freqüentar o gabinete do Ministro com essa assiduidade. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O Sr. 
Volnei Ávila admitiu ter mais de uma função. Além da função 
regulamentar, ele teria uma outra função, dentro do Minis
tério, excedente àquela regulamentar, isso porque ele se sentia 
digno da confiança do Presidente, tanto assim que só queria 
levar a denúncia que tinha à pessoa do Presidente e mais 
a ninguém; só queria levar ao Presidente. 

O senhor'saberiadescrever as funções extras do Sr. Volnei 
Ávila? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, ignoro as fun, 
ções extras. Trabalho muito, em relação ao Sr. Volnei e aos 
outros diretores no Instituto, com as competências regimen
tais, ele era o Diretor de Arrecadação e Fiscalização. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O sénhor 
não sabia que ele excedia essa função? 
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O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. Imaginava 
que ele cuidasse apenas de arrecadar e fi~calizar. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Sr. 
Volnei também falou aqui, como também a Deputada Cidinha 
Campos, a respeito de um escândalo repetitivo .na parte dos 
parcelamentos das dívidas dos devedores, portanto, da Previ
dência Social. Queria, primeiramente, confirmar o esquema: 
ele explicou aqui que as dívidas maiores, acima de SOO milhões 
eram parceladas pelo Senhor. É verdade? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não. Senador, eu 
até trouxe aqui matéria legal - e quero passar à Comissão 
-porque há muita fantasia, se me permite, muita desinfor
mação e, no caso da Deputada Cidinha Campos, muita igno
rância, um pouco misturada com má-fé nessa questão. Acho 
que a primeira questão é saber que parcelamento não é crime, 
o parcelamento existe desde sempre. Trouxe, inclusivé, para 
passar às mãos da Comissão, uma relação não exaustiva de 
normas, leis, decretos, portarias, que regulam a matéria e 
fui até 19SO, para não ir mais longe. Então, o parcelamento 
existe, é uma atividade regular da Previdência, como é uma 
atividade regular de qualquer aparelho fiscal ou de qualquer 
atividade arrecadadora. Ele existe na Previdência, no Fisco, 
e existe fora do País. É uma forma que a Previdência encontra, 
no caso específico, de aperfeiçoar e melhorar o seu sistema 
de arrecadação. A vantagem do parcelamento é tamanha por
que o devedor flagrado em inadimplência, tem duas saídas: 
faz a confissão de dívida -paga tudo a vista ou vai ser execu
tado - ,9u, então, parcela. Na hipótese do parcelamento, 
qual é a vantagem da Previdência? A Previdência tem, primei
ro, uma confissão de dívida e, segundo, o compromisso de 
começar a pagar a parcela vincenda. A confissão de .dívida 
dá à Previdência, na hipótese da rescisão do instrumento do 
parcelamento, uma arma de execução poderosíssima, porque 
o devedor, ao parcelar, abre mão de discutir val.or e mérito 
da dívida tributária que se lhe atribui. Essa é a grande vanta
gem do ponto de vista da execução. Segundo, o compromisso 
com as prestações vincendas, porque sabidamente a Previ
dência Social vive da mão para a boca e, vivendo da mão 
para a boca, precisa arrecadar para pagar o mês e a garantia 
de que alguém, que é devedor, e parcela o passado, mas 
começa a pagar, é otimamente bem-vinda para quem cuida 
do caixa da Previdência. · 

Então, o parcelamento, primeiro, não é uma atividade 
criminosa, sempre existiu e está regulamentada por lei. Segun
do, acima de SOO milhões, o presidente do INSS autoriza 
a formalização do parcelamento que é cedido em caráter ex
cepcional. Do caráter excepcional a Deputada Cidinha Cam- · 
pos fez aí um escândalo com essa excepcionalidade. A excep
cionalidade consta de um despacho-padrão preparado pela 
Procuradoria e é excepcional em relação ao parcelamento 
regular ... 

O SR. RELATOR( Cid Sabóia de Carvalho) ... Inter-
rompendo o Senhor, essa excepcionalidade é legal? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - É legal.. Ela tem 
apoio, Senador. Está aqui, trouxe a legislação. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Depois 
V. Ex~ passa à Mesa. Não tem problema. 

. O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI-O caráter da exceção 
está no texto da lei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Isso 
é que eu queria saber de V. Ex•, se o parcelamento excepcional 
não é uma criação administrativa ao arrepio da lei. .. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Claro que não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- ... e, 
sim, um procedimento de acordo com a lei. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI _:_ Claro que não. Se
não V. Ex• teria o presidente do INSS com o poder de atbítrio 
que um monarca não teria para dizer "este paga, este não 
paga; este paga, este não paga". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-E menos 
de SOO milhões, quem parcelava? Quem autorizava? O ato 
que competia ao dirigente maior da Previdência, acima de 
SOO milhões e intermediariamente? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Intermediariamen
te, tenho, também, o texto aqui, mas aého que não vou faltar 
com alguma fidelidade ao texto da lei, mas de 3SO a 500, 
o Diretor de Arrecadação e Fiscalização. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Menos 
as Procuradorias, é verdade? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. No caso, era 
o Dr. Volnei Ávila. As Procuradorias foram no passado. Isto 
tem U!)la história. Quando cheguei à Previdência- acho que 
convém esclarecer isso existia o parcelamento, como sem
pre existiu, em sessenta vezes, sendo que sessenta vezes é 
o limite do período em que se pode renegociar a dívida, a 
dívida parcelada, tendo em conta que se chega ao número 
de parcelas multiplicando a competência vencida e não paga 
por quatro. Nós tínhamos dois tipos - temos ainda hoje 
dois tipos -de parcelamento: o parcelamento regular, o par
celamento normal, o parcelamento de rotina, e o parcela
mento escalonado ou esse que é dado em caráter excepcional, 
mas é um excepcional com apoio e amparo e raízes na lei. 
Esse parcelamento poderia ser requerido tanto nas regiões 
fiscais, que são as unidades básicas da Previdência Social na 
linha de arrecadação e fiscalização, quanto na Procuradoria, 
no caso, na Procuradoria-Geral. 

Começamos logo que se superou o primeiro quadro de 
grandes dificuldades na Previdência - porque é preeiso lem
brar que o INSS é o resultado da fusão do lAPAS, do INPS 
e das antig~s Delegacias Regionais do Trabalho - durante 
um ce~to período, um mês ou dois, a atividade rotine;.ra, 
inClusive, ficou prejudicada por força do tumulto em que se 
deu a reforma administrativa. Mas, logo a seguir, voltamos 
às atividades de rotina e a parcelar. Nessa ocasião- e estou 
falando do primeiro ano do Governo Collor, do ano de 90 
- os parcelamentos - e, agora, se fala muito em parcela
mento, fiz um esforço de memória-, os parcelamentos desse 
nível, os ditos escalonados eram solicitados pela Procuradoria 
no Rio de Janeiro e estavam sendo despachados normalmente. 
Em dezembro daquele ano, o jornal O Estado de S. Paulo 
deu um destaque muito gr~nde a um caso da Construtora 
Guarantã, em São Paulo. Lembro-me até de que o. repórter 
era o Marcelo Faga e foi i com quem falei, especificamente, 
sobre isso. Surpreendi-me com o fato, não das condições do 
parcelamento - esse caso da Guarantã já virou célebre, eu 
defendi na Comissão da Corrupção na Previdência Social, 
há um ano, está tendo até um inquérito na Polícia Federal 
que conheço com certo detalhe-, mas o que me surpreendeu 
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nesse caso foi.a velocidade com que o processo havia sido 
despachado e a rapidez com que havia saído de ~ão Paulo 
e ingressado no Rio, Lembro-me de ter dito a esse repórter 
que isso não mais ocorreria e a minha visão e postura em 
relação a parcelamento é tão clara que já em janeiro de 91, 
o Ministro, por inspiração do INSS, baixou uma portaria deter
minando que os pedidos de parcelamento devessem ser proces
sados a partir da jurisdição do contribuinte, Entendido essa 
jurisdição como o conhecimento da Previdência do primeiro. 
fato em relação à divergência fisco/contribuinte; isso em janei
ro. Ainda assim a Procuradoria continuou a processar pedidos 
de parcelamento. Em abril deste ano, também por inspiração 
do INSS quando digo INSS, no caso, a responsabilidade 
é minha -sugeri ao Ministro uma outra portaria. E aí passa
mos a processar; a partir de então, tod()s os parcelamentos 
normais ou escalonados a partir das regiões fiscais, pela sim
ples razão de que é o setor de fiscalização e arrecadação 
que detém melhor conhecimento das condições do contri
buinte e, portanto, pode definir melhor o parcelamento, que 
exige análise técnica. Eu, Presidente do INSS, me limito a 
homologar decisões de pareceres técnicos. Quer dizer, por 
que a decisão por parcelamento escalonado é do Presidente 
do INSS? É porque há. m(}mentos em que não se parcela, 
Senador. Sobretudo, quando a: economia cresce a 12%, ou 
quando ela cresceu na década de 70, não se parcelava. Na 
década de 80, que, segundo dizem, é a década que nós, brasi
·leiros, jogamos fora, a lei básica do parcelamento escalonado 
é a Portaria n9 2.502 do Ministro Jair Soares, de 8 de maio 
de 91; não por acaso é a década trágica. {:}uer dizer, porque 
na diminuição da atividade econômica há muito mais parcela
mento. Então, aí é que há intervenção do Presidente do INSS, 
para saber se estrategicamente se parcela ou não. Porque 
a decisão de parcelar não é dele. Ela .é em apoio ou apoiada 
sempre na legislação vigente e em pareceres técnicos, formu
lados ora pela Procuradoria, ora pelo setor de Fiscalização 
e Arrecadação. Depois da portaria, repito, de abríl de 91, 
sempre na linha de arrecadação e fiscalização. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóía de Carvalho)- V, S1 

poderia explicar a esta Comissão por que o Ministro Magri 
procurava o Diretor de Arrecadação e Fiscalização e não V. 
S•? Ele tentou corromper também V. S• ou bastaria corromper 
o Sr. Volnei Ávila? · 

0 SR, JOSÉ ARNALDO ROSSI Senador, a pergunta 
é difícil. Ele nunca tentou me corromper. Nunca tentou me 
corromper. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Um 
minutinho. Essa afirmativa é básica para aComissão. Vou 
perguntar formalmente. O Ministro Magri tentou corromper 
V, S•? · 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Não. Nunca. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Nunca. 

O SR, JOSÉ ARNALDO ROSSI- Nunca. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Nessas 
suas idas ao gabinete, ele nunca fez um gesto de cortar a 
sua gravata, como quem diz meio a meio? 

O SR JOSÉ ARNALDO ROSSI-'-'- Não. 

O SR: RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não? 

O SR; JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, Senador. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- E V. 
S' sabia que ele tentava corromper o Sr. Volnei Ávila? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. Não sabia. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Isso 
V, S• ignorava. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI.:.:..;. Ignorava. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -O Minis
tro telefonava para V. S• constantemente? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. Ele às vezes 
falava comigo ao telefone e não raro eram dúvidas que ele 
tinha ou questões que ele imaginava esclarecer e me pedia 
que subisse. Eu trabalhava no segundo andar e ele no oitavo. 
Ele pelo interfone falava comigo e eu subia, ia até o gal?inete. 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho) _jAntes 
dessa história da fita, V. S1 sabia de alguma corrupção do 
Ministro Magri? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. S' 
ignorava qualquer ato de corrupção ativa ou passiva do Minis
tro Magri? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Ignorava. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Qual 
é o momento em que o devedor da Previdência é fraudador? 
Vamos supor, o fato de uma firma dever à Previdência faz 
com que ela já se torna fraudadora? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não. Não. Não! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-Eu queria 
que V. S• descrevesse para a Comissão o que é o devedor 
fraudador e o que é o devedor? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI-O devedor frauda
dor é o devedor que, de alguma maneira, praticou crimes 
contra a Previdência. A hipótese mais comum, Senador, pelo 
menos aqui eu imagino que tenha um maior nível de ocorrên
cia, é o devedor que quita através de processps fraudulentos 
o seu débito. Ou seja, ele finge que quita. E o processo da 
chamada "guia fria" ou do "DARP frio". Agqra, na nossa 
gestão, substituímos esse documento de arrecadação para dar 
até mais segurança a ele. Não se trata mais do DARP. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Seria 
a simulação do pagamento? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI . Exato. Em termos 
jurídicos a simulação do pagamento, aí sim, para obter a 
quitação. A quitação seria falsa. Quer dizer, teríamos um 
não-devedor, porque o que ele imagina é, através da simula
ção, passar-se por contribuinte correto, quando, na verdade, 
não é. E na hipótese de parcelamento, como a Previdência 
trabalha com dados de balanço, para. determinar' se é o caso 
de parcelamento normal ou de parcelamento escalonado, os 
dados de balanço podem ser fraudados, no sentido de que 
adulterados para efeito dessa análise, não é? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Nessa 
hipótese é que há a fraude? 

O SR, JOSÉ ARNALDO ROSSI -Aí há fraude. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O fato 
de dever, somente dever, não há o fraudador? 
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O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. O fato de 
dever não o torna fraudador. Ao contrário i é um cont:ibuinte 
que não consegue resolver as suas obrigações. No Brasll, Sena
dor se colocarmos a questão da Previdência ém debate de 
for~a mais ampla, cairemos no problema estrutural da Previ
dência, que é saber que tipo de contribuinte é capaz de supor
tar os custos da Previdência Social, ou os chamados encargos 
sociais, que atingem vários setores da economia brasileira. 
E, estamos informados, através de dados que circulam, talvez, 
a maior parte dos se tores da economia brasileira não· tem 
a competitividade necessária para gerar renda capaz de supor
tar esses custos. Daí por que se discute tanto formas alterna
tivas de suportar os encargos do orçamento previdenciário. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Sr. 
Volnei Ávila falou aqui em algumas mulheres que iam ao 
gabinete dele, inclusive uma de nome Sheila e outras ~essoas 
que ele nominou aqui na Comissão. Essas mulheres 1am ao 
seu gabinete também? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. s~ 
não as conhece? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Não. 
Conheço Sheila. Das mulheres citadas conheço Sheila, porque 
numa das ocasiões em que fui ao gabinete do Ministro Magri 
ele me apresentou a senhora ou senhorita Sheila já a essa 
altura não sei - como pessoa das suas relações. E eu social
mente fui apresentado a Sheila. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Mas 
ela solicitou algumas providências? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não. Nunca. Nunca. 
Nunca. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Tinha 
ela vinculação com alguma empre~a? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. Que eu sou
besse, não. Eu vim a saber depois, pelos jornais, de que 
ela é ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Agora, 
por que - eu não entendo, queria entender -, por que 
havendo uma figura mais expressiva as pessoas procuravam 
um Diretor de um setor da Previdência? V. S• poderia me 
explicar isso? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Talvez, Senador, 
eu possa avançar um tipo de explicação. 

A minha decisão é baseada nas hipóteses de parcela
mento, repito, é uma decisão de: estamos parcelando ou não 
estamos parcelando'! É uma decisão estratégica. Mas eu admi
nistrativamente homologo os pareceres técnicos. Então se al
guém imagina construir uma hipótese de que levasse a uma 
decisão que o beneficiasse, tem que atuar na área dos parece· 
res técnicos e não na minha. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Na área 
intermediária, portanto. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Sim, não é? · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Então 
isso aí explicaria atividade na área intermediária? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Acredito que sim, 
em tese, sempre, Senador. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)_:. Sim. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI-Não estou afirmando 
nada. Estou tentando responder à Comissão, para entender. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Estou 
procurando do seu depoimento tirar uma ajuda para a Co
missão. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Exato. É sempre 
em tese. Quer dizer, a minha decisão é autorizadora e de 
responsabilidade política do ato de parcelar. Mas, a análise 
de que deve ou não o parcelamento ser feito, em que condi
ções, em que témpo, em que prazo, escalonado, de que forma 
de escalonamento, isso é algo queestá nos pareceres técnicós. 
É evidente que é na área dós pareceres técniCos que alguém 
deve atuar se quer, inclusive, me levara uma decisão enganosa 
ou enganada. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O Presi-
dente da República J)a s1,1a administração intercedeu por algu-
ma firma? · 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSl~ Nunca. Nuncá. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Não 
houve me11or interferêpcia, na 'sua administração, direta do 
Presidente Fernando Collor de Mello? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Nunca. Nunca. Nun-
ca. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Cárvalho)- Pergunto 
a V. S\ sobre computadores contrabandeados. O Sr. Volnei 
Ávila falou aqui em 70 ou 80 computadores corittabimdeados 
e disse que havia sido abortada uma operação de plena fraude 
contra o fisco com o ingresso no País. de centenas.de compu
tadores cont,rabandeados que iriam informatizar a Previdên
cia. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Senador ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)..:._ fergunto 
também se essa informatização era direta para a DATAPREV 
ou se é uma informatização restrita à Previdência em si, s.em 
tocar à DATAPREV? . 

O Sk. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. Duas respos-
tas. Eu pediria licença para dividir em duas questões essa 
pergunta. 

Trago à Comissão, e deveria ter feito issó no início e 
não o fiz, uma relação de 15 documentos, porque eu já havia 
me preparado, inclusive, lendo jornais, quer dizer, para esse 
tipo de denúncia do Dr. Volnei. Eu não sabia, eu não sabia 
que a denúncia do Dr. Volnei era desse tamanho. Que .el~ 
conseguiu, ele disse - se entendi · q\le atr~vés deSS() fato 
que ocorreu na Previdência se abortou uma operação gigan
tesca ... 

O SR. RELATOR (Cid SabÓla de Carvalho)- Éxata
mente. De fraude contra o fisco, contrabando. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Senador, se ine 
permite o humor - porque não devemos perder o humor 
nem diante de acusações tão tolas quanto essa- o Dr. Volnei 
chegou atrasado, porque o prêmio para efeitos especiais do 
Oscar foi dado ontem à noite. É incrív:el que alguém imagine. 
Porque ele devia concorrer com o Kubrick ou com o Lucas. 
O que há, e está· aqui num relatório dé uma comissão de 
sindicância, são 35 computadores compradós, em relação a 
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oito ou seis - já não me lembro, porque também isso não 
é importante nem é do meu nível de Presidente; do INSS 
- havia placas contrabandeadas por conta do negócio da 
reserva de mercado. E, na hora em que os computadores 
foram montados, verificaram que as placas eram contraban
deadas e avisaram à Secretaria de Ciência e Tecnologia e 
a Polícia Federal. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quem 
avisou? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - O INSS, através 
da sua Presidência e da Diretoria de Arrecadação e Fiscali
zação, como a de Administração. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Comu-
nicou a Polícia Federal que havia ... ? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Que havia peças, 
placas ·contrabandeadas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- E não 
quanto ao computador todo em si? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. É a placa. 
Só a placa. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Sim. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -E não são de todos 
.os computadores e muito menos que isso abortou uma opera
ção de invasão de placas contrabandeadas da América do 
Sul. É uma coisadigna da imaginação do Dr~ Volnei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V .. S' 
poderia repetir quantas placas foram encontradas? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Eu não sei, mas 
tem aqui no relatório, Senador. 

O SR; RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sim. 
Se V. S• não puder dizer e isso constar nos documentos, não 
há problema. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Tenho aqui; mas 
dos 35 não chega a 20%. É um caso típico da reserva de 
informática. Faltou peça, e o sujeito pegou ali na esquina 
para substituir depois, mas todas as providências foram toma
das, inclusive comunicação à Polícia ~dera! e à Secretaria 
de Ciência e Tecnologia. 

0 SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Nesse 
caso; existe alguma providência tomada por parte do Dr. Vol
nei? 

O SR. JOSÉ ARNALDO RÜSSI -Não, porque não 
fazia parte da área dele. 

O SR. RELATOR .(CiQ Sabóia de Carvalho) Daí por 
que perguntei sobre as funções extras do Sr. Volnei. Ele admi
tiu aqui que as tinha. 

O Senhor pode prosseguir. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Com relação à infor• 
matização, o que há na Previdência é que, desgraçadamente, 
há um sistema de informatização; de informação de eficiência 
bastante baixa: isso acontece fundamentalmente nos compu
tadores da DATAPREV, que é uma empresa, como se usava 
fazer pa década de 70, que representa, em termos de tecno
logia de informação, o que era o que os técnicos chamam 
de o "estado da arte" em 70, ou seja, um grande centro 
de processamento de dados. Hoje, passados 20 anos, não 

se usa mais, porque a informação e a informática foram para 
o microcomputador, para o processamento difundido, para 
as estações de trabalho, para a rede de micros, e não mais 
para o grande CPD, o Centro de Processamento de Dados. 
Essa sigla abreviada, pode ser também de central de propa
gação de dúvidas. A DATAPREV ficou em esse grande CPD 
que se usava na década de 70, e nãó se usa mais. 

Isso cria para a. Previdência, sempre que vai considerar 
o problema da informatização, uma grande briga, uma grande 
luta corporativa, porque a DATAPREV tem 6 mil funcio
nários, um pessoal que entende que, se a Previdência se puser 
na tecnologia atual, ou seja, a negação do grande Centro 
de Processamento de Dados, eles perdem o emprego. Na 
verdade isso ocorrerá. Repito aqui o que já é até público: 
a única solução para a informatização da Previdência passara 
-compramos os computadores com ou sem placas, quer 
dizer, com ou sem o Dr. Volnei fazendo o relatório pela 
extinção da DATAPREV. Repito isso aqui porque é uma 
oportunidade que tenho para deixar clara essa posição. 

Como o problema da informatização gera sempre essa 
questão, quer dizer, a Previdência quer se informatizar ,precisa 

1 disso, para tanto deve fazê-lo através de micro e de processa
mento difundido, o que contraria a lógica do passado, que 
já não funciona, há sempre um choque corporativo muito 
grande. 

A meu ver, temos que extinguir a DATAPREV, criar 
uma diretoria de informação dentro •do INSS e trabalhar na 
linha da informatização da Previdência através dos recursos 
que a tecnologia nos coloca ao alcance hoje, ou seja processa
mento difundido, microcomputador, rede de micro, estação 
de trabalho. Portanto, nada disso tem a ver com o que a 
DATAPREV significa hoje. , 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-Eu gosta
ria que o Senhor ajudasse a uma compreensão. Como poderia 
haver fraudes na Previdência? Através do parcelamento seria 
uma hipótese? A fiséalização, como funciona? Porque há acu
sação genérica no País de que os fiscais chegam a uma firma 
a autuam com um certo excesso, com toda a forma que a 
lei permitir e ainda um certo excesso. Então, cada auto de 
infração gera um terror na pessoà jurídica ou física do autuado. 
Pergunto: Havia competência do Dr. Volnei ou do Senhor, 
que seria maior, no cargo maior, para variar na importância 
dos autos, ou seja, vàriar a menor? ' 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não. O auto lavrado 
é um documento, Senador. A partir do momentQ em, que 
o fiscal lavra o auto só posso mexer nele adulterando-o fisica
mente, o que não é possível. 

Não concordo com essa afirmação em relação aos fiscais 
da Previdência. Se veio do Dr. Volnei é outra vez leviana. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Essa 
afirmativa não é dele, mas de pessoas que escrevem, que 
dizem que tudo começaria no auto de infração, que seria 
feito com exagero exatamente para os altos administradores 
poderem reduzir, nesse redução, que viria o argumento que 
o Dr. Volnei disse que é doMagri:- Ganhei dinheiro, mas 
não do tr~alhador, como quem diz, foi do empresário. A 
denúnciá~ do Dr. Volnei basicamente diz o seguinte: o Sr. 
Magri,como Ministro, fazia determinadas operações fraudu
lentas, obtinha favores em dinheiro das empresas; mas se 
considerava inocente, porque aquele dinheiro não saía do 
trabalhador, isto é, da contribuição da Previdência Social. 
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Quer dizer, nada se reduzia na contribuição da Previdência, 
talvez sereduzisse o excesso da autuação .. 

! 
O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -'- Não, não tenho 

conhecimento disso, nem dessa prática generálizada, e, ao 
meu ver, Senador, isso seria muito difícil; primeiro, porque 
fazem afirmações levianas e generalizadas com relação a fis
cais, porque ele tem um poder muito grande. A úlinha expe
riência com os fiscais, em particular com os da Previdência, 
não é essa. Há outra vez o complicado problema do prêmio 
de efeitos especiais no fato de o Dr. Volnei imaginar que 
há um acerto do Ministro com um fiscal - pessoa física -'-, 
que vai a uma determinada empresa e aplica um laudo em 
excesso. para depois coagi-lo. E mais uma vez produto da 
fantasia. O empresário é idiota? Não tem contador nem advo
gado? Não existe tributarista no País? Nh1guémdiza ele que 
isso é grosseiro? Entre o Ministro e b fiscal existem escalões 
na Previdência. Penso que o Dr. Volnei poderia ser, além 
de tratar de efeitos especiais, roteirista. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) ~Então, 
como poderia o Ministro fraudar sem o dinheiro do trabalha
dor? O Senhor saberia identificar uma situação como essa? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, Senador. Na 
Previdência se diz o seguinte: é possível fraudar um parcela
mento. Eu gostaria que o Dr. Volnei fosse específico nas 
suas acusações, o que facilitariam ui to. Esse senhorfez carreira 
com acusações inespecíficas, genéricas, abstratas, nas quais 
não determina como, quando, quem, onde, a que horas. Assim 
é muito difícil de se apurar os fatos. Em conseqüência, um 
tipo de cQbertura que busca a notoriedade, o escândalo e' 
o espalhafato. Cheguei aqui e uma jonudista me perguntava: 

Dr. Rossi, o Sr. trouxe prova da sua inocência? Chegamos 
a esse ponto com as acusações que o Dr. Volnei é capaz 
de formular. 

Eu gostaria de saber: onde, ertr que parcelamento ele 
acusa o Ministro ou a mim. Creio que, se soubermos isso, 
o Ministro pode defender-se, como estou fazendo hoje aqui. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Ele disse 
que muita gente que saiu daPrevidência contiÍmava a ter 
uma larga influência nesse órgão. O Senhor saberia indicar 
como se tem influência na Previdência? Se a Previdência atua, 
evidentemente, através de números, a infração se reflete em 
tal situação, em tal circunstância, como poderia alguém, dei
xando a Previdência, ter influência? .E para quê? Qual seria 
essa influência que' teriam pessoas que trabalharam lá e que 
já 'não trabalham? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Senador, outra vez 
não sei como responder. Infelizmente para quê? Exercida 
sobre quem? Com que objetivo? As questões precisam ganhar 
um certo nível de concretude, porque, caso contrário não 
podem sequer ser respondidas. Fiçamos todos aqui, já começo 
a me sentir assim, vítimas do Dr. Volnei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-0 Senhor 
conhece o José Domingos Teixeira Neto, ex-Procurador-Geral· 
do INSS? 

O SR. JOSÉ 'ARNALDO ROSSI- Conheço. 
O SR. RELATOR (CID SABÓIA DE CARVALHO) 

-Ele é aposentado? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -- Não que eu saiba, 
não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de .Carvalho) -Mas 
ainda exerce algum cargo dentro do INSS? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Não. 

O SR RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)....,-- Conti
nuou tendo influência depois que saiu? O Senhor saberia infor
mar? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não, até porque 
o Dr. Teixeira Neto saiu junto comigo, na demissão do Minis
tro Magri. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Era um 
cargo de confiança do senhor. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não, o cargo de 
Procurador é um cargo de confiança e de nomeação do Presi
dente da República. 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho)-OSenhor 
teve algum atrito com ele? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI ~-Não, mas, s<,Ibida
mente, a casa toda sabia que ele não era alguém do tneu 
agrado. Ele foi nomeado ·sem que eu fosse éonsultado na 
outra crise da Previdência, a exemplo do Dr. Volnei, que 
também foi nomeado sem que eu gostasse. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Senhor 
saberia indicar algum ato irregular do Sr. José Domingos Tei
xeira Neto? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Por que 
não era do seu agrado? Questão ·de simpatia pessoal ou de 
comportamento? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não, questão de 
qualificação profissional específica para ser Procurador da Pre
vidência. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Ele não 
tinha conheci'mentos de direito previdenciário? 

O SR. JOSÉ ARNADO ROSSI -'---Não. Ele é um advo· 
gado, vinha de fora, mas preferi - batalhei por isso -
um Procurador, alguém da casa que conhecesse os problemas 
de arrecadação e de fiscalização, sobretudo de execução fiscal 
e de defesa da Previdência na área de· benefícios e de revisio
nais, quer dizer, em ações d~ benefícios, enfim, um conheci
mento específico dedireito administrativo, que não era a espe
cialidade do Dr. Teixeira Neto, que é um falencista no Rio 
de Janeiro. 

Então, o meu problema com o Dr. Teixeira Neto não 
é pessoal neni estou fázendo juízos niorais sobre ele, estou 
dizendo que eu preferia um outro perfil, \uh perfil de um 
Procurador da Previdência que me montasse uma Procura· 
do ria. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)~- Então 
seria uma questão de habilitação profissional? 

O SR. JOSÉ ARNALDO RÓSSI -.Evidente, específicfl. 
O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor. 

conhece Tainá de. Sousa Coelho? É do seu tempo? É atual 
Procurador do INSS? 
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O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Conheço. Ele foi 
Procurador do INSS, Procurador substituto, na minpa gestão, 
até que foi afastado pela nomeação do Dr. Teixeira Neto, 
na crise anterior da Previdência. O Dr. Ta{na é um Procurador 
de 35 ou 36 anos de Previdência, e eu o encontrei na casa, 
ele era Procurador do IAP AS. O que fiz fqi mantê-lo na 
fusão. Eu o conheci lá. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Sr. 
conhece Edgar Seráphico? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Não. Fiquei sabendo 
da existência desse senhor pelos jornais, porque ganhou noto
riedade junto com o Dr. Volnei nesse episódio de "vamos 
denunciar". Quer dizer, o bloco hoje a gente denuncia porque 
sexta-feira não tem mais. Alguma coisa desse tipo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Zamber 
Martins de Azevedo, o senhor o conhece? 

O SR. JOSÉ AR~ALDO ROSSI- Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-O Senhor 
J)ineu Alves de Almeida é do seu tempo? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, não conheço. 

O SR. RELATOR (Cid SabÓia de Carvalho)- O Senhor 
conhece o Deputado Paulo Octáyio? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Conheço. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Tem 
relações de amizade com o Deputado Paulo Octávio? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Eu não poderia 
dizer que são relações de amizade. Tenho relacionamento 
formal com o Deputado, quer dizer, conheço-o de "bom-dia", 
"boa-tarde;'. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Ele algu
ma vez interveio junto ao senhor para obter parcelamento 
de alguma firma, de alguma pessoa amiga dele, da sua influên
cia? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- ]'Jão, nunca .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de <.:;arvalho)- Ele nunca 
falou ao senhor sobre a empresa Confederal? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI _:_Não, jamais falou. 
Até porque, Senador, além de desonesto, eu precisaria ser 
tolo se falasse oti fizesse algo em relação à Confederal, porque 
essa é uma empresa da qual tràtamos há um ano; Estou depon
do hoje aqui no dia 19 de abril, depus no dia 4 de abril do 
ano passado na Comissão da Previdência, onde o grande es
cândalo era exatamente sobre a Confederal. 

Se eu, entre aquele momento e este, fosse me meter 
com a Confederal, eu deveria ser preso,, não por qualquer 
ato aético, mas por. falta de inteligência grave e explícita. 
Essa questão está resolvida agora, porque a empresa recorreu 
ao Conselho de Recursos da Previdência· Social depois de 
uma briga enorme entre a nossa região fiscal, a região fiscal 
da Previdência, tentando fazer .valer a sua visão de infração 
da Confederal e esta resistindo. A empresa estava na lista 
dos devedores, e agora, como recorreu ao Conselho de Recur
sos da Previdência Social, saiu da lista de devedores. 

Não vamos estar aqui, Senador, mas seria interessante 
chamar a Deputada Cidinha Campos daqui a 7 anos para 
ela dispensar um pouco de atenção ao conceito de problema 
do parcelamento, e. também o Dr; Volnei. 

A Confederal recorreu agora, se tivéssemos parcelado 
~ que não se diga que estou propondo o parcelamento da 
Confederal não poderia haver o recurso, e a empresa assu
miria tudo em relação à Previdência, porque confessaria o 
débito e renunciaria à discussão de mérito e valor do seu 
débito. Isso se tivéssemos parcelado o débito da Confederal 
agora. 

Comprometer-se~ía com prestações vincendas. Não pa
gasse três, eu executaria a Confederal com instrumento dé 
execução que qualquer advogado em início de carreira sabe 
que é muito melhor, porque é uma confissão de dívida que 
não pode ser contestada. Issó não aconteceu. O que vai ocor
rer? Vamos ficar, no mínimo, 2 anos ou 2 anos e meio discu~ 
tindo no Conselho de Recursos da Previdência Social, na fase 
agora ádministrativa, o'problema da Confederal. Uma desgra
ça do recurso, que também quis extínguir e não consegui, 
porque não é por aí que ,vamos acertar a vida da Previdência, 
é que a decisão do Conselho de Recursos obriga a Previdência 
mas não o contribuinte nem o. segurado, se a Confederal não 
se conformar vai ter que ser executada pela Previdência. E 
aí com: a morosidade da Justiça brasileira, são mais 4 anos. 
Então, já temos um que estamos discutindo, mais 3 rio Conse
lho,. e mais 4, vai para 8. Parcelar a Confederal em 5 é 
bom neg_ócio. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)~ Deixa-me 
ver se entendi o que o senhor diss~ .Parcelar, no seu conceito, 
ao· invés de ser um delito, seria, neste caso específico, um 
ato de inteligência e em favor dos cofres da Previdência, por
que ela recobraria êm 5 anps () que vái discutir daqui a 8 
anos, após o contrato. · 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Sem dúvida, e teria 
a garantia de estar recebendo da C:onfederal . as prestações 
vincendas, e agora nãq está,. porque a Confederal, com o 
recurso, não paga a PrevidênCia, e se eu quiser discutir será 
um outro auto de infração, do qual ela recorre novamente 
para o Conselho. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) A Depu
tada Cidinha Campos acusou inclusive Deputados. S. Ex•' 
fez questão de mencionar o nome do Deputado Paes de An
drade. 

Quantas vezes o Deputado Paes de Andrade procurou 
o Senhor? 

O SR. JOSÉ ARNALDO RÜSSI Nunca. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-- O Senho 
O conhece? ' 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, não o conheço. 

Hoje sei; de jornal, que essa empresa Confederal é de 
um aparentado do Deputado Paés de Andrade. · 

O que ocorre com a Deputada Cidinha Campos --'-- é 
que S. Ex• montou uma central produtora de denúncia, quer 
dizer, não é exatamente produtora. Temos ressentidos de todo 
tipo reforma administrativa, no INSS, há pessoas postas em 
disponibilidade. Demiti um senhor que é o o principal infor
mante dela - que foi um cachorrinho da ditadura durante 
cinco ou até oito anos, com registro. Essas aves de arribação 
da democracia, hoje vêm aqui e dizem que não eram. Antes 
faziam denúncias ao SNI, agora como não existe mais o SNI, 
as fazem para a Deputada Cidinha Campos, e ela as põe 
no ar. 
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Comecei a ficar preocupado, porque até há pouco tempo, 
pensav~ que a Deputada Cidinha Campos era uma ameaça 
para mtm. ·, · 

Mas, agora, estou achando que, como subiu n11s ·pesqui
sas, ela é uma ameaça para o povo do Rio de Janeiro, o 
que me deixa na companhia de muit~ gente. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de. Carv11lho) ":-- Pergun
to, há um fisc11l de. non1e Artur, se não estou engànado que 
ocupava um cargo de confiança. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Esse é o cidadão 
que eu não quis nominar, que era um informante dos Qrgãos 
de segurança e que em boa hora demeti. Ele não se conform<;)u 
e move, contra mim, contra a Previdência e contra a adminis-
tração do INSS, uma guerra sem ,quartel. · · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)~ Faço 
uma pergunta que para nós é básica. Foi o' Deputado· Paes 
de Andrade que pediu ao senhor para demitir o Sr. Artur? 

O SR. JÓSÉ ARNALDO ROSSI - Não. Claro, que 
não. Demiti o Sr. Artur, quando soube da sua história .. 

Quando começou a trabalhar na auditoria, ele demons
trou claramente não ter o perfil que eu precisava para ser 
auditor. . .. .. • 

Está registrado nas notas taquigráficas o meu depoimento 
de um ano atrás a respeito do Sr. Ar,tur,mas vou repet,ir 
para não se perder muito tempo cbm ele; Ele não tinha·pe:rfil 
para ser auditor. Com a sua atividade de delator de carteirinha 
ele havia acumulado tal nível de resistência na instituição 
que nãO" podia ser auditor da Cas11, pelo menos o auditor 
que eu sonhava. Nessas condições o demiti: · 

·. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carv.alho)'~ Foi o 
senhor que o demitiu por sua livre delil:!eração? · · . , 

O .SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI .:_ Por nece~sidade 
de serviço. Porque ele não tinha e não tem .o perfil adéquado 
para ser aúditor da Previdência. ··.·•·· , · . '· 

O SR. RELATOR (Cid Sabóía de Cal:vaíhç) ..._;Crê' o 
senhor, que durante a sua administração, atràvés de l?arcela
mento ou de outras medidas, a Previdência teye os'seus cofres 
lesados? . , . · . , . . · 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -·Não. Atrávés de. 
parcelamento, não sem dúvida. ' 

. A Previdência teve, na winha administração infelizmente, 
seus cofres lesados naquilQ que é ,a tradição da fraude na 
Previdência, dada a baixa eficiência do seu sistema de informa-
ção, repito. , , .·· ,: ... 

Deve ter acontecido. Na minha gestão, infelizmente, para 
mim aconteceu aquela fraude gigantesca rio Rio 'de Janeiro, 
dita e havida como um escândalo excepcional, dos 20'm~lhões 
de dólares. · · · , . · . ' 

Isso se deu desgraçadamente na minha administração. 
Não posso fugir disso. . · . , ·· 

Acho que há fraude corriqueiras de benefício· todos os 
dias. Só serão evitadas quando formos capazes de arquitetar 
e estruturar sistemas novos de informações que. nos âêem 
o mínimo de controle, que é o que a Previtlência não tep1 
hoje. · ' 

O. SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Pela 
sua experiência, Dr. Rossi, as fraudes maiores acontecem 
para que o dinheiro não chegue à Previdência, ou acontecem · 

com o dinheiro .da Previdência, com a saída irregular dele, 
·com .falsos benefícios, falsas pensões, aposentadorias incle
vidas com o tempo també'm fraudado? 

Há pessoas que recebem o mesmo benefício em várias 
cidades diferentes, o auxílio-maternidade repetido. A fraude 
é maior no dinheiro que entra ou no dinheiro que sai? 

Na sua administração como foi? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Afora o caso. do 
Rio da Janeiro, hoje, eu diria que a fraude ocorre mais na 
área de benefício onde haveria um-desperdício, por falta de 
controle. . . • · ' . 

Tenho um trabalho de revisão de benefícios feito - este 
é outro motivo de denúncia- pelo Banco do Brasil e pela 
Associação de Aposentados do Banco do Brasil, onde, talvez, 
fizemos a maior tentativa de auditoria deste País, imobilizando 
mil e duzentas pessoas para auditarem em postos de bene
fícios. 

Escolhemos em torno de 1 milhão, 120 ou 115 mil proces
sos. Deste não encontramos cerca de 17%. Mas, ainda assim, 
compulsando fisicamente um a um, quase 900 mil processos 
de benefícios, chegamos a um nível de erro não é necessa
riamente fraude, no sentido de intenção de lesar a Previdência 
:rpas de descamiilho, de omissão de engano por falta de preparo 
do pessoal. Encontramos um nível muito grande de evasão 
de recursos. 

Nesta linha é que precisamos urgentemente construir os 
sistemas de controle, para evitar q~e isso continue. 

. OSR. RELATOR (Cid SabóiadeCarvalho) -0 senhor 
trabalhou com o Sr. Vonei, ·trabalhou com o Sr. Artur e 
ódemitiu. · 

Gostaria de lhe fazer uma pergunta dentro do univyrso 
da sua convivência, durante a sua administração. · 

Admite-se em detetminadas correntes, que o Ministro 
Magri poderia e~tar testando o Sr. Volnei com aquelas propos
tas; e até criando uma história fantasiosa. É uma versão dele. 

Teria recebido, sem ter recebido. 
O senhor saberia indicar se.r póssível essa versão. Por 

que razão o Ministro testaria o Sr. Volnei? 

Por que ele teria que ser testado? 
. . A ser verdade, o senhor responde se souber, não tem 

nenhuma obrigatoriedade em responder esta pergunta. 

, ,O SR .. JÚSÉ ARNALDO ROSSI- Quero. Como o 
Senhor mesmo disse. há pouco, estou aqui para ajudar a Comis
são. É meu dever. de cidadão e de ex~administrador público 
fazer tudo ao meu alcance para que a Comissão tenha êxito .. 

Não.~ questão de boa ou má vontade. Deparo-me com 
uma dificuldade real de trabalhar nesta suposição. 

. Não é o meu estilo. Eu não selecionaria pessoas para 
trabalharem comigo através de métodos deste tipo. 

. Há çmtras maneiras de se verificar a confiança que se 
pode ter .em outras pessoas. A passagem do Ministro Magri 
pelo movimento sindical e a sua vida pública revelam que 
é um homem de atitudes próprias. Possui características bas
tante particulares. · 

De modo que o que vale para mim, eventualmente, pode 
não valer para· o Ministro Magri. · 

Honorabilidade, honradez, seriedade no serviço público 
e fora dele são absolutamente desejáveis. 

· Numa máquina gigantesca, como a Previdência Social, 
que lida com um volume de recursos e que é sabidamente 
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frágil do ponto de vista de controle, o seu principal adminis
trador deve estar preocupado com o nível de hopestidade 
pessoal das pessoas que o cercam. 

Esta é a preocupação legítima. 
A maneira.de verificar esta honestidade é algo quenão 

tenho condições de avaliar. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor 
foi omisso em quê? 

Quais os fatos que poderiam caracterizar a sua omissão? 
Isso faz parte do todo dos depoimentos que indicam, no Minis· 
tério da Previdência, absoluta fragilidade de determinadas 
omissões, no âmbito do INSS, na sua administração, segundo 
as acusações aqui trazidas. 

Quais foram as omissões em que o Senhor poderia ter 
incorrido? O senhor saberia indicar essas omissõe~? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. É ouÚ~ vez 
uma pergunta difícil. Eu não saberia indicá-las. 

Provavelmente, não fiz tudo o que deveria ter feito. 
A omissão, num foro ·deste tipo, num espaço como a 

Comissão, tem um caráter penal. É uma omisl)ão deliberada, 
dolosa. Esse tipo' de omissão, pelo que lembre, eu jamais 
cometi. ·· · · 

Posso ter feito prioridade, equivocadamente, ter feito 
coisas que não deveria fazer em lugar de outras que eu deveria 
ter feito. 

Só não erra quem não' faz i 
Neste . tipo ~e conceito de erro, . posso assumir alguma 

omissão. . , 
Mas orgulho-me da minha administração à frente da Pre

vidência Social, ao longo de 22 meses, pois com o grau de 
extensão e de profundidade das dificuldades encontradas, fui 
capaz de desenvolver um trabalho. . · · 

É 11m trabalho que deitou raízes e que se for continuado, 
em algumas linhas, vai frutificar. · 

Durante este período, pensei a Previdência Social uma 
proposta pública para discussão de sua reestruturáção. Apro
veitei um impulso em que a Previdência vinha 1 de· moderni
zação e de atualização dos seus processos e procedimentos 
edeisegmento aele, o queresultou em 28pro]etosdemoder
rliiaçã'?. Em dezembro eu os trouxe ao Congresso Nacional. 
Listamos todas as recomendàções da CPI da Previdência e 
não deixamos nem sequer uma dessas recomendações não 
incluídas em nenhum desses 28 itens dos processos de moder-
nização. · · 

. Trouxe, inclusive, este relatório, porque acho que o Con
gresso Nacional nos ajudaria muito se perseguisse a exe:cução 
dos projetos, ou desses ou de outros alternativos, mas, desde 
que atendessem as recomendações listadas pela· Comissão, 
para que não tivéssemos uma outra Comissão de Corrúpção 
da Previdência e ficássemos apenas na décima nona. Então 
a minha administração não foi omissa, ào contrário, foi bas
tante comprometida com a reforma e, sobretudo, com a mo
dernização da Previdência. Até porque, Senador, moralidade, 
não' moralismo, sobretudo o moralismo falso até o Dr. Volnei 
é capaz de falso moralismo mas moralidade é uma coisa êon
creta, direita, moralidade na• Previdência significa1moderni
zação, sem dúvida, para redução do espaço da corrupção; 
porque senão fica moralismo e é só discurso. 

O S,R. RELATOR (Cid Sabóia. de Carvalho)- O Sr. 
Volnei Avila trouxe para a Comissão; há poucos dias, uma 

série de documentos. Muitos desses documentos são atos ad
ministrativos de V. Ex~. Esses atos administrativos, não na 
interpretação do Relator, que ainda não cuidou disso, está 
coletando apenas material, mas na interpretação do Dr. Vol
nei o Senhor baixava atos administrativos - e aí seria ação 
e não omissão. O Senhor baixava atos indiretos que inviabili
zavam, por inteiro, segundo o Sr. Volnei a atividade dele 
como Diretor de ArrecadaçãO e Fiscalização. Seriam atos ad
ministrativos dentro da sua competência, mas que teriam o 
efeito de e&vaziar a atividade do Sr. Volnei. O Senhor, alguma 
v~.z deliberadamente fez isso? O. Senhor se lembra quais foram 
esses atos que aqui estão na Comissão? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Se
nhor, alguma vez, foi orienta,do tecnicamente por algum asses· 
sor para baixar,uma portaria para esvaziar o Dr. Volnei? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não! Até porque 
não achava que o Dr. Volnei estivesse tão cheio assim (Risos). 
Não achava que ele estivesse tão cheio assim que necessitasse 
de um esvaziamento deliberado de minha parte. Acho que 
é putra vez uma fantasia megalómana do Dr. Volnei imaginar 
q~e eu o prejudiquei deliberadamente. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 Senhor 
nunca baixou nenhum ato específico· para impedir uma ação 
do Dr. Volnei'? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI 
não! 

Sem dúvida que 

.. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Tecnica· 
mente ele poderia ter uma àção independente da sua função, 
quer dizer, sem a sua autorização? · 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSl.,.- Não. Ele tem gestão 
direta sobre a área dele, com competência regimental come
tida. 

·. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Mas 
direta? Sai da Previdência um ato do Diretor de arrecadação 
sen;t passar g~l,o gabinete?, 

O SR. JOSÉ ARNALDQ ROSSI Sai! Na área dele, 
ele tem inteira competência píua expedir avisos. No caso são 
ordens de serviços da competência do Diretor. 

· O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Então 
ficaria restrito, o ato que ele praticasse estaria irremedia
velmente restrito a arrecadar e fiscalizar? 

O SR.·JOSÉ ARNALDO ROSSI- Sim! Porque ele 
é, afinal, o Diretor de Arrecadação e Fiscalização. Ele não 
é nem o Presidente da Instituição, nem o Diretor de Bene
fícios, nem·é Ministro. 

.. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Cárvalho)- E por 
qú~ ele iria dezoito vezes, nuin dia, ao gabinete do Ministro? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI ......c. Não sei, Senador! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Senhor 
te,m noção dJsso? .. . . . 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não sei! Não sei! 
Não sei! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) A acusa· 
ção mais séria dele contra V. Ex~ é essa linha de documentos 
em que ele interpreta como impedientes para a função dele .. 
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O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Repito, Senador, 
acho que é megalomania do Dr. Volnei uma vez que até 
agora fico surpreso, porque eu sabia qud, ele militava nessa 
faixa da denúnica irresponsável, mas agora fico mais preocu
pado, porque é da defesa irresponsável também. Porque ele 
imaginar que eu saísse dos meus cuidados, com tudo que 
eu tinha para fazer, para prejudicá-lo! É realmente surpreen
dente. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Algum 
dia ele procurou o Senhor para se dizer magoado pelo Ministro 
Magri em face de tentativas de corrupção? 

Ele nunca se queixou ao Senhor? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não! Não! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Senhor 
conhece alguém a quem ele tenha se queixado? Ou alguém 
comunicou esse fato ao Senhor? 

O SR. JOSE ARNALDO ROSSI- Não! Não! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não 
recebeu nenhuma carta sobre isso? O Senhor não tem nenhu
ma carta, correspondência, ofício, uma denúnCia? Nunca rece
beu nenhum telefonema que indicasse essa corrupção ativa 
do Sr. Ministro sobre o Sr. Volney 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Não, Nunca! Não 
leio todas as cartas e estou aqui agora preocupado, porque 
é uma carta anônima. 

O SR:. RELATOR (Cid Sabóia deCarvalho) Estou 
perguntando de algum modo se o Senhor foi notificado, por
que, na verdade, não estou me referindo a uma peça que 
eu conheça e esteja querendo armar alguma coisa para o 
Senhor. Não faço isso. 

O SR. JOSE ARNALDO ROSSI- Ah, não! Senador, 
nem eu estava pensando nisso. É que imaginei: daqui a pouco 
tem uma carta ... Porque não leio pessoalmente todas as cartas 
que chegam. O gabinete seleciona faz uma triagem dessas 
cartas. E têm chegado, na Previdênéfa, às mancheias, por 
conta daquela coisa que ele disse algum tempo atrás. Mas 
não tenho conhecimento de alguma carta onde alguém tenha 
dito: 

"Dr. José Arnaldo Rossi, meu nome Joaquim Ferreira 
Dias, levo ao seu conhecimento que o Ministro Magri está 
tentando corromper o impoluto do Dr. Volnei. Não recebi 
nenhuma denúncia dessa espécie. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) O Dr. Volnei 
declarou, nesta CPI que o senhor procurou, nas 'relações da 
Previdência com o sistema bancário, de certa forma, manter, 
por tempo àquele desejável, recursos da Previdência deposi
tados no sistema financeíro privado, com o objetivo específico 
de prejudicar a Previdência, contrariamente ao que ele dese
java. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não! Isso não é 
da competência do Sr. Volnei, cuja função se limita em arreca
dar e fiscalizar. Essa área, portanto, não está afeta ao Dr. 
Volnei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Só para 
acrescentar à pergunta do Presidente da Comissão o Dr. Vol
nei acusou o senhor de ter dado um prejuízo de bilhões de 

cruzeiros à Previdência quando adiou o pagamento de uma 
sexta para uma segunda-feira. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não. O Dr. Volnei 
além de tudo é profundamente ignorante. Quero que fique 
sublinhado isto: O Dr. Volnei, além de irresponsável, é pro
fundamente ignorante, sobretudo de práticas bancárias, que 
é uma ignorância específica.· Ignorante em geral e, agora, 
específico de prática bancária. 

Senador, desculpe-me. Se eu me sinto mal, imagino como 
a Comissão se sente. 

Essa é uma questão sobre discussão de data de venci
mento de pagamento no banco, obrigação do contribuinte, 
quando entrou em vigor o novo Regimento da Previdência 
o problema de conceito de dia útil. 

O que é dia útil para o Banco e o que isso representa 
para a CL T? No mês de setembro, estabeleceu-se uma grande 
confusão, a respeito disso, quando aí sim, talvez o Dr. Volney 
pudesse ter orientado os contribuintes. 

Se ele tivesse expedido uma ordem de serviço eu não 
teria sido obrigado a na sexta-feira à tarde , com o sábado 
no dia seguinte, ter um problema de desorientação na rede 
bancária na cabeça dos contribuintes pelo fato de ter para 
segunda-feira o pagamento da Previdência Social, por solici
tação do Presidente da Febrabam. Já no mês seguinte, a orien
tação a respeito do conceito de dia útil estava resolvido. A 
confusão ocorreu apenas no mês em que entrou em vigor 
o regulamento novo sem prejuízo para a Previdência 1,1ma 
vez que a arrecadação do banco, na sexta-feira, foi devolvida 
à Previdência com ou seja, 2, sábado e domingo. Ele recolheu 
aos cofres da Previdência na segunda-feira, e o que arrecadou 
na segunda-feira, não ia arrecadar. De modo que arrecadou 
em d +2,,passou à terça e à quarta. 

Confesso, Senador, que isso é uma brincadeira. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) O que ele arre
cadou na sexta-feira, devolveu à Previdência, na segunda, 
com remuneração. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Sem remuneração 
porque é d +2. O relacionamento da Previdência com os ban
cos é de dois tipos: há uma tarifa mínima, que está sendo 
revisada, e uma remuneração de floatin que é d +2. 

No passado, esse dinheiro parou nos bancos até dezoito 
dias úteis. Na minha administração- o Dr. Volnei não sabe 
disso-, nunca excedeu a d +2, que é a linguagem de financia
mento bancário d, que é o dia do pagamento mais 2. Essas 
acusações do Dr. Volnei não são em fruto de leviandade, 
mas de ignorância específica mesmo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de carvalho) - Ficou 
bem esclarecido no ponto de vista do Senhor sobre essa ques
tão. Mas o Senador Odacir Soares lembra um aspecto muito 
interessante: o dinheiro retido sábado e domingo rendeu juros 
em favor da Previdência? 

O SR. JOSE ARNALDO ROSSI - Não, mas esse é 
da regra. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de carvalho) Não cor-
reu por não ser da regra. Nada tem a ver com o acordo 
com o Banco Central? 

O SR. JOSE ARNALDO ROSSI- Não! 

O SR. RELATO R (Cid Sabóia de Carvalho) 
contactou com o Banco Central? 

O senhor 
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O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Não, po~que não 
era necessário. Esse era da minha competência. \ 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Sr. 
Rossi deseja fazer mais alguma declaração? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, Senador. Te
nho aqui toda a documentação. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Gosta
ríamos de recebê-la. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Se pudesse fazer 
uma declaração o faria de ordem geraL 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Gostaria de 
complementar a pergunta do relator. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Todos os pro
cessos de parcelamento, sem excecução em qualquer nível, 
têm sempre instrução técnica? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Toda decisão 
a ser tomada por qualquer superintendente, diretor ou mesmo 
Presidente, como é o caso do senhor são sempre tomadas 
em cima de pareceres técnicos? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI Sim homologando 
pareceres técnicos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em qualquer 
acordo a ser feito etrtre os devedores da Previdência e áquela 
instituição. Nesses acordos, ela pode abrir mão de algum direi
to financeiro sobre esses acordos'! 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Não. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Ela não pode 
abrir mão de nada que não seja ... 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI - Não. A não ser 
dentro das regras do parcelamento. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Vamos 
supor 'que o fi.scal errou os cálculos, nas atribuições financeiras 
que fez: .. 

O SR. JOSÉARNALPO ROSSI- No recurso adminis
trativo, num processo de revisão, o chefe da região fiscal 
pode apanhar o laudo e acolher o recurso do contribuinte. 

~ O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Quem 
confirma o laudo do fiscal? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI O chefe da região 
fiscal, dentro de um processo de garantia de dupla jurisdição. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Foi muito usa
dapela Deputada Cidinha Campos e tambémpelo Dr. Volnei 
a terminologia de excepcionalidade caracterizada como um 
ato ilegaL Perguntaria: em algum processo por acaso, na forma 
da lei o senhor decidiu, excepcionalmente, em desacordo com 
a instrução técnica? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Não, nunca. Sena" 
dor, isso é importante do meu ponto de vista pessoal e agora 
percebo a razão da pergunta. 

Todos os processos que chegaram devidamente instruídos 
à minha consideração foram autorizados. O despacho padrão 
era batido pela Procuradoria, que não faz mais isso, porque 

passou para a região fiscaL Hoje, o despacho padrão assinado 
por mim, é datilografado também na Diretoria de Arreca
dação e Fiscalização antes de chegar a minha mesa. A palavra 
exceção é usada por ser encontrada na Portaria n9 2.502, que 
institui o parcelamento escalonado, de 8 de maio de 1981, 
do Ministro Jair Soares. Portanto, está no texto da lei. 

Daí os Procuradores construírem um despacho padro
nizado da seguinte forma: 

"Autorizo, em caráter excepcional, (caráter excepcional 
porque é escalonado) com apoio ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sem hierar
quia, não é? 

O SR JOSÉ ARNALDO ROSSI- Claro, sem hierar
quia. 

" ... com apoio nos pareceres técnicos e na forma da lei, 
a formalização do parcelamento". Inclusive eu autorizo a for
malização. Se essa autorização volta para a origem e as condi
ções em que o parcelamento foi solicitado não se verificam 
mais, o parcelamento não é efetivado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Quero infor-
mar à Comissão que o Delegado Feltrim, da Polícia Federal, 
encaminhou a esta Comissão o laudo técnico da gravação 
do Ministro Ma:gri, assim como a fita original enviada à Polícia 
Federal. ·'' 

Passo a palavra ao Dr. José Arnaldo Rossi para as consi
derações finais. 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI- Agradeço ao Sena
dor Odacir Soares, ao Relator fi ihaneza, a delicadeza e a 
proficiência com que me trataram e permaneço à disposição 
da Comissão. 

Lamento que prosperem denúncias como essas da Pepu
tada Cidinha Campos e do Dr. Volnei. Entendo que é o 
custo, o problema da democracia. Pessoalmente, estou pagan
do esse preço porque me vejo nos jornais como acusado. 
Não é o fato de ser indiciado, nem condenado, o que não 
irá ocorrer, pois tenho consciência das minhas ações mas estou 
pagando um preço por isso. 

Ao contrário, a Deputada Cidinha Campos recebe um 
préço, que é o aumento da suapopularidade como candidata 
à Prefeitura do Rio de Janeiro, enquanto, repito, coloca-me 
na situação de ameaçado pela sua campanha, agora na compa
nhia de milhares de cariocas, diante da sua possível ascensão 
à primeira magistratura da cidade mais bonita do País, o que 
é algo terrível. ' 

Só para declarar, estou processando essa senhora, pois 
é o que posso fazer. S. Ex1 já declarou que se escuda atrás 
da imunidade parlamentar e, portanto, o meu processo não 
irá prosseguir. Mas fica aqui essa declaração. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O Senhor 
vai juntar esses documentos? 

O SR. JOSÉ ARNALDO ROSSI -Vou juntar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Comissão 
estará reunida amanhã, às 10 horas, para ouvir os Drs. Teixeira 
Neto e Edgard Seráphico. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 17h e 20min.) 

6• Reunião, realizada em 2 de abril de 1992 

Aos dois dias do mês de abril do ano de mil novecentos 
e noventa e dois, às 10h18min., na Sala n9 2, da ala Senador 
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Nilo Coelho, reuniu-se a Comissão ParlaJ1lentar de Inquérito, 
destinada a "apurar denúncias de corrupção, envolvendo su
borno de auto~idades". Presentes os Senhores Senadores Oda
cir Soares, Cid Sabóia de Carvalho, Jonas Pinheiro, Elcio 
Álvares, Amir Lando, Eduardo Suplicy e Ruy Bacelar. De 
acordo com o preceito regimental o Presidente declara aberta 
a Sessão e convida o Dr. Edgar Seraphico de Souza Filho 
para prestar o juramento. Prestado o juramento, o Presidente 
concedeu a palavra ao Relator para fazer ao depoente algumas 
indagações. Em seguida a palavra é concedida ao depoente 
que passa a responder à~ indagações do Relator. Satisfeitas 
as respostas, o depoente passou a ser interpelado pekl Presi
dente. A seguir a Presidência e a Relatoria deram como satis
feitas as respostas do depoente. Não havendo nenhum Parla
mentar inscrito, o Presidente agradece a colaboração prestada 
pelo depoente aos trabalhos da Comissão e convida o Dr. 
José Domingos Teixeira Neto a prestar o juramento. Prestado 
o juramento, a Presidência concede a palavra ao Relator para 
fazer as suas interpelações. Terminada a fase de interpelações 
feita pelo Relator, a Presidência concede a palavra ao de
poente para que possa responder às indagações. Satisfeitas 
as respostas, o depoente passa a ser interpelado pela Presi
dência. Com a palavra o depoente passa a responder às indaga
ções da Presidência. Satisfeitas as respostas, o Presidente con
cede a palavra ao Senhor Senador Eduardo Suplicy, que faz 
algumas perguntas ao depoente. Satisfeitas as respostas e não 
havendo nenhum Parlamentar inscrito, o Presidente agradece 
a contribuição prestada pelo depoente aos trabalhos da Comis
são e convoca reunião a realizar-se às 15 horas do dia 22 
de abril do corrente ano; com a finalidade de ouvir os depoi
mentos do Senhor Antônio Rogério Magri - ex-Ministro 
do Trabalho e da Previdência Social. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente declara encerrados os trabalhos. E, 
para constar, eu, Joaquim Baldoino de Barros Neto ' Assis~ 
tente da Comissão, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e itá à publicação junta
mente com o apanhamento taquigráfico., 

Anexo à Ata da 6~ Reunião da Comissão Parld
mentar de I11quérito, criada através do Requerimento 
n~ 52, de 1992-SF, destinada, a "apurar denúncias de 
corrupção, envolvendo suborno de autoridades". Çom 
a finalidade de ouvir depoimento do Dr. Edgar Sera
phico de Souza Filho ex-Procurador do .Instituto 
Nacional de Seguridade Social- INSS, e do Dr. José 
Domingos Teixeira Neto ex-Procurador-Geral do 
INSS, que vai à publicação com a devida autorização, 
do Senhor Presidente da Comissão. 

Presidente: Senador Odacir Soares 
Vice-Presidente: Sení\dor Mário Covas 
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reunião) 

Convidados: José Domingos Teixeira Neto e Edgar Sera
phico de Souza Filho, 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Convido o Dr. 
Seraphico a tomar assento à Mesa e prestar o Juramento 
de praxe. 

O SR. EDGAR SERAPHICO -"Juro como dever de 
consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja 
do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com 
a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inqué-

rito destinada a apurar denúncias de corrupção, envolvendo 
suborno de autoridade". 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Concedo a 
palavra, para inquirição, ao nobre Senador Cid Sabóia de 
Carvalho. 

O SR. RELATOR(CidSabóiadeCarvalho)-Dr. Sera
phico, o seu nome foi citado aqui, algumas vezes, pelos de
poentes anteriores, e há alguns detalhes que precisam de escla
recimentos, exatamente, com a sua colaboração. 

·Pergunto: que função o Senhor exercia na Previdência 
Social? 

O SR. EDGAR SERAPHICO Era Procurador da 
Superintendência Nacional da Marinha Mercante; fui transfe
rido para a Previdência Social em julho de 1988. Minha ida 
para a Previdência Social deveu-se ao convite do Procurador
Regional e do Procurador-Geral do INSS para proceder a 
inquéritos administrativos e licitações, e com essa atribuição 
foi que entrei no INSS. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 Senhor 
atualmente está onde? 

O SR. EDGAR SERAPHICO Estou aposentado. 

O SR. RELATOR (C,id Sabóia de Carvalho)- A Depu
tada Cidinha Campos encontrou-se com o Senhor no aero
porto do Rio de Janeiro, se não me engano, no Galeão, e 
o Senhor e ela conversaram a respeito de uma fita existente 
que fora gravada pelo Sr. Volney A vila no gabinete do então 
Ministro Rogério MagrL 

O Senhor poqia nos relatar esse fato? 

O SR. EDGAR SERAPHICO- Esse fato, Ex•, tem 
antecedentes, podeda relatá-los? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sim, 
tudo que V. Ex• quiser dizer, está inteiramente livre para 
fazê-lo. 

O SR. EDGAR SERAPHICO - Fui levado ao INSS 
para exercer aquelas atividades, como já disse. Cheguei ao 
INSS no dia 30 de julho de 1988, às 2h da tarde e surpreen· 
deu-me que já as 4h30min, duas horas e meia depois da minha 
entrada no INSS, já recebia uma portaria nomeando-me Presi
dent.e de uma Comissão de Licitação, a maior do INSS no 
Rio. Estranhei porque o INSS com tantos procuradores, por 
que estariam aguardando a minha chegada para proceder 
àquela licitaçã~, pedir aquela licitação. A licitação correu tran· 
qüilamente, não houve qualquer recurso, se bem que coloco 
muitas objeções à forma como são feitas, hoje, as licitações 
nos órgãos p\Íblicos. São feitas com base no Decreto Lei n? 
2.300, que facilita muito a corrupção. Esse Decreto Lei n? 
2.300, de 21 de novembro de 86, tem falhas gritantes e essa 
licitaçao que presidi, inclusive, foi feita com envelope fechado, 
uma modalidr' 1~ que surgiu nesse decreto lei e que propicia, 
muitas irreg .. ,tridádes. Licitação essa que na assinatura do 
contrato foi de 5 bilhões e 600 para a reforma de dois prédios 
do INSS no Rio de Janeiro. Esse envelope fechado consiste 
em que todos os 13 concorrentes deram o seu preço para 
feitura da obra e, após a abertura de todos os envelopes -
abria um envelope fechado que me era entregue pelo coorde
nador de engenharia e ganhava aquele que mais se aproxi
masse do valor do envelope fechado. O que aconteceu nessa 
concorrência foi que. duas firmas quase que adivinharam o 
valor do envelope fechado. Na abertura do contrato vence~ 
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uma coro 1 bilhão 600 e tantos, quando firmas coro 7qO milhões 
to-Lei n9 2.300, então inteiramente legal, não houve'qualquer 
recurso. 

A partir daí fui designado para proceder a um inquérito 
administrativo. na Superintendência Regional do INSS em Ma
to Grosso lá chegando encontrei um antro de corrupção coroo 
jamais imaginei que pudesse existir, apesar de já estar há 
roais de 35 anos no serviço público.· Existia corrupção em 
todas as atividades. Dentro da Superintendência Regional do 
INSS em Mato Grosso, não havia uma atividade que não 
estivesse envolvida em corrupção. Foi um inquérito pe}10SO 
submetido a muitas ameaças durante todo o seu curso. Estive 
para abandoná-lo; para a minha permanência exigi, de ime
diata a demissão do Superintendente Regional e do Secretário 
de Administração. Fui atendido pelo Presidente do INSS na 
minha solicitação. Os dois foram afastados e concluí o inqué
rito. 

Apurei fatos da maior gravidade. Entretanto, o inquérito 
foi reduzido de 90 dias, pois tive que vir ao Rio para conta tos 
com o Presidente do INSS, em duas oportunidades, para 40 
dias. Desde março de 1989 a Comissão de Inquérito começou 
a incomodar políticos regionais, principalmente após, em do
cumento confidencial que encaminhei ao Procurador-Geral, 
e chegou ao conhecimento do Presidente do INSS. 

A partir daí, a matéria dos jornais em março de 89, em 
Cuiabá, dava a notícia como sendo um inquérito de natureza 
política, visando atingir os correligionários e o Senador Marco 
Maciel. 

Desconhecia ôu completamente qualquer vinculação da 
Comissão de Inquérito com matéria política mas passei a ser 
atropelado de toda forma por correligionários no Partido da 
Frente Liberal em Cuiabá. Concluí o inquérito deixando diver
sas matérias pendentes. Este inquérito teve um desenrolar 
no INSS, na ocasião, dos mais intrigantes. Para datilografar 
50 folhas da conclusão da Comissão de Inquérito, o setor 
encarregado levou 6 meses. Houve, também, demora para 
se chegar a uma conclusão sobre o inquérito, que seria demitir 
o Secretário de Serviço Público, o Secretário de Administração 
e punir com 30 dias de suspensão o procurador que, na época 
do inquérito não exercia essa função mas na época do julga
mento, era procurador. Era ele o encarregado de proceder 
e informatizar todos os atos de corrupção. Como não houve 
tempo para a conclusão do inquérito, pois havia muita corrup
ção, sugeri a criação de uma nova comissão de inquérito para 
apurar coisas existentes em Cuiabá e que não poderiam deixar 
de ser objeto de investigação. Houve em Cuiabá a denúncia 

. , de que os benefícios eram fraudados, e apontaram o benefício 
de uma funcionária que era habilitadora do INSS; verifiquei 
e, realmente, estava fraudado. Fiz uma amostragem, rapida
mente, no arquivo e puxei mais 10 habilitações feitas pela 
funcionária como também a da sogra dessa funcionária. Não 
pude continuar com isso, porque eu já tinha muitas denúncias 
no inquérito. Consegui que me chegassem as mãos laudos 
em branco assinados por 3 médicos do INSS. Eram laudos 
de cardiopatia aguda e de invalidez permanente, e os três 
médicos assinand.o com o beneficiado em branco. Quer dizer, 
qualquer um poderia ser beneficiado com aquele laudo já 
assinado pelos três médicos, um dos quais não se encontrava 
roais nem em Cuiabá - roas ele tinha deixado os laudos 
assinados. 

A sugestão para que fosse aberto novo inquérito, inclusive 
para apurar irregularidades na Secretaria de Planejamento, 
não foi avante, porque ficou a cargo do Superintendente regio-

nal indicar as comissões, e era exatamente o Secretário de 
Planejamento queestava em exercício no momento ent que 
chegou essa ordem. Então, foi o próprio Secretário quem 
nomeou as comissões. 

Em Cuiabá tudo foi apurado, uma licitação de 23 pontos 
de benefício. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia deCarvalho) _:_Nessa 
época, quem era o Ministro da Previdência? 

O SR. EDGAR SERÁPHIGO -Era o MinisÚo Jader 
Barbalho, que foi quero determinou a abertura do inquérito. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Pergunto 
para nos atermos mais ao fàto desta Comissão. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO - Exatamente a este 
segmento é que chegaria .aonde chegou a Deputada .cidinha 
Campos; logo a seguir um pouco. 

Nestas apurações, Ex~, as licitações feitas com base no 
Decreto nç 2.300, coroo já disse, dão margem a muita fraude. 
Foi usada a modaljdade convite, acertada, m~s para posterior
mente ser efetuado um aditamento aos contratos, permitido 
no Decreto-Lei n9 2.300, em que frauda as concorrências. 

· Muita coisa foi apurada. Houve, inclusive, licitação em 
que o pagamento foi efetuapo de uma central telefónica em 
todo o INSS de Mato Grosso, e depois do pagamento foram 
abertos os envelopes, e ganhou a firma que havia recebido 
exatamente com. o valor que estava no envelope, Duzentas 
e tantas viagens feitas pelo Superintendente e por secretários, 
recebimento de viagens de 15, 20 dias, não realizadas. 

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares) ~E foram inqué
ritos que v. s.~ presidiu? 

O SR. EDGAR SERAPHICO-Exataroente. Isso ocor
reu no inquérito que presidi. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em vários in~ 
quéritos ou em um inquérito só? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Um inquérito só, com 
tudo isso. 

Então, o que ocorreu?.Eu já esperava que houvesse reta
liação, dado o cl~ma que se instalou em Cuiabá no curso 
do inquérito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Em Cuiabá 
ou Campo Grande? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -' Cuiabá . 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Entãq, foi em 
mato Grosso. 

. O SR. ÉDGAR SERÁFICO .:_ Já esperava retaliação. 
Ela não demorou. 0' delegado da Polícia Federal encarregado 
do inquérito policial resolveu que iria prorroga~ ao máximo 
para me ouvir, simplesmente para eu confirmar um docu
mento, do proceSso, no qual eu respondia a uma consulta · 
da Secretaria de Administração dizendo que os contratos esta
vam em pleno vigor. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Vou procurar 
entender o depoimento de v. s~ 

V. S• presidiu o inquérito, em Cuiabá, relativo a possíveis 
irregularidades no INAMPS? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia deCarvalhó) :.._:..Acho 
que S. S• foi a Cuiabá por força do inquérito. Não? 
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O SR. EDGAR SERÁPHICO ~ui presidir o inqué-
rito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em Cuiabá. 
Agora V. S' está na condição, junto à Polícia federal, de 
depoente? De indiciado? Qual é a condição de V. S1 nesse 
inquérito da Polícia FederaL 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Nesse inquérito da 
Polícia Federal iniciou-se a retaliação aoprocesso. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Mas qual in
quérito da Polícia Federal? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Nesse meu inquérito 
administrativo. Por minha indicação, ele foi encaminhado à 
Polícia Federal para apurar as responsabilidades. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) O inquérito 
administrativo que V. S' presidiu teve uma conclusão em que 
V. S1 indicou os responsáveis pelas irregularidades? · 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Sim. Mas apenàs dois 
foram punidos: um com 30 dias de suspensão ... 

O SR. PRESIDENTE .(Odacir Soares)- Então, uma 
conclusão se efetivava no campo administrativo. E a outra, 
considerando a prática de crimes previstos no Código Penal, 
V. S1 encaminhou à Polícia Federal? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Exatamente. Na Polí-
cia Federal, o delegado entendeu de promover uma aéusação 
contra~mim. Seria a de, no curso do inquérito administrativo, 
respondendo a uma consulta da Secretária de Administração 
sobre se os contratos estavam em vigor, eu haver respondido 
que os mesmos encontravam-se em pleno Vigor, nada havendo 
contra eles. 

Disse isso e diria hoje, se fosse consultado, porque em 
momento alguni houve denúncia desses contratos: não houve 
nada e os contratos continuam, hoje, em pleno vigor. 

Então, o delegado da Polícia Federal mandou me ouvir 
e indiciar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Quem era o 
delegado? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Era o Delegado 'Blton 
da Silva Jacques. 

Ele mandou me indiciar por prevaricação, art. 309, do 
Código Penal, independentemente de qualquer resposta que 
eu desse no depoimento, por precatória. Ele me procurava 
no Rio, quando eu estava em Brasília, e em Brasília quando 
eu estava no Rio. Nunca pretendeu me ouvir. Inelusive, telefo
nei prontificando-me a ir a Cuiabá, desde que ele primeiro 
me ouvisse. antes de me indiciar. E ele delclarou que iria 
me indidat naquele e em tantos mais inquéritos quantos jul
gasse necessários. 

O inquérito da Polícia. Federal foi para a Procuradoria 
da República e não teve melhor tratamento ali. 

O Procurador da República encarregado de promover 
a denúncia vai permitir que todos aqueles. que fraudaram a 
Previdência sejam absolvidos, pois apresentou uma denúncia 
inepta, contrariando o processo administrativo e contrariando 
a jurisprudência. Nenhum juiz poderá condenar quem quer 
que seja diante da denuncia do Procurador da República. 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares)·-Nesse inquénto 
da Polícia Federal, além de V. S.\ quem mais foi indiciado? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Foram indiciados tal-
vez mais umas 17 ou 18 pessoas. 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares)- Indicados por 
V. s~ no encaminhamento do inquérito administrativo? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Não, alguns não. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Sim, mas a 
origem é o inquérito administrativo? A origem desse inquérito 
na Polícia Federal é o inquérito administrativo presidido por 
V. S•? 

O SR. EDGARSERÁPHICO Não necessariamente, 
Exª No inquérito policial foram incluídas firmas que não foram 
objeto de investigação no inquérito administrativo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Quero pergun-
tar se a instauração do inquérito, no âmbito da Polícia Federal, 
teve como origem o inquérito administrativo presidido por 
V. S• É isso? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- E nesse inqué
rito da Polícia Federal V. S• também terminou sendo indi
ciado? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Sim. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalh())- Eu gosta
ria que V. S• abreviasse essa parte, para podermos entrar 
propriamente no assunto desta CPI. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Na Procuradoria da 
República, como disse, o processo não teve o tratamento 
desejável e o Procurador da República resolveu abandonar 
aquela indiciação do delegado e me indiciar em outro artigo. 

Ocorre que ele me denuncia por haver efetuado uma 
licitação contrariando o Decreto-Lei n9 2.300, com edital, e, 
ainda mais, depois de ter feito o desmembramento das obras 
e depois aditado os preços. 

Ocorre que quando foram feitas as licitações, eu não 
era Procurador do INSS. Ele estava mal informado, tentou 
me atingir, mas não procurou nem saber se eu era Procurador 
ou não. Meses depois é que passei a Procurador do INSS. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Nesse período, 
quem era o Procurador da República que denunciou. V. S•? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- O Procurador do INSS 
era o Dr. Tainá de Souza. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V: s~ está di
zendo que o Procurador da República que funcionou no pro
cesso mudou a tipificação da acusação a V. s~? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO E. V. Ex• quer q 
nome do Procurador? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Se for possível. 
V. S• tem esses documentos e, se for o caso, V. s~ os junta 
depois. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. s~ 
pode prosseguir. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Então, na luta. para 
tentar dar um curso normal ao processo em Cuiabá, procurei 
o Procurador-Geral Tainá de Souza, pedindo ao mesmo que 
enviasse um procurador para lá. Mas o .Dr. Tainá me disse 
que peculato não era nada, era uma. coisa muito simples, 
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era coisa nenhuma, e que não havia nem necessidade de olhar 
isso, porque, inclusive, já estava prescrito, , (\ 

Daí é que decidi procurar o Ministro António Rogério 
Magri. 

Tive essa oportunidade quando, em fins de fevereiro, 
princípios de março de 1990, fui procurado por Volnei Ávila; 
que me telefonou perguntando se eu poderia dar apoio a 
ele nas acusações que estava fazendo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Não entendi, 
V. s~, salvo engano, disse que foi para Mato Grosso em 1988, 
não é isso? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO ..,_.- Em1988. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em função 
desse processo mesmo é que V. s~ passou a ter.contato com 
o Ministro Magri? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Não, porque esse pro
cesso encontra-se com o juiz da Primeira Vara Federal em 
Cuiabá desde maio de 1990, e ele é juiz em Cuiabá e em 
Manaus. Então, o processo está parado aí. 

O. SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Nesse .pro-
cesso, só para fecharmp;> esse ciclo do inquérito ,administrativo 
e do inquérito policial, V. Sª está denunciado? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Sim. Há uma denúncia 
. contra mim. 

O .~R. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Denunciado 
pela prática de que delito, do ponto de vista da tipificação? 

O SR. EDGAR~SERÁPHICO - Art. 171. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- É peculato? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Não, é estelibnáto. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Termine. 
O Sr. Volnei procurou V. Sª para que V. Sª o ajudasse nas 
acusações que ele estavafazer\do. · 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Eu não conhecia Vol
nei Ávila. Nunca o tinha visto. Ele me telefonou, altas horas 
da noite, no fim de fevereiro, princípio de. março de 1990, 
perguntando-me se poderia ajudá-lo. ftceiteL 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) "-'-Apesar de de
nunciado por estelionato, num processo criminal, V. Sª conti
nuou no exercício de que função no INSS? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO .,_Eu estava aposentado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) V. s~, nesse 
·momento, já não estava mais no INSS? Aposentou-se nesse 

interregno'! V. S• se aposentou 'no curso do processo? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO No curso do processo, 
não. Ainda não havia a denúncia. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. S• 
aposentoucse depois do inquérito? Depois que V: S• fez o 
inquérito administrativo? · 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Sim, depois que fiz 
inquérito administrativo. . . 

Ent,ão, em fins de fevereiro, princípios .de março, o Sr. 
Volnei Avilame telefonou e perguntou se eu poderia apoiá-lo 
na apuração de fraudes na Previdência. . 

No dia imediato, participei de uma reunião com o Sr. 
Volnei Ávila, .o Ministro Magri, o Procurador Teixeira Neto 

levado por mim, o Procurador Zander Martins de Azevedo. 

Essa reunião foi no Hotel Caesar Park, em Ipanema, no Rio 
de Janeiro. 

Nessa reunião, tentei passar ao Ministro Magri um dossíê 
de corrupção, e inclusive os problemas que estavam surgind0 
em Cuiabá. E o Ministro ine disse que estava muito ocupado 
com os "marajás" e que iria, mais tarde, mandar me procurar 
para tratar da matéria. Na mesma ocasião, entreguei ao Minis
tro -no meu primeiro contato -uma relação de 12 procura
dores corruptos, sugerindo a ele que esses procuradores fos
sem afastados de imediato, porque com o problema dos mara
jás estava havendo uma queima de arquivo dentro da Procura
doria do INSS, e eles tinham que ser afastados imediatamente. 

Entreguei a relação ao Ministro, que a passou ao procu· 
rador Teixeira Neto, o Procurador Teixeira Neto apanhou 
a relaÇão, leu, e disse: "Já me falaram deste primeiro da 
lista". E me devolveu a relação. Insisti que aqueles homens 
não poderiam continuar trabalhando e eles estão hoje, 
na relação dos 17. maiores. corruptos da Previdência que foi 
entregue, agora no mês de março, ao novo Procurador-Geral 
do INSS- mas eles, ao contrário, ficaram ocupando cargos 
de confiança. 

Saí dessa reunião .desanimado. Foi quando o Sr. Volnei 
Ávila me ligou algumas vezes para tratar de assuntos de cor
rupção, eu, sempre dando alguns elementos para que ele pu
desse dar seguimento ao trabalho dele, até que, em outubro 
de 91, procurei o Procurador-Geral Teixeira Neto para mos
trar que Cuiabá não poderia ficar daquela maneira e ele me 
recebeú através de um assistente, Dr. Perpétuo. Eu disse 
ao assistente que teria um amigo que, na revista Veja, me 
daria oportunidade de discorrer sobre a matéria e que· eu 
não estava interessado em sair da área administrativa para 
passar para a imprensa. Imediatamente, o assessor do Teixeíra 
Neto comunicou a ele esta minha frase e o Teixeira Neto 
se encaminhou para mim e disse: - vá para a imprensa, 
você tem toda a liberdade, faça o que bem entender que 
a mim não está dizendo nada. 

Dias depois, fui convidado por Volnei Ávila para um 
trabalho de mutirão que foi executado no fim do ano próximo 
passado, no INSS, e tratando de normas para a regulamen
tação do procedimento nos diversos órgãos do INSS no Brasil, 
sobre a Lei de Custeios e Benefícios da Previdência Social. 
Então, cheguei a Brasília no dia 24 de dezembro de 1991. 
No dia25, Volnei já começou a me contar os.casos em que 
o Ministro Magri estaria acossando-o para participar do grupo 
de corrupção do escalão maior do INSS. Nó dia 26, a mesma 
coisa. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Isso 
aconteceu no ano passado. 

0. SR. EDGAR SERÁPHICO- No ano passado, no 
mês de novembro de 91. Nodia 27, eu estava trabalhando, 
e o Volnei me convidou parair conhecer a Deputada Cidinha 
Campos, que seria a pessoa mais indicada para dar seguimento 
ao que cu pretendia. Neste dia é que conheci a Deputada 
Cidinha Campos. No gabinete da Deputada bateram um docu
mento, eu o assinei, juntamente com o Chefe de Gabinete 
da Cidinha, e o Volnei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Era uín 
pacto para gravar a fita? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -.Eu não posso dizer 
ao senhor que era um pacto, porque quando o documento 
chegou para eu assinar eu nem sabia disso. Perguntaram-me: 
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..___;.você assina aqui? Eu disse que sim i Perguntei o que era. 
Responderam: uma fita que é para ser gravada. Eu nem sabia 
de assunto de fita. Eu assinei aquilo ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -0 senhor, 
um jurista, fazer isso? Assinar, sem saber o que era? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Um momento. É uma 
fita a ser gravada com um Ministro propondo corrupção ao 
Volneí. Prontamente, então assinei. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho)- Ah, 
então, o senhor sabia do que era. · 

O SR. EDGAR SERÁPHICO - Estava escrito. Mas 
eu não sabia, antes do documento chegar às minhas mãos, 
eu não sabia que a coisa iria para isso, para a gravação. Então, 
assinei o documento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares).:.._ Quando a De· 
putada lhe propôs isso, ela sabia que o senhor estava sendo 
processado por estelionato? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Não creio, porque eu 
não tinha ainda falado com ele sobre o assunto, eu só entreguei 
a ela o documento para encaminhar ao Procurador da Repú-
blica no dia 16 de dezembro. · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Então, ela não 
sabia? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Não, não sabia. Não 
tinha conhecimento disso. Assinado esse documento, a Depu
tadãCidinha Campos deu ao Volnei um gravador de bolso. 
No dia imediato, estava na sala do Volnei era onde eu estava 
U:abalhan?o,~ ~ era este exatamente o quinto dia em que eu 
vm Volne1 Avtla... · • .. 

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- O senhor esta
va trabalhando em que condições no INSS? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO - Era um trabalho de 
mutirão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Não, o senhor 
tinha sido nomeado para alguma função, era assessor, era 
alguma coisa? .. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Não, era um trabalho 
de mutírão. · · 

0 SR. RELATOR (Cid Sabóia de Cítrvalho)- Era vo
luntário o trabalho? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O senhor não 
tinha vínculo com o INSS? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO ~ Não, o trabalho não 
era voluntário, não tinha vínculo empregatício com o INSS. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Então, o se
nhor era uma pessoa estranha, do ponto de vista funcional, 
ao ministério? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Ele tinha 
sido convocado pelo Volnei Ávila. Agora, essa convocação 
não foi funcional, quer dizer, não foi administrativamente 
perfeita? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Foi administrativa· 
mente perfeita, tanto é que eu era remunerado como horista. 
Era um trabalho de seis horas diárias. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Então, o se
nhor foi contratado pelo serviço público, para prestar serviços? 
O que estava perguntando é se isso tinha vínculo emprega
tício? 

. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Não, 
não tinha vínculo empregatício. Ele era remu,nerado, era um 
trabalho específico. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO- Remunerado num tra
balho técnico. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) O senhor rece-
bia remuneração do Poder Público.? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-'- Exato! 
Mas sem vínculo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Mas, 
oficialmente. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Oficialmente. 
Então, três dias depois de eu chegar a Brasília, quatro 

dias depois, estava na sala do Volnei quando o Volnei chegou 
do gabinete do ministro, tremendo, não conseguia nem falar, 
não conseguia nem sentar-se, e colocou o gravador para fun
cionar. Eu ouvi a gravação que ele tinha acabado de fazer 
com o ministro. Eu. estava esperando, porque eu sabia que 
ele estava reunido com o Mnistro há mais de uma hora, ele 
estava no gabinete, eu estava esperando .exatamente para tra- , 
tar de matérias de serviço. Então, ele colocou .a fita, ouvi 
a fita no gravador, cinco minutos depois dela· gravada. Foi 
no dia 28, se não estou enganado. 

. O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Mas 
o fato é que é cinco minutos depois que a fita foi gravada. 

0 SR. EDOAR SERÁPHICO - Ele veio correndo, 
não conseguia nem sentar-se ... Ele tremia, lábios, mãos, tudo. 
Então, eu ouvi e perguntei ao Volnei o que ele iria fazer 
com a fita, se· iria entregá-la à Deputada Cidinha Campos. 
Ele me disse - não sou louco. Eu vou é procurar apoio 
oficial para isso. Já no dia imediato, eu procurei o Volnei 
e ele estava no Palácio do Planalto, e ninguém conseguia 
falar com o Volnei A vila.' · · 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Mas, neste 
momento, o senhor ouviu todo o teor da fita? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO '- Grande parte dele. 
A fita, ele colocou naquela parte principal, ali, dos trinta 
mil dólares ... 

O SR. PRESIDENT~ (Odacir Soares) O senhor to-
mou conhecimento imediato da fita? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Imediato. Então, nos 
dias em que eu ainda permaneci em Brasília, fiquei neste 
serviço de mutirão apenas vinte e cinco dias. O Volnei viajou 
para o Norte, depois voltou, de férias. Mas, de férias, traba
lhava normalmente. Nos dias.em que o vi, e~e trabalhava 
uma média de doze até quatorze horas por dia no INSS. 
Mas parte dessas horas ~ra gasta no Palácio do Planalto, ten
tando que alguém ouvissea fita. 

No dia 19 de dezembro, quando me despedi do Volnei 
voltaria ao Rio de Janeiro no dia seguinte, perguntei a ele 
qual o resultado da fita. Ele me respondeu dizendo que não 
estava conseguind.o ter acesso a ninguém. Ele estava bloquea
do. No dia 19 de dezembro, quando fui me despedir dele. 
Aí, não estava conseguindo nada. Voltei ao Rio de Janeiro, 
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falei com o Volnei mais umas duas vezes por telefo;rte, e ele 
me declarando que não estava encontrando apoio de r\inguém. 
Perguntei o que ele faria com a fita. Ele não sabia o que 
fariacom a fita. Nesta época, Ex', é que ocorreu o fato sobre 
o qual V. Ex' perguntou, Ele tinha entregue, em 16 de dezetn· 
bro, a Deputada Cidinha Campos, uma representação ao Pro
curador-Geral da República sobre o assunto de Cuiabá. Voltei 
à Deputada para agradecer. Foi quando ela me disse: Gostei 
da fita que vocês gravaram. Eu não s~bia que a Deputada 
já teria ouvido a fita, porque o Volnei me tinha dito, duas 
yezes, que não ... Depois, tentei falar com o Volnei umas 
dez vezes, pedindo à secretária dele que ele retornasse, mas 
ele nunca voltou a telefonar. E eu desisti de falar com o 
Volnei sobre a fita. Aí, imaginei que a Deputada tivesse ouvi
do a fita, e ainda perguntei se ela tinha gostado do negócio 
dos trinta mil dólares. No dia imediato, a Deputada me telefo
nou. Disse que não havia fita nenhuma, não sabia de nada, 
pediu para eu ajudá-la a combater a corrupção e se eu podia 
fazer uma gravação com o Voln'ei, em que comprovasse que 
ele tinha feito a gravação com o Ministro Magri. Eu, então, 
concordei. Eu só havia visto a Deputada uma vez, porque, 
inclusive, quando entreguei os documentos, entreguei ao Che-
fe de Gabinete, só vi a Deputada. , · , 

O SR. RELATOR (Cid SabÓia de Carvalho) -0 senhor 
gravou a fita com o Volnei? · 

· O SR; EDGAR SERÁPHICO - Gravei a fita com o 
Volnei no mesmo dia em que instalou o gravador; no meu 
telefone. Gravei à .noite, para a residência· dele: E no dia 
imediato entreguei à Deputada Cidinhl'!. Campos; · 

O SR. PRESIDENTE ( Oda~ir Soares) · O senhor, gra~ 
vou através de um telefonema? · 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Telefonema anónimo. 

. O SR. RELATOR (Cid Sabóiade Carvalho).......,. EntÍÍo, 
a sua versão, realmente, poincide com a .versão da DeJ>ut~da 
Odinha Campos. Agora, eu queria que o senhot: prestass,e 
bastante atenção a esta pergunta que éu vou fazer' para r~s~ 
pondê-la com absoluta exatidão, porque é de muita' gravidade. 

O Sr. Volnei revelou ao Senhor que tivesse dito ao Gene
ral Agenor Homem de Carvalho ou ao Coronel, séu Chefe 
de Gabinete, a· existência dessa fita, o teor dessa fita, ou 
que tenha mostrado essa fita, como também, sabe.o Senhor 
informar se o então Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho 
fo! comunicado pelo Sr. Volnei do teor dessa fita, ou, essa 

. ,fita foi ouvida pelo Ministro da Justiça? O. que o Senhor 
poderia dizer, com exatidão, sobre isso? ' · 

O SR. EDGAR SÉRÁPIUC01- Q que e~ p;sso ,dizer 
é que se ouviu ou não a gravação da fita, não pos~o ~tfirmar. 
O Volnei não me disse qp.e o Qeneral Agenor ,te.ria ouvido. 
O que eu sabia, dito pelo próprio Volnei é qu~ ele estava 
insistentemente procurando o General. 

O SR.,RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho)-'- Mas 
o senhor não sabe dizer se o General sabia do teor da fita. . ~ . ' ' ;: ' ' 

·o SR. EDGAR SERÁPHICÔ. Ele;'na gravaÇão que 
fez comigo, disse que sabia. Na gravação que fez comigo. 
É iógico que ele foi demitido por isso.· Foi em função da 
fita. Foi a única vez em que ele me disse isso. Que na gravação 
que fiz com o Volnei eu perguntei: ,..:.-O Ministro Magri saiu 

,pela fita? Ele disse: '-É lógico que ele saiu pela fita". · 
l . 

O SR .. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Isso 
já é gravação recente, agora? 

O SR. EDGAR SERÁPHICO -Não, a mesma. . ' 
O SR. RELATOJ;{(c;id Sabóia de Carvalho)-Amesma 

gravação, não é? Já depois da demissão de Magri? ' 

O SR. EDGÀR SERÁPHICO.,...,. Não, não. Foi a grava
ção que deu origem ao aparecimento da gravação de Magri. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Sim, 
mas quando o senhor falou; o Magri já não era 'mais ministro, 
quando o senhor... 1 

. O SR. EDGAR SER.APHICO--:- Não, não era mais. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Isso 
é o que eu queria saber. 

O SR. EDGAR SERÁPHTCO Então, o Volnei disse 
que o Magri teria sàído,por isso, em função da gravação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares) Mas ele não 
disse que o General sabia dó teor da gravação, o,u que o 
Ministro Passarinho s'abia do teor dagravâção. ,· 

ÜSR. EDGAR SERÁPHICO T'"Não, não' disse, 

O SR. RELATOR (Cip ,Sabóia de Carvalho) -Estou 
satisfeito. · · · 

. O SR .. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Só queÍ'ia 
v~ r ,f.!qtii, fiz algUp}as anotações. Essa relação dos procuradores 
q4.e·,9Serihor en,tre.gou aoDr . .Teixeira Neto está em seu 
poder?. 

·O SR. EDGAR SERÁPHICO ._:_Não, essa relação dos 
procuradores, juntamente com a relação de 13 juízes foi entre
gue aqui ao Procurador-Geral do INSS, agora, no dia 19. 
A relação está corneie. . · · 

. O SR. PRESI])ENTE (Oda~ir Soares)- Á Presidência 
nada ínais tem a indagar a V. Ex~, assim como a Relataria. 
Queria agradecer a sua presen9a e pedir à Secretaria da Comis
sã<i1que'convidasse o DL 'Teixeira Neto para depor: 

• ' .. 0 SR. EDGAR SERÁPÍUCO Ex~, pediria que fosse 
tirada uma cópia do meu depoimento. 

, Q' SR. PRESiDENTE (Odacir Soares) Posterior-
mente será dado, porque está sendo gravado e vai ser, em 
seguida, taquigrafàdo. 

O SR. EDGAR SERÁPHICO Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Vamos proce-
der a tomada do jurílménto do depoente. . 

O sR. JOSÉ~'r?oMINGOS TEIXEIRA NETO -
"Juro, como dever de consciência, dizer toda a 

verdade, nada omitindo do que seja do meu conheci
mento, sobre quaisquer fatos relacionados com a inves
tigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inqué
rito, destinada a apurar denúncias de corrupção envol
vendo suborno de autoridade." 

•.·. o sR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- Tomado o jura
niento; ~asso a palavra ao Relator pára inquirição. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de. Carvalho)- Qual 
o seu nome completo? 

O SR. JOSÉ IJOMINGOSTEIXEIRA NETO José 
Domingos Teixeira Neto. 
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O SR. RELATOR (Cid Sabóia dJ Carvalho) -V. s~ 
é do QuadrO"Funcional do INSS? 

1 
. . 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA NETO -Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvillho)- Qual 
a sua função anterior a atual? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA NETO - Em 
toda a minha vida, só tive uma função: advogado militante 
no foro do Rio de Janeiro e no resto do Brasil. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -V. s~ 
continua exercendo a função de Procurador do INSS? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA NETO .,...,...Não. 
Aliás, fiz até um pequeno intróito, para o qual gostaria de 
merecer a atenção de V. Ex~ Pois talvez exclarecesse suas 
dúvidas. · · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Pois 
não 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA NETO - Sr. 
Presidente, Sr. Relator, Srs. membros, minha nomeação ocor
reu no dia 1ç de abril de 1991 e minha:exoneração, em 27 
de janeiro de 1992. Foram nove meses, quase dez, de função. 
Nesse período, como advogado militante e nunca tendo traba
lhado em qualquer outra função, nem em empresa pública 
nem privada, sem ter qualquer tipo de vinculação empre
gatícia, na madrugada de sábado de aleluia, final de março 
do ano passado, fui chamado pelo Presidente da República 
a fim' de comparecer ao Palácio do Planalto, âs 9 hs da ma::lhã. 

Nessa reunião, estava presente todo o Secretariado. To
mei posse portanto, já no auge daquelas denúncias que envol
viam grandes corrupções e .o Presidente da República depo· 
sitou em mim sua confiança,. a. fim de que eu apurasse as 
fraudes realizadas no Rio de Janeiro. 

Temos hoje quarenta e oito pessoas da mais alta enverga· 
dura - tenho a relação e posso passá-la âs mãos de V. Ex'~' 
se assim o desejarem · · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -.Interessa 
à Comissão, sim. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXEIRA NETO~ Antes, 
porém gostaria de proceder â leitura para que V. Ex" possam 
conhecer da condição social dessas pessoas. 

Encabeçando a lista, temos: 
Nestor José do Nascimento, Juiz de Direito, que perma

nece preso; -Sérgio Jardim de Bulhões Saião, ex-Procura
dor-Geral do INSS; 

- Tainá de Souza Coeljlo, ex-Procurador-Geral. 
Essas ações são facilmente comprováveis porque estão, 

quase todas, na 14' Vara Federal do Rio de Janeiro, aos 
cuidados da Juíza Maria Helena Cisne Cid. 

Aroldo Unsquiê (?),ex-Superintendente do INSS no 
Rio de Janeiro; 

- O homem mais poderoso, a nível econômico, neste 
País, que gira com valores superiores aos do Governo de 
São Paulo, por exemplo, o Diretor de Administração e Finan
ças do INSS, Dr. Paulo de Seixas Queiroz, que, igualmente, 
está com seus bem; disponíveis em três ações. 

Terezinha Araújo de Sousa, Procuradora estadual do Rio 
de Janeiro, que comandava todos os procuradores daquele 
estado; 

Procurador René Manoel da Silva; ' 
Procurador Marcílio Gomes da Silva; 

-Procurador Eldo Ribeiro de Souza; 
- Contador Judicial Carlos Alberto Melo dos Santos, 

envolvido na fraude de Vassouras; 
-V alter José da Costa, arquivista, o servidor designado 

para assinar as autorizações daqueles 6 pagamentos de 3 bi
lhões e 834 milhões de cruzeiros; 

- Adalto Rodrigues, servidor; 
Ilson Escócia da Veiga, o maior advogado fraudador 

da Previdência; 
_:_Wilson Ferreira, seu colega de escritório e primo; 
- Alaíde Fernandes Ximenes, o pensionista que se apro

priou de. parte dessa importância; 
Everaldo M<2:squita; 

- Cláudia Caetano Bolsas, esposa do Wilson Escócia 
-.inclusive, chamo a atenção de V. Ex'' para. o fato de que 
toda a família do referido advogado foi envolvida em denún
cias e, através das nossas petições, consegui tornar indisponível 
os bens de toda a família; 

- Carlos Caetano Bolsas, pai <;ta Cláudia e sogro do 
Wilson Escócia; 

Terezinha de Freitas Fernandes, a advogada que deu 
margem à prisão do Juiz Nestor José do Nascimento ... 

O Juiz Nestor proferia .suas sentenças contra .o INSS e 
nelas determinava que o INSS pagasse em 24 horas, sob pena 
de prisão, a importância a ser apurada pelo contador judicial. 
Com isso, ele pensava lavar as mãos, já que o INSS era inope
rante e incapaz de defender seus interesses. Houve um único 
caso em que o citado juiz determinou que o pagamento de 
30 milhões de dólares - 6 bilhões e 600 milhões de cruzeiros 
-fosse depositado na conta particular da advogada Georgina 
Maria Fernandes, razão pela qual, ao pedir a indisponibilidade 
dos bens desse juiz e da advogada, solicitamos que a Justiça 
Federal encaminhasse à Corregedoria da Justiça do Rio de 
Janeiro, ao Desembargador Nilton Dorestes, para que, to
mando conhecimento, pudesse decretar a prisão do Juiz na
quele Tribunal. 

Continuando: 
-Cláudia Luvizaro do Nascimento, senão me engano 

filha dele; 
- Creusa Escócia da Veiga, também parente; 

Vânia Lazarene da Veiga, também parente; 
-Lúcia de Fátima Pisani, envolvida na fraude de Vassou

ras, a segunda maior fraude do Rio de Janeiro; 
. - Marli Alves dos Reis, beneficiaria do caso de Vas· 

souras; 
Marisson leon Blum, advogado; 

- Claúdio de Sousa, advogado; 
·-Carlos Alberto Bacil, advogado; 
-José Maria Gurgel, advogàdo; 
--'Carlos Alberto Oliveira Pereira, um dos grandes frau-

dadores, também advogado; 
- Zorobabel Ribeiro de Sousa; 
-Fábio Cândido de Sousa; 

Erotildes Alves Gouvêía; 
-,Antônio Hélio de Oliveira, todos advogados; 
- PauiÇ> Fernando Batista, Rosana Maria de Oliveira, 

Aluízio Augusto da Costa, Evanir Cavalcante Prazeres, Sebas· 
tião Rodrigues, Alfredo Anselmo Soares, Damásio da Costa 
Batista, Wilson Pereira da Silva, Armando Avelino Bezerra 
- esse era credenciado do INSS e advogava contra aquele 
instituto; era o ponto de ligação entre os procuradores, frauda· 
dores. e advogados; arquímilionário, Adail Lara,. Sebastião 
Coutinho, Astor Cardoso Pontes de Miranda- renomado 
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-; Germana Rainha Carqueja, Roberto Cardoso I>ontes de 
Miranda- irmã do Astor. \ 

São estas as 48 pessoàs que passo ás mãos da Comissão. 
Eles fazem parte, justamente, desse grupo, contra o qual pro
movemos as ações e obtivemos já a indisponibilidade dos 
bens que continuam. Bom dentro dessas nossas canções, nós 
conseguimos apreender 405,4 quilogramas de ouro, do advo
gado Wilson Escóssia da Veiga. Os senhores não podem imagi
nar o que é a emoção de um advogado obter isso. E obtivemos. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)_:. Quantos 
gramas? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS TEIXPJRA NETO ..:.... São 
405 quilos e 440 gramas. Esse ouro está no Banco do Brasil 
acautelado, naturalmente em favor da Justiça. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)---'- Qual 
era forma desse ouro? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Em barras. Isso, 
evidentemente, nos trouxe uma emoção muito grnade, mas 
nós continuamos em frente. Localizamos e tornamos indispo
níveis - e eu estou sob juramento· afirmando· as coisas aos 
senhores- cerca de 150 imóveis, telefones, automóveis, bens 
removentes, pegamos tudo dessa gente inteirá, cuja relação 
entrego aos senhores. Também atingimos e passamos a apre
ciar aquelas ações biliohárias. São ações que hoje devem ultra
passar os 60 bilhões de cruzeiros e, que estavam praticamente 
indefesas. Temo ainda que possamos sofrer alguns reveses, 
porque são ações que merecem um atendimento diário. Essas 
ações eram promovidas pelos funcionários da Rede Ferro
viária Federal, era um grande número de funcionários. Só 
para que os senhores tomem conhecimento dessas ações, 
quando as denunciei, fui chamado· à CPI e, aqui, infelizmente, 
não pude dar o nome de todos os que estavam se repetindo 
naquela ação - duas, três e até quatro vezes - tenho o 
nome ppenas de dois ou três e, agora eu trago aqui, se os 
senhores assim desejarem uma lista com 16 nomes que se 
repetiram duas, três equatrovezes ouseja1 receberam valores 
nessas repetições. Essas ações redundaram em 16 processos 
criminais, determinados pela Corregedoria da Justiça Federal, 
pela Desembargadora Dr• Julieta Luz, que, automaticamente, 
amarrou esses processos, na medida em que todos eles terão 
que sofrer um saneamento. Afastamos igualmente cerca de 
17 procuradores,· contra os quais obtivemos provas. Descre
denciamos todos, sem exceção, todós os advogados que milita-

., vam no Rio de Janeiro como credenciados do INSS -todos, 
sem exceção na cidade do Rio de Janeiro. Descredenciamos 
também um grande número deles em cidades do interior, 
não só no Rio de Janeiro, como eín todo o País.Esiou fazendo 
questão de colocar isso pata os senhores, para que os senhores 
saibam, que estamos batendo em gente extremamente pode
rosa, gente com um potencial que traz, atrás de si, um monte 
de dinheiro, cerca de quinhentos, quatrocentos milhões de 
dólares. Quero dizer para os senhores, antes que haja qualquer 
tipo de indagação, que durante os nove meses e meio que 
estive à frente da Procuradoria-Geral do INSS nunca, em 
nenhum momento sequer me foi entregue um único processo 
de parcelamento. Estou fazendo uma afirmação sobjuramen
to. Nenhum parcelamento referente a essa xícara - era o 
que se chama by pass, não passava por mim- dava. a volta 
e ia embora. Igualmente instalamos dezenas de inquéritos 
administrativos e de sindicâncias, além de termos encami-

nhado à Polícia Federal outras tantas solicitações de abertura 
de inquéritos. 

Afirmo ainda aos senhores que não autorizei e, isso é 
uma coisa muito clara que os senhores irão entender como, 
por exemplo, chegou as minhas mãos um processo de PCCS 
- se os senhores não sabem, capaz, esse sim, de levar a 
Previdência· à insolvência- são valores imensos, um processo 
de cerca de duzentos funcionários, que, naquela ocasião, era 
de 54 bilhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O que que 
é PCCS? . 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Eram Planos 
de Classificação de Cargos e Salários. Isso foi, no final do 
Governo Sarney, quando houve uma greve muito prolongada 

. e o Presidente determinou que se desse um abono enquanto 
viria o Plano de Classificação de Cargo e Salários. Como 
esse abono foi dado mensal e, consecutivamente, a lei traba
lhista determina a sua incorporação; a qual tem que ser paga, 
porque está na lei, e são sentenças. Agora, quero dizer aos 
senhores, por exemplo, esse caso de 54 bilhões de cruzeiros 
é de Alagoas. E os honorários, fixados numa ação desse porte, 
eram de 20.%. Então os senhores imaginam o quanto ganharia 
esse advogado. Os Senhores imaginam o quanto ganharia uma 
pessoa que recebesse esse pagamento. Esse processo foi às 
minhas mãos e eu o neguei. Não paguei, afirmo aos senhores, 
nenhum processo de PCCS, nenhum processo de URP, ne
nhum processo d<;: acidente de trabalho, este sim, daria mar
gens a negociações. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)...,- Gostaria de 
fazer uma pergunta ao Senhor aproveitando a abordagem 
que faz. O senhor tem conhecimento ou teve conhecimento 
como Procurador~Geral do INSS de que o Dr. Volnei tenha 
também um processo desse tipo, tramitando na justiça contra 
o INSS? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não tenho não. 
Mas possivelmente há de ter, porque ele é um fllncionário 
antigo, ele também deve ter-se beneficiado desse tipo de pro
cesso. 

Agora, vou afirmar uma coisa aos senhores. Não paguei 
mesmo tendo sentença judicial, por um único motivo. Eu 
não posso admitir que funcionários, procuradores, inclusive, 
promovam uma ação contra o seu órgão, e aqueles procura
dores que também têm direito ao PCCS, e que são autores 
em ações também contra o INSS, informem e defendam. Prati
camente, esses processos eram defendidos de uma forma pri
mária. Então, entendia que o Ministério Público Federal e 
o Advogado Geral da União devessem atuar·nesses processos. 
Felizmente, não apus minha assinatura em nenhum desses 
processos. 

Bom, continuando isso, nesses nove meses e meio, à 
frente da Procuradoria, também desfiz permutas realizadas 
entre imóveis lá no Rio de Janeiro tendo a cautela de subir 
o Morro da Previdência - o morro onde pegaram a de te tive 
e esquartejaram - exatamente em frente de um ponto de 
venda de tóxicos, de um bordel que era um prostíbulo de 
péssima qualidade, em cima do morro, para utilização das 

·prostitutas da· zona portuária e, aquele prédio num terreno 
íngreme, pequeno, sem local sequer para uma ambulância 
entrar - pasmem os senhores - que foi trocado por três 
lojas valiosíssimas, e mais um terreno de valor extremo, no 
coração da Tijuca. Nós, mesmo com o processo já adiantado, 
mesmo com todo os pareceres dos procuradores anteriores, 
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avocamos, denunciamos aquele· contrato· E, denunciamos, 
inclusive â imprensa, para que se tomasse cuiclado. Esse pro
cesso ainda depende de uma sentença do Dr.. André Kolovisk, 
Juiz, na 5• Vara Federal, do ·Rio de Janeiro .. 

Uma única loja, no centro do Rio de Janeiro pagava 
dez prédios daquele; porta desse· tamanho, não podia passar 
macas, o elevador só comportava quatro pessoas dentro. En
tão era um negócio absolutamente negativo para Previdência. 
Igualmente, tornei nula uma grande quantidade de contratos 
e alguns outros, que eram prorrogações, 'ou, simplesmente, 
não admiti que as prorrogações fossem efetivadas. Vou ·dar 
como um exemplo o caso da ANABB, que já deve ter sido 
falado pelo vulto, pelo dinheiro que aquilo ocupava. Era um 
contrato de seis bilhões e. seiscentos. milhões de cruzeiros -,--
30 milhões de dólares na 'ocasião·~ esse contrato tinha, por 
objeto, pegar os aposentados da AssoCiação Nacional dos 
Aposentados do Banco do. Brasil, e fazer com que eles fossem, 
ou melhor, eles fariam auditorias para localizar determinadas 
fraudes etc. Acontece que esses servidores aposentados, pri
meiro a Associação tinha uma quantidade muito peqüena, 
e nós precisaríamos, se fosse fazer um trabalho sério, talvez • 
cinqüenta vezes mais daq~Jilo .. Então, <}enunciamos. E o meu 
parecer foi no sentia de anular aquilo. Eu estou dando·essas, 
colocações, para que os senhores saibam que eu~ como não 
tinha nenhum grupo na Previdên~ia, Social, como eu caí ali, 
batendo de cima para baixo e de 'baixo pata cima, e não 
dando trégua a absolutamente nada; evidentemente muita 
coisa se voltou contra mim~ Efetivei também Vários pareceres, 
que cjenunciaram fraudes. E, evidentemente, no momento' 
em que os pareceres saíam. da Procu'radÓt'ili oficialmente• e: 
corriam pelo Instituto; deste modo, os intbressados pass~'vain 
a me olhar de uma ·forma gravosa.Terihó uma satisfaçãO' 
que, ao mesmo tempo em que me convocaram par'a i:lizer 
que eu não devia falar mais nada à imprensa, nessê mesmo 
momento, os funcionários da raia miúda, faziam um sinal 
com o polegar que estavam de acordo com o nosso trabalho. 

· Bem, quero dizer aos senhores também, que a defiç\êncill'.· 
de pessoal é uma coisa.incríveL .E}u vou .passar aq1,1i pàra. 
os·senhores, uma dt}claração,que .o M,inistro Reinhold Stepha· 
nes, atual, na,segunda-feira,.~6.de março, çolocou-: p~l11vras 
dele-: "Atualmente, a Justiça não tem apo~o da Prev,idêncÍl:l., · 
justamente por fa,lta de estrutura. Uma consulta de ,u)ll Juiz 
ã Previdência d~01ora, de. q}latro a seis" ú:tesés par à ser. Í:espon~ 
dida •: disse o ministrá. Nó(>, sozinhos, porq!le eu só ti v~. direito. 
a trazer dois assessores, e não podia lá 'no Rio de. J aneiró, 
no momento em que formálizodeúmas de comissões de inqué
rito e, que tento nomear os seus membros e não conhecia 
nenhum dos Procutadotes, a minha apreensão erá' a majôt · 
do mundo. Porque( de repente, eu esta'v~ nomeando; panl' 
exercer uri1 cargo numa corp.issão de inquérito, exa(1iltiente,' 
um elemento que tivesse ligação direta oU' indireta; 'Córri"o 
fato que ele próprio iria ápurar. E quando'eú comeceia trazer 1 

os Procuradores dos outros Estados, principalmente :do Nor
deste, eu ·comecei a sofrer pressões em) função do desloca
mento e da despesa que eles dariam à PreVidência. ' 

Então, fala o Sr. Ministro, ·que precisaria de trezentos 
Procuradores. no Rio de, Janeiro. E eu vou dar um quadr<;>. 
caótico a V. Ex~' O Regimento Interno criado por decre~o. 
presidencial e sancionado, determina um quadro ideal de 899 
Procuradores para que se possa füer·freiüe às ações em que 
o INSS é autor oli réu no BrasiL Ocorre que, temos apenas 
350 Procuradores em efetivo exercício no Brasil inteiró. E:' 
as ações sobem aos milhões. Então, não se pode, e nenhum 
de nós teria força para incriminar, para, responsabilizar um 

Procqrador que, eventualmente, viesse a perder prazo, porque 
são milhares de processos para cada um dos Procuradores, 
que na ocasião ganhavam 350 mil cruzeiros, para lidar com 
processos bilionários, quiçá trilionários. E essas coisas, essas 
posições, nós apontávamos ao Ministério e não vinham solu
ções. Perdíamos, às vezes, dias para preparar um documento 
substancial, um documento bem baseado para entregar e ter
mos um retorno, o qual não tínhamos. Nada que ia, voltava. 

O SR. RELATo'R (Cid Sabóia de Carvalho) O senhor 
me permite duas perguntas mais objetivas, dentro ... 

, O SR. JOSÉ DOMINGOS i NEÍO Estou termi-
nando. Só mais dois pontos e termino. Se V. Ex~ achar neces-
sário; não há problema nenhum. ' ' . . . ' . 

O SR, RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Não 
pode terminar. , · . ' 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Então, quando 
veio o mês de setembro, a Procuradoria-Geral viu-se absoluta
mente absorvida pelo problema dos 147%. No dia 21 de outu
bro, o Sr. Ministro deu-me um telefonema..-:. o ministro Rogé
rio Magri - e pediu-me que provi<'lenciasse um parecer refe
rente aos 147%' para dirimir a nível de Procuradoria-Geral, 
e qual seria a posição a ser tomada? Fizemos o parecer, qual 
tenho condições de sustent~r em qualquer lugar, porque é 
um parecer isento, não é contratádo. Sabemos que a matéria 
jurídica não é como a Matemática, uma matéria exata. Mas 
tenho condições de sustentar este parecer em qualquer lugar, 
e ~!e foi abs~lutamente fayorável ao pagamento dos 147%. 

.Por.que estou dizendo isso a V. Ex~'? Porque entreguei 
ao Sr. Ministro, no dia 23 de ()Utubro, este parecer, e igúal
mente enyiei-o à Presidência da República para que dele tives
se conhecimento em caráter sigiloso'. Ora, como estivesse tra
balhando para a Previdência e sendo. Procurador-Geral não 
poderia dar conhecimento deste docuínrnto, que era interno, 
e como havia outros pareceres de outros juristas, de outras 
áreas; dei a minha contribuição. 

, O SR PRESiDENTE (Odacir Soares)-'- Este parecer 
foidado p~lo Sr\ no bojo de um processo? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Não .. 

O SR. PRESiDNETE (Odaéir Soares) A pedido do 
Ministro? · · 

. Ô SR. JOSÉ. DOMINGOS T. NETO 'Foi a pedido 
do Ministro. E um mês depois, exatamente um mês depois, 
sai p!lblicado nos jorn\l~s: ~'Procurador do INSS ·condena os 
54,6%". Vou ler o que foi publicado, e vejam V. Ex•~ o 
trabalho que foi feito para me retirarem do cargo que ocupava, 
que, à, propósito, há meses vinha tentando deixar por falta 
deap9io: · · · · 

';'I 

. ; 1-, 

,, . ':9 Procurador-Geral do Instituto Nacional de Se
guridade, Soda!, José Domingos Teixeira Neto, deu 
ontem Qm parecer,.considerando inconstitucional a de

. cisão do Ministro do Trabalho e da Previdência Social, 
. , António,Rogério Magrj, de limitar em 54,6% o aumen

t() d,as aposentadorias e penspes acima de um salário 
,mínimo.r: 

O· p'arecer e~itido pelo Procurador-G~ral repre
.. senta o mais duro golpe .até agora sofrido por Magri 

f'l pelo Pre:;;id.ente do INSS, José Arnaldo Rossi. 
Pressionados por. sent~nças judiciais que obrigam 

o Govet!J.O ,a p~gar o reajuste de 147%, retroativo ~ 
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19 de setembro, os dois contavam com a posição de 
Teixeira Neto para tentar derrubar as liminaréll conce
didas pela Justiça Federal. 

Além de contrariar a posição do Governo, a posi
ção de Teixeira Neto o coloca em rota de colisão direta 
com Magri e Rossi. 
· O Procurador-Geral exigiu que um servidor do 

gabinete do Ministro assinasse o protocolo de recebi
mento do documento, o que foi interpretado por auxi
liares do Ministro como pressão desnecessária com se
gundas intenções." 

Quero dizer a V. Ex~' que este parecer entreguei em 
mãos do Sr. Ministro, apenas ele e eu, entre quatro paredes. 
Enviei a outra cópia à Presidência da República. Em momento 
algum, exigi de qualquer funcionário a assinatura do docu
mento. Era um documento oficial, que poderia ir pelos canais 
competentes, e, no dia seguinte, estaria naturalmente na· im
prensa. Quis evitar isso. 

Vou passar àsmãos de V. Ex~' este parecer, que, como 
disse, sustento agora se desejarem. · · 

O S~. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Não . 
há necessidade, poJ;que desvia um pouco o objetivo da Co- · 
missão. 

Este documento ficará em nosso poder e será analisado 
pela relataria, no momento oportuno. 

. ·O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Com a palavra 
o Relator. 

O SR. RELAT.OR (Cid Sabóhl de Carvalho) O Sr. 
disse ao depoente anterior, há poucos instantes, o Dr. Sera
phico, que esteve aqui, que peculato era coisa comum dentro 
do Ministério da Previdência Social, e que não podia perder 
tempo com essa história de peculato? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO~ Acho que só 
um cidadão desequilibrado mentalmente diria uma coisa des
sas: Absolutamente. A minha intenção sempre foi bater, e 
mutto.forte, naqueles que praticaram o peculato. 

Gostaria· de fazer um adendo a este assunto. Tive com 
o Dr. Seraphico apenas dois encontros. Em um deles, o Dr. 
Volnei telefonou-me, estava no Rio de Janeiro, o Ministro 
Antônio Rogério Magri estava lá também, hospedado no Ho
tel Caesar Park, dizendo-me: "Olha, tenho uma bomba para 
você. Vou levar uma pessoa que tem um dossiê, com milhões 
de provas contra todos os procuradores do INSS do Brasil, 
contra vários juízes e Deputados. Eu disse: "Muito bem, estou 
pronto a recebê-lo mas gostaria que o Ministro também esti~ 

' vesse junto. · 

Fui ao apart~mento do Ministro, atendendo o seu convite, 
· ávido por receber aquele dossiê. Lá, o Dr. Seraphico mos

trou-me duas folhas, nas quais estava escrito: "Estes são os 
procuradores corruptos da Previdência Social."Olhei e disse: 
"Ótimo. Onde estão as provas?" Ao que ele me respondeu: 
"As provas têm que ser apuradas." Eu disse a ele então: 
"Se o Sr. não me der essas provas, vai dificultar o meu traba
lho". E ele respondeu então: "Não posso lhe dar isso, porque 
estou sendo processado pelo Procurador da República em 
Mato Grosso por fazer denúncias .. Respondi, também, a uma 
comissão de inquérito, que foi conclusiva contra mim, justa
mente por causa de denúncias, e não vou me envolver nisso 
novamente. "Eu disse: "O Sr. assine, pelo menos, esta rela
ção, para que eu a receba e a envie à Polícia Federal." Ele 
disse: "Não, a Polícia Federal está corrompida." E chegou 

a citar .nomes de delegados de Mato Grosso. Eu disse a ele: 
"Bom, neste caso essa lista não vai adiantar nada, é um papel 
sem importância. Agora, este nome aqui eu conheço e vou 
atrás dele. E vou atrás dos outros também.". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Qual 
era o nome? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO - Era o nome 
de um procurador-geral, Tainá de Souza Coelho. Se não me 
engano, este era o nome, pois todos me diziam que o homem 
era o rei da fraude. Acontece que demoramos a conseguir 
uma prova que incriminasse o Dr. Tainá, por um motivo 
muito simples: ele havia expedido uma portaria, que tenho 
aqui, em que atribuía poderes ao seu substituto, Sérgio Bu
lhões Jardim Saião, que assinou tudo, enquanto ele próprio 
nada assinou que pudesse vir a comprometê-lo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) O procura· 
dor-geral do Rio de Janeiro? . 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Não. Ele era 
procurador-geral no Brasil. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Càrvalho)- Ele, 
Tainá, está incluído como procurador do Estado e não o en
contramos para que ele viesse depor. 

b SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Tenho notícias 
de que ele está na Argentina, e de que lá ele implantou a 
"raspadinha." É um homem arquimilionário. Basta dizer que 
na nossa busca, localizamos a compra de um haras, feita por 
ele, em nome de 'uma moça, no município de Teresópolis. 
Fizemos um levantamento sobre essa moça e constatamos 
que ela era dependente dele. Conseqüentemente, o hl:lras esta
va no nome dela, mas pertencia a ele. Denunciamos isso à 
Corregedoria da. Justiça do Rio de Janeiro. 

Gostaria de deixar bem claro a V. Ex'' outra coisa: a 
Co!lstituição, no seu art 129, inciso I, acomete a competência 
de procedimento criminal única e exclusivamente à Procura
doria da República. Nós, procuradores do INSS- e o procu· 
rador-geral do INSS - não temos competência. para: ajuizar 
procedimentos criminais. E mesmo assim o fiz,· no caso de 
Vassouras, para poder trazer essa gente toda. 

Evidentemente; o juiz, ao receber a ação, determinou 
que fosse ouvido o Ministério Póblico Federal e tocou a ação 
pelo lado de lá. Mas a. competência única, privativa, nesses 
casos, é do Ministério Público. Federal. 

Isso prejudicou profundamente o nosso trabalho, na me
dida que, embora essa competência seja do Ministério Público 
Federal, há lei especial que determina que quando há um 
juiz envolvido no prqcesso, ele terá que ser julgado pelo órgão 
especial do tribunal de Justiça do Estado a que ele pertencer. 
Então, criou-se uma confusão e uma animosidade também, 
na medida que a competência do Ministério Público Federal 
foi absorvida pelo Ministério Público estadual, através de lei 
especial, pela existência desse juiz Nestor José do Nascimento. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O Sr. 
sabe quais os crimes cometidos pelo Senhor José Arnaldo 
Rossi? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não poderia afir
mar quais os crimes cometidos por ele, mas a imprensa informa 
fartamente. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Mas o 
Senhor, pela sua função, poderia informar o quê à Comissão? 
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O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não tenho como 
informar. \ 

Digo a V. Exª' o seguinte: eu precisaria de mais um mês 
naquele cargo. Só viria a uma Comissão como esta, só iria 
à imprensa para dizer qualquer coisa contra, uma pessoa se 
dispusesse de provas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O Senhor 
não tem provas contra o Senhor José Arnaldo Rossi? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não tenho pro-
vas contra o Sr. José Arnaldo Rossi. · 

O SR. RE! ... ATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Quem 
é o Sr. Volnei Avila? 

A testemunha nunca deve conceituar, e nós também nun, 
ca devemos exigir conceitos. Não estou querendo um conceito. 
Estou querendo saber quem é o Sr. Volnei Ávila à luz dos 
fatos, à luz do comportamento' dele dentro da Previdência 
Social. É um homem correto? É um homem que zela pela 
Previdência? Ele excedia as suas funções de diretor de fiscali
zação e arrecadação? Que informações de fatos, e não de 

. conceitos, o senhor poderia dar a respeito do Sr. Volnei Ávila? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Em uma ocasião, 
eu vinha do Rio de Janeiro, o Presidente da República cumpri· 
mentaria a todos, e no aeroporto C:e Brasília ia pegar um 
táxi, quando vi um carro do INSS parado e, evidentemente, 
fui ·pedir uma carona. E o. motorista me disse que aquele 
carro estava ali para ·conduzir o Dr. Gilberto Araújo, que 
vinha. do Rio de Janeiro."É o Sr.?" Respondi que não, que 
era o procurador-geral e queria uma carona. E ele me dis~e 
que teria que aguardar oDr. Gilberto. Só que oDr. Gilberto 
nunca .foi. da Previdência, e, portanto, não teria direito de 
utilizar-se de um próprio do órgão. Isso pode ser um deslize 
administrativo, mas que pode demonstrar algumas outras coi
sas. 

O Sr. Volnei ligava com uma certa constância para mim. 
Algumàs' vezes não pude atendê-lo, porque não dispunha de 
du!ls ou três horas para falar ao telefone, ouvindo informações 
que não eràm passíveis de prova, tais como fulano é corrupto, 
sicrano é corrupto. Vinha de cima' para baixo, mas nunca 
me ofereceu provas. ' 
. · Por outrolado, eu era o procurador-geral do INSS. Tomei 

conhecimento dessa fita através da imprensa, como todos. 
Se esta fita me tivesse sido encaminhada, ou se pelo menos 
ele houvesse falado da existência dela, eu teria feito o que 
qualquer funcionário público faria. Se ele não estava encon
trando amparo para entregar esta fita no gabinete militar, 
ele tinha que ter entregue ao procurador:geral da República, 
que· seria a pessoa certa para recebê-la, ou à Polícia Federal 
ou ao procurador-geral do INSS, que~ isso quero afirmar 

. a V. Exq'- dentro do.contexto do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, não tem poderes. Basta dizer que os 
procuradores estaduais, nomeados para chefiar os procura
dores de cada Estado, não passam sequer pelo procurador
geral, que não nomeou um único daqueles procuradores. En
tão, a figura do procurador-geral fica muito comprometida, 
parqué os seus supostos subordinados diretos, os procuradores 
estaudais, antigos procuradores regionais, são nomeados pelo 
presidente do órgão, e não pelo procurador-geral. Então, essa 
subordinação é muito limitada; na medida em que o procura
dor-geral não tem força para exonerá-los daquelas funções. 

O RELATOR (Cid Sab6ia de Carvalho)- Um mo
mento. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO---'- V. Exª me fez 
uma pergunta e desviei-me, mas vou voltar a ela. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Então, 
continue'; 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Vi no jornal 
um facsímile de um documento em que o Dr. Volnei se com
promete a gravar a conversa com o Ministro. Eu ali já comecei 
a tirar algumas ilações; em primeiro lugar, acho que ninguém 
tem·que se compromerer a gravar, se quer fazer, faça. Essa 
gravação, se não me engano, ocorreu no mi'· ~:; outubro 
ou novembro, não foi entregue a quem de direito, foi engave
tada- está,publicado na revista Veja- e engavetada perma
neceu. Pqr que essa fita vêio à tona? Porque uma Deputada 
determinou que um procurador aposentado fizesse umA outra 
gravação, via telefone e no diálogo entre eles Yolnei diz que 
tem afita grayada com o Ministro. A Deputada vai ao plenário 
e denuncia e o Presidente da República determina a abertura 
de inquérito e aí é que o Dr. Volnei entrega a fita. 

A minha indagação é por que ele ficou durante três, 
quatro meses com uma peça dessa natureza, será que não 
há outras fitas gravadas? Será que anteriormente não houve 
outra conversa entre eles que não poderiam ser gravadas? 
E o que indago é muito simples: se tenho aqui um gravador 
e vou'gravar a conversa com V. Ex', vou dizer que sou um 
santo e vou provocar V. Ex' com nomes de outras pessoas 
que eu quero prejudicar, pessoalmente ou porque fui instado 
a fazê-lo por terceiros que tinham esse interesse. 

Então, este é um quadro fácil de se ver e digo que é 
crime previsto no Código Penal entre o art. 317 e 320, crime 
de prevaricação, há crime 'de condescendência criminosa, há 
crime de,oeultação de provas e não sei mais o que existe 
atrás disso daí. 

ü SR, RELATOR (CidSabóiade Carvalho) -0 senhor 
acha que o Sr. Volnei é um maníaco da denúncia? Aqui foi 
dito pelo Sr. Arnaldo Rossi que a Deputada Cidinha Campos 
e ó Sr. Volnei formaram uma espécie de central de denúncias, 
ó senhor acha que essa denúncia é infundada? A denúncia 
do Sr. Volnei contra o Ministro Antônio Rogério Magri quan
to a esses US$30 mil que teriam sido recebidos como suborno? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Evidentemente 
que não é infundada. Há uma gravação onde aparece a voz 
do Ministro Magri que é "inimitável". 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) O Minis
tro Magri tentou corromper o senhor alguma vez? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO - Não. Tenho 
a impressão que· o Ministro, com sua•pouea instrução, era 
um homem de uma inteligência privilegiada, tanto que chegou 
a Presidente de uma CGT e chegou a Ministro de Estado, 
com apenas o 49 ano primário. Então, ninguém vai poder 
falar da inteligência do Ministro Magri e o que entendo é 
q.ue primeiro o Ministro não teria coragem de falar isso comi
go, principalmente por saber que eu tenho uma ligação com 
o Presidente da República e que, sem dúvida, eu levaria isso 
a Sua Excelência. E levaria oficialmente, por escrito, para 
entregar ao Presidente da República. O que fosse feito poste· 
riormente não seria mais problema meu. 

Em segundo lugar, eu não era funcionário da Casa e 
pouca questão fazia me manter naquele cargo. Então, isso 
para mim seria evidentemente um desfecho, mas não da forma 
como foi feito. 
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A realidade é que não me tocou absolutamente nada. 
Nunca houve nenhuma conversa em relação a isso. J9'ão tinha 
acesso ao gaeinete do Presidente do INSS, raramente consegui 
falar com ele, falava com ele por casualidade quanqo íamos 
numa viagem juntos ou porque nos encontrávamos em algum 
lugar. Com o Ministro raramente eu pude estar, mesmo para 
tratar de assuntos de extrema importância. Não acredito que 
o Ministro, nas poucas vezes em que estive com ele, fosse 
tentar fazer esse tipo de abordagem, e que fosse fazer tal 
proposição ao Dr. Volnei como está na fita, como está na 
revista Veja, sem que antes tivesse havido acerto. Duvido 
que o Ministro tivesse a audácia de falar com o Dr. Volnei, 
sobre tal questão, com toda a fama que tinha o Dr. Volnei. 

Agora, subjetivamente, até deixo uma. indagaçãq:. ele é 
funcionário há 32 anos como fiscal da Previdência Social, 
na fiscalização nunca houve fraude, nunca houve o caso de 
um fiscal que extorquisse dinheiro de alguém? Entretanto, 
a pergunta: Quem o Dr. Volnei denunciou do seu próprio 
grupo? Quem ele mudou no Rio de. Janeiro como Diretor 
de Arrecadação e Fiscalização que tinha obrigação de mexer 
em determinados núcleos, por que ele não mexeu com nin
guém? 

Ele fez as denúncias na CPI, saiu debaixo de vaias e 
xingamentos e, no final das contas, não denunciou ninguém, 
ficava em cima de mim· o tempo todo para· que eu pudesse 
denunciar para dar respaldo a ele. Ficou caladinho e satisfeito 
co!p seu cargo obtido através de delações e o que há objetiva
mente nesse moço? 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho)-0 senhor 
acha que - olha 'que essa pergunta é· bem direta e clara 
-teria sido um choque de grupos, um choque de quadrilhas 
e falsários, defraudadores da Previdência Social? O Sr. Volnei 
chefia uma quadrilha e o Ministro Magri chefiaria outra? Foi 
um choque de grupos? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Isso é muito 
subjetivo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Sim, 
haveria m.uitos fraudadores dentro da Previdência? Porque 
a idéi~ que está ficando na Comissão de Inquérito é de que 
houve um grande choque de interesses. Já ouvimos várias 
pessoas. Pergunto se o senhor, como procurador, já conheceu 
quadrilhas dentro da Previdência? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Conheci as que 
denunciei na imprensa. Isso aqui é um trabalho composto 
de recortes de jornal. .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Mas 
o Sr.' Volnei seria de uma quadrilha e o Ministro Magri de 
outra? 

0 SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO _:Não posso falar 
isso, seria. muito subjetivo. Sem provas, jamais viria a uma 
Comissão dessa seriedade... · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quere
mos só que o senhor deponha de acordo com a sua consciência, 
não está forçado a nada. Estamos perguntando porque é nosso 
dever perguntar. O senhor só responde o que achar necessário 
responder dentro de sua consciência. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Então a resposta 
que vou dar é a seguinte: não sei se tinha ou não tinha. 
Não afirmo que tivesse, mas também não infirmo, não digo 
uma coisa nem outra. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -·0 senhor 
não conhece detalhes! 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Não conheço 
os detalhes. Os quadrilheiros que existiam tive eu o prazer 
de pegar. Temos hoje doze altas personalidades presas ainda 
e temos nove condenadas. Na cadeia já são vinte e uma pes
~;oas. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-0 senhor 
falou que o Sr. Volnei chegou ao cargo pela prática das denún
cias, foi isso que ouvi? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Isso e volto 
a afirmar a V. Ex~ Conheci o Dr. Volnei no dia 19 de abril 
quando no aeroporto militar ia pegar um jatinho, a mando 
da Presidência da República, sábado. de aleluia, quando vim 
ao Palácio e o Dr. Volneí estava lá e veio junto comigo. 
Ali nos apresentamos, fizemos uma viagem nós dois sozinhos 
e, nessa viagem, trocamos algumas informações. Nunca tinha 
visto o Dr. Volnei antes, afirmo a V. Ex'' que sou advogado 
·militante no Rio de Janeiro, mas graças a Deus nunca tiva 
uma causa a favor ou contra o INSS, nem o' meu escritório 
tratà disso. Este é o quadro. Ele veio realmente no bojo 
dessas denúncias. 

Evidentemente que a Presidência. da República, ao obser
var que há um homem que se apresentava como um homem 
de coragem que tinha milhões de provas contra os juízes e 
procuradores, chamou-o e quando ele veio à CPI, cadê os 
nomes? 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia d~ Carvalho) -.Estava 
presente porque era m.embro dessa Comissão. O senhor co
nhece um cidadão da Previdência chamado Artur que foi aqui 
muito acusado pelo Sr. Arnaldo Rossi? Quem é Artur Carlos 
da Silva, no seu conhecimento como procurador? · 

O SR .. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Não o conheci. 
Não estou ligando o nome à pessoa. Talvez fosse esse cidadão 
que uma vez, quando fui ao Rio de Jan('liro, estava no aero
porto, e conversamos legeiramente. Se não me engano, era 
esse cidadão. Mas afirmo nesta Comissã<?J que o nosso contato 
foi, àli, rápido e nunca mais nos falamos. S~ n\ÍO me engano 
é esse cidadão, não quero afirmar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Queria lhe 
fazer uma pergunta: Um dos jornais de grande circulação 
no País, cujo nome não lembro agora, publicou que o Dr. 
Volnei, ao longo da sua vida funcional, nunca lavrou qualquer 
auto de infração como fiscaL V. S• tem alguma informação 
sobre isso? 

O SR: DOMINGOS T. NETO 
há na Previdência é essa. 

A informação que 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soàres)- Que ele nunca 
lavrou nenhum auto de infração? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO-Essae a informa
ção. Como eu disse, nunca fui da Previdência. A impressão 
que os subordinados dele e todos na PrevidênCia tinham era 
a de que realmente teria um cérebro muito pequeno, incapaz 
de entender determinadas coisas. E, se quer saber, a minha 
opinião também é essa. Ele não diz coisa por coisa, eu já 
não o atendia mais, porque ele ficava duas horas no telefone, 
contando a mesma história, sem mandar nenhuma prova.· 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares) -Dentre as pes
soas que terminaram sendo denunciadas naquele contexto das 
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fraudes contra a Previdência, cujos nomes.V. S• acabou, inclu
sive de indicar, alguma delas tinham algvm tipo de relação 

funcional, pessoal ou qualquer outro tipo de relação -
com o Dr. Volnei? 

O SR'. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Certamente sim, 
porque, sendo ele um funcionário antigo da Previdência, evi
dentemente tinha alguns contatos, talvez com o Procurador
Geral, que não veio, não foi ao Rio de Janeiro, não compa
receu à Justiça. O Dr. Tayná simplesmente ignora isso tudo. 
A única coisa que consegui pegar desse cidadão, e que motivou 
a ação que contra ele entrei, foi exatamente essa situação 
de parcelamento. Através desses procedimentos, dessas deze
nas de inquéritos, de comissões que foram instauradas, a mi
nha pretensão era exatamente ir. Mandei; inclusive, comissão 
para São Paulo, a fim de levantar esses aspectos desses parcela
mentos e saber por que nenhum não ia para a Procuradoria 
GeraL Não posso acreditar que ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. S• 
está, respondendo à pergunta do Presidente Odacir Soares, 
dizendo que os parcelamentos, como já tinha afirmado antes, 
não chegavam ao meu conhecimento. · ' 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Nenhum. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Pela 
prática da Previdência, parcelamentos superiores a quinhentos 
milhões seriam diretamente do Ministro. 

O SR. JOSÉDOMINGOS T. NETO'- Havia uma par
cela resolvi<;la rio próprio órgão. Outra parcela resolvida·pelo 
Presidente do INSS; e superior a quinhentos milhões, se nãó 
me engario, :sétia o Ministro: ' ' 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Mas 
o Dr. Rossi disse aqui diferente. Disse que acima de quinhen
tos milhões seria ele, entre trezentos e cinqüenta e quinhentos 
milhões, seriam as procuradorias. 

O SR. ,J.OSÉ .DOMINGOS T. NETO - Eu acho um 
pouco difícil isso. Posso at~ di;ze~ a V .. Ex' Se ele falasse, 
que seria os superintendentes ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)~ São três hipóte~ 
ses. Ele se referiu as instâncias, mas, a meu ver, a instância 
não é importante neste mdmento; quando v. s~ afirma que 
nenhum parcelamento foi à sua instrução. Mas o Dr. Rossi 
informou aqui, ontem, à Comissão que todos os parcelamentos 
concedidos em qualquer instância, sem exoeção, estavam ins
truídos pelos respectivos procuradores. O Dr. Rossi disse aqui, 
ontem, que todos os parcelamentos que•porventura tenham 
chegado à mão dele estavam instruídos tecnicamente pelos 
procuradores. No caso, o procurador, do ponto de vista funcio-
nal, deveria ser V. Sa.? · ' ' 

O SR. JOSÉ DOMINGÓS T. NETÜ-É evidente. 

O SR. PRESiqENTE (Odacir Soares)'---'- Eu pergunto 
o seguinte: Se os parcelamentos a serem deferidos pelos supe
rintenqen~es regionais são instruídos pelos procuradores regio
nais, os parcelame11tos ri serem concedidos pelo Presidente 
do INSS óu excepcionalmente pelo Ministro, se for o caso, 
deveriam n:igimefjtalmen,te ser instruídos pelo Procurador-Ge-
ral do JNSS? . · . · 

O Sr. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Nesse~ vultos, 
eu não tenho a menqr dúvida. Não acredito que um parcela-

mento não tivesse problemas referentes a aspectos jurídicos. 
Se. utilizaram procuradores estaduais ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quanto 
ao aspecto jurídico, teria que passar por V. Sa.? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO...:._ Nesse vulto ... 
Por que é que há uma escala? Lá de baixo, os procuradores 
estaduais fariam. Quando chegasse ao Ministro, ao nível de 
diretoria, era uma questão até de lógica. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Sa. 
está tocando num ponto muito importante. Acho que todos 
esses parcelamentos, diante da sua afirmativa, têm vício pro
cessual. São, portanto, nulos, porque é Direito Público. Mas 
se não têm a participação de V. Sa .... 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Nenhuma! 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Então, 
todos eles são nulos. Todos os parcelamentos que tenham 
ocorrido nesse período são nulos, porque têm vício insanável. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO ---..,Esse é um posi
cionamento que eu gostaria que a Comissão entendesse bem. 
A Consultaria Jurídica da Previdência é subordinada ao Procu
rador-Geral. Valores excessivos, é uma questão de praxe, 
se o valor é tão alto, por que subordinar esses valores a subor
dinados? O que quero afirmar é exatamente isso: na Procura
doria-Geral, nunca passou um único processo de parcelamen
to, Seja lá qual o valor. 

.O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- O que 
V, Sa. poderia falar sobre o parcelamento' em condições excep
cionais? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Não posso, nun
ca vi. Se viesse, para que eu desse o parecer, caso por caso, 
eu iria dizer. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-'- V. Sa. 
nunca viu um parcelamento em condições excepcionais, em 
caráter de exceção? 

; ' ' . 
O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Vou dizer a 

V. Ex' o que entendo. Toda vez que se abre um canal para 
a excepcionalidade, abre-se um canal para tudo o mais. Se 
não pode, é porque a lei não deixa. Mas isso aqrti é uma 
exceção, então pode passar. Então, vamos criar dificuldade 
para vender facilidade depois. Vamos criar dificuldade e ven
der facilidade. É até difícil de se falar sobre esse quadro, 
porque nunca peguei nas mãos um parcelamento. A imprensa 
cansou de noticiar que tudo passava pelo Procurador-Geral. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Quero fazer 
uma indagação a V. s~, complementando essa sua resposta. 
Todo parcelamento, em qualquer valor, necessariamente im
plica num contraditórh O contraditório~ de um lado, tem 
a empresa devedora, que discute os valores que ela, na sua 
contabilidade, presume dever, e de outro lado temos o INSS, 
que é o credor desse débito. Pergunto o seguinte: A partir 
do momento que o parcelamento envolve questões financeiras 
e jurídicas, eu queria saber de V. Sa se a partir daí, necessaria
mente, em cada instância, a começar pela Superintendência 
Regional até a Presidência·do INSS, se necessariamente deve
riam esses processos passar pela Procuradoria nas diversas 
instâncias? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO É evidente que 
sim, até porque, dependendo do valor, também teria que 
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ser.ouvido o Dr. Volnei Ávila. O Dr. Volnei assinou vários 
parcelamentos. Estou com um jornal em que uma das(lobistas 
diz que ele havia assinado um parcelamento da Empresa A. 
Araújo, que é amplamente divulgada pela imprensa. Não tive 
acesso a esse processo para dar uma analisada, para saber 
se esse parcelamento era válido, excepcional, ou ordinário .. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) V. Sa 
alguma vez foi procurado por uma senhorita ou senhora cha
mada Sheila? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Quais 
as lobistas que procuraram V. Sa? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Nenhuma. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Nem 
homem nem mulher? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO 
nem mulher. 

Nem homem 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Nut1ca 
recebeu dessas que cruzassem as pernas no seu gabinete? 
O Dr. Vólnei falou aqui em cruzamento de pernas, insinuan
tes, dentro do seu Gabinete. Nunca houve isso? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T .. NETO -Não. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)._ A Sra. 
Sheila foi apresentada ao Dr. Arnaldo Rossi no gabinete do 
Ministro. V. S1 nunca viu a Sr1 Sheila no gabinete do Ministro? 

O SR. JOSÉ r>.OMINGOS T. NETO -Vi na sala de( 
espera e fui apresentado a ela também. · · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- V. Sa 
saberia dizer· quantas vezes a encontrou no gabinete· do Mi-
nistro? · 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO-'-- Eu ia raramente 
ao gabinete do Ministro, mas só me lembro. dessa vez. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)-' Só uma 
vez?. . . . . . . 

É coincidência. O Dr., Rossi também foi uma vez e a 
encontrou lá. V. Sa foi outra vez, a encontrou lá. O Dr. 
Volnei a encontrou lá. Por que tanta, permanência da Sra. 
Sheila no gabinete do Ministro? Saberia dizer? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T .. ~ETO Acho que o 
Ministro é que tem que dizer isso. 

O SR .. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- v: Sa 
' não tem nenhuma informação? . . 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -Não. 

O SR .. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) 
interesses ela defendia? 

Quais 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO-Aliás, não sabia 
que aquela senhora era Iobista. Eu achava que ela era até 
parente:· , 

O SR. RELATOR (Cid Sabóía de Carvalho)- V. s~ 
não sabia que ela representava alguma firma ou entidade? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Não. Pelo menos 
não houve esse diálogo, não houve esse típo de conversa, 
não.houve pedido, não houve absolutamente nada. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Qual 
o fato concreto que V. Sa tem contra a administração do 
Sr. Rossi? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -0 que a imprensa 
denuncia ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Isso 
é verdade? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- De um modo 
geral, é verdade. Eu não poderia dizer que era ele o respon
sável, mas algumas irregularidades que aconteceram foram 
sérias. Não afirmo que seja ele, mas tenho uma que vou 
mostrar, se V. Ex''assim o desejarem. 

O SR. RELATOR(Cid Sabóia de Carvalho) -Gostaria 
de perguntar uma outra coisa, porque a informação de se 
é verdade ou não, a imprensa já me satisfaz. Se V. Ex~ tiver 
algum documento sobre isso; gostaria que passasse à Presi
dência da Comissão. 

Há um outro detalhe muito importante - eu gostaria 
que o senhor acompanhasse o meu raciocínio os processos 
de parcelamento não passaram pelo senhor? Nenhum? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Nenhum. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) Havia 
alguma portaria determinando isso? Algum ato administra
tivo? O Senhor Volnei Ávila disse que. era prejudicado, no 
exercício de sua função, por portarias, atos administrativos 
baixados pelo Sr. Rossi, inoviabilizavam a sua função. Mas, 
ao mesm,b tempo, ele disse, nesta'Comissão, que além de 
ser o encarregádo daquele setor de arrecadação e fiscalização, 
tinha outras funções em face da confiança do Presidente. · 

O senhor foi obstaculizado, criaram empecilhos, emba
raços ao senhor, exatamente através de atos administrativos, 
ou isso se refere a fatos que se consumaram, sem o respaldo 
em atos administrativos formais? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Fatos aconte-
ceram e aconteciam diariamente. Quando a éoisa se transfor
mava em ato, ficava um pouco diferente, porque eu reclamava. 

O SR. RELATOR (Cid SabÓi~ de Carvalh.o)- Então 
a prática e não... · 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO -.Acontece que 
saíam portarias a todo o momento e se nós fôssemos ficar 
analisando portarias, não faríamos mais nada e tínhamos a 
Consultaria que fazia esse tipo de levantamento. 

.. Agora, todos os documentos que eu tive que mandar 
para·a Presidência e para o Ministro, nunca. houve um retorno 
deles. 

O SR. RELATO R (Cid Sabóia de Carvalho),- Agora 
só uma pergunta final. O senhor acha então que não foi procu
rado por lobistas, porque eles já estavam a par de que o 
senhor estava sendo evitado no procedimento administrativo 
dos parcelamentos? Esses lobistas invadem o Ministério? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Na minha Procu
radoria, quando eu· era Procurador-Geral, o quadro era o 
seguinte: qualquer coisa que viesse, eu mandava para a Con
sultaria, antes de tomar uma decisão. Porque senão estaríamos 
ali em uma situação muito delicada. E, na realidade, eles 
sabiam quel ao contrário, iriam atrapalhar, se fosse apresen
tada alguma coisa qlle não fosse correta. 



2956 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

Quero entregar à Comissão, documento, por exemplo, 
referentes ao problema dos tapetes. Este élpm parecer nosso ... 

O SR. RELATO R (Cid Sabóia de Carvalho) -O senhor 
sabe alguma coisa sobre os computadores contrabandeados? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Sei alguma coisa, 
porque isso passou pela Procuradoria e nós fizemos o nosso 
parecer denunciando aquilo tudo. 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Gostaria 
que o senhor falasse sobre isso. 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO........; Esses compu
tadores não eram contrabandeados, e sim, tinham no seu 
conteúdo alguns componentes contrabandeados e ao s.erem 
instalados, os peritos, os funcionários da Dataprev localizaram 
esse tipo de produto, e aí veio para nós. A nossa Consultaria 
fez esse levantamento e saiu um parecer que V. Ex~ pode 
requisitá-lo se entender razoável. Neste parecer está sendo 
dito tudo, a empresa contratada, a forma irregular de sua 
contratação para fazer esse tipo de trabalho, como neste pare
cer, por exemplo, porque vou vo.lt.ar ao problema dos tapetes, 
como já havia mencionado e lerei só a conclusão, posso até 
falar para ter um encaminhament~ ... 

O SR, RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho) -Não, 
porque foge do objetivo. Pode até juntar, se assim desejar. 

O SR. JOSÉ DOMINGOST. NETO -Foram~xpedídos 
cinco convites, entregues a cinco empresas. para participarem 
de uma licitação para colocação de tapetes em vários andares 
do Ministério. Os convites foram entregues nos dias 4 e 5 
de março, e o que seria uma licitação, por convite, foi re,alizaqa 
no dia 7 de março. Pergunto como se explica o fat(l. cjes~a 
empresa Criarte, que foi a empresa que colocou o material, 
ter comprado esse. material, já com indicação do local. de 
entrega e colocação no Ministério do Trabalho, quando ainda 
nem fora convidado, ou seja, não havia saído o convite, e 
essa Criarte comprava os tapetes, na firma que ela comprou, 
determinava o local de entrega, que era o Ministério do Traqa
lho, comprava por um valor acima do de mercado, .e. esta 
empresa, de quem ela comprou, era uma das cinco convidadas, 
que deu o valor menor para que essa Criarte viesse a obter 
isso. . . . . 

Vou passar para as mãos de V. Ex~' pareceres de processos 
que tivemos oportunidade ... 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Como 
foi abordada a operação computador? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO....;._ Pelo que sei 
não foi abordada. O problema do computador é que foi ,C01'fl~ 
prado sem licitação, sob a alegação, baseando-se no Deqeto 
n9 2.300, de que havia em\'!rgência, a qual deitamos pm: terra, 
com um único argumen\o: Como houve emergência no. final 
do ano de 1990, para adquiri-los sem licitação, se esses compu
tadores só iriam ser instalados oito meses depois? Que emer
gência é essa? Emergência pega aqui e usa agora. Comprar 
sem licitação para usar seis, sete, oito meses ·depois, não é 
admissíveL 

O parecer da Procuradoria é neste sentido. Volto a cha
mar a atenção de que atitudes, como es~a da nossa Procura
doria, destinavam à Procuradoria da Administração, divor
ciando um trabalho que tinha que ser conjunto. 

Então, paralelamente a isso, as pessoas de alta influência, 
as pessoas de alta invergadura, que trouxemos aos processos, 
evidentemente, estão jogando muito dinheiro em cima disso. 

Quero alertar esta Comissão com relação a isso. Muito dinhei
ro correu naquele Rio de Janeiro. Um elemento ganhou, em 
uma negociata desta, 80 milhões de dólares e, em mais três 
outras, ele completou 130 milhões de dólares, dando para 
comp:rar naquela ocasião, 21 jatinhos, desses que a Líder tem, 
tudo éom dinheiro da própria Previdência. 

Esse tipo de gente, com essa periculosidade, com essa 
esperteza, é a pessoa ... 

O SR. RUY BACELAR- Em qual penitenciária que 
esse Senhor se encontra? · 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO Está na prisão 
da Polícia Militar de Niterói. Encontram-se, hoje, 12 elemen
tos presos. 

O SR. RUY BACELAR Inclusive esse dos 80 milhões 
de dólares? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Sim, esse tam
bém. Só Deus sabe a que duras penas. Ele está preso porque 
não foi empetrado habeas corpus ao Supremo Tribunal Fede
ral, porque, se o fizesse junto ao Superior Tribunal de Justiça, 
ele teria sido solto. Seis outros, que cometeram. o mesmo 
delito, na mesma situação foram soltos. Esse voto, eu ouvi 
no Supremo Tribunal Federal, do Ministro Marco Aurélio 
de Mello, que falou, como corista de Ata. 

Vejam bem V. Ex'' os pares Ministros que, julgados pelo 
mesmo delito, pertencentes ao mesmo tipo de quadrinha, com 
a·mesma finalidade, deram entrada do habeas corpus no Su
premo Tribunal, então vão permanecer presos, porque se fosse 
no' STJ; já havia firmado posiÇãO no sentido de soltá-los, 
como diz o Ministro Marco Aurélio dé Mello, que ouvi, quan
do estava presente. 

O quadro é esse. Essa gente com esse mundo de dinheiro, 
realmente pegamos muita coisa, bloqueamos, em contas ban
cária~, uns vinte bilhões de cruzeiros, eram uns dez bilhões 
na ocasião. Peguei um vóo às 19h para ir à Corregedoria 
dà Justiça às 21h, para chegar lá e pleitear na hora, frente 
ao caso de Vassouras, no sentido de que se bloqueasse o 
dinheiro, cinco bilhões e duzentos milhões que já havia saído, 
e foi determinado naquele momento, ao amanhecer o dia, 
co1}seguimos então o dinheiro, depositado na conta da advo
gada, em um banco particular, sem nenhuma cautela. Era 
esse o quadro que tínhamos ali. · 

O SR. RELATOR (Cid Sabóia de Carvalho)- Estou 
satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Odaeir Soares)_: Gostaria de 
coiwocar uma nova reunião desta Comissão, para a próxima 
quaJ:tacfeira, às 16h, para ouvirmos o Ex-Ministro Antônio 
Rogério Magri. · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, apenas 
perguntaria ao Procurador Teixeira Neto se, porventura, S. 
Ex1 deu conhecimento à Comissão de todos os documentos 
relevantes, que avalia são importantes para esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito. Como V. S' entregou alguns parece
res relativamente a alguns casos, pergunto se dentre eles estão 
todos os que avalia como. importantes para esclarecimento 
desta Comissão? 

O SR. JOSÉ DOMINGOS T. NETO- Entreguei todo 
os documentos que avalio como importantes. Mas fico à dispo
sição desta Comissão, caso precisem de qualquer comprovação 
quanto aos fatos que relatei, fico às ordens para fazer a entre-
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ga. Vou aproveitar e fazer a entrega à Comissão da Portaria 
n9 21, de 31 de maio de 1990, da Procuradoria-Gera}, onde 
o Procurador Geral, na ocasião, Dr. Tainá de Souza Goelho, 
delegava competência ao Procurador Sérgio Jardim de Bu
lhões Saião, para substituí-lo nos impedimentos eventuais e 
temporários, só que o substituiu em todos os pagamentos 
do Rio de Janeiro, o que é uma coisa que não consegui digerir 
até o presente momento. 

Vejo este Procurador Sérgio Saião, vejo como um braço 
longo do Procurador ... 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) V. Ex~ já disse 
isso e do ponto de vista jurídico a delegação não transfere 
a responsabilidade. O Procurador que delegou competência 
não perdeu sua competência do ponto de vista administrativo 
e criminal. 

Gostaria de informar ao Senador Eduardo Suplicy que 
a Relatoria vai analisar todos os depoimentos e, particular
mente, o depoimento do Dr. Teixeira Neto e, se necessário, 
S. S' será convocado novamente para ddinir aspectos não 
elucidados até este momento. 

Na próxima quarta-feira, às 15h, esta Comissão ouvirá 
o depoimento do Ex-Ministro Antônio Rogério Magri. 

. Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

Criada através do Requerimento n9 167, de 1991, 
destinada. a "investigar as denúncias de corrupção e 
irregularidades na contratação de obras públicas". 

21' Reunião, realizada em 19 de março de 1992. 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de mil nove
centos e noventa e dois, às onze horas e dez minutos, na 
sala 5 da Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores 
Senadores Ruy Bacelar (Presidente), Jutahy Magalhães (Vice
Presidente), Elcio Alvares (Relator), Magno Bacelar, Nabor 
Júnior, Meira Filho, Eduardo Suplicy e os Senhores Depu
tados José Felinto e Valdemar Costa Neto, reúne-se a Comis
são Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar as denún
cias de corrupção e irregularidades na contratação de obras 
públicas". Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declara aberta a reunião, que tem a finalidade de ouvir depoi
mentos a respeito do Plano de Ação Imediata para Habitação 
- PAIH, que, por deliberação, foi objetivo de diligência 
realizada pela Assessoria da Comissão. O Senhor Presidente 
faz algumas considerações a respeito dos seqüestros judiciais 

~ na cidade de Salvador-BA, também objeto de investigação 
e diligência da Comissão, concedendo a palavra ao Relator 
e ao Senhor Senador J utahy Magalhães. Em seguida, o Senhor 
Relator levanta questão de ordem no sentido de iniciar os 
depoimentos, deixando os assuntos internos da Comissão para 
depois. O Senhor Presidente após concluir suas colocações, 
acata a questão levantada e solicita a presença dos Senhores 
Reinaldo Cardoso, Prefeito Municipal de Castro (PR), Walde
mar Costa Filho, Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes (SP), 
Mário Miguel de Melo, Presidente da Cooperativa Habita· 
cional do Oeste (COESTE) sediada no Estado do Paraná 
e Carlos Olavo Bório, Diretor-Presidente da Grantec Téc
nica de Construção Ltda., para dar início aos depoimentos. 
O juramento é prestado de forma coletiva, para agilizar os 
trabalhos. O Senhor Relator solicita que os depoentes sejam 
ouvidos separadamente por tratar-se de assuntos correlatas. 
O Senhor Presidente submete à consideração dos membros 

presentes e todos estão de acordo. A seguir, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Senador Magno Bacelar, 
que por sua vez, solicita esclarecimentos à Assessoria da Co
missão, sendo atendido pelo Assessor Antonio Pedro da Ro
cha. Prosseguindo, toma~se separadamente os depoimentos 
dos Senhores Reinaldo Cardoso, Walter Costa Filho, Mário 
Miguel de Melo, Carlos Olavo Bório e Carlos José Ventura, 
representante da Cooperativa COHALAR, que prestou de-, 
poimento sob a responsabilidade do Senhor Carlos Bório. 
Os mesmos foram questionados pelos Senhores Senadores 
Magno Bacelar, Nabor Júnior, Jutahy Magalhães, Élcio Alva
res, Eduardo Suplicy e o Senhor Deputado José Felinto. O 
Senhor Presidente antes de encerrar a presente reunião, agra
dece a presença dos depoentes e dos presentes e marca outra 
reunião para o dia vinte e seis do corrente. Nada mais havendo 
a tratar encerra-se a reunião , para constar, eu, Hamilton 
Costa de Almeida, Secretário da Comissão, lavrei a presente 
ata que depois de lida e assinada pelo Senhor Presidente irá 
à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico. 

Anexo à ata da 21q reunião da Comissão Parla
mentar de Inquérito, criada através do Requerimento 
n9 167, de 1991-SF, destinada a "investigar as denúncias 
de corrupção e irregularidades na contratação de obras 
públicas", com a finalidade de ouvir depoimento dos 
Senhores Reinaldo Cardoso, Prefeito Municipal de Cas
tro(PR), Waldemar Costa Filho, Prefeito Municipal de 
Mogi das Cruzes (SP), Mário Miguel de Melo, Presi
dente da Cooperativa Habitacional do Oeste (Coeste) 
sediada no Estado do Paraná, Carlos O lavo Bório, Di
retor-Presidente da Grantec- Técnica em Construção 
Ltda. E Carlos José Ventura, representante da Coope
rativa COHALAR do EStado do Paraná. 

Presidente: Senador Ruy Bacelar 
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães 
Relator: Senador Élcio Alvares 

(Íntegra do apanhamento taquigráfico) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Havendo núme· 
ro regimental, declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião. 

Presentes várias personalidades, entre elas o Senador El
cio Alvares, Relator da Comissão; Senador Magno Bacelar, 
Nabor Júnior, os eminentes Deputados José Roberto Teixeira, 
meu prezado e dileto amigo, Deputado Álvaro Valle, Depu
tado Valdemar Costa, empreiteiros, prefeitos, jornalistas. 

A presente reunião tem como finalidad,e ouvir depoi
mentos do Dr. Reinaldo Cardoso, Prefeito Municipal, que 
se acha presente; Dr. Waldemar Costa Filho, Prefeito muni
cipal de Mogi das Cruzes, São Paulo; Dr. Carlos Olavo Bório, 
Diretor da Grantec- Técnica de Construção Ltda, empresa 
privada; Dr. Mário Miguel de Melo, Diretor~Presidente da 
Cooperativa Habitacional do Oeste COEST, com sede 
em Cascavel, naquela região, no Paraná. 

Antes de solicitar aos convocados para que prestem o 
juramento de praxe, de acordo com a legislação, com aquies
cência do Senador Elcio Alvares, poderemos fazê-lo em con
junto. Esta Presidência também quer dar conhecimentos aos 
Srs. Membros que em relação a levantamentos realizados pe~ 
los assessores no Município de Salvador, sobre seqüestro de 
verbas públicas por parte de empresas privadas, eles chegaram 
à seguinte conclusão: 

"Após esse levantamento que abrangeu exame de convê
nios, contratos, ações judiciais, além das informações colhidas 
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através de conta tos pessoais com os diversos órgãos envolvidos 
nas questões, o grupo de trabalho decidiu compilar os docu
mentos a que teve acesso, distribuídos 1~m oito volumes, a 
saber:" 

Esses volumes estão aqui à disposição dos Srs. Membros 
da Comissão e do público em geral, já que uma cópia desses 
documentos foi enviado aos eminentes Senadores Elcio Alva
res e Jutahy Magalhães, vice-Presidente da Comissão, incluin
do o requerimento para que se fizesse aquele levantamento 
na cidade de Salvador. 

Após análise minuciosa dessa documentação, o grupo 
de trabalho sugere à CPI, o seguinte: 

1 -Encaminhamento de toda a documentação ao Procu~ 
rador-Geral da Justiça do Estado da Bahia, para' que, de 
acordo com o permissivo do art. 15, dá Lei Complementar 
n9 40/81, promova as ações que julgar convenientes à luz do 
que dispõe do Decreto-Lei n9 201, de 27-2-67; 

2 Encaminhamento de toda documentação ao Tribunal 
de Contas do Município de Salvador, para exame da legalidade 
dos contratos e das operações de crédito, bem assim, apurar 
através de levantamento contábil os montantes pagos devidos 
pela Prefeitura Municipal de Salvador; 

3 -Encaminhar a correspondência ao Tribunal de Jus
tiça da Bahia, no sentido de que seja concedida a preferência 
de pauta para julgamento de todos os processos que envolvem 
seqüestro da receita tributária do Munidpio de Salvador. · 

Convém finalmente sali~ntar dois fatos: . 
a Por decisão desta CPI, .antes do encerramento dos 

trabalhos legislativos de 91, foi encaminhado expediente ao 
Tribunal de Contas da União, em que é solicitada auditoria 
especiat nos convênios assinados entre a União e a Prefeitura 
de Salvador; . · 

b O Tribunal de Justiça da Bahia, em decisão antes· 
do recesso de fim de ano, decidiu sustar o seqüestro de impos-· 
tos municipais em favor da empresa SE VIA." 

Quero declarar que pelos jornais tomei conhecimento 
de que já voltou a deferir q direito a empresa SEVIA de 
continuar seqüestrando determinadas verbas. Acredito, para 
que não possamos tomar uma medida apressada, que o emi
nente Relator, por certo, irá se debruçar sobre essa do·cumen
tação, como também o Senador Jutahy Magalhães e'os·dernais 
membros da Comissão, para que na próxima reunião possamos 
deliberar sopre o fato. · 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) Eu gostaria apenas 
de fazer um adendo, de vez que estamos vivendo urn clima 
derceleridade, mesmo porque temos uma data para· terminar 
os nossos trabalhos. 

Todas as sugestões formuladas à assessoria, considero-as 
inteiramente válidas, dentro .do processo que queremos apu
rar: a verdade por inteiro. Apenas tenho um reparo que reite
ro, falei numa reunião anterior, que é o de oficiar ao Tribunal 
de Justiça pedindo preferência para a pauta. Poderíamos co
municar qualql_ler outra ·coisa, mas não· solicitar preferência 
para a pauta. E uma questão de poder. E o Desembargador 
que é o Relator, ele é quem determina evidentemente a pauta, 
e no momen,to em que estamos pedindo uma preferência para 
ela, é uma interferência .d~ptro de um ato que é pessoal do 
Desembargador. Então, volto a repetir ,que tive oportunidade 
de colocar nas últimas reuniões. Já que existem processos 
referentes a esses episódios que estão relatados aí pela assesso
ria, teríamos que encontrar uma outra maneira, mas nunca 
dizendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito está solici
tando ou encarecendo a preferência para a pauta; e estou 

falando isso porque sou advogado, lutamos, todo mundo luta, 
principalmente os advogados, com esse problema de pauta. 
E uma das maiores dificuldades da advocacia está exatamente 
em colocar os processq~; mas é um prurido tão grande essa 
questão que é o Desembargador Relator que determina a 
sua necessidade ou não. E no momento em que nós, o outro 
Poder, vamos deteqninar, solicitar ao Poder Judiciário prefe
rência para a pauta, não deixa de ser uma crítica velada. 
Porque acredito sinceramente que esses processos estão atra
sados. Então, estou inteiramente de acordo. O Senador Jutahy 
Magalhães está chegando agora. Acho que todas as sugestões 
formuladas pela assessoria são. profundamente válidas; esse 
é o procedimento. E dentro do clima ético mais respeitável 
possível, estamos encaminhando aos órgãos competentes para 
que examinem a documentação e cada um determine. 

Apenas eu retornaria o assunto da preferência de pauta. 
Tem que haver uma maneira de nos dirigir ao Tribunal de 
Justiça da Bahia de tal forma que não se insinue que a nossa 
preferência recai sobre a pauta. Precisamos resolver esse as
sunto, já que temos aí uma semana, quando o Presidente 
Ruy Bacelar falou que poderíamos ter uma reunião para de-
cidir. . . 

Quero deixar logo claro quanto ao remanescente, ainda, 
do requerimento. Estou inteiramente âe acordo. Poderíamos 
até adiantar. Acho que .daria celeri~ade enviar para o Tribunal 
de Contas, para os .órgãos competentes que irão apreciar a 
documentação; por sinal o exaustivo trabalho qve já tive opor
timidade de compulsar, muito bem feito, de forma compe
tente. Então, poderútmos decidir, logo de saída, em relação 
às sugestões da assessoria com essas medidas já aventadas 
e, depois, examinaríamos a preferência de pauta do Tribunal 
de. Justiça da Bahiá através de uma ·reunião nossa, aqui. 

, Q ·s)~ .. PRESIDEN~E (Ruy Bacelar)--:- Que~o colocar 
o.Sen.adç>r Jutahy ,Magalh~es a pardq que s~ passou, já que 
esses levantamentos foram feit0s. por solicitação de S. Ex\ 
que' agora se acha presente. 

· Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Sr. Presidente, acho 
que' nãó é necessário. 'Só' por esse final já vi, mais ou menos, 
como o assunto está sendo' encaminhado e a minha opinião 
já vem formada de casa. ' . ' 

· · Considero esse ielatóiio ull1 parecer que cosfumamosgar 
pára' vetos: sem nenhuma conclusão, sem nenhtú~plnião; 
cómp~lsaram-se docmnentos, fizeràm-s~atõrios ~obre eles, 
os documentos foram apresentado.s:e-vamos encammhar para 
o 'Tribunal de Contas dos Muniéípiossem dar nenhuma opi
nião. 't\qui está o parecer: frio, técnico, sem qualquer manifes· 
tação se· as medidas estão.cert~~ ou erradas. 

O.SR. RELATOR .(Élcio Álvares)~ Senador Jutahy 
Magalhães, permita-me a interferência. · , 

Parece-me, dentro do objetivo de. V. Ex', que é plausível, 
que só poderíamos fazer isso após o relatório final. Se na 
análise desses .documentos constatássemos evidentemente a 
incompreensão .... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Não. Não estou 
falanâb sobre b relatório. Estou falando sobre a opinião da 
Comissão. 

O SR. RELATOR (Élcio Álvares)- Pois é, mas o relató
rüJ preliminar que virá, evidentemente, incorporar o relatório 
final. 

Agora, estou achando o seguinte ... 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Peço desculpas ao 
Relator mas, no meu en~endimento, o meu voto é pel<\ absten-
ção. Não vou votar sobre .coisa alguma. ' 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) -Eu só gostaria 
de esclarecer o seguinte. O trabalho da assessoria, constou 
de um levantamento e, hoje, inclusive, terei uma· reunião 
com os seus integrantes, já que teremos de encaminhar a 

: matéria para o relatório final. A avaliação, a conclusão, evi
: dentemente. pertence aos Senadores Jutahy Magalhães, Ruy 

Bacelar e a todos os integrantes da Comissão. A assessoria, 
ela presta o informe técnico, o julgamento é nosso. Agora 
podemos, no relatório final, ter uma palavra conclusiva. Pare
ceu-me bem colocada a idéia do Senador Ruy Bacelar, como 
foi feito um levantamento bem impor~ante dos documentos, 
já encaminharíamos. Lá, o Tribunal. de. Contas irá exami
ná-los. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Acho que ajudou 
-vamos dizer assim- o Tribunal~ que não terá o trabalho 
de pedir os documentos, já que eles estão relacionados. 

O SR. RELATOR (ElcioAlvares)- Vamos verse pode
mos compatibilizar, vainos mandar os documentos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Tribunalpodia 
fazer isso sem nós. Mas, esta bem. Estamos ajudando, fazendo 
a relação de quais os documentos que .o Tribunal deveria 
olhar, deveria se manifestar a respeito. É um trabalho. Não 
quero discutir. Vim hoje não para discutir isso, mas apenas 
dizer que não voto.sobre nada.· 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) -Gostaria de insistir 
nisso, porque é até dentro de uma técnica de relatório; só 
vamos chegar a alguma conclusão ào seu· término. Es.tou me 
antecipando, porque me reservaria, também, como Relator, 
para que o encaminhamento fosse ao final, porque seriam 
as conclusões da comissão, da CPI. Essa é uma das proposições 
que o Senador Ruy Bacelar etálevantando, e não vejo nenhum 
prejuízo em remeter essa documentação para o Tribunal de 
Contas da Bahia, acho saudável. A única coisa da qual divergi,. 
exatamente, .por ser uma questão de relacionamento com o 
poder, é o problema de preferência de pl,luta. Então, homena
geando o Sepador Jutahy M,ag~lpães, como sempre faço; acho 
que esse problema, ao chegarmos à conclusão, arrematamos 
a correspondência para os órgãos aí mencionados, e as provi
dências requeridas pela assessoria, dizendo: que examinando 
documentos que foram enviados nos dias tais e tais, a CPI 

" concluiu que realmente o culpado é fulano, beltrano,. ou que 
esses contratos estão irregulares., enfim, uma conclusão con
forme quer o Senador Jutahy Magalhães. 

Nesse passo, tenho a impressão de que se prejulgassemos, 
estaríamos antecipando uma fase da CPI, que é aquela do 
relatório conclusivo e final. Faço esta colocação, de acordo 
com o Presidente Ruy Bacelar; concordando inteiramente com 
as providências no sentido de moralizar, de coibir qualquer 
manifestação de irregularidade ou de corrupção que possa 
haver, concordei, preliminarmente, apenas fazendo uma res
trição. Agora, entendo, sinceramente -e faço isto por inteiro 

que só poderíamos chegar a conclusão, após o relatório 
final. Mesmo por que me. parece que a assessoria não tem 
de julgar coisa alguma. Ela ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-:- É aí que discordo. 
Quando nós mandamos ... 

O SR RELATOR (Elcio Alvares) -O julgamento é 
nosso. · ·I •·' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Sim, o julgamento 
final é nosso, podemos até não concordar com o trabalho 
da assessoria. Agora, quando mandamos a assessoria foi para 
ela fazer não só o levantamento, mas· opinar e dar aqui à 
comissão uma informação do que considerou certo ou errado. 
Logicamente que o relatório final será conclusivo da parte 
da comissão, pode chegar e dizer: Bom, o seu relatório para 
nós não interessa. 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) A minha tese é 
essa, o julgamento final é nosso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A idéia que tive 
quando pedi para enviar alguém para examinar foi nosentido 
de que nos orientasse se os fatos estavam certos ou errados. 
Porque para fazer levantamento de documentos eu pediria 
a qualquer membro lá do Tribunal de Contas do Município 
para relacionar esses documentos que estão examinando. Esta 
que é a divergência. Não quero dizer que eu esteja certo, 
mas o meu ponto de vista é este e a minha divergência é 
esta. Não pedi, quando solicitei a ida lá não foi para ter 
um parecer de veto. Trata-se de um parecer de veto, mas 
o histórjco não me diz nada. Porque o parecer deveto é 
este. Não damos parecer conclusivo no veto. 

O SR. RÉLATOR (Elcio Alvares) Mas com o maior 
respeitá, acho que a questão é simples. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Aqui, não. Aqui 
é um relatório que só fui ler realmente ontem, à noite. 

O SR.RELATOR (Elcio Alvares)- Vou fazer uma su
gestão, porque a assessoria, evidentemente, fornece a nós 
todos os elementos para uma formação de juízo, então, vamos 
a ela retornar pedindo uma conclusão. Já que V. Exª acha 
que não houve ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES---,- Não estou pedindo 
nada. · 

• O SR. RELATOR (Elcio Alvares)- Não, mas V. Exª 
tem o direito de pedir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Não qu~ro ser o 
criadcr de casos aqui, quero apenas dizer: O meu voto, pelo 
que consta aqui, é pela abstenção. N~o vou votar sobre nada. 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares)- Não colhi opinião 
ainda ... Sr. Presidente, estou falando como Relator. Tenho 
obrigação, inclusive, não só em homenagem 'a V. Ex~, mas 
também de aprimorar o máximo que puder o fornecimento 
de dados técnicos. Então, permita-me, como Relator, ia suge
rir ao Sr. Presidente que volte esse relatório, que não é·conclu" 
sivo, aos nossos assessores, para que eles nos forneçam uma 
conclusão. Se bem que essa conclusão aí, com a devida vénia, 
deveria ficar. circu~scrita, para providências outras, ao relató
rio final. Se V. Ex~ entender que ... 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES- O dado oficial da 
comissão é o relatório final. Mas a conclusão da comissão 
foi mandada à Assessoria, visando apurar os fatos; ela tem 
que apresentá-los e dar sua opinião, não é chegar aqui e 
dizer: "Eu vi essa aqui e tal. São tantos milhões de OTN 
que estavam a crédito da empresa tal. Foram pagos não sei 
quantos milhões, não-sei-o-quê. "Mas está correto isso? Qual 
é a opinião? Foi pago demais, foi pago de menos, o crédito 
existe, o crédito não existe? Qual é a opinião? Eles são os 
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técnicos que foram lá examinar a documentação, e dentro 
do conhecimento técnico, eles orientam ia comissão, dizendo 
o que está certo e o que está errado. ~qui está frio, não 
diz nada. 

O SR. RELATOR (Elcio Alvares) Sr. Presidente, 
na condição de Relator, e dentro do princípio não só de home
nagem, mas de respeito à própria participação do Senador 
Jutahy Magalhães, sugiro a V. Ex' que a matéria retorne 
à assessoria para uma conclusão, e depois ela volte ppr inteiro, 
para que possamos apreciar as sugestões oferecidas pelos nos
sos assessores. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) ·~·a Presidência 
atende às sugestões de V. Ex~, Sr. Relator. A matéria retor
nará à assessoria, que foi coordenada pelo Dr. João Agripino, 
para apresentar mais algum .adendo, se por acaso,.houver, 
a respeito de uma conclusão mais decisiva desse levantamento 
que foi feito em Salvador para que seja examinado na próxima 
reunião. 

Outro assunto a tratar, rapidamente, é que a Presidência 
também encaminhou aos senhores membros um anteprojeto 
que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da 
administração pública e dá outras providências. Isso diz respei~ 
to a modificações profundas no Decreto-Lei n9 2.300, que 
disciplina concorrências ou licitações públicas, foi por requ~ri
mento que formalizou-se e instalou-se essa comissão. No de
correr dos trabalhos afloraram uma série de fatos relacionados 
com licitações para a construção de hospitais em diversos 
municípios brasileiros, inclusive no Distrito Federal, com indí
cios veementes de procedimentos que, no mínimo, poderiam 
ensejar o favorecimento indevido de concorrentes. 

· Dentre as várias engenhosidades inseridas nos editais, 
sobressaíràm as chamadas notas técnicas, como critério de 
desampate, no cognominado preço-base oculto. O preço-base 
oculto ficou tão evidentemente como arranjo de favoreCimen
to que, em certas licitações, os proponentes vencedores cota
ram preços com aproximação de milésimos, em relação ao 
valor oculto. 

Em consulta ao Egrégio Tribunal de Contas da União, 
a CPlconseguiu esclarecimentos de que essa prática contraria 
a legislação vigente, erradicando-se, desde logo, o uso desse 
malfadàdo costume dos procedimentos licitatórios de todas 
as esferas de governo. . 

A par dessa importante conquista, decidiu o plenário 
da Comissão Parlamentar de Inquérito determinar a realização 
de estudos, com vistas à reformulação do Decreto-Lei ng 2.300, 
de 1986, de modo a retirar do seu texto as regras que possam 
ensejar a utilização de procedimento pouco condizentes com 
o princípio da moralidade administrativa ou aperfeiçoá-las, 
no mesmo sentido, ou ainda acrescentar outras, que possam 
elidir ou minimizar a corrupção nas licitações públicas. 

Assim, solicitaram sugestões aos Tribunais de Contas de 
todo .o País, com o mesmo objetivo. Foram também pedidas 
cópias de uma legislação similar, da Itália, França e Canadá. 
Foram ainda aproveitadas valiosas idéias contidas em vários 
projetos de autoria parlamentar, bem como foi incorporado 
o texto do Projeto de Lei ng 1.593, de 1991, originário do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a tutela da regularidade 
das licitações e dos contratos de administração pública. 

Com todos esses subsídios, mais as diversas sugestões 
dadas pelos depoentes, e a riqueza da experiência haurida 
nos trabalhos da comissão, procedeu-se do texto do Decre
to-Lei n? 2.300, de 1986. 

Elencar aqui todas as alterações feitas no Decreto-Lei 
n9 2.300 seria fastidioso. Cabe apenas ressaltar aqui, em pri
meiro lugar, que foi eliminada a possibilidade de se fazer 
concorrência para obras tendo em conta apenas o projeto 
básico. 

Somente levando em consideração o projeto ... 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. Deixe-me fazer uma colocação. 

Evidentemente, temos aí alguns aspectos administrativos 
a discutir. O primeiro. e esse projeto, inclusive, é muito impor
tante. Vamos ter que discuti-lo. Então, se V. Ex~ me permi
tisse, faria uma sugestão. Iríamos ouvir logo os depoentes, 
e depois voltaríamos a 1.1ma reunião nossa, administrativa.:. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Sr. Relator, es-
tou terminando, é só uma conclusão, e são poucos segundos, 
porque isso, inclusive. já foi encaminhado, a V. Ex~ ... 

O SR; RELATOR (E leio Álvares)- Já recebi. Inclusive. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - ... a todos os 
membros, para discutirem, lerem, tomarem conhecimento e, 
se acharem opórtuno, subscreverem, juntamente comigo, para 
ter o trâmite normal. 

O SR. RELATOR (Elcio Álavres) . Parece-me que, 
dentro da linha de raciocínio anterior, do relatorio final, esse 
projeto, que penso seja o grande produto desta comissão, 
seria apresentado ao final, quando terminássemos o relatório. 
Não poderíamos antecipar agora a edição. desse projeto e 
a remessa para os canais competentes antes de a comissão 
chegar a uma conclusão. 

Então, me parece-se V. Ex~ me permite mais uma vez 
-que deveríamos examiná-lo, num ,trabalho conjunto cóm 
a assessoria e, no relatório final uma das sugestões, inclusive, 
seria encaminhar esse .. projetp que, na primeira leitura que 
fiz, está bem montado. Apenas porque já são praticamente 
11 horas e 30 minutos e como temos quatro depoentes, e 
porque também estou na Comissão de Corrupção, Sr. Presi
dente, vamos ouvir logo os depoentes e depois retornaremos 
a esta matéria que, é muito importante. Salvo melhor orien
taÇão de V. Ex~ 

Ó SR. PRESIDENTE (RuyBacelar) -Eminente Rela
tor, já estou concluindo, para dizer a V. Ex~ e aos demais 
membros que o projeto básico deixa muito a desejar, como 
conseqüência de proporcionar aditamento de contrato para 
complementação de obra, autorização de material de quali
dade inferior e assim por diante. Outra modificação impor
tante foi a redução a pouquíssimos casos de dispensa por 
notória especialização. 

Ora, não tem sentido, por exemplo, a dispensa de licita
ção para a contratação de firmas de auditoria, quando sabemos 
que há várias delas com renome no mercado. Inclusive, a 
justificação cita outros assuntos importantes que dizem respei
to à modificação do Decreto-Lei n9 2.300. A Presidência, 
inclusive, está fazendo o que V. Ex~ sugeriu: dar conhecimento 
a todos os membros deste trabalho exaustivo, cauteloso, sério, 
feito pela assessoria no sentido de que V. Ex~ e os demais 
membros possam, no tempo mais hábil possível, dar seqüência 
para que este projeto tenha tramitação dentro das normas 
regimentais. 

Dando prosseguimento à reunião, convido os Senhores 
depoentes para tomarem assento à mesa: Dr. Reinaldo Cardo
so, Prefeito de Castro, Dr. Waldemar Costa Filho, Prefeito 
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de Moji das Cruzes, Dr. Carlos Olavo Bório, Diretor-Pre
sidente da Grampec e l)r. Mário Miguel de Melo1 Diretor 
Presidente da Cooperativa Habitacional. 1 

Convido os presentes para, de pé, ouvirmos o juramento 
dos convocados. Gostaria, para simplificar, que os depoentes 
repetissem comigo o juramento, de acordo com o art. 342, 
do Código Penal. . 

"Juro, como dever de consciência, dizer toda a verdade, 
nada omitindo do que seja do meu conhecimento, sobre quais
quer fatos relaciof)ados com a investigação a cargo desta co
missão parlamentar de inquérito, destinada a investigar as 
denúncias de corrupção e irregularidades na contratação de 
obras públicas." 

A presença de tantas pessoas ilustres para depor nesta 
reunião tem razão de ser em face do levantamento de informa
ções sobre o Plano de Ação Imediata, P AIH. 

. A Presidência, em nome da CPI, achou por bem enviar 
quatro assessores a várias unidades da Federação para fazer 
levantamento sobre construção de casas populares. A própria 
assessoria, por amostragem, escolheu 27 municípios distri
buídos nos vários Estados brasileiros e chegou à seguinte con
clusão: Que esses financiamentos são feitos diretamente a 
empresas privadas, tendo por preço unitário, em média, 720 
VRF, que correspondem hoje a aproximadamente 8 milhões 
e 400, para a implantação de casas da ordem de 20, 25 a 
30 metros quadrados, justamente as habitações mais baratas 
pàra atender aos mais carentes brasileiros. Em determinados 
municípios, são realizadas, são implantadas por esse valor 
--,- entre 700 e 730 VRF -ficando a contratante responsável 
por toda a obra,~ da infra-estrutura à construção, inclusive 
a negociação. 

Em alguns municípios, ·o que se verificou, na grande maio
ria, é que as empresas tomam esse financiamento, fazem esse 
contrato pelo valor de unidade de 720 UPC e ainda contam 
com a ajuda de prefeituras, ou de COHAB, ou de governos 
de Estados, mas, em contrapartida, esses benefícios não são 
repassados para o adquirente, para o mutuário. Há, é verdade, 
a grosso modo, um desvio gritante de recursos, beneficiando 
alguns em prejuízo de outros; locupletando poucos em pre
juízo da grande maioria carente do povo brasileiro, 

É pÕr isso que aqui estamos, o Pr~feito de Moji das 
Cruzes, Dr. Waldemar Costa Filho cuja situação é a seguinte: 
naquele município, o levantamento foi feito pelotécnico do 
Tribunal de Contas da União, Antônio Pedro da Rocha, que 
se acha presente, à disposição desta CPI. Nesse município, 
a Caixa Exonômica Federal concedeu financiamento para ob
jetivar a execução do Plano de Ação Imediata Habitacional, 
P AIH, apresentado da seguinte maneira: Empreendimento 
em Moji das Cruzes, Conjunto Residencial Cocuera. Contri
buição da Prefeitura: terreno, urbanização, infra-estrutura 
completa, outros serviços. Número de casas implantadas: 706. 
Valor do financiamento por unidade em VRF: 720. 

A contrapartida dos serviços prestados pela Prefeitura 
não está sendo repassada ao mutuário. 

Do mesmo modo, encontra-se presente o Dr. Reinaldo 
Cardoso, Prefeito de Castro, Paraná, cuja situação é a se
guinte: 

Projeto implantado: Canta Galo. A Prefeitura forneceu 
terreno, urbanização, infra-estrutura, número de casas im
plantadas 362. Valor por unidade: 730.01 VRF. A contra
partida desses serviços, dados à empresa construtora, não 
foi repassada para o mutuário final. Da mesma maneira se 

encontra, de maneira contraditória, presente o Dr. Mário 
Miguel de Melo, Diretor-Presidente da Cooperativa Habita
cional do Oeste (COHESTE), e lá procedeu-se da seguinte 
maneira: 

Conjuntos implantados: Tocantins com 210 unidades. A 
Prefeitura não participou de empreendimento algum. Não 
prestou trabalho algum à empresa. Valor por unidade implan· 
tada: 701,74 VRF. Isso, em Cascavel, no Paraná. 

Conjunto Bela Vista: 448 unidades implantadas. Valor 
por unidade 752 VRF. 

Conjunto Jesuíta- Cascavel 225 unidades. Preço por 
unidade 752 VRF. 

Finalmente, temos Castro, em Cascavel, Moji das Cruzes, 
acho que é só. Não é Assessor Pedro? (Pausa.) 

De Curitiba, não há ninguém convocado, por enquanto. 
Curitiba é um caso, onde a Prefeitura não entrou com nada, 
mesmo, e cada unidade custou 720 VRF. Está presente aqui 
o Dr. Carlos Olavo Bório, Presidente da Grantec- Técnica 
de Construção Ltda. que construiu o conjunto de Castro. 

Em verdade, são três municípios focalizados. O Dr. Wal
demar que aqui está representando a empresa, a parte privada, 
e o Dr. Rinaldo, como Prefeito do município. 

Em face disso, acho que os Srs. Membros já perceberam 
o que está havendo pelo Brasil afora, já que foi uma amostra
gem com 1.000 contratos celebrados em todas as Unidades 
da Federação, é que determinadas empresas realizam esses 
empreendimentos por um determinado valor, geralmente qua
se que igual de 720 mil UPC, em casas, às vezes até geminadas, 
de 25 a 30 metros quadrados, sem reboco, às vezes, por esse 
valor de 8 milhões e 400 mil cruzeiros, sem nada receberem 
das Prefeituras ou dos Governos estaduais, ficando respon
sáveis pela compra do terreno, da infra-estrutura, de uma 
maneira geral. E outras, em situação similar, constróem pelo 
mesmo valor e recebem toda a infra-estrutura doada pelas 
prefeituras municipais, só que, nesse caso, o benefício rece
bido não é repassado para o mutuário. Há casos, inclusive, 
de empresas privadas chegarem a determinados municípios, 
já que há um levantamento no Ministério da Ação Social, 
de que determinado município pode ser implantado mil casas, 
como naquele outro, vizinho, também mil casas, chegam a 
"peitar" determinados prefeitos dizendo: "Posso construires
se empreendimento aqui, mas também posso construir naque
le outro, vizinho, se o senhor não me fornecer isto, aquilo, 
aquele outro, toda a infra-estrutura, sai daqui e vou para 
Já". E dizem mais: "Vou lhe dar o direito, Sr. Prefeito, do 
senhor indicar os mutuários". 

Quer dizer' politicamente é u:ma benesse, sobretudo em 
ano eleitoral. Em contrapartida também há casos em que 
existe um conluio entre dirigentes públicos, infelízmente, pre
feitos, com as próprias empresas, e af se sofre essa cadeia 
que chega até aos altos níveis governamentais. Por isso é 
que achamos por bem, depois desse levantamento, convo
carmos os senhores que aqui se acham presentes para, sob 
juramento, prestarem alguns esclarecimentos e responderem 
as perguntas dos Srs. Membros da Comissão. 

Indago do eminente Relator como S. Ex• gostaria, já 
que os quatro estão presentes ... 

\ 

O SR. RELATOR (Elcio Álavres) -Sr. Presidente, 
eu só queria fazer uma colocação -evidentemente que V. 
Ex~ está muito mais aprofundado no assunto- se os depoente 
têm algum ponto em comum nos assuntos que vão tratar, 
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ou seja, há pontos comuns entr~ o~ quatro depoentes em 
matéria de investigação desta com1ssao?( 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelàr) - Acho que é o 
contraditório. É um assunto similar. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) -Acho que não 
fui claro. Quero saber, para efeito de colher o depoimento, 
se existe algum que tenha identidade com alguns dos outros 
três. Evidentemente que se houver uma identidade entre ele.s, 
um não poderá ouvir o depoimento do outro, porque aí sena 
um encadeamento de explicações. 

Então, a pergunta que faço é se os assuntos dos quatro 
depoentes têm identidade'! 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Creio que sim. 
No caso, por exemplo, do Município de Cácere, já que um 
lado está a Prefeitura Municipal e do outro está o Dr. Carlos, 
engenheiro ... 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares)- Tenho a impressão 
de que, dentro do critério processual, também com todo acata
mento aos depoentes, só poderia permanecer um depoente, 
logo em seguida os outros, para que não haja, de modo algum, 
ilação de um depoimento anterior em favor do depoimento 
posterior. 

Assim, faço esta colocação a V. Ex~ e à comissão, pedindo 
que seja mantida a forma processual adotada sempre que 
houver coincidência de pontos em comum em depoimentos 
vários. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - A intenção da 
Presidência foi no sentido, em face do adiantado da hora, 
simplifiêar, mas já que V. Ex1 acha que deverá ser aplicada 
a norma de se ouvir cada depoimento separadamente, a Presi
dência nada tema opor. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) Estou fazendo uma 
sugestão que, me parece, inteiramente embasada no código. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES. Hoje estou que-
rendo ficar calado. Na minha opinião o Sr. Relator tem toda 
razão. Se existe correlação, se há o contraditório que se está 
buscando, tem que ser depoimento separado, sem que um 
ouça o depoimento do outro. 

Essa é a norma que temos seguido. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Senador Nabor 
Júnior, V. Ex~ concorda? 

O SR. NABO R JÚNIOR -Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Então, vamos 
ouvir, em primeiro lugar, o Dr. Reinaldo Cardoso, Prefeito 
Municipal de Cárcere. 

Peço a Assessoria que acompanhe os demais depoentes 
para uma sala anexa. 

O SR .. RELATOR (Elcio Álvares) -Sr. Presidente, 
quanto à assessoria, eu gostaria de sugerir também à comissão, 
tendo em vista a celeridade, que adotássemos o critério da 
pergunta objetiva e da resposta objetiva. Quando for neces
sário o comentário, tudo bem. Mas deveremos ser o mais 
objetívo posíveis, inclusive, já verifiquei o roteiro das pergun
tas e ele está muito objetívo. 

Então, além do Presidente, eu gostaria de ouvir o Senador 
Magno Bacelar, Nabor Júnior e Jutahy Magalhães, sobre esse 

critério. Seria dada a resposta com um esclarecimento mais 
amplo, no momento em que o próprio depoente entendesse 
que era necessário acrescentar algo mais. Parece-me que todas 
as perguntas são muito objetivas. Presente o Prefeito de Castro 
cuja situação pelo levantamento que tenho em mãos é a seguin
te: Foi implantado no Município de Castro o Projeto Canta
galo, com 362 unidades e cada unidade custou o valor de 
370 VRF. A Prefeitura participou com o terreno, urbanização, 
infra-estrutura e, em contrapartida, do serviço não houve be
nefício algum para o mutuário. Sendo assim; concedo a palavra 
ao eminente Relator e se algum dos Srs. Senadores desejarem 
formular alguma pergunta ao Dr. Reinaldo Cardoso a respeito 
do assunto podem fazê-lo. 

O SR. RELATO R (Elcío Álvares) -Como relator fica
ria por último a perguntar, evidentemente, tirando as que 
já foram realizadas. Como já temos um roteiro também, acho 
melhor começar pelos Srs. Senl,ldores, integrantes desta comis
são, e me reservaria como Relator para perguntar no final. 

.. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Com a palavp 
o Senador Magno Bacelar .. 

O SR. MAGNO BACELAR-Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, gostaria de saber exatamente qual a variação de finan
ciamento concedido pela Caixa Econômica Federal para esse 
tipo de projeto, embora, tenhamos pelo relatório uma aseme
lhança, um número mais ou menos entre 700 e 735. Mas, 
a verdade é que a própria CEF olhou o projeto no Ministério 
e verificou que existem algumas condições para que haja varia
ção. No meu entendimento essa parte de fixação, tendo em 
vista os benefícios da Prefeitura, não existe, pelo menos no 
meu Estado. No Maranhão, por exemplo, em São Luís no 
primeiro ano esses recursos foram esgotados em menos de 
dois meses. E a Prefeitura de São Luís não contribuiu com 
coisa alguma, porque dentro do contrato junto à CEF a em
preiteira se responsabiliza por tudo isso, inclusive, pelo calça
mento da rua. Na verdade, o que se vê aqui um fato totalmente 
diferente, porque as prefeituras contribuem. Se contribuem, 
gostaria de saber se V. Ex~ e o assessor exigiram que fosse 
feito esse levantam.ento .. Mas, tendo em vista que não sei 
o teto máximo, em primeiro lugar teria, q1,1e saber qual é 
o teto máximo-mínimo desse Projet.o-Paih para que possa 
avaliar se os benefícios realmente trazidos pela Prefeitura re
verterem em favor dos mutuários. V. Ex' falou, Sr .. Presidente, 
que o assessor que fez esse. levantamento .está presente. Se 
ele pudesse me prestar essa informação, agradeceria. 

O SR. PRESIDENTE (],'uy Bacelar) - O Dr. Pedro 
está e pode prestar esclarecimento. 

O SR. MAGNO BACELAR A pergunta é qual o 
teto máximo-rríínimo concedido para o projeto pelos órgãos 
financiadores. · · 

O SR. ANTÓNIO PEDRO__:_ É um preço de 720 VRF. 
E como consta do relatório este valor foi destinado à constru
ção. O contrato é genérico. Quando a empreiteira vai adquirir 
o terreno, realiza toda infra-estrutura, o contrato com a CEF 
é o mesmo. E no contrato esses benefícios são racionados. 
A CEF não discrimina esses serviços. 

O SR. MAGNO BACELAR Dou-me por satist:eito. 
Já sabia disso, Sr. Presidente. Conheço o projeto. 

O SR. ANTÓNIO PEDRO - Esse valor de 720, hoje 
corresponde a 8 milhões e 400 mil cruzeiros. É só dividir 
8 mil e 400 por 720 que dará uma média de 1 milhão e pouco. 
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O SR. ~AGNO BACELAR- Sr. Presidente, a minha 
primeira pergunta ao nobre depoente é no sentido i de, em 
primeiro lugar, saber de S. Ex~ se fez algum contàto com 
a CEF, buscando essa orientação ou simplesmente foi procu
rado pelo próprio empreiteiro. 

O SR REINALDO CARDOSO -Sr. Presidente, nobre 
Senado'res, gostaria de dar uma explicação por uns 10 minutos 
já que vou depor. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) V. Ex~, .l)r. Pre-
feito, poderia mencionar o nome completo. 

O SR REINALDO CARDOSO - Reinaldo Cardoso, 
Prefeito de Castro, Paraná. 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Idade. 

O SR. REINALDO CARDOSO Quarenta e nove 
anos. Casado. Profissão: médico. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Estou satisfeito. 
Obrigado. Com a palavra o Sr. Prefeito. 

O SR. REINALDO CARDOSO Nós, em Castro, 
quando assumimos, encontramos dois grandes problemas: sa
neamento e habitação. De acordo com nosso levantamento, 
a cidade necessitaria de 3 mil moradias novas para sanar par
cialmente o problema da cidade. Fizemos um plano municipal 
aprovado em lei, na Câmara, todo documentado, onde aPre
feitura faria 200 habitações com recursos próprios, atingindo 
salários de zero a um~ Portanto, subsidiado pela Prefeitura. 
E procurarü1 outr-as formas de parceria junto ao Governo 
de Estado e ao Governo Federal para atingir, pelo menos, 
a uma meta de 1000 unidades, que seria para o nosso Governo 
uma queda de 3 mil dentro desse período de 4 anos. Com 
apàrecimento do Projeto P AIH, procuramos a CEF e tivemos 
as informações 'devidas. Fizemos o requerimento à CEF e 
também recebemos a oferta da Cooperativa COHACC, pro· 
pondo-nos um gerenciamento desses projetos. Pelas próprias 
dificuldades que. a Prefeitura tem em montagem de todo o 
processo burocrático que a CEF necessita - e realmente, 
Srs. Senadores, é complicadissíma a sua montagem. As coope
rativas de habitação já· têm essa estrutura, e achamos por 
bem contratar a cooperativa. Na ocasião do contrato proce
demos como em todos os programas habitacionais com o Esta
do e com os outros. A Prefeitura participa com o terreno 
e com a infra-estrutura. Em troca disso, a cooperativa deveria 
doar, em retribuição aos mutuários, um percentual de retorno, 
ou seja, um aumento de metragem quadrada, de casa, ou 
a diminuição da prestação, ou seja, diminuição do financia
mento. No nosso caso, parece-me que isso foi doado em au
mento da metragem quadrada, onde as casas foram feitas 
com 30 metros quadrados tendo todo o equipamento dentro, 
com todo o acabamento possível. Dentro desse esquema a 
Prefeitura doa. A Prefeitura não teve nenhum contato com 
a firma construtora, a GRANTEC. Em nehuma ocasião essa 
firma participou de qualquer conversa com a Prefeitura. A 
Prefeitura convocou uma cooperativa de habitação. Essa coo
perativa de habitação, posteriormente, contratou a execução 
da obra e pagou. Não há nenhuma relação entre a Prefeitura 
e firma. Existe a relação entre a cooperativa de habitação 
e a Prefeitura, que intermediou o negócio com a Caixa Econô
mica. Agora, esse, relacionamento de financiamento, de valo
res entre a Caixa, nós apenas temos compromisso da coope
rativa de fazer casas de 30 metros quadrados, com todo o 

acabamento possível: azulejos, forração, enfim, uma casa em 
boas condições de habitação, 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Continua a pala
vra o Senhor Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR Na sua exposição, o 
Prefeito, Dr. Reinaldo, já esclareceu a primeira parte. S. 
Sa. esteve na Caixa Económica, conheceu as normas do finan
ciamento e optou pela cooperativa, não sendo parte contratual 
com a Caixa Económica, apenas intermediário entre a Caixa 
e a cooperativa. 

Perguntaria ao Prefeito se houve alguma licitação ou con
corrência pública, por parte da cooperativa, para a construção 
dessas casas ou a empreiteira foi escolhida pela cooperativa? 

O SR. REINALDO CARDOSO -Não posso lhe afir
mar, porque a Prefeitura não teve nenhuma participação no 
processo de licitação. Apenas mantínhamos um contrato com 
a cooperativa em relação à feitura das casas em tais, tais 
e tais condições. Foi simplesmente o que a Prefeitura fez. 
Quanto aos processos de construção e de licitação, a Prefeitura 
não teve nenhuma participação na escolha, nem tomou parte 
de processo algum. 

O SR. MAGNO BACELAR- Mas a Prefeitura execu
tou os Serviços de urbanização como: pavimentação, sanea
mento básico incluindo rede de esgoto e águas pluviais e ilumi
nação pública. 

O SR. REINALDO CARDOSO- A Prefeitura colocou 
tudo isso, dentro do acordo que nós tínhamos. 

O SR. MAGNO BACELAR ::::.,~r. Presidente, estou 
satisfeito, mas gostaria de informar à Cmhissão, porque traba
lhei muito em construção civil, que todo essa infra-estrutura 
corresponde, quando o projeto é feito regularmente, a mais 
de 50% do valor da obra. Nas condições em que essas casas 
estão sendo feitas, tendo em vista a concepção do projeto 

um núcleo que possibilite a expansão da casa no decorrer 
do tempo -, posso dizer apenas que o metro quadrado 'é 
excessivamepte caro diante da infra-estrutura oferecida pela 
prefeitura. E o que posso concluir pelas informações obtidas 
e pelo próprio texto do Dr. Pedro. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Sr. Presidente, Sr. Prefeito, 
Srs. Senadores, gostaríamos de saber se esse conjunto já foi 
concluído. 

O SR. REINALDO CARDOSO Já. Eu trouxe aqui 
um álbum para mostrar a V. Ex~s toda a' evolução da constru
ção, desde a terraplenagem, passando pela infra-estrutura, 
está tudo fotografado. É "Qm conjunto concluído. Passo para 
os Srs. Senadores, embora isso faça parte de acervo da Prefei
tura, inclusive, gostaria de levá-lo-, para que S. Ex•' possam 
ver esse conjunto. 

O SR. N;\_l:lOR JÚNIOR- Outra pergunta que gostaria' 
de formular a V. s~ é se as unidades já foram comercializadas 
e qual o preço. Se não for afirmativa a resposta, gostaria 
de saber se V. s~ tem conhecimento do preço que foram 
vendidas essas unidades aos mutuários. 

O SR. REINALDO CARDOSO O processo é o se-
guinte: a Prefeitura e a cooperativa fazem o cadastramento 
das pessoas. A cooperativa colocou funcionários na Prefeitura, 
por conta dela, e foi feito o levantamento. Todas as pessoas 
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interessadas, na cidade, fizeram uma ficha de cadastro e de 
inscrição para a compra dessas casas. quando a casa estava 
terminada, ou nos últimos dois meses, a Prefeitura encami
nhou à Caixa Económica para que fizesse a seleção e a nego
ciação dos contratos. A Prefeitura não participou da negocia
ção, do contrato da casa. A própria Caixa Económica é que 
fez inclusive o contrato, assinado com valores de financia
mentos da Caixa Económica, em 25 anos, sem nenhuma parti
cipação da Prefeitura .. Eu não sei de cabeça qual é o valor 
desse contrato, talvez a cooperativa possa informar. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Todas as unidades já foram 
comercializadas? 

O SR. REINALDO CARDOSO -Todas já foram con
firmadas e estamos com urna demanda de mais 300 casas. 
Temos mais 300 pessoas em fila de espera. 

O SR. NABOR JÚNIOR - V. s~ pode informar se 
essa empresa que executou esse projeto de construção dessas 
casas procurou a Prefeitura para condicionar, que só faria 
no seu município se, por acaso, a Prefeitura doasse o terreno 
e a infra-estrutura do conjunto? 

O SR. REINALDO CARDOSO- Não. Não procurou. 
A Prefeitura não sofreu nenhum tipo de pressão, nenhum 
tipo de coação. O que a Prefeitura tinha era dificuldade enor
mes em montar todo o processo que a Caixa exigia. Então, 
ela procurou uma cooperativa de habitação, que tem toda 
a estrutura e faz o processo. A partir daí, a Prefeitura doou 

. o terreno, porque nós já tínhamos o terreno, e doou a infra-es
trutura. A partir daí, o assunto é entre a cooperativa e a 
Caixa Económica. Não houve nenhuma coação. 

O SR. NABOR JÚNIOR- A iniciativa, então, para 
a construção desse conjunto foi da Prefeitura, que procurou 
a cooperativa, e esta buscou o financiamento junto à Caixa 
Económica. 

O SR. REINALDO CARDOSO- A Prefeitura foi pro· 
curada pela cooperativa, que ofereceu seus serviços. Recebe
mos a proposta da cooperativa de fazer casas assim, assim, 
assim. · 

O SR. NABOR JÚNIOR - Com o compromisso de 
doar o terreno e as obras de infra-estrutura? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Prefeito, V. S• 
poderia me dizer, na cidade de Castro, onde V. s~ governa, 
qual é a demanda de casas populares? Quantas famílias ainda 
necessitariam? 

O SR. REINALDO CARDOSO- Temos, na Prefei
tura, uma fila de espera de duas mil e quinhentas famílias. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES . .,- Qual é a população 
de lá? 

O SR. REINALDO CARDOSO- O Município tem 
68 mil habitantes. Dentro da cidade, há em torno de 40 tpil 
habitantes. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES A demanda seria 
de duas mil e quinhentas mais esses 362 que foram atendidos. 

O SR. REINALDO CARDOSO -Hoje já fizemos 150 
casas no mutirão municipal, subsidiados pela Prefeitura, esta
mos fazendo 120 casas com a COAPAR, em mutirão, que 
é a companhia de habitação do Estado, e fizemos essas 362 
casas com a COALAR, que é essa companhia particular de 
habitação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A solicitação de 
V. s~ à Caixa Económica foi feita pedindo quantas casas? 
Foi de iniciativa da Prefeitura a solicitação da construção des
sas casas? 

O SR. REINALDO CARDOSO - Foram 362 casas. 
Era o que dava o terreno que tínhamos para essa construção . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quem teve a inicia
tiva, portanto, de pedir à Caixa Económica para executar 
essa obra foi a própria Prefeitura? 

O SR. REINALDO CARDOSO- Sim. Nós encami
nhamos a solicitação, e eles nos mandaram urna série de docu
mentos, de processos. Começamos até a fazê-los, mas encon
tramos realmente dificudades. 

O SR. JUTAHYMAGALHÁES Onde surge o grupo 
que ficou encarregado da execução das obras? Foi por indica-
ção de V. S•? · 

O SR. REINALDO CARDOSO Não. Recebemos 
visitas de várias cooperativas, de vários grupos, procurando 
a Prefeitura, oferecendo serviços, propostas. Durante todo 

, esse período, nós sempre tivemos ofertas de vários grupos 
O SR. REINALDO CARDOSO - Dentro do cálculo de cooperativas, visita de várias cooperativas, de vários gru

do nosso departamento de engenharia, do nosso departamento pos, procurando as prefeituras oferecendo serviço, oferecendo 
de planejamento, o custo da infra-estrutura seria de 30%. propostas. Durante todo esse período sempre tivemos ofertas 
Foi o que os técnicos me passaram. Nós, então, solicitamos de vários grupos de cooperativas procurando fazer esse tipo 
à cooperativa casas com 30% à mais no tamanho, porque de consolidação. 
as que se ofereciam na Caixa, que eram de 200 metros quadra
dos, eram muito pequenas para esse nível de renda. Só pode 
conseguir um tipo de financiamento desses quem ganha de 
três salários mínimos para cima. O pessoal de um salário 
mínimo não entra nesse tipo de projeto de forma nenhuma, 
apenas em outros projetas que a Prefeitura faz, onde ela 
~ubsidia praticamente a casa e vai dar para aquele trabalhador 
de baixa renda. Esse tipo de projeto atinge uma classe que 
recebe entre três e cinco salários mínimos, são pessoas também 
carentes, que precisam de auxílio, porque sozinhos também 
não conseguem construir suas casas. Isso é realmente um pro
blema social. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES E V. s~ escolheu 
um? 

O SR. REINALDO CARDOSO - Escolhemos o pri~ 
meiro que chegou. E era um grupo conhecido, urna companhia 
conhecida, que já estava trabalhando no município vizinho, 
de Ponta Grossa, em um processo similar e que já estava 
construindo no Municfpio de Telêmaco Borba, que também 
é um município similar, do mesmo tamanho. Então, ela é 
uma cooperativa que tinha referências de um trabalho correto, 
sério. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer dizer que a 
indicação da cooperativa que executou o serviço foi da prefei
tura? 
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O SR. REINALDO CARDOSO - Sim. A prefeitura 
é quem faz a negociação. i 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES A Caixa El:onômica 
entrou então com os recursos, com o financiamento? 

O SR. REINALDO CARDOSO - Para a cooperativa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Para a cooperativa. 
E não houve nenhum tipo de licitação? 

O SR. REINALDO CARDOSO -Não sei se a coope
rativa fez. Isso é algo que a cooperativa pode lhe dizer. Eu 
não posso lhe informar isso. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas no conheci· 
mento de V. Ex~ não existe nenhum ... 

O SR. REINALDO CARDOSO- Não é do meu conhe
cimento se ela fez. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não houve nenhum 
tipo de licitação para a execução dessa obras? 

O SR. REINALDO CARDOSO Certo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Esse preço de sete· 
centos e trinta URFs não 'inclui o trabalho da prefeitura, é 
só da construção? 

O SR. REINALDO CARDOSO Segundo a infor-
ma~ão que tive na época, 730 ou setecentas e poucas VRFs 
senam para construção de casas com 20 metros quadrados 
e com certas características. 

A cooperativa se propunha a fazer casas maiores e com 
um acabamento melhor, pelo mesmo financiamento da Caixa 
desde que a prefeitura doasse o terreno. ' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Quer dizer então 
que esses 730 VRFs correspondem a 20 ou a 30 metr~s? ' 

O SR. REINALDO CARDOSO -Acho que pela infor· 
mação que tínhamos, a 20, 21 metros. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O negócio piora 
mm to. 

O SR. REINALDO CARDOSO:.__,. Como? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES O negócio piora 
ml,lito. Levando em consideração que seriam de 30 metros 
quadrados, pelas contas que fiz, teríamos um preço de 277 
mil cruzeiros por metro quadrado. Um apartamento de 280 
metros quadrados, um apartamento, portanto, que normal
mente deveria ser de luxo, pelo tamanho, constituído com 
o material empregado· nessas casas, custaria 776 milhões de 
cruzeiros. 

Ag?ra V. Ex~, Sr. Presidente, que é um engenheiro, pode 
imaginar como ficaria, com material de luxo, um apartamento 
dessetamanho. E pelos preços que conheço ... Não estou a 
par, por isso não sei se 277 metros quadrados a mil cruzeiros 
por 1 metro quadrado é um preço alto, imagino que seja, 
por ess~ comparação que estou fazendo. Conheço mais ou 
menos os preços de apartamentos desse tamanho. Lá em Sal
vador, por exemplo, estão sendo vendidos esses apartamentos 
e não custam isso. Então, a imprensão inicial que tenho é 
que esse preço e se for de 20 metros quadrados aumenta 
muito o preço, estou fazendo cálculos para 30, mas se for 
20, quase que ele dobra, em vez de 277 mil cruzeiros por 
metro quadrado, vão ser mais de 500 mil cruzeiros mesmo 
sem saber o preço de hoje, está demais. 

O SR. REINALDO CARDOSO Olha, não posso 
lhe falar sobre o preço. O que posso lhe dizer, acho que 
é. até uma função da prefeitura, é que a prefeitura recebe 
a sobrecarga do problema habitacional. E temos que procurar 
nos governos estaduais e federal os amparos para a realização 
dos programas. E eles nos são impostos através das normas 
vigentes em cada programa de governo. Há obrigações. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -V. Ex' disse aí, 
que "são impostos". 

O SR. REINALDO CARDOSO- Não. Vem colocados 
nas suas formas de governo. Esses números são todos forne
cidos pela Caixa Económica. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A prefeitura não 
pode barganhar preços? 

O SR. REINALDO CARDOSO Não. Ela não pode 
barganhar preços. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer dizer, tem 
que aceitar o preço que vem. 

O SR. REINALDO CARDOSO- É. Nós poderíamos, 
talvez - não sei se algumas prefeituras conseguiram - nós 
mesmos pegar o financiamento e construir; fazer a licitação 
e construir. Mas o preço seria o mesmo. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES O preço seria o 
mesmo? 

O SR. REINALDO CARDOSO- Quer dizer, o finan
ciamento seria nos mesmos valores. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim. Mas com o 
valor desse financiamento V. S1 só construiria 362 casas, se 
elas fossem feitas pela prefeitura, ou poderia construir mais 
casas. 

O SR. REINALDO CARDOSO - Não tenho esse le
vantamento. Não posso lhe afirmar sem ter dados à mão . 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - O que me parece, 
pela fotografia que vai aí, rapidamente, que a casa é muito 
simples. E uma casa de material mais barato. Não sei, acho 
que isso aí V. Ex* Sr. Presidente, como engenheiro poderá 
mais facilmente verificar depois com calma. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Senador Jutahy 
Magalhães, o que se dá é o seguinte. Há casas, em Cascavel, 
por exemplo, com a mesma metragem, que foram construídas 
pelo mesmo valor, o que já é caro, sem a prefeitura dar 
nada, infra-estrutura nenhuma. É como o Senador Magno 
Bacelar diz, à parte infra-estruturaL vale quase 50% do investi
mento. 

No caso Castro, o prefeito está dizendo que custou 30%. 
Avalie, V. Ex'. A empresa recebe 8 milhões e 400 para cons
truir uma casinha dessas, às vezes sem reboco, com telha 
de Eternit, sem forro, sem nada; praticamente quatro paredes, 
por esse valor; e ainda recebe, em contrapartida, 30, 40% 
por fora, como na parte infra-estrutural! Mas o pior é que 
se isso fosse beneficiar o mutuário! Mas não! O mutuário 
paga esses 730 VRF, ou mais ainda por cada unidade. Está 
~ntendendo o alcance do negócio? E um negócio estrondoso, 
porque isso prejudica justamente o mais miserável no Brasil, 
para locupletar meia dúzia de sabidos. Isso é que é pior. , 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acho que deve ficar 
bem claro que a prefeitura indicou a cooperativa, segundo 
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disse o prefeito, mas não teve nenhuma participação na licita
ção, se houve, na execução da obra, para saber se o preço 
era conveniente ou não. A prefeitura não teve nenhuma parti
cipação nisso. Daí, é uma imposição da proposta, do plano 
de governo, que o preço é este; ninguém discute, ning.uém 
pode fazer por mais ou por menos. Estabelece-'se o preço, 
está estabelecido no contrato. Não há condição da prefeitura 
tomar a frente para fazer a modificação desse preço, pelo 
menos pela informação que nos deu aqui o prefeito. Acho 
que isso deve ser anotado. para uma análise futura. Eu, por 
exemplo, estranho que a prefeitura não tenha nada a ver 
com licitação. Porque num município o preço é "x", e em 
outro município o preço é "y". Depende de várias circuns
tâncias, de mati'Jrial empregado. Tudo isso tem que ser levado 
em consideração. Agora, esse preço, para mim, está muito 
alto. 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Senador Jutahy Magalhães, 
apenas ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E a forma, de entre
ga da obra a alguém, também, para mim, é muito estranha. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Olha, Senador 
Jutahy Magalhães ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agora, pode ser 
o normal. Isso, no País, hoje, pode ser o normal. .. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Em face da ina
dimplência das prefeituras e dos governos dos estados, no 
Governo Sarney criou-se esse programa, diretamente, Minis
tério da.Ação Social, Caixa Econômica, com as empresas 
privadas, ou cooperativas ou algumas COHAB. Então, a par
ticipação da prefeitura não devia existir. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- É irrelevante. Isso 
é que estou dizendo. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- E11 não sei por 
que a prefeitura faz tudo isso. Porque o dinheiro de 730 UPC 
é para se entregar a casa pronta, com tudo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não estou acu
sando ninguém aqui. Estou estranhando a forma como é exe
cutado isso, não haver nenhuma participação maior por parte 
da prefeitura, que deve ser a maior interessada. A única parti
cipação da prefeitura foi na escolha da, cooperativa, a prefe
rência por determinada cooperativa, e as obras de infra-es
trutura, que não representaram nenhum beneqcio para os 
mutuários futuros. Nada! Só inditeto! Mas no pre~o, no custo 
da obra, não beneficiou em nada. 

·. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacdal) - Beneficiou so
mente a cooperativa e a empresa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nada foi feito em 
benefício do mutuário. E na minha opinião, o preço está 
alto. Agora, V. Ex~ pode dizer se está baixo. Eu, por exemplo, 
acho que o preço está alto. Não sei como é que se chega 
a isso daí. Francamente, não sei. 

O SR .. RELATq)R (Elcio /Alvares) - Sr. Presidente, 
se me permtte? , , I . . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-'- Estou aqui apenas 
observando essas questões e tentando aprender e entender. 

O SR. RELATOR (Élcio Altares)- Quantos habitantes 
tem Castro? 

O SR REINALDO CARDOSO - Quarenta e cinco 
mil na cidade e sessenta e oito mil no município. 

O SR. RELATOR (Élcio Álvares)- Parece-me o se
guinte, Senador Jutahy Magalhães, o grande problema que 
estamos discutindo vai acabar exatamente na Caixa Econô
mica Federal. Esse problema de pegar o prefeito, que tem 
o entusiasmo, a empolgação de realizar o conjunto habitacio
nal ... Pelo menos fotografo alguns municípios lá do Espírito 
Santo. Então, p!jrece-me1que o seu questionamento é profun
damente válido.' Ele tem que ser esclarecido com a Caixa 
Econômica. Porque a Caixa Econômica, tem que ser rigorosa 
na concessão dos financiamentos. Ela tem que fiscalizar exata
mente isso, a relação com esses benefícios .. A Caixa Econó
mica Federal não pode omitir-se, porque é· a financiadora, 
é o agente da obra.,No momento em q4e esse órgão contrata 
alguém e concede benefícios em outro município, com acrés
cimo da infra-estrutura ... Quanto à empolgação do prefeito, 
não discuto. O questionamento, no caso, é no sentido de 
saber a quem se concede a obra. Não conheço bem o Programa 
P AIH a que se referiu o Senador Ruy Bacelar ;constituído 
em favor de cooperativas e de empresas privadas. A meu 
ver, o grande problema agora é ouvir a Caixa Económica 
Federal. Como esse órgão vai esclarecer que o financiamento, 
com infra-estrutura, foi tanto, ou seja, que o valor do imóvel 
variava de um município para outro? 

Outro dia, tive a oportunidade de ouvir um cidadão dizer 
algo sobre uma hidroelétrica em Xingó e outra no Sul. Houve 
uma justificativa para a diferença de preços, I,Uas há uma 
identidade económica da região, por isso teríamos que ver 
um município similar a Castro para termos uma reavaliação. 
Como em Castro foi concedida uma infra-estrutura, o preço 
é "X", e no outro município o preço é "Y"? A Caixa Econó
mica Federal tem que esclarecer o assunto, porque o seu 
dinheiro tem que ser bem administrado. Parece-me ser esse 
o gancho maior do questionamento. Não poderíamos deixar 
de ouvir a Caixa Econômica Federal a esse respeito. 

A minha sugestão é no sentido de que se colha esse depoi
mento e depois façamos a avaliação, que ainda não é a derra
deira. Convocaremos a Caixa Económica Federal aqui já com 
os fatos em concreto. 

Quanto ao problema dos prefeitos, vi as fotografias e 
constatei que se trata de um modesto conjunto habitacional, 
em torno de 300 casas. Pareceram-me moradias até precárias, 
tendo COiflO alternativa um lote para futuras ampliações. Ou
tras casas não tem nem lotes; há simplesmente a construção 
do imóvel no local. Esse ponto da licitação me chama a aten
ção. Qual o critério para a concessão de um financiamento? 
A amizade do cidadão com o gerente, ou com o diretor da 
Caixa Econômica Federal? E quanto ao prefeito? Teria até 
boa vontade com os prefeitos, principalmente com os do inte
rior, porque há empolgação. Vejam bem: qo momento em 
que não há recursos, nem verba, o Governo nada financia, 
quando aparece um cidadão, o Prefeito fica animado; há, 
às vezes, até uma pressão da comunidade. Se essas casas forem 
todas vendidas por um preço estabelecido pela Caixa Econó
mica Federal? Há um estudo, uma avaliação a respeito. Não 
examinei o assunto em profundidacie. Quero fl}Zê-lo, más a 
Caixa Económica Federal tem uma partiCipação muito séria, 
pois quem empresta tem a obrigação de gerenciar o seu dinhei
ro, ainda mais em se tratando de uma entidade como a Caixa 
Económica Federal. 
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O SR. MAGNO BACELAR- Por favor, Sr. Prefeito, 
gostaria ·de esclarecer o assunto. V. Ex~ terá a oportpnidade 
de fazê-lo também. ' 

Sr. Presidente, pelo que conheço do programa, o fato 
de haver lote para a ampliação da casa já o disse no início 
-é do próprio projeto. 

O Governo, quando criou esse programa, propunha-se 
a facilitar a fixação do beneficiário, do mutUário com possibi
lidade de expansão. Varia de município para município a me
tragem quadrada de um lote. Mas esse projeto terá que ter, 
no mínimo, setenta metros para uma construção- no caso, 
corrijo o nobre prefeito - de 22,5 metros. . · 

Como levantei uma questão de que isso corresponde a 
30% gostaria de salientar que - tenho aqui no meu poder 
o álbum - tem realmente 30 metros. É também o maior 
nível de financiamento: 730 VRF. 

Quando dizia que 30% corresponderia a 50% ou mais 
é porque, na exigência do projeto, foi criada uma infra-es
trutura. Observando pelas fotografias que completam exata
mente o que dizia o prefeito, no caso, estou vendo que não 
há asfalto, nem calçamento. Há apenas o piçarramento das 
ruas. Perguntaria ao prefeito se a água é encanada, em que 
distância estava, se foi feito um poço artesiano. De onde 
vem esse fornecimento de água? 

O SR. REINALDO CARDOSO - Esse lançamento 
já foi escolhido junto à periferia da cidade, para que facili
tassem a água e a luz. Apenas quis reafirmar isso. 

O SR. MAGNO BACELAR Qual o tipo de esgoto? 

O SR. REIN-ALDO CARDOSO- Fossa, feita pela 
própria firma; a prefeitura não entra. · 

A água e a luz ficàm muito· baratas, quando as jogàm 
num conjunto inteiro'. Daí, elas tem desconto por ligação. 

O SR. MAGNO BACELAR~ Conheço isso. É dividido 
pelo número de casas, 

O SR. REINALDO CARDOSO - Se fossem pedidas 
cem casas nesse projeto, ele custaria, à época, 12 milhões. 
Era o que a Copel solicitava. Como as casas estavam prontas, 
a empresa féz 9 trabalho por 1 milhão de cruzeiros. Portanto, 
o custo da água e da luz· em conjunto barateia muito mais 
do que um quadramento normal sem residência. Por isso esses 
custos, no nosso cálculo, baixaram a 30%. 

O SR. MAGNO BACELAR Dentro das condições 
qúe V. Ex~ apresenta na fotografia, diz que o fez, porque 
a fossa foi por conta da firma. 

O SR. REINALDO CARDOSO- Foi por conta da fir· 
ma. Já estava incluída. 

O SR. MAGNO BACELAR-Muitas vezes, é exigência 
da própria Caixa Econômica Federal, do próprio programa 
que não seja utilizado o sistema de fossa. 

Sr. Presidente, dessa forma, até concordo que o custo 
seja de 30%, mas jamais concordarei que o preço final dessa 
casa chegue a 730 VRF e que o beneficiário, nos 7,5 metros 
que ganhou, teve também majorado o preço. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) -Sr. Presidente, 
requeiro que seja requisitada à Caixa Econômica Federal os 
contratos de financiamento dos conjuntos de casas em Moji 
das Cruzes. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- A Presidência 
esclarece a V. Exª que os contratos já foram requisitados. 
O número ultrapassa os oitocentos. 

O SR. RELATO}'{ (Elcio Álvares) -Gostaria que a 
assessoria separasse Moji das Cruzes e Castro. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Não estou fazendo 
nenhum tipo de insinuação com relação às prefeituras. Estou 
apenas querendo saber como funciona um projeto. O Senhor 
Magno Bacelar o conhece bem e está mostrando-nos. 

O prefeito deu uma informação valiosa para mim. Para 
outros, talvez, não. Esses programas são destinados a pessoas 
de· três a . cin,co salários mülimos, o que não está de acordo 
com a informação do Presidente da Caixa Econômica Federal. 
Em outra ~omissão perguntei-lhe como estavam sendo trata
dos os mutuários que ganham de um a três salários mínimos. 
S. Exª me respondeu que todos esses projetas seriam para 
atender pessoas de um a três salários mínimos. O Prefeito 
está dizendo que esses projetos àtendem mutuários que rece
bam apenas de três a cinco salários mínimos, e não de um 
a três. Essa é uma informação valiosa para mim. 

Se aquele preço fosse para 20m'2, um apartamento de 
280 m'2 custaria 1 bilhão, duzentos e dezesseis milhões de 
cruzeiros, mas a proposta do Relator e as idéias do Senador 
Magno Bacelar são suficientemente esclarecedoras para um 
futuro exame por parte. da Co,missão. Cabe-nos, agora, saber 
como funciona a Caixa Econômica Federal, como ela chega 
a esses preços e qual o custo real de uma obra, se conseguirmos 
obter essa informação. , 

O SR. REINALDO CARDOSO - Gostaria de escla
recer que, na escritura de doação, consta que há terreno doado 
para o Projeto P AIH de habitação. A Caixa Econômica Fede
ral, ao fazer o financiamento, tem conhecimento de que a 
prefeitura está doando aquele terreno. A meu ver, a relação 
é Caixa/Cooperativa. A finalidade das prefeituras·- posso 
responder por todas as do Paraná que fizeram esse projeto 

é facilitar, é beneficiar o mutuário. Agora, números, valo
res, a Prefeitura'hão pode nem discutir, porque debatemos 
projetos nossos. Lá, eles são mais simples, pois a prefeitura 
faz um projeto de mutirão muniçipal: apenas uma casa, com 
quatro paredes e um piso, um;1 tomada de luz e uma de água. 
Isso para )lm salário mínimo, e a Prefeitura paga. 

O SR. MAGNO BACELAR-V. Ex' poderia esclarecer 
por quanto sai essa casa construída em mutirão? 

O SR. REINALDO CARDOSO Eía não chega a 
1 milhão e meio ou a 2 milhões de cruzeiros. Com o sistema 
de mutirão, como cobra a prefeitura? Cobramos 10% do salá· 
rio mínimo durante um certonúmero de anos. Isso é subsídio. 
A Caixa Eeonômica Federal, no seu programa, está lidando 
com o Fundo de Garantia. Por isso não pode subsidiar, quer 
dizer, trata-se~de.dinheiro de alguma entidade que precisa 
retornar à Caixa Econômica Federal nos devidos valores. No 
caso, está aí o grande problema da habitação no Brasil. 

O SR .. MAGNO BACELAR- Prefeito, V. s~ tem idéia 
da área dessa casa feita no mutirão? 

O SR. REINALDO CARDOSO- Faço-a com 40m2 

O SR. MAGNO BACELAR - É bom q!)e esses dados 
fiquem anotados na ~omissão: Sr. Presidente, porque, no 
caso, aproxima-se mutto da rea~td~de e, se. remun~rado, col?· 
casse mais 50% iriam para 2 mtlhoes e melO. Porem, gostana 
de esclarecer ao nobre Relator, na solicitação que faz, que 
esse projeto passa por duas etapas dé fisca~izaçã.o e ap~o~açã?. 
A Caixa Econômica dá um parecer, depms, vat ao Mmtsténo 
da Ação Social, que é quem julga a conveniência social e 
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os recursos existentes e alocados. De forma que se vamos 
ouvir, ouçamos também o Ministério da Ação Social, que 
é, em última análise, quem libera os rec4rsos para a Caixa 
Económica, que é a intermediária. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares)- Apenas um aspec
to: a fiscalização propriamente dita de custos pertence a quem? 

O SR. MAGNO BACELAR A Caixa Económica Fe-
deral, e até alertei ao Senador Jutahy Magalhães, no sentido 
de que, na realidade, o prefeito poderia, pelo empolgamento 
referifo por V. Exª, exigir ou fiscalizar, mas sem qualquer 
função oficial, porque a fiscalização da Caixa, primeiro, é 
para verificação do terreno e liberação de 30% correspon
dentes ao terreno e infra-estrutura. Depois libera por etapas 
de construção, por exemplo: lajes, tantos por cento, até o 
final da construção, e retém o quantitativo para responder 
por erros e evicções. Eu conheço bem o processo. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) Mas parece-me 
que o repasse do dinheiro fica adstrito somente à fiscalização 
da Caixa Económica. 

O SR. MAGNO BACELAR - Junto à construtora; 
ou a quem financiou. Se foi a prefeitura - porque muitas 
vezes é feito diretamente com a prefeitura ... 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares)- Não é o. caso agora. 

O SR. MAGNO BACELAR- Não é o caso. Mas fisca
liza o contratante, o beneficiário, a empres~ beneficiária, a 
prefeitura, o governo do Estado, quem quer que seja. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) -Parece-me que 
esse progtama tem uma variação de preço. Obviamente, quan
do a prefeitura dá a infra-estrutura, há reflexos no preço. 
Se a Caixa vai fazer um financiamento para calcular a valori
zação, então, ela fiscaliza um modelo, não importa que seja 
um conjunto bem instalado, uma obra de infra-estrutura, ou 
isso tem influência? 

O SR. MAGNO BACELAR Tem, Senador. Há uma 
exigência mínima de infra-estrutura; inclusive, a fossa é conde
nada, a água tem que se·r tratada etc. Daí a minha pergunta. 
Na realidade, há um programa mínimo estabelecido, com a 
exigência de saneamento e outras coisas. 

Na minha opinião, com relação à essa construtora, enten
do que foi uma grande beneficiada., recebeu do céu, e a Caixa 
Económica, embora o prefeito tenha advertido, deveria ter, 
nos custos finais, a doação do terreno pelo menos. Se o restan
te foi dado pela prefeitura, paciência. Mas a verdade é que 
o contrato impõe tudo isso, até o custo do terreno, que é 
a primeira parcela liberada, 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares) -Deputado José 
Filinto deseja usar da palavra agora? 

O SR. JOSÉ FILINTO Cor' o sou do Paraná, conheço 
o prefeito do município, e o me município foi o segundo 
a usar esse projeto para construçã de casas, gostaria de fazer 
duas indagações ao ~refeito. I . 

I 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Tem a palavra 
V. Ex' I 

.O SR. JOSÉ FILINTb ~·~Na pergunta do nobre Senador 
que me antecedeu, para ,\nim não ficou bem claro se a água 
era da Sanepar. 

O SR.· REINALDO CARDOSO - É da Sanepar. O 
conjunto é ligado à cidade e a água é tratada; houve apenas 
uma ligação. Como o valor da Sanepar, no Paraná, é muito 
baixo, inclusive\ com a ligação feita bem baixa, esse é um 
custo que a prefeitura quase não tem. · 

6SR. Josk FILINTO- Então, a minha contribuição 
aqui, caro Senador Ruy Bacelar, é o endosso às palavras 
do Senador Elcio Álvares. 

Inclusive, na outra comissão, presidida pelo Senador, o 
Governador do Paraná foi ouvido, e naquela oportunidade 
a questão do preço êas casas feitas pelas cooperativas do 
Paraná realmente moStrou que é uma coisa aberrante. O Go
verno do Estado está veiculando, a nível nacional, uma publici
dade com relação ao preço das casas construídas pela Cohapar, 
e a Caixa poderia passar esse dinheiro pela Companhia de 
Habitação do Paraná. Quarenta e dois metros quadrados de 
casa custam 1.200 cruzeiros, com a mesma infra·estrutura que 
é dada pela prefeitura para as cooperativas. E por que as 
das cooperativas custam oito vezes mais? Então, realmente, 
é um problema muito sério. 

E como disse o Senador, o prefeito às vezes fica animado. 
ao receber uma visita de alguém da cooperativa, que vai lhe 
oferecer solução para um problema que é crucial no País, 
que é a questão da casa popular, e se abraça à primeira oportu
nidade. Agora, penso que cabe também a esse prefeito, a 
esse administrador questionar a questão de preço, pois para 
isto existem o Instituto de Engenharia, os Crea, e entidades 
locais que podem dar uma noção de preço para o prefeito. , 

A questão de fazer sem licitação, realmente, é um proble
ma muito sério. Pode até ser feito, dada a exigência, a legisla
ção que está aí. Agora, realmente, cabe.também ao gestor 
da coisa pública informar-se a respeito do preço. 

Foi citada aqui a prefeitura de Telêmaco Borba, um muni· 
cípio grande que represento aqui, nesta Casa, e gostaria de 
solicitar que também fosse analisado o que viesse aqui, porque 
parece-me que lá a questão é muito mais grave ainda. São 
dois municípios do Paraná onde o problema é muito sér·io: 
Telêmaco Borba e Maringá; neste último, o preço das casas 
é o mais alto em todo o Estado do Paraná; e talvez do Brasil 
~o Município de Maringá, um grande município, onde uma 
casa deste tamanho está custando muito mais do que o preço 
citado aqui, na cidade de Castro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Agradeço a parti
cipação do Sr. José Filinto. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES- Sr. Presidente, só um escla
recimento, inclusive, para que todos fiquem cientes e tenham 
o cuidado de olhar, agora, o processo da Caixa Econômica. 

A participação do município só se dá uma vez, na cláusula 
261 - estou examinando aqui o Município de Moji das Cruzes. 
Vejam a redação como é vaga e sem qualquer sentido de 
defesa dos prefeitos, mas convoco a atenção da comissão para 
o relacionamento Caixa Econômica e o beneficiado. Vejam 
o seguinte: a única vez em que aparece, o município assina 
como interveniente. Aqui há várias figuras de participação 
do contrato. A devedora, o órgão assessor, o interveniente, 
o fiador e simplesmente o interveniente. É a empolgação do 
prefeito de que falei há pouco. ele comparece para assumir 
a seguinte obrigação: 

"Presentes a este ato no Município de Moji das 
Cruzes, compromete-se a dar integral apoio à realiza
ção do projeto que trata o presente contrato assegu-
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rando ao mutuário, outrossim, meios e instrumentos 
necessários à execução, manutenção e conserv~ção das 
obras servindo de infra-estrutura e dos equipamentos 
comunitários essenciais ao conjunto habitacional, de 
modo a garantir a permanência e a ascenção social 
das famílias a serem beneficiadas." 

Eu não vejo aqui a definição do quadro de apoio. O 
que é esse apoio? Aí, no caso de Castro está se definindo. 
Aqui, a nossa assessoria fez a discriminação. Então, acho 
que o contrato da Caixa Económica é coisa grave. Teria que 
especificar, evidentemente. Isso é aleatório, desde que é ne
cessária a manutenção das obras e serviços de infra-estrutura 
e dos equipamentos comunitários essenciais ao conjunto habi
tacional, de modo a garantir a permanente ascensão social. 

Evidentemente que esta cláusula aqui, na única vez em 
que o município comparece, precisa ser questionada. Penso 
que quando é .obra da prefeitura tem q~e ter lá o problema, 
o Tribunal de Contas tem que saber como a prefeitura gastou 
o dinheiro. Agora, parece-me que o mais grave é a relação 
de concessão do empréstimo, por parte da Caixa Económica, 
àquele que é, na verdade, o beneficiado, a devedora, o interve
niente fiador. Então, a Caixa Económica tem que fazer, pelo 
menos, uma pesquisa sobre os preços do município perto de 
Castro para saber se, na verdade, esse preço é real. 

Agora, uma coisa que me chama a atenção é que, confor
me o Sr. Prefeito está falando, já foram vendidas todas as 
ca,sas. Logicamente, esses preços são acessíveis, porque senão 
ninguém iria comprar as. casas .. E até interessa ao prefeito, 
politicamente - está aí o outro lado que queria destacar, 
todos nós aqui somos políticos - vender uma casa a preços 
bem razoáveis ao seu eleitor, lá do município, para que, ama
nhã, não fique pensando que fez um péssimo negócio. 

Então, Sr. Presidente, confesso que assim, açodadamen
te, não gosto de externar o meu ponto de vista, mas entendo 
que esse problema de relação Caixa Económica com a favore
Cida pelo dinheiro é o ponto nodal da questão que estamos 
examinando. 

O SR. REINALDO CARDOSO.~ Senador,.só para 
complementar, já existe inadimplência de alguns municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Quero agradecer 
a presença do Sr. Prefeito de Castro, alegando que, na grande 
maioria quase. 800 contratos que a comissão requisitou 
à Caixa Económica - as prefeituras não tem participação 
nem mesmo conhecimento da construção das obras. As prefei
turas não tem nem conhecimento. No caso da Prefeitura de 
Moji das Cruzes, acho que foi uma deferência ao valor que 
tem esse eminente prefeito, não só em São Paulo, como no 
Brasil. Acho que uma deferência especial, porque na maioria 
dos contratos entre empresas privadas e Caixa Econômica, 
as prefeituras, Senador Elcio Álvares, não tem conhecimento 
do contrato. Na maioria dos 800 contratos que a comissão 
requisitou à Caixa Econômica, as prefeituras não têm conhe
cimento. 

Agora, o gritante, e muita gente não ~ercebeu, é a partici
pação das prefeituras nesses contratos. E uma dádiva caída 
do céu que beneficia somente meia dúzia de sabidos, em detri
mento da grande maioria do povo brasileiro, os mais carentes. 
Porque se essa dádiva fosse repassada para o beneficiário, 
dádiva essa paga também com a contribuição do 'povo brasi
leiro, ou dos municípios, dessas localidades, muito bem. Mas, 
não! Só ganham com isso as empresas privadas e alguns prefei-

tos, quando há um ponluio entre empresa privada e prefeito. 
A verdade· é essa. E claro que há exceções. 

O SR. ÉLCIO ÁLVARES - Gostaria de dizer que 
não é a dádiva financeira, é a dádiva de fruição. O cidadão 
que tem uma casa, e quer construir num lugar onde tem água, 
vai se sentir muito mais feliz do que o cidadão que tem uma 
cas~ num lugar ... Isso é obrigação da prefeitura. 

O SR. JOSÉ FELINTO Senador, é obrigação da em-
presa privada. 

O SR. ÊLCIO ÁLVARES- Verifiquemos então o con- · 
trato para o qual desejo chamar a atenção. Citei Moji das 
Cruzes. A prefeitura não tem clareza do que seja essa obriga
ção. Quero corporificar, porque isso é um contrato. Isso não 
cai do céu. Ninguém vai fazer uma obra de infra-estrutura, 
porque caiu do .céu. Então, creio que a Caixa Económica 
tem essa responsabilidade. 

Eu vejo como os prefeitos procuram a Caixa Económica. 
Não que eu esteja a defender, mas se houver necessidade 
de licitação, que haja. O Prefeito de Castro é que terá de 
dizer ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná como gastou 
esse dinheiro em infra-estrutura. Ele terá necessariamente 
as suas justificativas técnicas. 

Vejo aqui o caso de Castro, apesar de ter analisado Moji 
das Cruzes. Ainda não tive a oportunidade de verificar como 
entra a Prefeitura de Castro nesse contrato com a Caixa Eco
nómica, onde apenas figura como parte integrante do contra
to. Credora: Caixa Econômica Federal; devedora: Coope
rativa Habitacional; interveniente fiadora: Grantec Constru
ção. Não entra nem mesmo a Prefeitura de Castro ... 

O SR. JOSÊ FELINTO Mas V. Ex• corrobora o 
que estou dizendo. Nos 800 contratos,' Sr. Senador, que a 
CPI requisitou· à CEF, a prefeitura não tem nem conheci
mento. No caso de Moji das Cruzes, foi uma deferência ao 
prestígio do prefeito. O que é gritante ... 

O SR .. ÊLCIO ÁLVARES - Não, é a utilização do 
prefeito. Ê mais grave. . 

O ·SR. JUTAHY MAGALHÃES- A respeito desse 
assunto, eu gostaria de uma informação, porque não me aper
cebi bem da informação que foi dadapelo Deputado José 
Felinto. Quem está inadimplente? São as prefeituras? 

O SR. JOSÉFELINTO-Sãoosmutuários. O mutuário, 
às vezes, inculto e analfabeto, que recebe uma casa dessas, 
não quer nem saber quanto vai custar. Depois, não tem condi
ções de pagar, nunca paga. Hoje ninguém paga nada. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Não são apenas os 
incultos. Quantos mutuários, no Brasil inteiro, pessoas até 
de classe alta, estão sofrendo as conseqüências dessas valoriza
ções constantes das suas prestações! Ontem mesmo o Senador 
Cid Sabóia de Carvalho teve oportunidade de falar, na tribuna 
do Senado, a respeito desses contratos feitos com o Bradesco.' 
O Senador Nelson Wedekin falou sobre os contatos com d 
Itaú e outros bancos, ressaltando que ninguém tem mais condi
ções. 

Eu citei o exemplo de um funcionário do Senado que, 
ao comprar o seu apartamento, o :seu ordenado dava para 
pagar quase 4 prestações; agora, não dá para pagar nem 20% 
de uma prestação. Veja V. Ex~ que não são apenas os incultos, 
até aqueles que são doutores estão a firmar contratos que 
depois não podem pagar, só que por outras razões. 
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Nós vamos dar 
continuidade à mesma discussão, já que afiui se encontra pre· 
sente o Prefeito de Moji das Cruzes. Agbdecemos também 
a presença do ilustre Prefeito de Castro. (Pausa.) . 

Presente o Prefeito de Moji das Cruzes, Dr. Waldemar 
Costa Filho. A Presidência solicita que V. Ex' mencione seu 
nome completo, idade, estado civil e residência.' 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO -Sou Prefeito 
de Moji das Cruzes, 69 anos. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - A situação de 
Moji das Cruzes é a seguinte: 

Estão construindo o conjunto habitacional "Cocuera", 
constituído de 706 unidades. O financiamento foi concedido 
à Cooperativa Habitacional FIESP/CIESP- o financiamento 
foi concedido à FIESP, a poderosa Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo -, sendo fiadora do contrato a cons
trutora LH Engenharia Construções E Comércio, que é res
ponsável pela execução do projeto. O valor do financiamento 
é de 495.822 VRF- Valor Referencial de Financiamento, 
correspondendo a 702,29 VRF, por unidade. Os recursos, 
na forma do contrato, destinam-se, basicamente, à construção 
das unidades, não contemplando recursos para a realização 
da infra-estrutura, conforme o projeto aceito pela Caixa Eco
nómica, e aprovado pelo MAS/SNH, como segue: legalização 
dos terrenos (700,060 VRF), projetos, construção, prodec, 
despesa de comercialização, legalisação etc. · 

A cqnstrutora encarregou-se somente da construção das 
unidades, sendo que uma parte foi subempreitada a outra 
construtora. O registro fotográfico não possibilitou identificar 
o nome da construtora. A Prefeitura Municipal de Moji das 
Cruzes assumiu o compromisso de executar os seguintes servi
ços: movimento de terra, escavação, transporte, aterro e com
pactação dos patamares; armamento, guias, sarjetas, asfaltos, 
rede de água, rede águas fluviais; acerto, nivelamento e regula
rização de platôs; muros de arrimo e construção; tratamento 
de taludes; cavaletes, hidrômetros, aprigo e ligações domici
liares de água, fossa séptica, fossa ab~orvente para a ligação 
de esgoto, habite-se, placas, números de residência, eventuais 
ligações elétricas, taxas, emolumentos, construção de escola 
municipal de educação, aprovação dos projetos em todos os 
órgãos estaduais e municipais. O terreno foi doado à Coope
rativa FIESP/CIESP para a implantação do núcleo residencial, 
conforme Lei Municipal 'n9 3.252, não onerando, assim, a 
construtora. As casas produzidas têm as seguintes caracte· 
rísticas: área - 25 metros quadrados; o eminente Prefeito 
Waldemar nos informou que mandou averiguar - são 37; 
são geminadas, não tem lote, nem possibilidade de ampliação, 
não tem revestimento por dentro, não tem fundação. Note-se 
que a construtora preocupou-se, excessivamente, em reduzir 
os custos, e, em conseqüência, produziu as casas de pior quali
dade entre as visitadas. Além da reduzida área interna, 25m'2, 
elas não têm reboco interno nem forro, e o piso é somente 
concretado. 

Esse é o levantamento feito pelo assessor que lá esteve. 
Aqui temos alguns documentos comprovando a partici

pação da Prefeitura, e seu compromisso. 
"Pelo presente, a Prefeitura Municipal de Moji das Cru

zes, Estado de São Paulo, por seu Prefeito, que esta subscreve, 
compromete-se a executar o serviço a seguir relacionado, ne
cessário à construção de 706 casas populares pela Cooperativa 1 . I 

Habitacional FIESP/CIESP, no terreno já doado pela Prefei
tura, localizado no bairro do Cocuera, nesse Município." 

Eis a relação dos ~erviços: "movimento de terra, escava
ção, transporte, at~rro, compactação dos patamares, arrua
mento, guia, sarjeta, asfalto, rede de água, rede de águas 
fluviais, nivelamento de regularização dos platôs, muros de 
arrimo e constrqção, tratamento, cavaletes, hidrômetros, fossa 
séptica, fossa absorvente para ligação de esgotos, habite-se, 
placas, números\ da residência, eventuais ligações como liga
ções de luz, taxas e emolumentos, construção etc. Assinado, 
Waldemar Costa Filho". 

Desejo mais um'a vez chamar a atenção dos eminentes 
membros desta Comissão para o fato de que casas similares 
foram construídas pelo Bra;;il afora em pé de igualdade. É 
o caso de Casr:l!lvel, em qu'e a Cooperativa também estará 
aqui, dentro de \pouco tempo presente, vai depor, a mesma 
direção, as mesiifas características, por esse preço de 700 e 
poucos VRF, sem nenhuma participação de Prefeitura da Cas
cavel ou de qualquer prefeitura; quer dizer, o que é gritante 
é um caso simila~' na obra uma unidade implantada custar 
720 UPC com a p rticipação das prefeituras que fazem todas 
as infra-estruturas ecessárias e outras pelo mesmo dinheiro, 
a mesma qualidade da casa, as mesmas falsificações, essas 
obras são feitas por 720 UPC. Daí, se essa dádiva beneficiasse, 
reverter-se em favor do mutuário ~ é o caso, por exemplo, 
com ser prático, objetivo, grosso até; se uma casa dessa que 
a empresa recebeu 720 ou 30 UPC no caso específico da Caixa 
Econômica Federal, para construir, sendo obrigada, na maio
ria das casas, a fazer toda a infra-estrutura, a comprar· um 
terreno, de acordo com o contrato, recebe isso de graça da 
prefeitura; então a casa de 720 UPC teria que ser repassada 
por 400 UPC, mas é repassada por 720 UPC e mais. 

Então, essa é a situação clara. Eu sei que o prefeito, 
como o Senador, quer um empreendimento desse para o seu 
Município, quer beneficiar a população do município, e inclu
sive não tem nem conhecimento dessa obrigação, porque a 
Caixa Económica Federal também não quer saber se a prefei
tura deu ou não deu. O que a Caixa é quer que a casa esteja 
pronta, com uma infra-estrutura etc. Se a prefeitura deu foi 
um problema da prefeitura com a empresa. A Caixa não quer 
saber, e nem toma conhecimento. A Caixa emprestou o di
nheiro e quer a casa pronta, lá, com a infracestrutura. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Uma das cláusulas, 
inclusive, do contrato é que a Caixa não tenha nenhuma res
ponsabilidade com a fiscalização, quer dizer, ela pode exercer 
a fiscalização, mas não é responsável se as coisas estiverem 
errada, se não tiveram, não tem nada. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-Feita essa exposi
/ ção, eu concedo a palavra ao Sr. Prefeito ou aos Srs. Sena
dores. 

O SR. RELATOR (Élcio Álvares)- Devido ao adian
tado da hora, seria interessante então passar às perguntas, 
porque me parece que os depoimentos são lineares. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu tenho só uma 
pergunta a fazer e um pouco fora desses contratos. 

Na venda dessas casas, o contrato com os mutuários ~sta
belece qual forma de pagamento e qual a forma de reajuste? 
Existe algum vínculoçom o salário do. mutuário? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Existe sim, 
de 3 a 5 salários mínimos. 
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O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Mas o vínculo que 
falo é na prestação inicial, que corresponde a "x" ~or cento 
do salário, se essa correlação contínua existindo no correr 
do prazo de pagamento? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO -Eu quero res
ponder ao nobre Senador que essa parte não me compete: 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Mas eu só quero 
saber se tem conhecimento disso, porque aqui foi falado que 
existe inadimplência, e nós sabemos que existe inadimplência. 
Eu quero saber se no contrato existe alguma preocupação 
com o mutuário de garantir o poder de pagamento dele no 
decorrer desses contratos. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Não, o mutuá
rio por enquanto não tem convênio nenhum com a Caixa. 
Foram feitos sorteios, e quando terminarem vão chamar o 
primeiro, o segundo, o terceiro, aí vão ver o preço quanto 
é, pois eles não estão sabendo nem quanto vai custar. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Mas eles vão ter que 
pagar. Então, como é o contrato com o mutuário? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Não foi feito 
ainda, quem vai fazer é a caixa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas no caso especí
fico então, não foi feito, mas em outros já foi feito. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO ~·Mas aí eu não 
sei. 

O SR. JUT ~HY MAGALHÃES- Mas é preciso saber
mos se há algum vínculo com o programa de 3 a 5 sal<'írios 
mínimos. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Eu creio que 
sim. 

OSR. JUTAHYMAGALHÃES Agora,eseapresta
ção dentro de dois ou três anos for superior a 5 salários míni
mos, como é que o mutuário vai pagar? 

Está acontecendo por aí afora. Não é novidade. nenhuma 
isso, que as. prestações estão aumentando terrivelmente acima 
do salário. · · 

O SR. WALDEMAR.COSTA FILHO~ Senador, se 
essas casas fossem vendidas hoje o cidadão ia pagar hoje, 
se fosse vender hoje, 8 milhões 239. mil cruzeiros, ele ia pagar 
uma prestação de 64 mil. cruzeiros. Quer dizer, um operário 
comprar uma casa dessa é barata, pagar uma casa 8 milhões 
239 mil cruzeiros, o meu filho pode comprar com o ordenado 
que ele ganha aqui no Congresso duas casas por mês dessas. 
, Agora, V. Ex~ me pergunta: É barato? Não. É caríssimo! 

E um assalto! 

O SR. JUTAHYMAGALFIÃES- V. S~ considera que 
o preço da obra foi alto? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO~ É. lógico. V. 
Exª faz uma casa dessas pela metade do preço, com o que 
eles estão construindo. O que nós estamos fazendo não é 
passado para o mutuário. A prefeitura banca isso aí nós busca-
mos isso aí. ' 

. O SR. JUT AHY MAGALHÃES- No caso da sua pre
fettura, houve alguma participação na escolha daquele que 
foi encarregado de executar a obra? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Eu vou respon
qer para V. Ex~ direitinho. 

·Não fui eu quem desapropriou o terreno, foi na adminis
tração passada. Não paguei o terreno, foi pago na adminis
tração passada. Não· doei o terreno, foi doado na adminis
tração passada. Não contratei a empreeiteira, foi contratada 
na administração passada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Mas aí eu não estou 
buscando a informação anterior. Agora, a pergunta que eu 
faço é se a prefeitura, seja na administração anterior seja 
na atual administração, se a prefeitura teve alguma interve
niência na escolha da empreiteira? Se foi uma indicação. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO A prefeitura, 
não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Foi a Caixa Econô
mica Federal que indicou a empreiteira, sem .nenhuma partici
pação da prefeitura na escolha de quem iria construir essas 
càsas? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Se V. Ex' me 
permite. Acho que a pessoa aqui foi convocada errada. Tinha 
que convocar a CIESP e a FIESP, e não o prefeito, pois 
não tenho nada a ver com isso aqui. Nada, nada e nada. 
Estou fazendo as obras que assinei o contrato em Bauru. 
Isso tenho que fazer. Fui em Bauru, nobre Senador, e lá 
o município recebeu 50, ou 40, outro 100, quando chegou 
a vez de Moji das Cruzes, 700 e tantas casas, eu quase caí 
da cadeira, V. Exª está entendendo, porque eu não sabia 
nem quantas casas eu ia receber, porque eu não estava a 
par nem disso aqui, nem sabia o local do terreno onde seriam 
construídas as casas. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Entendendo eu es-
tou, eu quero é compreender. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO - Eu também 
não entendo. Eu contei para V. Ex~ o que eu sei. Agora, 
como fazem os manelos eu não sei, Senador. Não sei mesmo. 

.O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Por que V. S' 
se. comprometeu a fazer essa infra-estrutura? Exigiram de 
V.·Ex1? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Se eu não 
assino o contrato como está aqui, que a infra-estrutura é toda 
por conta da prefeitura, adeus convênio! E eu assinei esse 
convênio em Bauru, na presença da D. Margarida Procópio, 
e hoje estranho, porque t. sua assinatura não consta no convê
nio. Ela assinou na minha frente. 

O SR. JUTAHY MAGÂLHÃES Quem testemunhou 
na assinatura do convênio? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Está cheio 
de testemunhas aqui. Eu fiz com levantamento em Moji e 
trouxe tudo direitinho aqui, para que V. Ex~ veja os manelos. 
Agora, o que não pode é gastar o que a prefeitura está gastan
do. Nós estamos gastando, a Prefeitura de Mogi das Cruzes 
não deve um tostão para ninguém nesse País, nem INPS, 
nem P ASEP e nem nada. Eu faço as obras com o dinheiro 
que eu tenho. Tenho o menor índice com o gasto do funciona
lismo no Brasil, 28,8% no ano de 1991, inclusive o 13% salário, 
Eu pago o melhor salário no Brasil aos funcionários do interior 
do Estado de São Paulo. 

Agora, Sr. Senador, ,é convidar aqui o Presidente da 
CIESP e da FIESP, pois eles são 

1 
os responsáveis por isso 

aqui. 
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Dr. Waldemar, 
se o Senador Jutahy Magalhães me permjte;quem solicitou 
a V. S' fazer essa contribuição, por conta da prefeitura, toda 
a infra-estrutura. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Responderei 
a V. Ex' com todo prazer. Quando eu cheguei em Bauru 
fui ler o contrato, porque eu não sabia nem que existia o 
contrato. Cheguei em Bauru e li. Tudo bem, estou de acordo. 
Eram 752 casas, depois abaixaram para 730, depois baixaram 
para 720 e hoje 700. Eu faria qualquer coisa para fazer casa 
na minha terra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Mas V. Ex• não 
tinha conhecimento de que a Caixa, quando fez esse financia
mento da FIESP, foi para a FIESP fazer toda a infra-estrutura. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Não Senhor, 
de jeito nenhum. Eu assinei o convênio no "olhômetro", para 
ganhar as 750 casas. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- O Senador Juta
hy Magalhães continua com a palavra. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Eu tenho dificuldade 
de compreender tudo isso. Eu acho que o Brasil está com 
uma idéia muito diferente do que significa erário, dinheiro 
público. Temos visto aqui, na Comissão, no ano passado, 
Papai Noel andando pelo interior afora distribuindo hospitais 
e, agora, estamos vendo uma porção de Papai Noel, também, 
distribuindo casas. E as prefeituras sem saberem, praticamen
te, por que e como é que está caindo do céu. Como muita 
coh<l est~ caindo do céu, agora, as pessoas ficam sem saber 
como é que estão ocorrendo essas coisas. O Prefeito faz uma 
declaração séria. Já ouvimos essa declaração a respeito de 
hospitais, a respeito de outras coisas, que pode-se fazer a 
mesma obra por um valor inferior, a metade do preço. E 
por que, então, esse desperdício todo dinheiro público? A 
Caixa Económica Federal não tem nenhuma responsabilidade 
na fiscalização. Pode fiscalizar mas, no contrato, a CaixaEco
nômica Federal declara que não tem nenhuma responsabi
lidade pelo que ocorrer. Será que a Caixa não pode verificar 
se o preço é o correto? Se é justo? Se está havendo dificuldade? 
Se está havendo exagero no preço? Se os mutuários nãovão 
ser prejudicados mais adiante, porque o preço vai ser repas
sado para o mutuário? Será que a Caixa não tem nanhuma 
responsabilidade quanto a isso? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO -Senador Jutahy 
Magalhães, a responsabilidade não é da Caixa, porque a pre
feituras, às vezes, nem tem conhecimento desses contratos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas aqui está 
no contrato assinado que a Caixa não tem responsabilidade 
nenhuma, está escrito. A Caixa não assume nenhuma respon
sabilidade, se quiser fiscalizar, pode, mas não assume nenhu
ma .r~sponsabilidade. A prefeitura, também, não tem respon
sabilidade. A Caixa não tem responsabilidade. Quem é res· 
ponsável? Quem é que vai defender. .. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- A empresa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas a empresa vai 
defender o dinheiro público? Acho que há interesse da empre
~a, e também pode até ser um grande patriota, mas não é 
mteresse da empresa defender o dinheiro público. Agora, 
se a prefeitura não pode interferir na questão do preço 
é o que declarou aqui o prefeito anterior, dando depoimento 

-, a Caixa, também, não tem que defender, há fiscalização 
p~ra saber se o preço está justo ou não. Dá o dinheiro e 
dtz; Faça tantas •~asas com esse dinheiro. Podemos considerar 
o preço é alto e a Caixa pode achar que não, o preço é 
batxo. Agora, quem é que está defendendo o dinheiro público? 
Entendo, mas não compreendo. O Ministro Adib Jatene está 
dizend_o ~ torto_ e ? d~reito que o orçamento é feito pelas 
emp~etteuas.' nao e fetto pelo Governo. Ele disse, aqui na 
Comtssão, dtsse no Programa do Jô Soares e tem dito a todo 
mundo. Quem faz o orçamento do Governo não é o Legisla
tivo, são as empreiteiras. Será que isso é verdade neste País? 

O S~. PRESIDE~~E (Ruy Bacelar) Estamos aqui 
para analisar um caso hptco mesmo. O prefeito, Dr. Walde
mar, disse claramente, que se não fizesse a infra-estrutura 
não receberia as casas. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Não, não sai. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se discutisse o pre
ço, também não receberia as casas. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Quer dizer é 
uma imposição de cima para baixo, e me parece que há ~m 
conlu~o entre Ministério, Caixa Econômica Federal e cmpre

.sas pnvadas. Em alguns casos, também, já com a participação 
de alguns prefeitos sabidos, dos próprios prefeitos que entram 
na engrenagem de baixo até .em cima, que não é o caso do 
Dr. Waldemar, que está dando um testemunho de seriedade 
de trabalho. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES - Não quero fazer 
nenhuma insinuação, mas quero apenas pedir às empresas 
um grande espírito público, que defendam o dinheiro público 
porque cabe a elas essa responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE (RuyBacelar) -0 Dr. Waldemar 
quer responder. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO~ V. Ex• disse 
que a Caixa não tem responsabilidade nenhuma. V. Ex~ disse, 
que se fosse o prefeito que tivesse assinado o contrato com 
a Caixa; era malam;lro, era picareta, era achacador. Agora, 
como foi a Caixa, não tem problema nenhum. Então, com 
a Caixa não tem problema. 

O SR JUTAHY MAGALHÃES- Não estou dizendo 
que esteja certo, estou dizendo o que está escrito no contrato. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO O que V. Ex• 
falou? 

O. SR. JUTAHY MAGALHÃES Está aqui no con-
trato. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Se o fosse 
o prefeito, ele estava bem na vida. 

? SR. JUTAHY MAGALHÃES Está inscrito, que 
a Cmxa não tem nenhuma responsabilidade. 

. OSR. WALDEMARCOSTAFILHO-Agora,aCaixa 
vat lá e confere. Eles são responsáveis pela construção. Ê 
caro? A Caixa. é responsável. Se estão gastando 8 milhões. 
A Caixa está sabendo que custa 8 milhões? Por que não denun
cia que são 4 milhões? Se é caro, vai lá e pára, ou não tem 
ninguém que manda na Caixa Econômica? Eu não vou dar 
palpite. Se eu for declarar que são 8 milhões, eu sou pro
cessado. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Então, Sr. Presi· impositor era, realmente; o Ministério da \.ção Social, que 
dente, em razão disso, e tudo está sendo gravadp, tudo est4 impunha a~s prefeitos, aprovava os projetos,\e depois a Caixa 
sendo escrito, eu gostaria que V. Ex' procurasse convidar repassava o.dinheir.o. . \ 
o Presidente da Caixa para vir aqui. .. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Sr. Senador, O SR. fRESIDENTE (Ruy Baçelar)- Esse contrato 
mandei um ofício à Inocoop ofício n9 2.374 - em que é feito entre\Ministério e empresa privada. Os prefeito nem 
eu disse o seguinte: -não vou ler o texto é só para V. conheciment(,> tem. 
Ex' tomar conhecimento se arrependimento matasse, jamais o SR. JOSÉ FILINTO -Justamente, mas é essa a nossa 
teria assinado esse compromisso. E disse mais: "o molho saiu colocação. \ 
mais caro do que o peixe. No caso, deram-me uma sardinha, O SR. p~PSIDENTE (Ruy Bacetab- O projeto não 
para que eu preparasse o molho de camarão". Respond.i isso "~"" 
ao Inocoop. v. Ex~ entende, se não faço.essas obras de mfra- participa dos cOntratos. O Dr. Waldemar participou pelo seu 
estrutura na minha terra, em Moji das Cruzes, essas casas valor, por uma d,eferência toda especial. 
jamais sairiam. O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Participei para 

o SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)_ v. Ex! não levou contribuir, senão o contrato não saía. 
em considerção o preço. Quem está pagando isso é justamente O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Cómo eu disse, 
o mutuário, é o contribuinte. Está certo, era um empreen- as empresas privadas, no caso especial a Cooperativa Fiesp
dimento necessário, importante. Mas o preço disso é gritante. Ciesp pressionou o prefeito dizendo: "Olha, prefeito, ou V. 
V. Ex• mesmo disse, há pouco, que faria essas casas pela Ex' faz isso, aquilo, aquilo outro, ou então não vou fazer 
metade do preço. O Prefeito de Castro disse que está fazendo essas casas aqui". Só que a Fiesp tomou esse empréstimo 
casas, em mutirão, de 42 metros quadrados, por 1 milhão para fazer as casas sem essa infra-estrutura gingantesca, que 
e meio a 2 milhões. Essas estão saindo por 8 milhões. Permi- está feita, sem água sem luz, sem o mínimo possível para 
ta-me, mas esse é um dos maiores roubos que já vi na História que se possa ter o "Habite-se". 

do Brasil. O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Sr. Senador, 
O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Ainda tem V. Ex~ me permite? 

· pior do que isso. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Pois não. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) O Prefeito diz 

que ainda tem .pior do que isso. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Esse custo 
de 8 milhões e 239 mil é só com o dinheiro da Caixa. O 
dinheiro que investi lá, até agora, quase 4 bilhões de cruzeiros, 
esses 4 bilhões não estão aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Eu sei. É isso 
o que estou dizendo. É um negócio absurdo, que estamos 
tomando conhecimento. O prefeito é dono, 4 bilhões ele gas
tou na infra-estrutura, não é prefeito? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Gastei. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Agora, divida 
aí, Senador, 4 bilhões de cruzeiros por 700 casas. Quanto 
é que dá? Quatro bilhões só em infra-estrutura. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Pode por aí, 
3 bilhões, 976 milhões de cruzeiros até hoje. Mas vai mais. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- O Senhor estima 
em quanto mais? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Vou fazer 
mais, vou asfaltar todo o conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) O Senhor acha 
que vai mais quanto? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Mais 2 ou 
3 bilhões de cruzeiros. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Sete bilhões divi
didos por 700 casas dá 10 bilhões para cada casa. 

O SR. JOSÉ FILINTO O Prefeito poderia, durante 
a sua exposição, acarear muitos fatos, que até facilitariam 
algumas perguntas, uma vez que ele está munido de informa
ções e de dados importantíssimos. Parece-nos, realmente, que 
a Caixa Económica tem que ser convocada, mas o grande 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO- Eles não pres
sionaram o prefeito, não. Eu cheguei a Bauru e assinei o 
convênio. Ninguém me falou nada. Eu sou prefeito pela tercei
ra vez, já fiz outros conjuntos habitacionais em Moji e nunca 
aconteceu o que está acontecendo com esse. Nós fazíamos 
a infra-estrutura, a mesma coisa. Só que essa infra-estrutura 
daqui custou .muito caro, porque começa na desapropriação 
do terreno. No Brasil, hoje, o que se rouba, de ponta a ponta, 
Senador- desculpa falar desse jeito! Mas aqui na desapro
priação do terreno já houve marmelada; compraram um bura
co, e tive que gastar uma fortuna para arrumar esse terreno. 
Pagaram o terreno. Não fui eu quem paguei. Esse contrato 
era para ter saído na administração anterior, com o ex-prefeito 
de Moji das Cruzes. Por isso eu não sei nada. Assinei apenas 
o contrato em Bauru, e se eu não assino o que está aqui 
marcado, para fazer essa infra-estrutura, adeus casas popu· 
lares de Moji das Cruzes. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Com a palavra 
o Senador Magno Bacelar. 

OSR. MAGNO BACELAR-Sr. Presidente,Srs. Sena
dores, Sr. Prefeito: pelo que se conhece das casas desse Projeto 
PAIH e pelo relatório que nos foi apresentado, s~be-se que 
as casas não tem nada. Depois de tudo isso que a prefeitura 
fez, a pergunta é: o que é que a construtora fez? Não existe 
nadal Pelo que estou vendo, a prefeitura fez tudo. 

Eu estou, ~es~e momento, como Relator, pela a4sência 
do Senador Elcto Alvares. · \ 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO O agente fisca
lizador é a Caixa Econômica; ela é que tem que ver se a 
casa está feita, se está bem feita, se não está de acordo com 
o contrato, e não a Prefeitura. 

O SR. MAGNO BACELAR 
dem. 

Sr. Presidente, pela o r-
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O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Com a palavra 
o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, o Prefeito 
disse: -~oi-me imposto esse contrato. . 

Para que se chegue a uma responsabilidade, eu pergun
taria, pa, a que fique constando do meu relatório: quem obri
gou o Prefeito a assinar esse contrato? 

I 
O 1SR. W ALDEMAR COSTA FILHO- Ninguém obri-

gou. Peguei esse processo já pronto, quando entrei na Prefei
tura; fui convidado; em Bauru, a assinar esse convênio. Che
gando lá, perguntei o.que eu tinha que assinar. Mostraram-me 
o que tinha que assinar, indagando: -Isso você faz? Res
pondi:- Faço tudo isso, setecentos e poucas casas. Eu assina
ria até o dobro. 

O SR. MAGNO BACELAR -O Prefeito repete, pela 
terceira vez, que assi11aria até o dobro. 

0 SR. W ALDEMAR COSTA FILHO- Até o triplo. 

O SR. MAGNO BACELAR-Pelo que o Senhor. disse, 
a segunda pergunta fica prejudicada, porque o Senhor. não 
escolheu a cooperativa nem a construtora, nada. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Não desapro
priei o terreno, não paguei o terreno, não doei o terreno 
e não contratei a empreiteira; sou apenas interveniente, não 
sou o agente promotor. O agente promotor é a Fiesp-Ciesp. 

O SR. MAGNO BACELAR - V: Ex~ tem aprovação 
da Câmara? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Vou deixar 
aqui com o senhor todàs as leis aprovadas na minha adminis
tração, e na passada, para celebração desse contrato. Tem 
aqui: aprovação para desapropriar o terreno, aprovação para 
pagar o terreno, lei para doar o terreno. Está tudo aqui. 

O SR. MAGNO BACELAR Tem a aprovação da 
Câmara:Nós temos que chegar a algum responsável no final 
disso. Daí a insistência das perguntas, Sr. Presidente. 

A não ser nesse contrato em que V. Ex~ se propõe a 
f~zer tudo, V. Ex~ não participa do convênio propriamente 
dtto entre construtora e Caixa Econômica, nem como teste
munha? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO - De jeito ne-
nhum. : 

O SR. MAGNO BACELAR Srlf Presidente estou 
g~~. . ' 

O SR. PRESIDEN'IjE (Ruy Bacelar) Com a palavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sr. Waldemar Costa 
Filho, Prefeito de Moji das Cruzes, eu gostaria de solicitar, 
se me permite, que historie um pouco melhor os diversos 
convênios que a Prefeitura de Moji das Cruzes, seja ela própria 
ou organismo relacionado à Prefeitura, tenha feito com a 
Caixa Econômica Federal e o Ministério da Ação Social. Além 
deste que está sendo examinado, houve outros durante a sua 
gestão, oú a sua gestão manteve a continuidade de outros 
contratos com a Caixá Económica? Quais foram esses con
tratos. 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO- Graças aDem, 
não houve nenhum outro convênio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -A Cooperativa Habita
cional de Moji das Cruzes tem relação com a Prefeitura Muni
cipal de Moji das Cruzes? Que tipo de relação? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO- Nenhuma rela
ção. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Qual a natureza jurí
dica da Cooperativa Habitacional de Mogi das Cruzes? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- É da Ciesp
Piesp. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sr. Prefeito, estou exa
minando o relatório de operações com os recursos do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, fornecido pela Caixa Eco
nómica Federal ao Senado Federal. Esse é um relatório de 
17 de julho de 1991- não tenho de lá para cá. Aqui constam 
lllguns contratos com o Município de Moji das Cruzes. Vou 
citá-los: em 31 de maio de 1991, data da assinatura com a 
Cooperativa Habitacional Moji das Cruzes, contrato no valor 
de um milhão e trinta e seis mil UPF, para 624 unidades 
em Moji das Cruzes, no Parque Residencial João XXIII. A 
mesma Cooperativa Habitacional de Moji das Cruzes ... 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Qual a coope-
rativa que o senhor se refere? 

O SR. EDUARDO SUPLICY Aqui está escrito no 
relatório. Chama-se: Cooperativa Habitacional. .. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Para mim não 
existe nada disso. Como Prefeito sou ignorante nessa parte; 
não conheço. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Então eu gostaria de 
informar ao senhor, porque é na sua cidade. 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO -Estão fazendo 
outras fases, podem ser particulares. A Prefeitura não tem 
nada com isso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Mas eu gostaria de 
relacionar quais os contratos em Moji das Cruzes. Se o senhor 
nada sabe a respeito desses contratos cm Moji das Cruzes, 
eu gostaria de ser informado. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Desculpe. Po· 
dem estar construindo lá, e diversas cooperativas em Moji 
estão construindo, mas não têm nada que ver com a Prefeitura. 
Só a fiscalização de obras é nossa; nem conheço as firmas. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Senador Eduar-
do Suplicy, quero alegar a V. Ex' que no caso de Moji das 
Cruzes, me parece, só há esse contrato onde a Prefeitura 
se responsabilizou pela infra-estrutura como interveniente; 
os outros devem ser contratos entre a própria Caixa Econô
mica Federal e cooperativas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sim, mas como são 
poucas, eu go~taria de confirmar se porventura a Prefeitura 
de alguma f< ,a teve relação. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO . Posso verificar 
e mandar para V. Ex' 

O SR. EDUARDO SUPLICY Eu agradeceria. Inclu-
sive há uma curiosidade. Vou primeiro citar. A Cooperativa 
de Moji das Cruzes, tem, no Parque Residencial João XXIII, 
um projeto de 624 unidades. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Estão cons-
truindo, realmente, mas não tem nada com a Prefeitura. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY Em segundo lugar, 
há um outro projeto, agora no Parque Resideltcial Jardim 
Maricá IV, com 384 unidades, pela Cooperativa Habitacional 
Trabalhadores, sindicalizados na região de Moji. Essa também 
não tem a ver com a Prefeitura? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- N~o, senhor. 
Nada. A qualquer conjunto habitacional que seja construído 
em Moji, nós levamos água e esgoto. Em Moji das Cruzes 
95% da população é servida de água, e 85%, de esgoto. Então, 
levamos água a qualquer lugar em Moji. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Também noto, como 
curioso, que a Cooperativa Habitacional de Moji das Cruzes 
tem um projeto de 1.200 unidades, para serem construídas, 
num valor de 2 milhões, 553 mil UPF, para construir no Parque 
Residencial Santa Bárbara, no Município de São Paulo. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Não conheço. 

O SR. EDUARDO SUPLICY V. s~ há de convir, 
prezado Prefeito, que para um Senador de São Paulo e do 
Município de São Paulo, conhecedor de que há inúmeros 
projetos solicitados pela COHAB junto à Caixa, com enormes 
dificuldades de obter liberação de recursos, não sei se porque 
a Prefeita é de Partido de Oposição ao governo, mas a Coope
rativa Habitacional de Moji das Cruzes conseguiu recurso 
para construir 1.200 unidades no Município de São Paulo, 

. é uma curiosidade, mas gostaria de informar ao Prefeito. 
. .V. S1 mencionou, ao responder sobre o projeto da Coope

rativa Habitacional Fiesp-Ciesp, onde há 700 unidades, que 
o valor unitário, portanto, é 712 UPF, de 8 milhões e 29 
milhões, preço atual,.aqui no Conjunto Residencial Cocueira. 
O senhor mencionou que esse contrato foi assinado em Bauru. 
O senhor poderia descreyer o que aconteceu lá? Não consegui 
entender bem o que falou. 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO -Não sei. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas V. S1 foi aBauru, 
o que aconteceu lá? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHQ- Conheci Bauru 
porque uns amigos me convidaram, dizendo: .....,.. Vamos a 
Bauru, porque vou assinar umas casinhas para Moji. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sim, mas qual foi a 
circunstância? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO 
fez um carnaval, fez umshow na cidade ... 

A Ministra 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pergunto, porque, co· 
mo a Superintendência da Caixa EconômicaFederal procedeu 
neste caso. Foi assinado em 26 de novembro de 1990 e a 
Superintendência responsável, da Caixa Econômica, é a de 
São Paulo, Superintendência Regional n9 21, de São Paulo. 
Então, o que é que havia em Bauru? A Ministra estava lá ... 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Eu estava lá 
e havia diversos municípios que iam receber casas. Alguns 
municípios receberam 20 casas- V. Ex~ estava aqui quando 
eu disse isso outro recebeu 50, outro 40 e Moji das Cruzes 
foi o último nome a ser falado, eu não sabia quantas casas, 
e eles falaram 752 casas. · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Quem é que falou? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO A Dona Mar-
garida Procópio. Ela disse. Vou assinar o convênio, lá. Assinei 

sem ler. Depois eu li. E disse, só isso aqui, faço tudo e até 
o triplo. Mas achei uma coisa um pouco estranha, e até hoje 
fico meio encabulado, porque ela assinou o convênio comigo; 
lá, só que no nosso convênio não tem a assinatura dela. Acho 
que ela assinou para mostrar que estava assinando, mas a 
assinatura não valia nada e então ela assinou em outro papel 
qualquer. Ou a caneta falhou, ou qualquer coisa assim. Em 
nenhum dos convênios aparecia a assinatura da Ministra Mar
garida Procópio. E me pergunto onde é que está a Dona 
Margarida Procópio. Agradeço a ela pelas casas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Tem aqui Maria F. 
Lourdes. Isso é guia da Caixa Econômica Federal, filial de 
São Paulo. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO -E estava todo 
mundo da Ciesp-Fiesp lá em Bauru, nesse dia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Que pessoas da Ciesp
Fiesp, por exemplo? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO A Ciesp de 
Moji das Cruzes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY O Presidente da Fiesp 
de São Paulo, Mário Amato, também estava lá? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO - Não, o Dr. 
Mário Amato não se encontrava lá, mas creio que ele interferiu 
para que Moji das Cruzes tivesse setecentas e tantas casas, 
porque foi o maior lote de casas assinado, naquele dia, em 
Bauru. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-Então, V. s~ teve opor
tunidade de dialogar com o Dr. Mário Amato sobre as necessi
dades de Moji das Cruzes. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Não. Eu não 
peço nem para o Mário Amato, nem para oGoverno Federal 
e nem para o Governo do Estado. Não peço nada, porque 
não sai nada. Agora pode ser que saia, o meu filho é Deputado, 
pode ser que saia alguma coisa para a minha região. (Risos) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - V.S• faz tudo, 
lá, com recursos da prefeitura. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO Sr. Senador, 
meu município trabalha com o dinheiro. do povo de Moji 
das Cruzes, não devo um tostão para o INSS, não devo dinhei7 
roa ninguém. Só faço obras com dinheh:o que posso gastar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sr. Presidente, já foi 
citado o nome da empresa contratante, a que faz as constru
ções? 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Já sim. É a LH 
Engenharia, Construções e Comércio. 

O SR. EDUARDO SUPLIGY- A LH, por seus direto
res, manteve contato com V. S*, por qualquer repesentante? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Sim, eu os 
conheço, conheço o diretor da Ciesp, por sinal, um grande 
sujeito. Agora, sobre os acordos com a Caixa não porque 
não pergunto para eles. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Quais são os contatos 
normalmente feitos pela LH Engenharia, Construções e Co
mércio e que tipo de solicitações tem feito junto à prefeitura? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO - A prefeitura 
está construindo uma EMI, uma escola municipal infantil. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY- No local? 
I 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO --1 No local não, 
no município, no local ainda vamos construir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Não, referente a esse 
projeto habitacional. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Eu vou fazer 
a EMI, vou asfaltar. A prefeitura está fazendo quase tudo, 
Senador. Eles construíram as casas, tem as fotografias aqui. 
As casas não são geminadas. Eu trouxe uma fotografia para 
o senhor, vou deixar aqui. Não quero defender a firma não, 
mas as casas não são getpinadas. Por fora são muito botinhas, 
ótimas, mas, por dentro, uma droga. 

O SR. EDUARDO SUPLICY E qual o procedimento 
de inscrição porque na Grande São Paulo e imagino que em 
Moji também, ocorra situação semelhante, há uma demanda 
muito maior do que a disponibilidade de recurso, em que 
pese a qualidade às vezes precária das casas populares, qual 
é o procedimento de insrcição para poder adquirir as casas? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO-:-Temos o déficit 
habitacional, em Moji, de 20 mil casas, hoje. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -E há um procedimento 
de inscrição para essas casas desse conjunto? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO -Foi feito, na 
administração passada, um sorteio de onde vinte e poucas 
mil pessoas foram sorteadas. Então, para cada conjunto que 
sai, é obedecida, rigorosamente, a ordem de inscrição do sor
teio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Vamos supor que, co
mo ocorre por vezes em São Paulo e nos municípios vizinhos, 
situações de desastres, ou pessoas que moram em áreas de 
risco, favelas, como, infelizmente, ocorreu, ontem, a tragédia 
de Contagem, há situações tais como essas, de famt1ias que 
vêm sendo removidas de algum lugar, de área de risco, que 
porventura passem a ter o direito. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO - Não. Essas 
pessoas, mais ou menos, têm alguma possezinha. Estou fazen
do em Moji um loteamento de 720 lotes,· todo urbanizado, 
vou fazer escolas e vou acabar com todas as favelas de Moji 
até o final deste ano. São 8 favelas que temos, com 720 ou 
722 favelados. Até o final do ano eu os passarei para esse 
loteamento, com água, luz, esgoto, iluminação, e escola. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. s~ poderia descrever 
o procedimento adotado? Foi com financiamento junto à Cai
xa, com recursos próprios, como foi? 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Se eu for espe
rar. pela Caixa, os favelados vão triplicar em Moji. Lá, o 
acdrdo que tenho com as 8 favelas é o seguinte: Se alguém 
chegar aqui, me ávisa, na prefeitura, que mando desmanchar. 
Puseram um barraco de noite e no dia seguinte apanhei um 
caminhão e mandei para São Miguel Paulista. Quando entrei 
na prefeitura eu filmei os 722 favelados e tirei fotografia deles, 
esses são os que vão para essas casas, até o final do ano. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- E qual o procedimento 
de financiamento, de recursos para a construção das casas 
e qual o prodecimento de venda, ou ingresso das 722 famílias? 
Que tipo de contrato e obrigação que eles terão? 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO Tenho dois 
projetas na prefeitura. Vou mandar para a Câmara um projeto 
de lei, pelo preço simbólico, para ser pago em 5 anos. Vai 
ser um conjunto residencial e já arranjamos material com 
a população de Moji para 280 favelados. Temos também uma 
fábrica de blocos em Moji das Cruzes, que é feito pelo Apape 
e pelos condenados, eles fazem os blocos para nós. Acho 
que dentro de dois anos, não precisam cinco, teremos um 
conjunto residencial e ninguém vai dizer que é favela. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as infor
mações. 

O SR. WALDEMAR COSTA FILHO- Gostaria de 
lhe falar, Senador, que V .Ex~ me deve um dinheirinho lá 
em Moji das Cruzes. (Risos) Desculpeyme a brincadeira, Sena
dor. 

O SR. EDUARDO SUPLICY Sr. Presidente, não 
tem a ver com o assunto, mas fui informado, há poucos dias, 
de que o Prefeito de Moji das Cruses teria, em função de 
pichação, pela qual não fui responsável - alguém colocou 
o meu nome lá como candidato ao Senado, eu nem sabia 
do que se tratava. 

O SR. W ALDEMAR COSTA FILHO V. Er é muito 
querido em Moji, seu nome está escrito em todns os postes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Então, o prefeito resol
veu fazer comigo o que fez com todos os candidatos, de todos 
os partidos. Agora, a informação que obtive, Dr. Waldemar, 
é que de todos os demais partidos e candidatos não se está 
cobrando. Houve algum acerto? 

O SR. WALDEMARCOSTA FILHO-Não. O oficial 
de Justiça não encontra V. Ex~ Ele não encontra os Senadores 
e Deputados que foram multados lá. Há um Deputado de 
Moji, que mora lá, foi multado e não é encontrado. Então, 
isso vai acabar e ninguém vai pagar nada. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Aqui estou, e tenho 
endereço certo. 

A informação que obtive do advogado do Partido é que, 
para os demais, houve algum tipo de anistia. Vou verificar 
e enviar a v. s~ a informação. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-Agradeço a parti
cipação do Senador Suplicy. Agradeço também a presença 
e a participação do eminente prefeito de Moji da Cruzes. 

O SR. MAGNO BACELAR- Peço a palavra pela or~ 
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pé;lla
vra a V. Ex~ 

O SR. MAGNO BACELAR- Como Relator, gostaria 
de solicitar que fosse convocado o responsável pela empresa 
que está construíndo, em Moji das Cruzes, esse conjunto. 

Gostaria, também, de fazer mais uma pergunta só para 
reforçar o pedido. Sr. Prefeito, o contrato assinado por V. 
s~ é com essa empresa? Não é com a Caixa Econômica, nem 
com o Ministério? 

O contrato não está em minhas mãos. O contrato é com 
a Caixa Econômica? É que não há duplicidade, há apenas 
um compromisso. A prefeitura assume um compromisso. Era 
isso que eu queria saber. 

Leio: " ... se compromete a executar os serviços a seguir 
relacionados, necessários à construção de 706 casas, pela coo· 
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perativa ... , no terreno já doado pela prefeitura, localizado 
no bairro Cuera deste município,.. 1, 

É exatamente a partir daí que surge a pergunta: Há um 
compromisso, e quero saber se ele faz parte do contrato, 
do convênio, porque é apenas um compromisso. Em função 
disso, teremos que arrolar pessoas que pudessem esclarecer
nos. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) H~ aqui uma 
cláusula, a vigésima sexta, que o Senador Elcio Alvares leu, 
que diz o seguinte: 

"Interveniencia do município- Presente a este ato, 
o município de Moji das Cruzes compromete-se a dar 
integral apoio à realização do projeto de que trata o 
presente contrato, assegurando à mutuária, no caso a 
Cooperativa Fiesp- Ciesp?, outrossim, meios e instru
mentos necessários à execução, manutenção e conser
vação das obras e serviços de infra-estrutura e dos equipa
mentos comunitários essenciais ao conjunto habitacional, 
de modo a garantir a permanente ascensão social das 
famílias a serem beneficiadas." 

O SR. MAGNO BACELAR- Sei, Veja bem a dubie
dade do contrato. Este contrato foi assinado com a construtora 
e não com a Caixa? Era isso que gostaria de esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Esse é o contrato 
. da Caixa com a cooperativa, e, nesse item ... 

O SR. MAGNO BACELAR O Senador Elcio Alvares 
já havia solicitado a convocação do Presidente da Caixa, e, 
no caso, também o responsável, no Ministério. 

Estou complementando, solicitando a convocação da em
preiteira ... 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- e da cooperativa 
também? 

O SR. MAGNO BACELAR Não, a cooperativa e 
o agente promotor. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- é o mais impor
tante. 

O SR. MAGNO BACELAR Porque, na realidade, 
não há dúvida de que há, intencionalmente ... Disse que o 
prefeito é o responsável pelo que está esclarecido. Mas aparece 
um compromisso, que não faz parte do contrato, e que discri
mina tudo isso. Juridicamente, esse contrato, para ter validade 
ou para valer isso aqui, deveria dizer: compromete-me a reali
zar as obras de infra-estrutura, etc, de acordo com a relação 
anexa. 

O contrato, Srs. Senadores, em nenhum momento é cita
do aqui. É exatamente esse o esclarecimento que julgo, como 
Relator, no momento, da maior importância para se chegar 
ao responsável. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- E é bom deixar 
bem claro que essa cláusula vigésima sexta não obriga; e nem 
prefeitura fica responsável por fazer esse serviço de infra-es
trutura. 

O SR. MAGNO BACELAR-Era isso que queria dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Queremos agra
decer a participação do Dr. Waldemar, ao tempo em que 
convidamos o presidente da cooperativa de Cascavel, que, 
em situação similar, construiu casas com a mesma metragem, 

pelo mesmo preço, sem participação nenhuma da prefeitura 
de cascavel. Quer dizer, é o inverso. Em Mogi da Cruzes, 
em Castro, a Caixa financiou a empresa para tudo fazer e 
ela não fez; a prefeitura é que fez a infra-estrutura. NO caso 
de Cascavel, foram feitas casas similares, a mesma metragem, 
e tudo por conta da empreiteira, pelo mesmo valor. 

Pedimos que venha ao recinto o Dr. Mário Miguel de 
Melo, diretor-presidente da Cooperativa Habitacional do Oes
te. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, permi
te-me V. Ex~ usar a palavra para um assunto extrapauta? 

Quero apenas dizer ao Dr. Waldemar, Prefeito de Moji 
das Cruzes, que pode ter a certeza que sempre digo a quem 
tem simpatia por mim para não desrespeitar as diretrizes de 
qualquer município. Isso foi totalmente involuntário. Se é 
que houve, eu não sabia dessa pichação, desrespeitando o 
próprio público de Mogi das Cruzes. Vou procurar averiguar 
em que pé está essa situação. 

O prefeito de Mogi das Cruzes já foi de três partidos. 

O SR_. PRESIDE1.'1TE (Ruy Bacelar) Acho que, em 
face do adtantamento da hora, esse assunto é completamente 
dispensáveL 

~ Presidência solicita ao depoente que se identifique, 
menciOnando nome, profissão, estado civil, residência, etc. 

O SR. MARIO MIGUEL DE MELO Boa tarde, 
Srs. Senadores. Meu nome é Mário Miguel de Melo; nasci 
em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, no 
dia 10-12-52, tenho, portanto~ 39 anos. Sou gerente comercial 
e atuo como diretor-presidente da COO ESTE- Cooperativa 
Habitacional do Oeste, situada em Cascavel, na Rua Castro 
Alves; n"' 1151. 

A situação de Cascavel é a seguinte: três conjuntos habita
cionais estão sendo construídos com recursos da Caixa Econó
mica, quais sejam: o Conjunto Residencial Tocantins, tendo 
como agente promotor a Cooperativa Habitacional do Oeste 
- COOESTE e como fiadora e executora do contrato 
a construtora Andrade Ribeiro Ltda., sendo o projeto de 
210 unidades, no valor de 701.079 VRF por unidade; o Con
junto Residencial Bela Vista, tendo como agente promotor 
a Cooperativa Habítacional do 9este e como fiadora e execu
tora do projeto a Construtora Abaco - Construções Civis Lt
da., sendo implantada 448 unidades, no valor de 752 VRF 
a unidade. 

Conjunto Residencial Jesuíta, tendo como agente promo
tor a Cooperativa Oeste e como fiadora e executora do ;::ao
trato a Construtora Vilage Empreendimentos Imobiliários Lt
da., sendo 225 casas no valor de 752 VRF a unidade. 

Os empreendimentos foram totalmente desenvolvidos pe
lo setor privado, sem a participação dá prefeitura. As constru
toras participaram com o terreno e executaram toda a infra-es
trutura. A qualidade das casas situou-se dentro de padrões 
aceitáveis, dispondo de laje, revestimento e pintura. Os lotes 
possibilitam ampliação para adequá-las às necessidades de 
cada mutuário. 

Essa é a situação de Cascavel, é o contraditório. Em 
Mogi das Cruzes em Castro, casas com a mesma dimensão, 
as mesmas especificações, praticamente com o mesmo valor 
por unidade, tiveram na implantação a participação gigante 
das prefeituras municipais; no caso de Cascavel essas foram 
construídas pelo mesmo valor, sem participação de órgão pú
blico; toda a infra-estrutura é da responsabilidade da contra-
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tante. Essa é a §ituação, Senador Jutahy Magalhães e Senador 
Magno Bacelar. 1 

O SR. JUT AHY MAGALHÂES ____:. Quero aproveitar 
a presença de um diretor de cooperativa de Cascavel. Três 
conjuntos residenciais estão sendo construídos, cada um por 
uma construtora, tendo todas como agente promotor a Coope
rativa Habitacional do Oeste. 

Como se chegou a essa ligação da cooperativa com a 
Caixa Econômica? Foi através de algum contato pessoal, algu
ma norma contratual que é idêntica para todo mundo, esco
lhida a cooperativa através de uma licitação? Como se chegou 
a fazer esse contrato entre a cooperativa e a Caixa Econômica? 
Qual razão levou a isso? 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) ~Quando foi im
plantado. Programa PAIH- Plano de Ação Imediata para 
Habitação Popular - pelo Governo Collor, foi instituídas 
as normas pelo Ministério da Ação Social. A cooperativa, 
sabedora dessas normas, tomou conhecimento dos procedi
mentos e procurou se habilitar junto à Caixa Econômica Fede
ral; na oportunidade - se não me falha a memória - a 
Superintendência Regional da Caixa ficava em Londrina. De 
acordo com essas normas, as empresas que foram contactadas 
tiveram boa vontade para executar essas obras. Então nós 
iniciamos o processo, quer dizer, esse conhecimento foi a 
cooperativa que procurou. 

O SR. JUTAHY MAGALHÂES- Desculpe a minha 
ignorância do fato, mas realmente não conheço o processa
mento deste programa. Pelas informações que estamos colhen
do hoje - e para mim são as primeiras informações que 
tenho a respeito dessas questões - para construir esses con
juntos dentro do programa instituído pelo Governo, empresas 
habilitam perante à Caixa e fazem uma proposta para execução 
de uma obra qualquer em benefício de um município. A siste
mática é esta: a empresa se habilita junto à Caixa Econômica 
para realizar um determinado serviço de construção de conjun
tos habitacionais no município "x". É assim? A norma é essa? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO-- A regra basica
mente é essa. A cooperativa se habilita junto com a emprei
teira, em um processo simultâneo. A empreiteira tem que 
estar cadastrada junto ao Sistema Financeiro, efetuado e deve
rá ter uma obra através do Sistema, ou pela Caixa Econômica 
Federal, juntamente com a cooperativa que tem a sua tradição. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Esse plano é só para 
cooperativas? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, no caso espe
cífico, uma cooperativa se colocou à disposição da Caixa para 
executar um serviço através de determinadas construtoras. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- A Cooperativa 
não se coloca à disposiÇão, ela junto com os associados faz 
o pleito desse financiamento pára essas unidades. No caso 
de cooperativa, ~ós fazemos a pré-comercialização. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- A cooperativa não 
tem nenhuma participação financeira na execução da obra? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- A cooperativa 
atua como agente promotor e, junto com o agente promotor, 
os cooperados. Esses cooperados participam com uma pou
pança, dependendo do tipo de empreendimento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas não há nenhu
ma participação da cooperativa, de ordem econômica; ela 
não usufrui de nenhum benefício econômico nisso? 

O SR. MÁRJO MIGUEL DE MELO -Não, porque 
a cooperativa é uma sociedade sem fins lucrativos, não dispon
do de recursos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não usufrui nada. 
Somente a obra é contratada. Na realidade, então, construtora 
é a Caixa Econômica. Quem se compromete a executar a 
obra por um preço "x" é exclusiv\lmente a construtora? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- A Construtora 
encaminha à cooperativa uma carta-proposta sobre determi
nado empreendimento; a cooperativa, por sua vez, a aprova, 
em assembléia com os seus associados, integrantes daquele 
empreendimento, e, posteriormente, encaminha solicitação 
de recursos à Caixa Econômica. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Quem é o respon
sável, neste caso específico, pela boa execução do contrato? 
A cooperativa tem alguma responsabilidade quanto a isso 
para a boa execução do projeto? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Sem dúvida 
nenhuma, a cooperativa dispõe de um órgão assessor, no caso 
o Inocoop, ou uma empresa contratada, que presta esses servi
ços técnicos, nosso caso, porque a nossa cooperativa não dis
põe de autogestão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse caso, então, 
quem é o responsável pela execução das obras? Um exemplo 
apenas hipoteticamente: se chegássemos à conclusão de que 
os custos estavam muito elevados, quem .seria o responsável 
por ter permitido que esses custos fossem elevados? Há algum 
responsável pela fiscalização ou para estabelecer se os custos 
estão corretos ou não? Porque não há licitação nenhuma, 
pelo que estou informado. Temos então, temos que estabe~ 
lecer os preços adequados por execuçãodessa obra. Quem 
pode ser responsabilidade no caso hipotético -não digo nem 
nesse caso, mas em qualquer caso-, de acordo com o contrato 
feito para esse caso? Quem seria o responsável por isso? 

O SR. MÁRIO MIGUELDE MELO~ ACaixa Econô
mica dispõe dy o valores máximos para determinados tipos de 
empreendimentos no caso do P AIH. A cooperativa contrata 
empresas credenciadas e que atuam no sistema, inclusive atra
vés do Sinduscon e de entidades de classe, para poder chegar 
a esses valores básicos. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A cooperativa, en
tão, examinou a questão de preço para ver se era justo ou 
não? o 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELÚ- Exatamente. 

O SR. JUT AHY MAG ALHÂES -esse preço é de 701 
VRF e nos outros dois é de 752 VRF por unidade. Quantos 
metros quadrados tem as casas de lá? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Em torno de 
27,04 metros quadrados a unidade. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não está caro o 
metro quadrado? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- O que lhe posso 
afirmar é que na área que a tu amos ... 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Deve estar na faixa 
de trezentos mil cruzeiros o metro quadrado. I. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Considera bar a· 
to. A cooperativa ficou responsável por toda infra-estrutura. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES Não estou falando 
da cooperativa, nias quanto a esse preço final que vai ser 
passado para o mutuário em decorrência do custo da infra~es
trutura, no caso específico. A infra-estrutura representou qual 
percentual em relação ao preço de cada unidade? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Fica difícil afir
mar para V. Ex~ qual.a incidência de valores com relação 
à infra-estrutura. O que posso afirmar é que o imóvel, o 
terreno, sem urbanização, representa, em alguns municípios, 
em torno de 7 até 15% do empreendimento. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -No caso específico 
de Cascavel? Em Cascavel a infra-estrutura está toda por 
conta da cooperativa. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO Toda por conta 
da empreiteira. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Esse é um caso espe
cífico, diferente de outros. Por isso estou perguntando: no 
caso de Cascavel, o terreno representaria· quanto? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Acredito que 
talvez em torno de 10% do valor do empreendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Ba~~lar)-Água, luz, infra-
estrutura. ~ 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO_:_ A infra•es
trutura ficaria de fora. Esse é o valor do terreno, podendo 
chegar até 15% com a infra-estrutura. 

O SR. MAGNO BACELAR- E a infra-estrutura é 
quanto? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO ~ Fica difícil, 
para mim, eu dar valores, porque não sou técnico no assunto. 
Contratamos empresas que têm Know how. Não tenho esses 
valores básicos porque são as empreiteiras que os fornece, 
aí fica embutido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Os mutuários em 
Cascavel estão na faixa de quantos salários mínimos? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Quando fizemos 
o programa do P AIH, quando fizemos o cadastro e a pré-co
mercialização, exigimos em torno de três salários mínimos 
de renda. Hoje, na contratação definitiva, a renda exigida 
está em torno de 2,5 salários mínimos .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES O contrato com 
o mutuário é feito em que base? Qual a prestação inicial? 
É vinculado ao salário? A prestação só pode aumentar quando 
há aumento salarial? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Todos os contra
tos são pela equivalência salarial, e apresentação não pode 
ultrapassar 30% da renda do suposto candidato. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Isso já está em exe
cução'! Já foram vendidas essas casas? . 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO .:_ Há três em
preendimentos. Um deles, o Tocantins, já está habitado desde 
outubro do ano passado. O empreendimento Bela Vista foi 
concluído, e feito o fechamento de custos das unidades que 

agora estão sendo repassadas aos associadose feitas as contra
tações. Os 448 candidatos às unidades, recolheram a poupança 
no valor de 3% de cada umdos empreendimentos. O conjun
tore fidencial Jesuíta, composto de 225 unidades, foi concluído 
no mês de fevereiro; e está sendo processado o fechamento 
de custos para iniciarmos a contratação a partir do mês de 
abril, tendo os candidatos recolhido a poupança. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Do empreendimen-
to que começou em outubro, V. Ex~ tem alguma idéia do 
valor da primeira prestação? 

. O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Posso infor
mar-lhe o valor de dezembro, mas não tenho certeza quanto 
ao de outubro, talvez uns 18 mil cruzeiros. mas em dezembro, 
asseguro-lhe, a contratação seria de 30 mil cruzeiros. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES E hoje, em quanto 
está? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Hoje está em 
torno de 62 mil cruzeiros aproximadamente. 

. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- De dezembro para 
cá aumentou em mais que o dobro? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Isso depen
dendo do programa ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Refiro-me aos já 
habitados, aqueles cujos contratos foram feitos. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO Estou falando 
de dois conjuntos: Tocantins, que é um valor; e o Bela Vista, 
sendo um outro empreendimento, tem outro valor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Eu sei, mas estou 
falando de um específico, desse que V .. Ex~ declarou que come
çou a ser habitado em outubro. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO Esse conjunto 
é o Bela Vista, cuja prestação inicial, em dezembro, era em 
torno de 30 mil cruzeiros e hoje cerca de 62 mil cruzeiros. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ----:-Estou estranhando, 
porque V. s~ diz que há uma equivalência salarial; mas de 
dezembro para hoje não aumentou em 100% o salário. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO E ... os valores 
que mencionei são os de que· disponho para lhe informar. 
Poderia, em outra oportunidade ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES· Gostaria de saber 
o que está representando para o mutuário, ao final, essa pres
tação, porque falaram aqui milhares e milhares de inadim
plentes. Se existe um vínculo salarial, para haver inadimplen
tes, devem ter perdido o emprego. Se há o vínculo, os mutuá
rios teriam possibilidades de pagar as prestações. Pela infor
mação que logicamente ele próprio teria que conferir, houve 
um aumento de 30 para 62 mil cruzeiros nesses dois meses 
e meio, mas o salário não acompanhou esse aumento. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Com a palavra 
o. Senador Magno Bacelar. 

·O SR. MAGNO BACELAR- Dr. Mário, temos aqui 
algumas fotografias do conjunto, onde se vê a parte externa. 
Essas casas são forradas interiormente? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - O Bela Vista 
e o Jesuíta, têm laje maciça e pré-moldada. 
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O SR. MAGNO BACELAR-- São qobertas com telha 
de amianto? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO Cobertas com 
telhas de fibra de cimento com a espessura de 5 milímetros. 

O SR. MAGNO BACELAR O que difere no Tocan-
tins, que é o empreendimento de preço mais baixo, é a falta 
de forro? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - É o padrão 
construtivo: além de não ter o forro, ela é feita de pré-mol
dado, não sendo o padão convencional, que seria alvenaria 
e tijolo. Pisos, portas e esquadrias todas têm. 

O SR. MAGNO BACELAR- O sistema de água nesses 
conjuntos é de que forma: poços artesianos, ou água da compa
nhia do Estado? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO da companhia 
do Estado; a Sanepar é que abastece todos os três empreendi
mentos, inclusive com luz. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tem esgoto ou fos-
sa? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO-Fossa. Cascavel 
está em processo de ampliação da rede coletora de esgoto, 
mas ainda não alcançou esses empreendimentos. Então por 
hora são feitos fossa e sumidouro. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A malha viária é 
asfalto, t_erra batida, cascalho ou o quê? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Os acessos 
a todos os empreendimentos são pavimentados e as ruas inter-
nas cobertas com cascalho. · 

O SR. MAGNO BACELAR A Cooperativa é interve
niente no contrato da Caixa? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO A Cooperativa 
é tomadora do financiamento e tem como fiadora a emprei
teira. Não sei se ela seria interveniente, porque a Caixa Econó
mica, em contratos anteriores a 90, era interveniente no con· 
trato de empreitada global; hoje ela não é mais interveniente. 

O SR. MAGNO BACELAR- Fióje ela é tomadora 
dos recursos. 

OSR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -.Hoje a coope
rativa é um mutuário do sistema. 

O SR. MAGNO BACELAR - O Senador Jutahy já 
havia perguntado, mas í~u não estava atento. A cooperativa 
fiscaliza a construtora?,( 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Ela contrata 
uma empresa idônea que presta serviço de assessoria técnica, 
desde contabilidade até a parte de engenharia e jurídica. 
E a parte de engenharia da empresa contratada faz a fiscali
zação da obra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Tem a palavra 
o Sr. Deputado José Filinto, 

O SR. JOSÉ FELINTO Fiquei alegre em ver meu 
companheiro do Paraná. Observei pelos três depoimentos
parte do primeiro que geralmente as pessoas que, vêm 
depois talvez não tenham inteiro teor do acontecimento do 
contrato da Caixa. O caso da cooperativa demonstra que, 
com a fiscalização e com cuidado, o custo caiu assustado
ramente. Comparando a Prefeitura de Castro, onde o terreno 

deve valer 10% do de em Cascavel, seja na periferia, seja 
na região metropolitana, nota-se que é possível fazer constru
ções mais baratas e com a empresa dando a infra-estrutura. 

Se a infra-estrutura é mais cara em todos os contratos, 
estamos diante de um fato extremamente grave, tão ou mais 
grave quanto o do Ministério da.Saúde. Vê-se, por exemplo, 
o prefeito da cidade de Moji das Cruzes, que, com determi
nação, coloca sob a responsabilipade da FIESP ou de uma 
subsidiária dela uma construção onde a infra-estrutura custará 
o dobro do preço da casa, realmente. Quero parabenizar o 
Senador e os membros da Comissão por trazer à tona algo 
que pode tornar um novo processo de habitação do País. 

Quero cumprimentar a cooperativa de Cascavel que veio 
contribuir para melhorar a imagem que ficou do Paraná, com 
a construção de hospitais; fato que questionamos todo o tempo 
naquela comissão em que esteve presente o Ministro Alceni 
Guerra. 

Parabenizo o Senador, o Presidente e os membros desta 
CPI, mas estamos diante de um fato lamentáveL Quem sabe 
se o Ministério da Ação Social e outros Órgãos possam ser 
convocados para aqui prestar esclarecimentos. 

Vou citar um exemplo, já que o Senador Jtiathy Maga
lhães falou em milhares de contratos. O contrato da minha 
casa, financiada no bairro de Xaxim, em Curitiba, passou 
de 200 mil cruzeiros para 486 mil cruzeiros num espaço de 
30 dias. A prestação era 102 mil e, num espaço de quatro 
meses, foi para 486 mil cruzeiros. Conclui-se que a exigência 
salarial diminuiu de 3.5 para 2 ponto alguma coisa para que 
uma pessoa possa adquirir aquela casa. 

A infra-estrutura é responsabilidade do Poder Público, 
mas desde que, ao ser feita, seja cobrada da empresa ou 
abatida do usuário, que vai comprar a casa. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Agradeço ao 
Dr. Mário Miguel a presença. Creio que ficou muito claro 
que uma casa, tipo padrão, foi feita em Cascavel pelo preço 
de 720 DRF, incluindo infra-estrutura. Em Castro e em Moji 
das Cruzes, essa casa teve o mesmo valor, sendo que a infra-es
trutura, que corresponde a 30%, 40% ou até 50%, foi feita 
nor um órgão público, no caso, as prefeituras municipais. 
E o caso de se perguntar: quem está levando essa diferença? 
Quem está roubando? Quem está botando no bolso? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Gostaria de 
me restringir à minha cooperativa, às minhas empreiteiras, 
que executam as minhas obras. O elogio do Deputado, eu 
o estendo às empresas de construção da região, que vestem 
a camisa, pois entendem que o grande problema social do 
País é a falta de habitação. 

Não sei se Cascavel fez milagre. Acredito que associados, 
cooperativa e empresas podem fazer. grandes coisas. O que 
temos feito é um trabalho árduo de conscientização de mutuá
rio, cooperativa e empreiteira. Não é hora de tentar auferir 
vantagens; é hora de conversar, de cada um fazer a sua parte, 
para que possamos, pelo menos em parte, contribuir, com 
a nossa pequena' parcela no interior, para o grande problema 
brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) 
o Senador Jutahy Magalhães. 

Com a palavra 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não vejo no contra· 
to, como está articulado à questão dos preços, qual o material 
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empregado. Para mim, isso não é muito importante agora. 
O que eu gostaria de saber é se as empresas (Construtoras 
estão satisfeitas com o custo de execução da obrà. Não estão 
protestando, julgando que estão tendo prejuízo? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Acredito que 
as empresas estejam satisfeitas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estão protes
tando, considerando alto o preço? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Não. Inclusive 
elas contribuíram com melhorias no empreendimento e que 
não constavl:\m do plano financeiro. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.;_ Não estou querendo 
criticar ninguém; apenas quero,.chegar a um ponto. Estou 
acreditando que está sendo possível fazer a obra tranqüila
mente, sem reclamações. No contrato é estipulado o lucro 
previsto para a empresa? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Seria difícil 
discutir, em termos de BDI, o lucro da empresa, porque é 
algo pessoal. A cooperativa não tem ingerência ou interfe
rência na contabilidade da empresa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - No contrato feito 
não há previsão de quanto a empresa vai lucrar? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Não é previsto. 
A empresa que contratamos tem o plano financeiro para todos 
os empreendilJ!entos. O custo da obra é apresentado para 
a empresa. Aquela que considera que tem condições de execu
tar o empreendimento apresentado por aqueles valores é con
tratada. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Então, fica reduzida 
a pergunta à parte objetiva: nenhuma delas está reclamando. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO- Não. Se tivésse
mos hoje recursos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O pagamento às 
empresas está sendo efetuado dentro dos prazos? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO-,..- Sim. Está sendo 
executado rigorosamente em dia. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES A' Câixa Económica 
está repas~ando os recursos dentro do contrato,. do crono
grama previsto? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO -Sim. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Não há nem uma 
questão de juros a mais? 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO....:.... Não. 

O SR. PRESIDENTE -(RuyBacelar) -Com a palavra 
o Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, eu gosta
ria de salientar que, uma vez que estive aqui como relator 
ad boc, abstive-me dos comentários, porque, quando pergun
to, emito opiniões. Mas gostaria de fazer duasobservações. 
Em primeiro lugar, Dr. Mário disse que não entendia muito 
de construção, mas, quando S. S' falou em BDI, percebi que 
é doutor catedrático no assunto. 

Com relações aos custos, fui eu que levantei a hipótese 
de, às vezes, chegar até 50%. No caso de Moji das Cruzes 
atinge 100% e mais 20%, mais do que o dobro. Vê-se que 
esta defasagem é gritante e que essas construtoras, com essas 
benesses da prefeitura, tiveram uma margem de lucro bem 
maior. A idéia~e se tem é que a remuneração dessas casas, 
dentro d-oespírito-do projeto, para as empreiteiras, não é 
maior do que 10%, sendo feitas as casas com seriedade, dentro 
dos critérios adotados, usando o material que é detalhado 
em cada uma das construções. 

Tenho aqui as minhas dúvidas quanto a esse interesse 
em demasia das prefeituras com relação à obrigatoriedade 
de fazer tudo. Levanto o caso de Moji das Cruzes, porque 
eu vi que até os números das casas são de responsabilidade 
da prefeitura. É um detalhe insignificante, mas demonstra 
o nível a que chegou a participação da prefeitura. Isso, no 
meu entendimento, como todas. as coisas que são trazidas 
aqui, deve ser apurado. 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Agradecemos 
a presença do Dr. Mário Miguel de Melo .e nos resguardamos 
o direito de, se necessário, solicitar outras informações. 

O SR. MÁRIO MIGUEL DE MELO - Coloco-me à 
disposição para eventuais chamados e agradeço ao Presidente 
da Mesa, Senador Ruy Bacelar e aos outros membros da 
Comissão a oportunidade gratificante de ter podido contribuir 
com os trabalhos; 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Presente o Dr. 
CArlos Olavo Bório. Diretor-Presidente da Grantec Téc
nica de Construção LTDA. Pedimos a S. s~ a identificação 
de praxe: nome, profissão, residência e estado civil. 

O SR. CARLOS OLAVO BÓRIO-Ê com satisfação 
que comparecemos à CPI, atendendo a um chamado do ilustre 
Senador. O meu nome é Carlos Olavo Bório; sou um dos 
diretores da Grantec ~Técnica de Construção, empresa que 
há mais de 25 anos atua no ramo de construção civil. Sou 
casado, natural de Curitiba. Profissão: engeneheiro civil. 

O SR. MAGNO BACELAR A situação da Grantec 
diz respeito à implantação de casas populares, projeto P AIH, 
em Castro no Paraná. Em Castro estão construindo o conjunto 
habitacional denommado Cantagalo. Construídas 362 unida
des residenciais,tendo sido financiado o valor de 26.042.67, 
VRF, correspondendo a730 VRF por unidade. Esses recursos 
destinam-se basicamente à construção e despesa indiretas, 
não incluiíndo pagam~nto do terreno e da infra-estrutura. 
O financiamento foi concedido à Cooperativa Habitacional 
dos Assalariados do Paraná, tendo como fiadora, a construtora 
Grantec Técnica de Construção Ltda. 

O projeto é similar ao de Cascavel, quer dizer, o financia
mento foi feito à cooperativa, e a cooperativa, tendo como 
fiadora a Grantec, está realizando-o. Parece-me que as coope
rativas, Senador Jutahy Magalhães, servem somente como 
testa de ferro. A responsabilidade, no fundo, como fiadora, 
é da empresa. Tenho a impressão de que essas cooperativas 
nem pegam no dinheiro, que vai direto para as empresas 
que de fato estão construindo a obra. 

A Prefeitura Municipal, que nada tem a ver com o proble
ma nem interveniente é, doou o terreno e responsabilizou~se 
po; toda a infra-estrutura como: asfalto, esgoto, águas pluviais 
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e iluminação pública. As casas têm 30 metrQs quadrados de 
área construída, dispondo de lotes para futqras amplíações. 
O prefeito esteve aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Nós adotamos, 
eminente colega -porque também sou engenheiro, mas não 
exerço a profissão- o seguinte critério: em face do adiantado 
da hora, cabe aos Senadores arguírem e questionarem o de
poente. No decorrer das respostas, V. s~ faz os comentários 
que quiser. 

Com a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Vamos dar forma-
lidade a esses trabalhos. V. s~ está, sob juramento, prestando 
informações a esta CPI. V. s~ é diretor da empresa queestá 
construindo as casas. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO ~As casas já foram 
concluídas. Estão totalmente construícias. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Encarregado da 
obra. 

O SR. CARLOS BÓRIO- Exatamente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES O Contrato foi feito 
com a Caixa Econômica. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO O contrato foi 
firmado da seguinte forma: o Município de Castro ~ez contato 
com as Cooperativas dos Assalariados do Paraná. Essa que 
precedeu, segundo sei, a pesquisa de mercado no município 
de Castro e todas as formalizações da Caixa Econômicà Fede
ral; depois, contactou algumas construtoras para que apresen
tassem propostas para execução das. obras no municfpiq de 
Castro. 

Apresentamos, também, propostas dentro das nôrmas 
da Caixa. dentro de preços mínimos aceitos pela Ceixa Econó
mica. Inclusive é exigência, como v Senador falou, que a 
Construtora seja fiadora do empreendimento, e isso é muito 
importante. Em primeiro lugar, se por acaso a Construtora 
construir mal, demorar e ainda, se por acaso, as casas forem, 
eventualmente, até mallozalizadas, mal projetadas e não fo
r~m comerci~lizadas, a Construtora é responsável pelo finan
ciamento obtido pela Caixa Econômica, é a principal respon" 
sável... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O projeto de quem 
é? 

O SR. OLA VO .BÓRIÓ O projeto é da Cooperativa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES O projetofoi feito 
pela Cooperativa. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- O projeto foi feito 
pela Cooperativa. . 

A Construtora fez contrato de empreitada global para 
execução das obras; unicamente para execução das obras. 
Como o Senador Ruy Bacelar falou, a Cooperativa não é, 
simplesmente, uma repassadora de recursos à Construtora. 
Ela recebe, digamos assim, o total de empréstimos da Caixa 
e nesses empréstimos estão embutidas todas as despesas de 
legalização, de comercialização e uma outra série de despesas; 
ela repassa à Construtora somente o custo ·daconstr~;~ção, 

de acordo com o contrato. E esses valores não são adiantados, 
eles são pagos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Faço uma pergunta 
a V. S\ baseado nessa informação: o volume total do emprés
timo da Caixa, no caso foi de 264 mil, 267 VRF, segundo 
as informações que tenho. 

Desses recursos foram repassados quantas VRF para a 
Construtora? A construtora r~cebeu quanto? 

O SR. CARLOS OLA VO. BÓRIO A Construtora, 
tenho aqui o contrato, foi contratada por 231.674 VRF, foi 
o custo somente da edifícação, o nosso contrato. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Então, ficariam mais 
ou menos, umas 33 mil VRF por conta das outras despesas? 

O SR. CARLOS OLA VO l3ÓRIO Das outras despe-
sas que seriam inerentes à Cooperativa, aos seus assuntos 
internos. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Os recursos desse 
contrato para execuçãodessas obras, a Construtora conside-
rou-os suficientes? · · 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO O problema é 
o seguinte: esse sistema de ação imediata, o programa de 
ação imediata, realmente, é de casas populares; então, os 
preços cobrados pelas Construtoras são, realmente, baixos. 
Quanto a isso não há dúvida alguma; A Caixa Econômíca, 
nesse ponto, é exigente; exige, realmente, os orçamentos os 
mais baixos possíveis; são, realmente, abaixo do custo unitário 
até da construção. A Construtora tem êxito, digamos assim, 
se foi eficiente. Se construir direto, se souber planejar bem 
as suas ações, se comprar bem os materiais, se construir dentro 
do prazo, em tudo isso, a Construtora obtém ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES V. s~ me dá margem 
a uma pergunta: qual foi a margem de lucro obtida para a 
realização do projeto? 

O SR. CARLOS OLAVO BÓRIO ~A margem de 
lucro foi em torno de 10%; realmente, não ultrapassa, de 
jeito ~enhum,lO%. 

. 0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Há uma indagação 
aqui, um ponto de interrogação- pelo menos da minha parte, 
não sei se dos outros Senadores. V. s~ está explicando com 
bastante detalhes, que a margem dos lucros foi de 10%, quer 
ciizer, o financiap!ento que coube à Construtora, parte foi 
de 231 mil VRF? V. s~ dá uma explicação detalhada desse 
contrato que foi feito em Castro. Agora, para mim, pelo me
nos, existe essa dúvida, com a construção, com a execução 
dessa obra sem que haja embutido nisso qualquer custo extra 
da Construtora para implementação de obras de infra-estru
tura, Tudo foi por conta da Prefeitura e essas obras em Castro, 
segundo informação do Prefeito, representariam mais de 30% 
do valor da casa. O preço unitário foi de 730 VRF, pratica
mente o mesmo preço de Cascavel. Lá eles puderam com 
esses custos reduzidos, limitados, com toda eficiência, com 
a profissionalização de todos os operários chegar a um preço 
que deu margem a 10% de lucro da empresa, lá eles conse
guiram fazer pelo mesmo preço, sendo responsáveis pela infra
estrutura, também correspondente a mais ou menos esse valor. 
Como é qúe eles, com esse lucro reduzido, conseguiram fazer 
a infra-estrutura e em Castro não? 

O SR. CARLOS OL.AVO BÓRIO -É o seguinte: cons
truímos lá em Castro, segundo o projeto apresentado pela 
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Cooperativa, -inclusive o representante da Cooperativa en
contra-se presente. Eu tinha comentado com o se,u secretário 
para que ele pudesse também prestar algum esclarecimento 
porque o próprio Município de Castro contratou a Coope
rativa e esta a Construtora; a Cooperativa encontra-se pre
sente, também, para prestar qualquer esclarecimento que os 

· Senhores queiram. 
Depende muito de quantos metros quadrados tem a casa, 

do tipo de construção, do tipo de acabamento. Existem em
preendimentos com metragem quadrada menor de casas, em 
que a Construtora entra ou vende junto também o terreno. 
Podem ser casas com menos acabamento mas, essas casas 
de Castro, de acordo com a nossa proposição aceita pela Caixa 
Econômica, recebeu um acabamento completo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O projeto não foi 
feito pela Construtora? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO -Não. O projeto 
foi feito pela Cooperativa e esta ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A Cooperativa rece
be esse projeto pronto da Caixa Econômica? Esse programa 
é feito de acordo com determinado projeto já estabelecido? 

O SR. CARLOS bLA VO BÓRIO- Não. Esse pr,ogra
ma é feito dy acordo çom cada empreendimento. As normas 
da Caixa Éconômica, naturalmente, são seguidas dentro do 
,projeto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quanto à fiscal'
zação da execução da obra, V. s~ diz que uns fazem com 
acabamento mêlhor, outros com acabamento pior. Quem é 
o responsável?· A Caixa Econômica tem alguma responsa
bilidade em verificar se o material e o acabamento empregados 
se estão sendo bons? A Caixa Econômica tem alguma re~pon-. 
sabilidade nisso? · 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Tem. No caso 
do nosso contrato, tivemos, três fiscalizações. Uma por parte 
da própria Prefeitura, que St1mpre ver se realmente estávamos 
executando a obra; depois, pela própria Cooperativa, porque 
ela tem elementos técnicos que, constantemente, estão· na 
obra verificando o que está sendo feito ~e, o mais importante, 
que inclusive está no contrato que foi assinado conosco, a 
Caixa Ecoq.ônüca fiscaliza a obra e é quem libera as parcelas. 

O SR. JUTAHY M:'AGALHÃES -O contrato estabe
lece que, se quiser, fiscaliza; não tem nenhuma re~ponsa
bilidade pela fiscalização. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Isso. No contrato 
da Caixa Econômica com a Cooperativa consta que, se a 
Caixa Econômica fiscaliza, ·mas, no contrato da Cooperativa 
com a Construtora está muito claro que só existe a fiscalização 
da Caixa Econômica. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acho que se.o con
trato da Caixa Econômica ... 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - A Cooperativa 
facultou ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... aquilo que a 
Caixa Econômica assina declara que não tem nenhuma respon
sabilidade ... 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- não, mas a ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora, se, em outro 
contrato, a Cooperativa diz, não que eu esteja criando qual-

quer problema de correção; não é isso! Apenas acho que, 
quando eu disse que acho que não está certo ... 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Está certo, porque 
já existe esse outro contrato. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... o que a Caixa 
Econômica assina compromete a sua assinatura, dizendo que 
não tem nenhuma responsabilidade com a fiscalização, se qui· 
ser, fiscaliza. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Mas a Cooperativa 
fez questão de ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora, a Coope
rativa estabelece no contrato com a empreitera que a Caixa 
Econômica tem, mas ela não tem nenhuma responsabilidade 
com esse contrato. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO -Mas, quem libera 
as parcelas de pagamento é o engenheiro da Caixa Econô
mica ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Essa é uma discussão 
secundária. Estranhei, quando li a cláusula - não conheço 
o contrato da Cooperativa com a empreiteira, mas na cláusula 
do contrato que li, estranhei isso, não ter fiscalização. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - ... quando foi 
a Caixa Econômica que fez o financiamento. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... não ter nenhuma 
responsabilidade na fiscalização. 

O S~. ·OLA VO BÓRIO - ... nesse ponto, realmente, 
está falhá, não tem dúvida nenhuma ... 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES- ... eles que liberam 
os recursos é que têm que ver se as obras estão sendo execu
tadas dentro dos padrões necessários. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Na realidade, não 
acontece isso. 

O Sr. JUT AHY MAGALHÃES ___:_ ... Estranhei que 
não tivessem nenhuma responsabilidade, se eximissem, con
tratualmente, de qualquer responsabilidade. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO -Na realidade não 
acontece; na prática todos os recursos só são liberados com 
a Caixa ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A Caixa libera os 
recursos, porque é ela que os tem. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Ela libera os recur
sos depois que a obra está executada, depois de as etapas 
da obra estarem prontas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O senhor tem algu
ma idéia se há uma planta assemelhada para essas obras? 

O Sr. CARLOS OLA VO BÓRIO- Trouxe uma planta 
dessa obra de Castro,se V. Ex~ a quiser ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Para mim, franca
mente, não teria nenhuma utilidade; primeiro, não sou enge
nheiro,mas queria saber se há uma planta desse projeto, mas 
se tem, por conhecimento e conversas com outros construtores 
a planta é assemelhada para todas as obras desse programa? 

O SR. CARLOS OLAVO BÓRIO - Sim, porque as 
obras desse programa de ação imediata, tem variação de me
tragem, digamos assim, entre 20 a 30. 
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A 
1
caixa determina 

o material que deve ser aplicado? ' 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Determina o mate
rial a ser utilizado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Portanto, o projeto 
já tem quase todo o esboço, feito pela própria Caixa? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- As especificaçõe!> 
sim. Agora, o que se pode fazer de acordo com o empreen
dimento é colocar menos ou mais coisas. 

Por exemplo, a casa pode ser sem forro, sem revestimento 
interno ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, se colocar mais 
ou menos, isto aumentaria o preço? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO-Sem dúvida nenhu
ma aumenta muito. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer dizer que fica 
a critério da cooperativa, da empreiteira, solicitar que, ao 
invés de 25, sejam 30 metros; em vez de 30, 35 metros; aí 
a Caixa também aumentaria o valor. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO -Dentro do limite 
máximo do programa, por metro quadrado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Dentro do limite 
de por metro quadrado? 

O SR: CARLOS OLA VO BÓRIO- Exatamente. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Então, o projeto 
é assemelhado. Podemos dizer que é um projeto dirigido. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Sim. Existe uma 
semelhança entre eles, não tenho dúvida nenhuma. Especifi
cações, padrões, e tudo isso aí. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E os valores de 
todas essas obras, normalmente, são mais ou menos: 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO ..,--- Os valores em 
construção. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- As empresas, quase 
todas, dão mais ou menos o mesmo valor? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- O mesmo valor. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E a margem de 
lucro também, normalmente é de 10%. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Normalmente 
10%, depende da eficiência da empresa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se a Prefeitura en
trar com a infra-estrutura, aumenta um pouquinho mais. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Se entrar com 
a infra-estrutura? Não, no nosso caso entrou com a infra-es
trutura, que foi 10%. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então aumenta um 
pouquinho. 

Se ela não entrasse com a infra-estrutura a.empresa teria 
prejuízo? ·. _ 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO-~ Não, a empresa 
pode até construir, desde que faça uma casa de 17 metros 
quadrados. 

Nesse caso sim, seria inviável. Seria completamente inviá
vel. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse éaso, se a 
infra-estrutura tivesse que ser feita ... 

O SR: CARLOS OLA VO BÓRIO - Se não houvesse 
a participação da prefeitura seria inviável o negócio. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Teria tranquilamen
te prejuízo. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Sem dúvida nenhu
ma teria prejuízo. 
· Mesmo dentro desse sistema, é até difícil, encontrar cons
trutoras que queiram ser fiadoras e pegar pelo preço estipulado 
exigido pela Caixa Econômica. Precisa ter organização e saber 
fazer as coisas senão realmente pode ter prejuízo, não tenho 
dúvida nenhuma, como já tem acontecido. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Realmente esses 
custos devem ser bem calculados, para evitar qualquer dificul
dade futura. 

O $R. CARLOS OLA VO BÓRIO- Têm que ser bem. 
calculados, na ponta do lápis; quanto a isso não temos dúvida 
nenhuma. · 

O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, pelo de
poimento que acabamos de ouvir, está claro que a Cooperativa 
estabeleceu um preço para as edificações, e contratou a em
presa. 

Diante desse fato, o que vemos aqui o saldo da contra
tação é de 33 mil 267 VRF, que deve ter sido a despesa 
da cooperativa para comercialização, publicidade etc. E uma 
vez que a cooperativa acertou, contratou uma construtora, 
temos que ver que, na realidade, quem foi levada na história 
foi a prefeitura. A prefeitura deveria ter' conhecimento de 
que a obra deveria ter sido feita de acordo com o projeto, 
com toda a infra-estrutura feita pela construtora, ou pela coo
perativa, d~~tro dos preços estabelecidos. 

O depoente, no início do pronunciamento, disse. que foi 
contratada apenas a edificação: paredes, tenhados etc. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Exatamente, só 
a edificação da casa. . 

O SR. MAGNO BACELAR- Nisso não entrou esgoto, 
fossa sanitária? · 

O SR. CARLOS OLAVO BÓRIO (Cruzàm~se apartes) 
-Tudo o que fica dentro do lote foi feito pela própria constru
tora; o poste foi fornecido pela própria construtora, porém, 
a ligação na rede externa e a colocação de esgoto, não; isso 
não faz parte do contrato com a construtora. 

O SR. MAGNO BACELAR - As casas feitas pelos 
senhores são forradas? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - São. 
O SR. MAGNO BACELAR- O piso é de cerâmica 

ou de cimento? 
O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- Cimento, mas são 

forradas. 
O SR. MAGNO BACELAR- E quanto às telhas? 
O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO -'-- São telhas de 

amianto. 
O SR. MAGNO BACELAR - Sr. Presidente, não há 

o que perguntar ao depoente, uma vez que pela declaração, 
ele fez um contrato estabelecendo esses valores que, no nosso 
entendimento são altos em relação à qualidade da casa. Temos 
o contraditório de uma cooperativa que fez o mesmo conjunto, 
com todos os encargos de infra-estrutura etc. pelo mesmo 
valor. 
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Então, serve apenas para o contraditório e é possível 
que o programa preveja que essas coisas estipuladas no contra
to, esses itens todos são de responsabilidade d~ construtora 
e, no caso, como há uma interveniência de uma cooperativa, 
seria de responsabilidade das duas. 

De qualquer forma, os recursos se divididos por dois 
ou três, não vem ao caso. A verdade é que estáprevisto 
um custo estipulado e fixo pela Caixa Económica e que, depen
dendo das variantes, de a prefeitura entrar com a infra-es
trutura ou não, é um acordo a ser feito com os prefeitos, 
depende muito da responsabilidade dos prefeitos e. da sua 
acuidade no trato da coisa pública. 

Esta manhã, vimos, aqui, depoimentos de um 'prefeito, 
fiz questão de perguntar, que assegurou que fez o dobro, 
o triplo e fará muito· mais para ter as casas. Sem que nisso 
tenha redundado nenhum benefício para a população. 

Não tenho nada a perguntar, Sr. Presidente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Sr. Presidente, gos-
taria apenas de perguntar se há subempreitada. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO- No nosso trabalho 
não, não houve subempreitada, ele foi executado totalmente 
com funcionários de nossa empresa. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quer dizer a partici
pação da empresa foi fazer o contrato com a cooperativa 
e executar a obra de acordo com o preço fixo. 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Exatamente, de 
acordo com o preÇo fixado. · · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- A empresa não teve 
nenhuma participação na busca dos recursos? 

O SR. CARLOS O LAVO BÓRIO :__Na busca dos recur
sos não, nem nas negociações com a própria Prefeitura. Real· 
mente, não conhecemos o Prefeito''e simplesmente fizemos 
a proposta e depois fomos contratados por ocasião da assina
tura do contrato. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.~A cooperativa deve 
ter feito as ligações com a Caixa Económica, com a Prefeitura, 
então? , 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO Sim, atendendo 
a um programa. 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES Foi a cooperativa 
que conseguiu os recursos na Caixa Económica? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - A cooperativa 
conseguiu recursos na Caixa Económica, e depois contratou 
a construtora. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Esse percentual de 
13%, que ficaram fora da execução da obra, significam a 
aplicação de recursos em quê? 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO - Quem poderia 
responder melhor do que eu seria o pessoal da Cooperativa. 
Existe um documento que'chamam de espelho da obra e esses 
recursos são para atender justamente as despesas de comercia
lização e de venda. Tem-se que fazer todas as fichas de cada 
mutuário que compra. Tem assistência social embutida nisso; 
tem despesas de registro de imóveis e uma série de despesas 
que existiam. 

Não sei se haveria possibilidade ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, o 
senhor poderia chamar alguém da cooperativa para que eu 
possa fazer uma ou duas perguntas? 

(Trocam-se apartes.) 
A empresa não poderia informar por que a informação 

seria da cooperativa? 
Minha preocupação é com aqueles que compram as casas. 

As casas já foram vendidas? · 

O SR. CARLOS OLA VO BÓRIO 
a cooperativa, Cohapa. 

Representando 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Por favor V. 
s~ queira identificar-se. 

.0 SR. CARLOS VENTURA -Pois não. Sou o .enge
nheiro Carlos José Ventura, supervisor técnico da Cooperativa 
Habitacional dos Assalariados do Paraná, que vem desenvol
vendo, há bastante tempo, o programa habitacional no Estado 
do Paraná. · 

Temos uma vivência bastante ampla, por três, há cerca 
de 20 anos, participado desse sistema de cooperativas habita
cionais. 

A Cohapa é uma cooperativa, temos outras, no nosso 
Estado, que vem promovendo a construção de empreendi
mentos habitacionais, dentre eles, participando também desse 
programa de ação imediata para habitação, o Programa PAI. 

Especificamente, quanto a sua última pergunta, sobre 
a diferença entre o valor resultante do contrato de emprés
timo, que foi feito entre a cooperativa e a Caixa Económica; 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - A cooperativa não 
tem fins lucrativos? · 

O SR. CARLOS VENTURA- Não. No caso específico 
de Castro, houve a participação do município no terreno e 
na infra-estrutura, e a cooperativa conseguiu viabilizar a cons
trução de uma habitação com 30 metros quadrados. 

Além do custo da construção propriamente que foi con
tratada com a empresa Garantec, incidem nesse valor do em
préstimo as despesas indiretas inerentes ao programa, que 
são o Prodec, percentual do custo da obra; são recursos aplica
dos no desenvolvimento comunitário da comunidade que se 
implanta no conjunto. Existe o seguro habitaCional, que é 
uma taxa incluída no financiamento que garante com imóvel 
para o associado que ingressa na cooperativa, no início da 
obra, ... 

O SR. MAGNO BACELAR Permite um aparte? 

O SR. CARLOS VENTURA Pois não. 

O SR. MAGNO BACELAR - O seguro não é feito 
no momento em que é repassado para o mutuário em defi
nitivo? 

O SR. CARLOS VENTURA- Não. A partir do instan
te em que se associa à cooperativa, quando se inscreveu no 
conjunto, ele passa a ser segurado. No caso específico de 
Castro, houve 4 sinistros, e a seguradora quítou o imóvel 
tot~lmerite para essas famílias. Há, portanto, essa taxa de 
seguro, paga pela cooperativa a uma companhia seguradora, 
durante o prazo de execução da obra. Há, também, embutida 
no financiamento a remuneração da cooperativa para promo
ver ó desenvolvimento desse programa, não só para a fiscali
zação da execução das obras, que é de responsabilidade inte
gral da cooperativa, com a supervisão da engenharia da Caixa 
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Económica Federal, mas também envolvendo a parte contábil, 
de comercialização das unidades e o atendime'pto aos associa
dos. Portanto, essa remuneração representa até 4.5% do custo 
da construção. Também está embutida, no financiamento a 
parcela referente às despesas de comercialização que o progra
ma determina. A parte de despesas de comercialização que 
corresponde a até 5% dos custos das obras é composta de 
três parcelas básicas: 2% é destinado a um fundo mantido 
pela Caixa Económica para cobrir eventuais diferenças, para 
colaborar no rombo do Sistema Financeiro de Habitação. To
dos os financiamentos s;'io onerados em 2%, que vão para 
esse fundo administrado pela Caixa. Há também a despesa 
de IPBI, que é o imposto de transmissão do imóvel para 
o associado. Quando a cooperativa transmite o imóv,el ao 
associado, p~ga essa taxa, incluída no financiamento, junto 
à prefeitura municipaL Paga também as despesas inerentes 
aos registres de contratos no cattórío de registres de imóveis. 
Está incluído nesses valores toda a parcela de juros capita
lizada, durante o empréstimo, junto à Caixa Económica. Esse 
valor significa a diferença entre o que foi contratado com 
a construtora e o que tomamos junto à Caixa Econômica. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Fica em torno de 
13%. 

O SR. CARLOS VENTURA Em torno disso. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES No caso específico 
de Castro, as casas já foramvendidas? 

O SR. CARLOS VENTURA As casas todas já estão 
ocupadas. Deve haver uns quatro casos que já estão sendo 
regularizados. Por exemplo, os casos de sinistros, que depen
dem de inventário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Quando começaram 
a ocupar o conjunto? 

O SR. CARLOS VENTURA - Começaram a ocupar 
o conjunto em janeiro deste a~o. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Eu gostaria de saber 
como é o acompanhamento do aumento de prestações. É 
feito de acordo com o aumento salarial? 

O SR. CARLOS VENTURA A partir da eJ;ltrega 
das unidades, o associado firmá um contrato de financiarnento 
junto à Caixa Económica. Tódos esses contratos estabelecem 
que a correção das prestações, a partir da entrega da .casa, 
será feita pelo Plano de Eql!ivalência Salarial. Infelizmente, 
não temos uma lei salarial bem definida,. mas as pessóas têm 
pago, sem maiores dificuldades, essas prestações. . . 

A Caixa Económica tem seus critérios de correção. Quan
do o mutuário se sente prejudicado por um aumento maior 
do que o do salário, ele recorre junto à Caixa Económica, 
que procede às revisões. · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. s~ disse que tem 
experiência soqre esses casos. Gostaria, portanto, que comen
tasse essa informação no sentido de que há milhares e milhares 
de inadimplentes nas casas construídas por esse sistema. Qual 
a razão que levaria à inadimplência? Seria só o desemprego, 
uma vez que existe a equivalência salarial, que é a garantia 
de que não se pode aumentar? · 

. . 
O SR. CARLOS VENTURA Na verdade, Senador, 

não é do conhecimento da cooperativa o fato que há inadim
plência significativa no setor habitacional, mesmo porque, 
na verdade, não compete à Cooperativa, após a entrega das 

unidades, controlar os pagamentos. Não temos esses dados. 
Imaginamos que eles não sejam representativos. Se há alguma 
inadimplência, ela deve ser atribuída ao arrocho salarial, que 
tem sido grande. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -V. s~ falou em arro
cho salarial. Daía minha pergunta sobre a equivalência sala
rial. 

Havendo equivalência salarial, não há a preocupação com 
o arrocho. 

O SR. CARLOS VENTURA - Observamos isto: um 
afluxo muito grande de mutuários junto à Caixa Econômica 
Federal pedindo revisão dos índices de prestações. A Caixa, 
em função da inexistência de uma política bem clara de salá
rios, vem corrigindo as prestações por índices- até de inflação 

que nem sempre representam o aumento do salário do 
mutuário. A pessoa recorre à Caixa, que procura fazer as 
correções devidas. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Às vezes, a Caixa 
faz algumas concessões; os bancos particulares não. Estes são 
severos, pois cobram as prestações, que aumentam a passos 
largos: O caso de Castro não pudemos ainda examinar, porque 
de janeiro para cá não houve tempo para fazer qualquer aná
lise sobre essa questão. 

O SR. MAGNO BACELAR Sr. Presidente, diante 
da declaração do Dr. Carlos surgiram-me dúvidas. Até en
quanto o preço era estipulado entre construtor e cooperativa 
não havia muito problema, á não ser que fôssemos examinar 
as contas. Esse não é o caso. · ' 

O. que entendemos é que a concepção filosófica desse 
projeto é de ajuda ou de implantação de moradias para as 
classes menos favorecidas. Quando se começou, no início des
ta reunião; a ver que os beneficiários seriam os de ganho 
acima de três salários mínimos, veio a preocupação, Sabemos 
que há um projeto maior, um pouco melhor, que é o PEP. 
Esse, como é do seu conhecimento, seria para pessoas com 
ganho acima de três salários mínimos. Depois, viria o financia
mento para a classe média. Quando o Governo ctiou esse 
projeto - fez muito cstMdalhaço - dizia que ele teria um 
fim social nada lucrativo. Tratava-se de uma emergência. Hou
ve, à época, até uma dúvida no sentido de que, no caso de 
haver sinistros, quem habitaria aquelas casas, se os habitantes 
daquela favela teriam preferência, dada a concepção de que 
se tratava de uma emergência, da necessidade de se resolver 
o problema da habitação nas cidades. A dúvida foi suscitada 
pelo Scnàdor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Carlos Ventura disse que havia um seguro inicial 
na composição da despesa relativa aos 13%, que protegeu, 
no nosso entendimento, a cooperativa, o construtor ou toma
dor do recurso, porque, logo mais, ele falou no seguro final, 
que beneficiaria o mutuário, em última instância. Portanto, 
temos, nesse programa social uma grande bitributação relativa 
a seguros. 

Disse também o Dr. Carlos algo sobre a remuneração 
do capital. Esse capital passa a ser remunerado à Caixa Econô
mica no momento em que é tomado ou no final? 

O SR .. CARLOS VENTURA Talvez não tenha expos
to corretamente sobre o aspecto do seguro. O seguro habita
cional. .. 
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O SR. MAGNO BACELAR Há em todas as camadas, 
para todas as faixas. 1 

O SR. CARLOS VENTURA Sim e garante o imóvel 
no caso de o associado sofrer algum sinistro, morrer oÚ ficar 
inválido. Nesse caso. há um .custo para a cooperativa,. mas 
que está vindo em benefício direto do associado, já durante 
a fase de execução da obra. Depois, após a fase de amortização 
do empréstimo, ele está incluído na prestaçãq. Não existiria 
uma bitributação de seguros. Ele acontece especificamente 
na fase de construção, arcado pela cooperativa. Depois, acon
tece na fase de comercialização, na fase de retorn~ do emprés-
timo. I 

O SR. MAGNO BACELAR Talvez to tenha sido 
feliz. O que quis dize. r, na realidade, foi que .s se considera 
fase de comercialização quando há o habite· ·e e a tomada 
do imóvel pelo mutuário final. No caso, o mutuário já está 
pagando um primeiro seguro durante a construção. Foi o que 
quis dizer. Estou analisando apenas o lado filosófico da con· 
cepção desse contrato, porque vamos chegar à conclusão de 
que o dinheiro é remunerado anteriormente pela Caixa Econô
mica. Houve um seguro do qual, no caso específico, a coope· 
rativa deixou de ter pr~juízos, uma vez que houve o sinistro, 
e a seguradora o pagou. Então, esse seguro é que estou dizen
do que já o mutuário, o fooperado, começou a pagar nos 
f:Ustos. Estou examinand~ à, composição dos custos das resi-
dências. 1/ \ . · 

E, no caso. nesse programa se parece muito com a história. 
de quando era diretor do DNER lá em São Luíz. Estava 
preparando uma rua ainda no cascalho, chegou uma velhinha 
e disse: "Doutor, a nossa rua está melhorando e quando é 
que. vem o assalto?" E eu respondi: "O assalto vem na outra 
administração". No caso, aqui, está havendo um assalto ao 
consumidor final. Mas não tenho nada de pessoal contra a 
empresa de V. S•, pelo contrário. É que complicou muito. 
o programa depois que ouvi o seu depoimento. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Antes de encer· 
r ar, gostaria de sanar as dúvidas que tenho. 

A cooperativa firmou um contrato com a empresa. A 
empresa ficou encarregada somente das construções que saíam 
na média de 690 VRF por unidade? 

O SR. CARLOS VENTURA A edificação imagino 
que não, porque ela é de .30 metros, e na base de 21 VRF, 
deve dar uns 630. 

Tenho isso detalhado, na pastinha, Sr. Senador. Se V. 
Exª me permitir .. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Não, isso é fácil, 
mas é secundário. 

Agora, a urbanização, a_infra-estrutura, equipamento co
munitário, por que a prefeitura fez? 

O SR. CAP.LOS VENTURA -Se não fosse esse apoio 
da prefeitura seria inviável fazer, lá naquela cidade, o projeto 
como foi feito, com a mesma área que foi feito e no padrão 
utilizado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) 
foram feitas as mesmas casas. 

Em Cascavel 

Depois V. S• falou en{ rcdluneração de comissões. Última
mente tenho sid<.t Senador, mas s~mpre fui empresário e traba
lhava nessa áre;;t, por isso sei que\há. remuneração de comis·. · 
sões, mas para a class.b média m:iil? alta, mais elevada etc. 
Uma casa que é emei-genciahnente\{ei~'t!l para atender aos 0 SR. CARLOS VENTURA_ Pois é. Tive a felicidade 
menos favorecidos, nao se concebe; ~Jmae .. ipissão de comercia- de ouvir 0 depoimento do Mário, nosso colega do Paraná. 
lização, mesmo porH{'e muitos usam inde Ã'damente esse fator 
para fazer política,.;Muitos prefeitos fazem i'sso,mas, na verda- O SR. PRESIDENTE (R,uy Bacelar) - Quero saber 
de, as filas são i.mensas, o difícil é selecionar as pessoas, não por que lá custou a mesma coisa e a cooperativa fez toda 
há um corretor'para o fato, mas foi falado em remuneração infra-estrutura, urbanização, equipamento comunitário etc. 
de comissão. Quanto ao seguro já fiz referências. etc.? 

Depois o ITBI. É o imposto de transferência. Cobrar · 
da classe menos favorecida o ITBI? Aí não estou analisando O SR. CARLOS VENTURA - Veja bem, Senador. 
a sua cooperativa. Estamos analisando a filosofia de um pro-, Realmente não conheço as obras que o nosso colega Mário 
· d · f 1 · · relatou. Pude observar que comentou que se tratam de casas 
Jeto que termina sen ° mmto caro no custo ma ' porque feitas em um outro sistema executivo, com placas de concreto 
será que é concebível ao Governo cobrar impostos ... ? Fui 
vice-prefeito da minha capital São Luíz, até recentemente, e a casa tem alguma simplificação no acabamento, como no 
e a nossa administração não tinha coràgem de cobrar impostos caso do :forto etc. ·O que posso, assegurar a V· Exª é que 
onde não havia asfalto, onde a casa não fosse superior a 80 se teria. de tomar muito cuidado ao verificar a comparação 
metros quadrados, de maneira alguma! E 0 Governo que entre um projeto e ~utro, pois sempre há uma diferença no 
criou um projeto desse cobrando ITBI, aí fica difícil entender. padrão de especificação e isso pode retratar um custo dife· 

d rente. Esses contratos como que 'a' Cohalai, assim como a Estamos examinando o processo como um to o, Dr. 
Campos. Porque até aqui não tinha essas dúvidas, mas, quan- Coheste, que atuam nesse Programa PAIH, são feitos com 
do v. s~ veio para esclarecer os 13%, eu comecei a me preocu- base em orçamentos analisados criteriosamente pela coope
par, porque está inclusive prevista a convocação do Presidente rativa e encaminhados à Caixa Econômica, que também faz 
d1 Caixa e precisamos desses elementos para questioná-lo. uma análise rigorosa, inclusive no setor de engenharia. 

Considerando a propaganda feita pelo Governo, comparo o SR. PRESIDENTE (Ruy'Bacelar) -Mas o contrato 
sempre com o Lions. Com todo respeito aos companheiros entre a sua cooperativa e a Caixa Económica não especifica; 
que fazem parte do Lions. e o dinheiro financiado por unidade é para se fazer tudo. 

Logo que me formei no Rio de Janeiro, muito novo, Não se vê no contrato, que tive a curiosidade de ler por 
fui para o Maranhão e entrei para o Lions. Havi!l promoção alto, que a infra-estrutura, a urbanização, seria doada, dada, 
de jantares de domadoras para angariar benefícios destinados por órgão público. 
aos menos favorecidos. No terceiro mês retirei-me, porque 
a festa que se fazia para dar uma frigideira a um pobre, dava O SR. MAGNO BACELAR Sr. Presidente, V. Ex• 
para instalar um cozinha. me permite, antes que o Dr. Carlos responda, mesmo porque 
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não é permitido o debate na comissão, ma~ a pergunta foi 
minha e por isso acho que devo vir em socorrb do Dr. Mário. 

Perguntei a S. S' quais eram os tipos de casas e ele respon· 
deu que entre a casa, cujo custo final é de 701, e as outras, 
vão .aos 752 VRF, havia uma diferença em função da qualifi
cação do material, inclusive o forro. 

Então, o caso é que se colocarmos assim vai parecer 
que ele não colocou forro nas outras, mas nos três preços: 
752, 7:1-2, 701. Chamou-me a atenção essa variação e por isso 
perguntei em que barateou e ele respondeu. 

Apenas para que não fique sem resposta, já que o debate 
não é permitido nesta comissão. 

O ~'R. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) V. s~ estima 
que essa \parte urbanística-infra-estrutura! de equipamento 
atinge que\percentual em relação ao total da obra? 

O SR. \CARLOS VENTURA - Realmente não tenho 
esse levantamento de custos no que tange à infra-estrutura. 
Foi patrocinada pela prefeitura a parte de rede de água, de 
energia elétrica, de ensaibramento das ruas, além da doação 
do próprio terreno. Realmente, não teria uma avaliação pre
cisa disso. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Pergunto a V. 
Sa. se houve licitação para contratação dessa empresa? 

O SR. CARLOS VENTURA Não. 
Foi feita uma análise, quer dizer, foidesenvolvido o pw

jeto pela cooperativa, feita uma análise de custos dentro dos 
padrões de especificação estabelecidos pela Caixa Econômica, 
e convidamos, entre as empresas cadastradas na cooperativa, 
uma empresa idônea que pudesse desenvolver a obra dentro 
do prazo que estimávamos como razoável e que também.se. 
dispusesse a participar como fiadora da operação junto à Caixa 
Econômica. Quer dizer, a empresa, para habilitar-se a esses 
empréstimos junto com a cooperativa, tem que comprovar 
junto a Caixa uma tradição. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Quer dizer, foi 
algo feito na confiabilidade? · 

O SR. CARLOS VENTURA- Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Quer dizer que 
o senhor conhecia a empresa? 

O SR. CARLOS VENTURA Sim. Entre as empresas 
cadastradas na cooperativa, são feitos esses convites informais. 

O SR .. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - V. S' admite 
que essas edificações poderiam sei: feitas com um custo menor, 
ou seja, ao invés de 231 por 180 mil VRF? Isso não traria, 
no caso, um lucrà,~ara os seus cooperados? 

O SR. CARLÔS VENTURA Sim. O objetivo da 
cooperativa é sempre o'~ buscar maior economia para bene-
ficiar os cooperados. ~ 

O SR. PRESIDENTE (~:'Y'Bacelar)- Pelo que me 
parece trinta e poucos mil VRF ficaram para a cooperativa 
fazer a comercialização de alguma coisa mais? 

O SR. CARLOS VENTURA - Não kria bem isso. 
Se V. Ex' me permitir, poderia até dar os valores discrimi
nados, o que constou como seguro, por exemplo, e outros. 
Há até um plano financeiro que poderia elucidar bem a sua 
pergunta. Realmente isso não significa, vamos dizer, cerca 
de 13% do custo da construção. Essas despesas indiretas que 

incidem sobre o programa são regulamentares, vamos dizer 
assim. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-Uma cooperativa 
não visa lucro; a sua finalidade não é beneficiar o seu asso-
ciado? · 

O SR. CARLOS VENTURA - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Então, acho 
que cabe ao presidente de qualquer entidade desse tipo 
já tive a satisfação de ser presidente de uma delas, não de 
habitação, mas de outro tipo- defender, a todo custo, o 
associado. Uma obra desse tipo - já que temos, em UJtla 
amostragem que fizemos, em 20 e tantos municípios o 
caso de Curitiba é muito prático. Em Curitiba tudo é caro. 
A Prefeitura não entrou com nenhum investimento, o preço 
foi bem mais razoável, tendo a empresa fornecido toda a 
infra-estrutura. A Cohalar é a mesma? 

O SR. CARLOS VENTURA- É a mesma cooperativa. 
Inclusive, elementos também, Senador, desse conjunto, que 
é um dos poucos ... 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- É a mesma coo
perativa? 

O SR. CARLOS VENTURA- É a mesma cooperativa; 
é outra construtora. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -No valor de 
72 mil. A construtora executou por sua conta todas as obras 
relacionadas nos contratos, não tendo a Prefeitura de Curítiba 
executado qualquer serviço. Dois pesos, duas medidas: Quem 
ganh()u com isso? Em Curitiba, a' Prefeitura não participou 
de nada; em Castro, encontrou· um prefeito que se dispôs 
a ajudát. Quem lucrou com jsso? Não foram os associados: 

O SR. CARLOS VENTURA - Senador, especifica
mente nesses dois casos, que se relacionam com a Cohalar; 
em Castro, houve essa participação da Prefeitura, que viabi
lizou uma casa de 30 metros. No caso de Curitiba, onde há 
um dos poucos P AIH executados em capital, porque são caros, 
realmente não houve participação da 'prefeitura:; 'é um terreno 
da iniciativa privada, as obras de infra-estrutura foram execu
tadàs pela empresa, mas a casa reduziu de tamanho. A nossa 
casa, em Curitiba, desse programa, tem 20 metros quadrados, 
os terrenos são bem menores -cento e vinte metros tama• 
nhosuficiente para atender perfeitamente a política, o espírito 
do Programa de Ação Imediata. No entanto, como a casa 
é de. menor área, foi possível viabilizar uma unidade menor, 
dentro do teto do· programa, 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Eu não tenho 
interesse nenhum em fazer propaganda do Prefeito do Rio 
de Janeiro, mas S.· Ex~ construiu 464,29 VRF' por unidade. 
A Prefeitura contribuiu com terreno, infra-estrutu·ra e urbani
zação, baixando o preço da casa, Senador Jutahy Magalhães, 
para quase a metade, 464 VRF. 

Existem outros casos ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES 
metade exatamente. 

Bauru 335,96, a 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) O Prefeito de 
Castro nos disse aqui claramente não pediu segredo -
que lá ele constrói casas de 42 metros quadrados, por um 
e meio a dois milhões de cruzeiros. Essas estão saindo quatro 
vezes mais caro. 
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O SR. MAGNO BACELAR Lá com o atenuante 
de mutirão, e, no Rio de Janeiro, com o agravante d_a ciclovia. 

Sr. Presidente, surgiu mais uma dúvida com o depoimento 
do Dr. Carlos, com relação ao programa. O do PAIH permite 
casas com menos de vinte e dois metros e meio? 

O SR. CARLOS VENTURA- O limite mínimo é vinte 
metros quadrados. 

O SR. MAGNO BACELAR Reduziu da minha época 
para cá. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, eu 
gostaria apenas de fazer uma pergunta referente a outra preo
cupação, que não tem nada a ver com a cooperativa em si, 
nem com a empreiteira, nem com a Prefeitura, apenas com 
o programa. Pelo que estamos vendo não há licitação nesse 
programa. Isso é fundamentado em qual decreto, qual lei 
que isenta de licitação? Porque existe um decreto-lei que deter
mina que todas as obras sejam feitas através de licitação públi
ca, salvo em casos tais, tais e tais. É fundamentado em que 
lei? 

O SR. MAGNO BACELAR - Permita-me esclarecer 
sem querer tomar a defesa de ninguém. No caso específico, 
trata-se de um financiamento de um órgão, instituição finan
ceira, para particulares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -'--Estou falando do 
programa em geral, não do caso específico. Esse caso é idên
tico a todos os outros. 

O SR. MAct.t::fO BACELAR - Eu também quis falar 
na generalização. E um projeto que ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O projeto deve fun
damentar em alguma lei. 

O SR. MAGNO BACELAR ... embora de cunho so-
cial, é travado entre instituições particulares. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Deve estabelecer 
uma norma de exceção, mas, para isso, precisa se fundamentar 
em alguma lei, alguma proposta que seja feita, alguma isenção 
que tenha direito de fazer. Quero saber por que esse projeto 
tem esse direito. Isso deve ser no Brasil inteiro. 

O SR. MAGNO BACELAR É no geral. Há um toma
dor e um órgão financiador; por isso ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Há uma linha de 
conduta. 

Essa linha tem fundamento em alguma lei? 

O SR. MAGNO BACELAR O que me estarreceu 
em tudo isso hoje é que esses recursos são do FGTS, do 
trabalhador, para benefício do trabalhador e chega-se à con
clusão de que o trabalhador não é beneficiado, em última 
análise, porque as prestações são caras. 

Quando falei na análise dos 13% referi-me ao fato de 
que esse valor, no custo final de uma casa dessas, foi corrigido 
percentualmente em uma pregressão geométrica, para o ... 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)_:_ Senador Jutahy 
Magalhães, antigamente o financiamento era repassado dire
tamente às prefeituras, aos estados. Em face da inadimplência, 
do problema previdenciário nas prefeituras e estados, o Go
verno Sarney criou esse programa, com acesso via Caixa El:o
nômíca, Ministério da Ação Social e empresas privadas. A 
empresa privada ou uma cooperativa apresenta um projeto. 

O SR. JU}'AHY MAGALHÃES Não é questão de 
obra pública. E de empresa para empresa, mas o dinheiro 
é público. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Eu sei que é 
público: A Caixa empresta esse financiamento à empresa pri
vada. A empresa, então, no caso de uma Cohab, caberia 
fazer a licitação se, de fato, quisesse defender seus associados, 
pelo menor preço possível. Mas, no caso específico, a empresa 
privada fica devendo à Caixa. Quando repassa ao mutuário, 
este assina um contrato qualquer, levado pela empresa para 
a Caixa, que se exime da responsabilidade total perante a 
Caixa. Quem vai se responsabilizar é o mutuário, que não 
sabe nem o que está assinando. A verdade é essa. A maioria 
deles não sabe nem o que está assinando. 

O SR. MAGNO BACELAR - Senador, trata-se de 
um contrato de adesão. O construtor, o tomador adere às 
normas da Caixa, como V. Ex' advertiu, pelo contrato, que 
não se dá nem à obrigação de fiscalizar. Na verdade é uma 
adesão contratuaL 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Depois de repas
sar aquelas casas para os mutuários, leva o cont'rato à Caixa 
e pede que se dê baixa no empréstimo efetuado, ficando a 
Caixa Económica responsável pelo financiamento, pela ina
dimplência do mutuário. Às vezes, as empresas querem repas
sar esse trabalho e essa responsabilidade para as prefeituras, 
depois de ter recebido o dinheiro e concretizada a comercia
lização. Creio ser mais ou menos assim que se procede. Estou 
certo?' 

O Slt. CARLOS VENTURA- Sim. A partir da entrega 
da casa, o associado passa a ser mutuário da Caixa Económica 
e, portanto, o responsável pela devolução do empréstimo, 
ao longo do prazo de amortização. Lógico que a coo~erativa, 
se gerar um empreendimento que venha a propiciar grande 
inadimplência, vai ter dificuldades em conseguir novos em
préstimos junto à Caixa. Diante dessa preocupação, tanto 
da coope1ativa quanto da própria construtora, isso é levado 
em conta na análise de empreendimentos futuros que venham 
a ser executados. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) O prefeito da 
Bahia, que poderá até ser convocado, declarou nos jornais: 
"Se a Previdência, o Ministério da Ação Social ou a Caixa 
Económica emprestassem diretamente esse dinheiro à prefei
tura, ao invés de mil, eu construiria três mil com o mesmo 
dinheiro". 

Essa é a realidade nua e crua. 
Quero encerrar, agradecendo a presença dos eminentes 

e distintos depoentes, pedindo escusas pela aspereza da pala
vra e do assunto, porque, quando vejo o bem público, o 
dinheiro do povo ser gasto sem muito critério, fico revoltado. 

Quanto à convocação do Presidente da Caixa Económica 
Federal e do Ministério da Ação Social, a Presidência irá 
discutir com o Relator e com os assessores a hora oportuna, 
porque talvez seja necessário a vinda de mais um, ou dois, 
ou três, ou quatro empresários, ou prefeitos, ou cooperativas. 

O SR. MAGNO BACELAR Sr. Presidente, foi solici
tada a presença de um consultor, no caso de Moji das Cruzes, 
tendo em vista exatamente aquele contrato que tem um apên
dice que precisa ser retificado, 
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O SR.· PRESIDENTE {R:uy Bacelar) ;;-Peço ao Secre~ 
tário para fazer o registro e providenciar 11a convocação do 
constr.utor e também do dirigente da cooperativa. · 

· O SR. MAGNO BACELAR Só que V. E~ está lidan~ 
do com a Fiesp e Ciesp. (Risos.) · • ' . 

. O SR. RELATOR (Elci~ Alvares)~ Não custa n_a~a, 
acho que isso terminaria na ·ex-Ministra Margarida Procop1o, 
que fez de conta que assinou. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Está encerrada 
a reunião.· ,! i I' 

12~·~eunião, ~eali~adaem 26 de,m~~;~o de 1992: 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil 
novecentos e noventa e dois, às dez horas e vinte minutos, 
na sala 3 da Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senho
res Senadores Ruy Bacelar (Presidente),' Jutahy Magalhães 
(Vice-Presidente), Elcio• Álvares (Relator), Magno .Bacelar, 
Nabor Júnior,. Jonas Pinheiro, Eduardo Suplicy e os Senhores 
Deputados José- Felinto e Valdemar Costa Neto, reúne-se 
a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investiga'r 
as denúncias de corrupção e irregularidades na contratação 
de obras. públícas". Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declara aberta a reunião, que .tem a finalidade 
de ouvir depoimento do Senhor Álvaro Figueiredo de Men
donça Júnior; Presidente ·da Caixa Econômica Federal, a res
peito do .Plano de Ação Imediata para' Habitação - P AIH: 
O Senhor l'residente convida o Senhor, Álvaro Menponça 
para iniciar.seu depoimento sobjurame~to: Antes de çqqceder 
a palavra ao depoente, 0 .Sen\'lor Presidente faz uma breve 
Çxpianaçao ,sobre os motivos que origh1'lram a co,nvocação 
do Presidente da Caixa Económica Federal. A seguir, o Se
nhor P~esidente concede . a palavra a~ Senhor Álvaro Men• 
donça para uma exposição inicial. O Se,nhor Alvaro Men
donça, por sua vez,_ p,efere iniciar com.qs questionamento&, 
colocando-se à disposiç40 dos Senhores. Senadores .. Prosse
guindo, o Senhor Presidente concede a, palavra p~ra gues
tiomu; $ ~yiJqqra Senado,ra Marluce PintçJ;·aos Senh,oresSena
dores Ju.tahy Magalhãe~, Ç>ziel Carneiro, Elcio Álvares\ f'l'a
bor Júnior, Eduardo S,uplicy, MagnoB~celar e ao ,Senhor 
Deputado Valdemar Cqsta Neto. O Sen,hor Presidente antes 
de encerrara reunião, faz algumas considerações ao Senhor 
Presidente da Caixa Económica Federal sobre o Plano PAIH, 
aludindo sobre medidas adotadas pela comissão, inclusive com 
a elaboração de projeto para a modificação do DEL~2.300, 
que já encontra-se pronto e eni fase de exame pelos membros 
da comissão. A seguir, o Senhor Presidente agradece, a pre-. 
sença do Dr. Álvaro Mendonça, beni como dos ·Senhores 
Senadores, Deputados e demais presente,s. Nada mais 4aven
do a tratar encerra-se a reunião e, para constar, eu, Hamilton 
Costa de Almeida, Secretário da comissão, lavrei a·presente 
ata que depois de lida e assinada pelo s·enhor Presidente irá 
a publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico. 

ANEXO ÀATA DA 229 REUNIÃO DA COMIS
SÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, CRIADA 
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nv 167, DE 
1991-SF, DESTINADA A "INVESTIGAR AS DE
NÚNCIAS DE CORRUPÇÃO EIRREGULARIDA
DES NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLI
CAS", COM A FINALIDA,DE DE OUVIR DEPOI-

MENTO DO SENf!ORÁLVARO FIQ.UEIREDO 
Dlf, MENDONÇA JUNlOR, ERESJJ)ENTE DA CAI-

• I .XA ECQNÔMICA FEDERAL. ' .. 

Presidente: Senador Ruy Bacelar · 
Vice-Presidente: Senador Jutahy Magalhães 
Relator: Senador Elcio Álvares . , · . 
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.) 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bace.lar)-:-- Havendo núme
ro r~gimental,.a Presidência declara a,berta a presente reunião, 
ql!e tem, çomo. motivo, ouvir o ,Dr. Álvar\} :pigueiredo de 
Mendonça Júnior, Presidente da Caixa Económica Federal, 
a respeito do Plano de Ação Imediata Habitacional, moradias 
populares, que estão sendo construídas e implantadas em vá-
rias Unidades da Federação. , . · · ' · · · 
: .. Já se acha presente S. Sa., o Dr. Âlyaro Figueiredo, 
Presiden,te da C~ixá,' que já toma assento à mesa, ao nosso 
lado esquerdo. E do lado esquerdo está presente também 
ó eminente Senador' ElCi.o Alvares, Relàtor dá comissão. 
' ·Encontram-se presef)t~s também ,os S,rs. Senadores, De
put!l~ós', I!in!fores da Caixa e .outras SÇlnhoras,' senhores e 
i9fQ.alistas .. , · : , , . . . . . . . 

. Como de praxe, convidamos o Dr. Álvat:o Figueiredo 
para fazer o juramento, deac?ído com o art. 342 do Código 
Penal. · · 

Todo~ de pé, por obséquio; . 

· · O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO Juramento: "Juro, 
como· dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omi
tindo do·que·seja do meu conhecimento. sobre quaisquer fatos 
relacionados com a inves.tigação; a cargo desta Comissão Par
làmentar, de Inquérito, destinada a· investigar as denúncias 
de corrupção e irregularidades na ·contratação de obras públi
cas';. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy. Bacelar) -A Presidência 
pede para v: Sá. declarar ó séu nome, idade, estado civil, 
'profissão e onde ·a exerce, por' ooséquio. 

. , ·:o SR. ÁLYAROFIQUEIREDO Ál~aro Figueiredo 
Maia de Mendonça Júnior, J3.rasileiro; casado. 

Atualinente exerço a Presidência da. Caixa Económica 
Federal. · 

Profissão: advogado. 

O SR. PRESIDENTE (Rtiy Bacelar) - Cumpridas as 
formalidades de praxe, a Presidência, antes de conceder a 
palávra ·ao nobre depoente, ·faz um relato sobre a razão da 
convocação do' Presidehte dà Caixa Económica Federal para 
estar hoje aqui presente. 

' · ·Esta comissão ·recebeu denúncias de irregularidades na 
implantação de•casas populares, sobretudo de casas construí· 
das através do Plano de Ação Imediata Habitacional...:.... P AIH, 
em vários municípios do País. A CPI achou por bem enviar 
quatro assessores técnicos a esses municípios, Por amostragem 
de 800 contratos, a CPI achou por bem que esses técnicos 
visitassem 27 municípios. Constatou-se o seguinte: na maioria 
desses municípios visitados, essas construções estavam'tendo 
a participação de prefeituras ou de órgãos públicos no setor 
de infra-estrutura, urbanização, doação de terrenos, casas, 
luz, arruamentos etc. Só que essa participação não se revertia 
em benefício do adquirente da casa própria. Alguém estava 
se locupletando dessa ajuda, dessa participação dos muni
cípios. 
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Alguns dos Srs. Prefeitos eram ou são peitados por empre
sas privadas, 'já 'que esses financiamentos são fe\tos direta
mente pelo Ministério da Ação Social, pela Caixa Econômica, 
por empresas privadas ou por algumas Cohab. Em contra
partida, esses prefeitos eram obrigados a participar, alguns 
para não perderem o empreendimento importante, já que 
é um déficit muito grande em todo País; outros em conluio, 
já que essas empresas privadas participavam. Só que nunca 
-pelo menos nos casos que temos verificado -essa partici
pação se revertia em benefício do mutuário. E todo§ sabemos 
que isso é recurso do FGTS, são recurs9s públicos. E dinheiro 
do trabalhador, do qual ô Governo é depositário, e deve 
ser fiel depós'itário! A aplicação dos recursos públicos deve 
ser feita segundo as regras de Direito Público. 

No caso do·FGTS, tais recursos devem ser aplicados não 
apenas conforme as normas legais de Direito Público, mas, 
sobretudo, devem ser utilizados em benefício dos trabalha
dores, isto é 1 das classes menos favorecidas, e não para o 
favorecimento de uns poucos·. O emprego dei dinheiro do 
FGTS para a construção de casas populares é v~lido. Agora, 
a forma coino éssés recursos vêm sendo usados é que merece 
cénsura. Pelo'sistema atual, uma empresa de construção civil 
vai à Caixa Econômica, onde tem a promessa de um financia
mento para a construção de mil casas populares, por exemplo. 
Em seguida, acerta com um testa-de-ferro, quase sempre uma 
cooperativa, pará contratar tál empréstimo com a Caixa. A 
cooperativa denominada pomposamente de agente promo
tor - escolhe a empresa que arranjou o financiamento para 
construir as casas. Concluídas as casas, são elas vendidas aos 
trabalhadores, ·isto é, aos donos dos recursos, para serem 
pagas em doze ou quinze anos à CaixaBconômica. Esse esque" 
ma nada mais 'é do que uma burla ao princípio da concorrência 
pública. Senão, vejamos: se o Governo, por intermédio da 
Caixa Económica, quer promover a construção de casas para 
a população de baixa renda, ótimo!. Vamos aplaudir! Mas 
que o faça sem o favorecimento a pessoas ou grupos; que 
o faça ao abrigo. da lei l Pelo esque1,11a em vigm:,. a Caixa 
Económica está contratando empresas privadas de construção 
civil com recursos públicos, sem licitação, usando apenas inter
postas pessoas às cooperativas para dar a aparência de. um 
procedimento regular. Se a empresa de construção fosse à 
Caixa obter um: financiamento sob sua responsabilidade e ela, 
construtora, ficasse encarregada da comercialização e amorti
zando à Caixa, em doze ou quinze anos, comó próduto da 
venda das casas, tudo bem! Seria um empréstimo imobiliário 
como outro qualquer; seria uma operação bancária que, ev~

dentemente, independeria de. licitação. Mas o que acontece 
não é isso. A Caixa contrata com a empreiteira a construção 
de casas populares, para serem vendidas' a mutuários, que 
ficam devendo à Caixa. Então, na realidade', a construtora 
é mera prestadora de serviço, por9ue, ao término das óbras, 
ela, construtora, já embolsou a remuneração dos seus serviços 
e nada mais tem a ver com a operação, A Caixa é que vai 
ver se recebe, em doze ou quinze anos, as' prestações mensais 
das casas. Daí essa inadimplência tremenda, da ordem de 
praticamente 50%, hoje, em relação a esses programas. Ora, 
se efetjvamente a empresa construtora é apenas e tão-somente 
uma prestadora de serviços, então, a Caixa tem o dever de 
licitar, de fazer concorrência para a construção dessas casas. 
Dir-se-á que o empréstimo é feito a uma cooperativa, tendo 
a construtora como avalista, corno fiadora. Nada mais enga
noso 1 nada mais artificial! A cooperativa entra na história 
como fachada, apenas para simular uma operação, dar-lhe 

foros de autenticidade, pois não é segredo para ninguém que, 
muitas vezes, essas cooperativas não sabem nem o endereço 
da Caixa Económica. Tudo já lhe é levado, pronto para a 
sua chancela, em troca de uma pequena comissão por serviços 
prestados. Essas operações são, evidentemente, empréstimos 
feitos aos mutuários para. pagamento em doze, quinze anos; 
só que esses empréstimos são feitos por vias oblíquas; com 
interpostas pessoas; com o único propósito de elidir o dever 
de fazer a licitação pública. Se a Caixa Económica quer descen
tralizar esse tipo de serviço, por que não faz as,concorrências 
através de suas unidades regionais, com a fiscalização por 
suas unidades locais? 

Por que não faz convênio com os departamentos de enge
nharia das universidades ou com o Rotary para fazer as licita
ções e acompanhar a realização das obras? Pot que não fazem 
diretamente com as prefeituras? Trabalhar corretamente ao 
abrigo da lei, até que não é difícil! Apenas que, em assim 
procedendo, não se pode beneficiar os amigos. 

·Senhores membros da comissão; distinto Presidente da 
Caixa Económica, Dr. Álvaro Mendonça; meu dileto eolega 
Senador Elcio Álvares, Relator desta comissãoi na última 

· reunião, ouvimos ·o Prefeito de Moji das Cruzes o· Prefeito 
de Castro, no· Paraná, e algumas. empresas priv~das. Esses 
prefeitos declararam aqui, em alto e bom som, que tinham 
participado com a infra-estrutura das obras, e chegaram ao 
ponto de dizer que essa infra-estrutura corresponde a 30%, 
40% e até 50% rta participação, na construção dessas casas, 
que têm um valor em média de 720 VRF, correspondendo, 
hoje, a 8 milhões e 400 mil por cada casa. · . 

. ·Só que eu tomei conhecimento, recentemente, através 
de uma portaria, de. um decreto ou dé uma resolução, ·que 
cad.a casa popular dessas aumentou para 1.100 VRF, e já 
es~á em dois mil e póucos VRF, por unidade.Alguns prefeitos 
disseram, inclusive o Prefeito de Castro, que se ele; prefeito, 
tivesse esse financiamento diretamente, ele faria, e tem feito 
casas, dando a infra-.estrutura natural, com 42 metros quadra
dos, pelo valor de um milhão e meio a dois milhões d!O cruzei
ros. Mas o alto preço das casas é que está provocando essa 
inadimplência constante, da ordem de 30 a 40%. · · · 

Dito isso, queremos passar a palavra aó ·distinto Presi
dente da Caixa, para as suas consiâerações. Em seguida, con
cederemos a palavra aos membros da comissão, aos Srs. Sena
dores, para arguir ou questionar o Presidente da Caixa. 

Antes, porém, concedo a palavra ào eminente Relator. 

O SR. ELCIO ÁLVARES O ilustre Presidente da 
Caixa Econômica Federal vai fazer a sua exposição de praxe, 
mas parece que nós já temos pontos determinados no depoi
mento de S. Ex~ Então, dentro do que interessa, na mecânica 
de raciocínio da comissão, seria dado mais atenção ao Progra
ma Habitacional comrecursos do FGTS. 

Então, o seu depoimento poderia incidir basicamente, 
porque foi o motivo que suscitou dúvidas em virtude do depoi
mento dos Prefeitos de Castro e de Moji das Cruzes, assim 
como as firmas empreiteiras que participaram efetivamente 
da realização do programa. É o Programa PAIH, programa 
habitacional com recursos do FGTS. Plano de Ação Integrada 
Habitacional esse é o verdadeiro nome: moradias popu
lares. 

Independentemente da posição do Sr. Presidente da Cai
xa Econômica Federal querer fazer outra abordagem, basica
mente nós teremos interesses neste ponto que foi o ponto 
que suscitou a sua convocação perante esta CPI. 



2992 Quinta-feira 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

' O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacehtr) Com a palavra 
o sr, Álvaro Mendonça. I, 

. :o SR. AL V }\RO MENDONÇA-: ~xm9 Sr. Presidente 
desta CPI, Senador RuyBacelar, rne\1 bom amigo Senador 
Elcio Alvares, Relator desta CPI, Srs: S~nadores: sei que, 
pelo Regimento, eu teria direito a uma exposição de motivos 
sobre a participação da Caixa como agente financeiro do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, dentro daquilo que 
determin~, com muita clareza, as atribuições dessa instituição 
que tenho tanta honra de presidir, dentro da Lei ng 8.036. 

Eu queria, Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs .. Senadores 
e Srs. Deputados, abdicar esse tempo, para que fosse, aqui, 

' sabatinado de forma exaustiva sobre qmüquer questionamen
to, qu,alquer dúvida ou qualquer interrogação que esta CPI 
tenha, Srs. Senadores, Srs. Deputados, e toda a sociedade, 
pm;que entendo que só desta forma, de .maneira transparente, 
é que nós poderemos colocar de uma vez por todas os pingos 
nos "is" e atribuir a responsabilidade a quem tem responsa-
bilidade. · ' ' 
· ·A ~ociedade já está ficando cans~da desses palanques 

políticos, armados por alguns, num ano eleitoral, que é o 
. ano de 1992; quando assacam contra instituições, quando assa

caro contra homens públicos, com o fim proposital de confun
' dir a opinião 'pública e tentar angariar e se locupletar de divi
dendos políticos para campanhas muito próximas de acontecer 
e que deverão ter o seu desfecho em outubro de 1992. 

Então, Sr. Senador, com a sua permissão, eu me coloco 
à disposição de todos. ' 

O SR. PRESID!}NTE (Ruy BaceLar) -.,. Perg~nto ao 
. eminente Relator se quer l,lsar da palavra de imediato. 

O SR. ELCIO ALVARES- Eu me reservo para fazer 
·a inquirição final, porque, dentro da temática da nossa comis
são, é mais conveniente ào Relator fazer a arguição no final. 

Então, a partir deste momento, eu declino da palavra, 
para ouvir os meus eminentes colegas integrantes desta comis
são, na audiência do Presidente da Caixa Econômica; 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Concedo~ pala-
vrl:\ ao no~re Senador Jutahy Magalhãe~. . . . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A Senadora Marluce 
Pinto está inscrita em primeiro lugar .. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - É uma norma, 
a não ser que V; Ex• não· queira usar da palavra agora. Tem 
preferência os membros da comissão; 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES V. Ex' está, real-
mente, seguindo as normas mas, se possível, eu gostaria de 
ouvir os que estão inscritos, em primeiro lugar, a nobre Sena
doraMarluce Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Com a palavra, 
por cessãodo nobre Senador Jutahy Magalhães, a nobre Sena
dora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO- Sr .. Presidente da comis
são, Senador Ruy Bacelar, demais colegas Senadores, Depu
tados aqui presentes, Sr. Presidente. e demais representantes 
da Caixa Econômica. Quero, primeiramente, agradecer ao 
meu nobre colega por me haver cedido a vez neste momento. 

Eu lamento não fazer parte desta comissão, para ter podi
do assistir os depoimentos já prestados aqui. Na minha opi
nião, toda CPI deveria ter um representante de cada estado, 
já que, no Senado nós temos o privilégio de números igualitá
rios.' E diferente da Câmara dos Deputados, que representa 

o povo. O Estado de Roraima, que com muita 'honra repre
sento~ é 'o menor da Federação brasileira e o de menor popula
ção; mas também é o de maior pobreza. Não niisci em Rorai
ma, nasci no Estado do' Ceará, mas com múito orgulho repre
sento Roraima e lá nós abraçamos todos os· carentes vindos 
de outros estados. O maior fluxo migratório, hoje, em Rorai
ma, é dos sem-terras. Roraima tem uma sitúação diferente 

' dos outros estados. Nos outros estados, principalmente os 
mais populosos, há ·os homens sem-terras. Roraima é a terra 
sem homens. 

,. Màs para que possamos continuar recebendo os carentes 
que lá chegam, porque não têm oportunidade nos seus estados, 
nós precisamos de financiamentos. · 

A maioria dos presentes, principalmente os Srs. Sena
dores e Srs. Deputados,· sobre que o Governador O tomar 
Pinto é meu marido, A minha responsabilidade é maior ainda. 

· Tenho que defender o nosso Estado e procurar recursos, mas, 
acima de tudo, por ser esposa do Governador, .tenho a preocu
pação pelo social. 

Sr. Presidente, meu nobre colega Senador Jutahy Maga
lhães, a quem muito prezo, quero dizer que em Roraima, 
graçàs a Deus, nós temos recebido cooperação por parte da 
Caixa Económica e de ministérios também. Não são privilé
gios, como disse um colega de partido, indagando o porquê 
da ajuda a alguns estados, inclusive'Roraima, quando ele 
não havia conseguido. Entretanto, anteriormente, esse parla
m~ntar ha':'ia confessado nunca ter procurado á ex-Ministra 
Margarida Procópio. 

Quero dizer que p.ão considero privilégio, mas justiça, 
o que temos conseguido através, não só do Ministério da 
Ação Social, como dos demais.' Quero dizer aos meus nobres 
colegas que muitas foram as vezes em que, no decorrer de 
eouco mais de um ano, dirigi-me à Caixa Económica Federal. 
As vezes, tenho urgência em falar com o Presidente da Caixa, 
que está com a, agenda completa, mas eu persisto, porque 
o Presidente da Caixa Econômica não. sabe das necessidades 
dos possos estados. Para isso, o povo nos outorga uma procu
ração, para q~c:;: aqui fiquemos de ministério em ministério, 
atrás do que sej<~; possível levar para os nossos estados. 

Toda essa peregrinaçãó me impede de comparecer com 
freqüência ao plenário do Senàdo, o que seria de imensa 
valia para mim, pois que muito aprl'!nderia com os meus nobres 
colegas, com sua experiência e sabedoria. 

Mas o mim Estadoé tão carente, que se eu for preocupar 
'com a minha sabedoria, não cumpro com a minha obrigação. 

. Se estou hoje aqui foi porque o povo de Roraima confiou 
em mim para minimiza(, a sua pobreza, as suas carências, 
por isso fico de ministério em ministério. Algumas vezes, 
brinc:ando, digo que sou uma secretária ambulante do Gover
nadordo Estado, mas é minha obrigação. Roraill}a foi implan
tada a partir de 1~ de janeiro e é carente. de tudo. Se nos 
grandes estados falta casa própria, imagine em Roraima, que 
tem um grande fluxo migratório, onde só chegam pessoas 
carentes! 

Quero dizer ao Presidente e demais membros desta CPI, 
que' no nosso Estado quem controla, organiza e acompanha 
a construção das casas referentes a ess~ programa é a Code
saim<J- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Rorai
ma. E através dessa companhia que são apresentados os proje· 
tos. Primeiramente, a Codesaima entra em contato com o 
Governador do Estado, para saber da possibilidade de infra
estrutura. A infra-estrutura, citada pelo nobre colega, Presi-
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dente desta comissão, que chega a 40%, admito que sim, 
e talvez no nosso Estado até um pouco mais. \Fornecemos 
a água tratada, através da Caer, que é a companhia que exe
cuta esse trabalho, para o qual, graças à Deus, temos conse
guido liberar pequenas verbas, também da Caixa Econômica. 
Precisamos do asfaltamento na periferia, porque não se· pode 
deixar as pessoas, vivendo na poeira e depois na lama, na 
época do inverno, porque isso cria um problema social muito 
grande, acarretando despesàs enormes para a Secretada da 
Saúde. O povo adoece sem a infra-estrutura. Uma coisa de
pende da outra. Também é preciso energia. São des.pesas 
que ficam a cargo do Governo do Estado. E mais a doação 
do terreno. Em Roraima, o processo é esse: primeiramente, 
o contato da Codesaima com o Governador do Estado, para 
saber das possibilidades, das disponibilidades de terreno; de
pois o projeto é apresentado à Caixa Econômica Federal. 
Quando um empreiteiro me procura eu digo a ele que minha 
primeira obrigação é para o Governo, isso posso compr<;war. 
Eu sempre vou atrás daquilo que tenho consciência que é 
necessário, e quando parte do Governador do Estado, das 
empresas estatais ou da Secretaria de Governo. 

Tenho feito solicitações ao Presidente da Caixa, Dr. Álva
ro Mendonça; ~ara que libere verbas para osnossospro]etos, 
aprovados tecmcamente e· que são apresentados na Superin
tendência Regional em Manaus. Na relação de projetas nós 
.Prioriz~n:os alguns. Por quê? Não é para beneficiar algum 
empreiteiro. Mas porque aquele projeto diz respeito, por 
exemplo, a um bairro que já dispõe de uma infra-estrutura 

- o ~ I ' ' . ' ' que nao va1 onerar tanto o Governo do Estado. Muitas vezes 
já existe a água tratada, a energia e o asfalto. São ~ssas as 
nossas prioridades, lev~ndo em consideração a disponibilidade 
do Governo do Estado. 

Quanto ao cadastramento, jamais eu; como' Senadora, 
cadastrei quem quer que seja, e também não é do meu conheci
mento que são os empreiteiros que fazem o cadastramento. 
Sei que as pessoas vão se cadastrar na Codeisama, e depois 
é feita uma triagem para saber se atendem às exigências, 
se ganham entre três e cinco salários mínimos~ É feitaá triagem 
para saber a renda familiar. Isso é levado muito em conside
r~ção, porque o número de liberações é bem aquém das neces
sidades do nosso Estado. Por isso, outros critérios estão sendo 
adotados, como o número de filhos. É mais justo que se 
dê a uma famfiia que tenha Oito,· nove, dez filhos, mesmo 
que a sua renda corresponda a de uma outra que tenha dois 
filhos, por exemplo. Então, são esses os principais critérios 
adotados pela Codeisama, renda e número de filhos. Tudo 1 

o que aqui falei, eu tenho como comprovar. No Estado de 
Roraima é feito assim. 

Se o menor Estadoda Federação brásileira, o mais caren
te, o de menor representação na Câmara dos Deputados, 
é atendido pela Caixa Econômica, se nós conseguimos, admito 
que os outros parlamentares, que assim agirem, também con
seguirão. 

Eu quero até dizer aqui, não quero condenar ninguém, 
absolutamente, que no dia em que eu solicitar uma CPI, como 
parlamentar, SQ o farei depois que .tiver total consciência, 
porque, como mãe, eu me coloco no lugar dos depoentes. 
Se a minha filha, de dez anos, estivesse à frente da televisão, 
ouvindo falar da mãe dela, o choque seria muito grande. 
Não que ela fosse julgar isso de mim, cada filho conhece 
seus. pais, mas pelo que ela iria enfrentar no colégio. Sei 
de pessoas que já foram injustiçadas, porque converso muito 

com parlamentams e autoridades, que tiveram necessidade 
de retirar os filhos do colégio. E .outra, como parlamentar, 
quero prestar um depoimento. Não só no meu Estado, mas 
até quando estou ,nas ante-salas aguardando ser átendida por 
ministros, presidentes de bancos ou em qualquer aut;'lrquia 
em que se estejàm. Há pessoas também, aguardando, que 
perguntam: "E as CPI? Quem já foi punido? Quem já foi 
preso?" I 

Acho que nós, Senadores, precisamos nos rettnir para 
fa21ermos uma avaliação. Não quero, absolutamente, condenar 
nenhum colega porque sei que quando um. Senador solicita 
que seja implantada uma CPI, é porque ele está imbuído 
dos sentimentos mais sinceros e justos acreditando em quem 
está solicitando dele ou, talvez, por alguma inl'orr}açãQ. Por
que não acredito, que para chegarmos até onde· estamos, o 
sacrifício que é. Porque, quando recebemos os votos, no nosso 
Estado, é porque, de fato, o povo confia em quem está votan
do. Não acredito que vá tomar alguma medida sem que, pelo 
menos, tenha consciência de que se está tratando de um ato 
Qluitq sério. As CPI instaladas, depois, chega-se à conclusão 
de que não houve nada daquilo; não se ouviu falar ainda 
de nenhum caso fim ,que alguém, realmente, tenha sido conde
nado. Quero dizer aos meus nobres colegas: no dia em que 
realmente pode ser quem for, pode ser o meu maior aniigo, 
pode ser áté uma pessoa com quem eu tenha laços de paren
tesco, mas, se realmente for culpada, mesmo que eu sinta 
ver um amigo ser um réu e ser culpado, posso lamentar pela 
sua culpa, contudo, serei a primeira a dar as mãos aos meus 
colegas para que assim seja feito. Porque o qúé no~so· País 

· mais está precisando é de credibilidade. E não é certo que 
possamos contribuir para que cada vez mais nós,' políticos, 
a 'percamos. Porque, sinceramente, o resultado da eleição 
de 90 já mostrou isso pelo número .de votos em branco. E, 
tenho a certeza de que, a continuar o nosso trabalho como 
parlamentàr, da maneira como está, vão ser tantos votos em 
branco, que não sei nem como os Tribunais Eleitorais vão 
registrar o resultado. E tudo isso por quê? Nós aqui trabalha
mos tanto. Entramos, às vezes, às 7. horas da manhã para 

'o trabalho e não temos hora para sair. Lá fora to~os pensam: 
Parlamentar não trabalha, Parlamentar só conversa. Então 
isso é um critério que teremos que adotar para que a opinião 
pública possa nos julgar pelo nosso trabalho e não pela opinião 
lá fora. 

Não quero aqui ofender a ninguém, absolutamente, mas 
dizer: não é preciso um Senador prestar juramento quando 
vai fazer qualquer questionamento, mas que tudo que falei 
do meu Estado é, realmente, o que se passa no meu Estado. 

Ao Sr. Presidente, não tenho nada a perguntar, só se 
o senhor tivesse feito uma explanação do seu trabalho. Então, 
só quis dar um depoimento com relação ao que tenho recebido 
através da instituição que eu, pelo menos, considero, que 
V. Ex~ vem prestigiando aqueles estados tão carentes como 
é o nosso. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Obrigado Sena
dora. 

O SR. OZIEL CARNEIRO Senador ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Senador Oziel 
disse que quer falar depois de mim. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- V. Ex• quer 
usar o microfone, por obséquio? 
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O SR. OZIEL CARNEIRO Adot(lndo o critério de 
que os membros da comissão têm o privilégio de falar na 
frente, até que acho isso justo porque estão acompanhando 
o andamento da comissão e vão levantar as questões. 

·Espero que o meu ilustre companheiro Jutahy Magalhães 
faça os seus questionamentos e, depois, se for da minha conve· 
niência, usarei da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães, Vice-Presidente da comiss~o. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente desta 
comissão, Src. Presidente da Caixa Econômica, Sr. Relator, 
Srs. Senadores, vêem V. Ex•' como cearense é. uma coisa 
séria. Cearense está em tudo quanto é canto. Vai até Roraima 
para ser Senadora. 

Outro dia fui ao Amazonas e, como turista, fui fazer 
uma visita a um posto onde índios estavam vendendo peças 
de artesanato e, conversando com uma índia, notei que o 
sotaque dela era um pouco d,iferente. Aí perguntei: De onde 
a· senhora é? Ela disse: "Sou do Ceará." Então mais uma 
cearense! Virou índio lá. , . : 

A St:lnad,ora Marluc~ Pit:to falou um~ coisa que eu serr'tpre 
debato aqui nas CPI. E que se tem a idéia de que CPI é 
feita para acusar, para condenar,. botar alguém na cadeia. 
Não é isso. Talvez o nome até esteja errado: Comissão Parla
mentar de Inquérito. Devemos procurar informações, vamos 
buscar dados de acordo com fatos que nos são trazidos. Agora, 
se no final, chegarmos â conclusão de que.devemos encami
nhar o assunto â Procuradoria-Geral, elaé que tomará aquelas 
medidas necessárias para· uma acusação de fato. Nós', aqui, 
não somos juízes e nem sómos polícia. Estamos, apenas, pro· 
curando fatos para nos informarmos a respeito de assuntos 
que estão em debate. Esta comissão iniciou os seus trabalhos 
em razão de fatos apresentados por um órgão empresarial 
que tratava de licitações. 

Mas, no caso específico, Sr. Presidente da Caixa Econô· 
mica, temos o Plano de Ação Imediata para a Habitação. 
Começo dizendo que tem o mínimo e o máximo de 500 casas 
populares em cada programa, de um determinado agente fi. 
nanceiro ou agente promotor. · 

Há aqui uma relação de inúmeros casos em que ultrapassa 
esse máximo de 500 casas. Em São Paulo; no Conjunto Habha
cional Cocoeira, com 706 casas em Moji das Cruzes. Em Ribei
rão Preto, há um com 622; em Sergipe, outro com 570; no 
Rio de Janeiro e Volta Redonda, 1.096 casas; Bangu II, tem 
988; Nova Alegria, 693; I>om Bosco, 1.324; Estrada de Gam
baíba, 1.260. :renho uma relação grande aqui de conjuntos 
que ultrapassam esse limite de 500 casas. 

Outro fato, que também chama a atenção, é o de que 
a Circular Normativa 132 estabeleceu que a remuneração do 
agente promotor no caso das cooperativas habitacionais 
- será limitada a 4 e meio por cento do custo direto pelas 
atividades abaixo descritas. · 

Na semana passada, um representante de uma coope
rativa mostrou que ela tinha uma remuneração em torno de 
15% do valor da obra, para determinadas despesas como colo
cação de pessoal, escolha de pessoal. Acredito então que este· 
ja fora do que está previsto nesta circular normativa. 

Na semana passada, também tive oportunidade de fazer 
um pronunciamento no Senado e nós estamos numa fase 
em que são denúncias todo dia e quando acordo pergunto 
qual será a denúncia de hoje? Hoje há mais uma. Todo dia 
temos uma denúncia. Mas não quero fazer denúncia, quero, 

apenas, apontar um fato que ,considero que, talvez; não seja 
a melhor maneira dt; executar esse programa. O que diz o 
próprio programa? E um financiamento feito com recursos 
do FGTS. Então passa no Ministério de Assuntos Sociais, 
na Caixa Econômica, da Caixa Económica vai para o agente 
promotor, o qual escolhe a empresa. 

Aí é que considero que esteja um elo errado .. Quer dizer, 
um caminho no meu entendimento que rião é o melhor 
-pelo menos no meu entendimento -não é o melhor para 
defender o dinheiro público por um custo mais baixo e defen
der, portanto, o mutuário, que .é o ponto final da proposta 
feita. 

Temos então dois pontos que são conflitantes: as empre
sas que recebem e que vão executar essa obra falam muito 
e ouço isso a cada instante - que é um trabalho que tem 
que ser feito com muito cuidado, porque qualquer erro de 
cálculo pode provocar um grande prejuízo, porque o limite 
de lucro é muito pequeno. 

Ao mesmo tempo, vimos aqui o depoimento do Prefeito 
de Castro se não me engano - dizendo que a obra no 
séu Município - desse conjlj.nto habitacion~l - sairia, no 
final, a casa, por um preço equivalente a Cr$8 milhões. E 
que ele estava fazendo a infra~estrutura, que representava 
30% dos recursos a serem aplicadós na região, e que nesses 
não haviao abatimento em favor do mutuário; ao final. Mais 
ainda, o Prefeito disse que estava construindo casas pela Pre
feitura, fazendo infra-estrutura por uma metragem de 42m2, 

bem superior do que a que estava sendo executada pela Coope· 
rativa Habitacional. Uma empreiteira, que esteve aqui tam· 
bém, o encarregado da obra; que era o diretor da empresa, 
declimiu que o preço, além da casa ser máior, equivaleria, 
no finai,'a Cr$1 milhão e meio de cruzeiros. São fatos e infor
mações trazidas a nós por pessoas que estão diretamente liga
das à execução dessa obra: o Prefeito, que está acompanhando 
a cooperativa, e também o empreiteiro. 

A minha dúvida surgiu do seguinte: a Caixa Econômica 
no contrato.estabele,ce que não tem nenhuma responsabilidade 
na fiscalização; pode fazer a. fiscalização, mas 'não tem a i'es
ponsaLilidade. Exime-se de qualquer responsabilidade na fis· 
calização. Os recursos vêm da Caixa Econômica, já passados 
à Cooperativa Habitacional, como no caso que vimos ,aqui 

não têm.nada a ver diretamente com a Prefeitura. Então, 
a Cooperativa Habitacional resolve a quem entregar a obra, 
sem nenhuma licitação. Escolhe: "Quero fulano de tal", e 
aí faz a obra. Agora, ela mesma é que tem a responsabilidade 
de fiscalizar; é ela que tem que estabelecer as quotas que 
vão sendo libera.das, pois o dinheiro não vem de uma vez, 
vão sendo liberados os recursos através do que está sendo 
executado. É uma espécie de medição. Se fosse estrada, diria 
medição: Não sou engenheiro, não conheço nada disso, mas 
faz parte da p1edição. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO- É que a própria 
empresa, escolhida pela Cohab, é a fiadora do financiamento, 
é a avalista. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- O Presidente já está 
dizendo qúe é bom, porque tira a responsabilidade da Caixa. 
Mas penso que a responsabilidade da Caixa não é essa, sua 
responsabilidade, no meu entendimento, seria a de encontrar 
uma fQrma de um preço ti:lais baixo, que acabasse por bene· 
ficiar o mutuário, para o qual esse trabalho é feito, tanto 
que a ,idéia inicial é a de fazer esse programa para aqueles 
mutuários de 1 a 3 salários mínimos. Mas como o custo está 
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sendo um pouco mais elevado, pelas informações que tivemos 
dos prefeitos, das cooperativas, dos seus presidel#es, é que 
os mutuários eram aqueles de 3 a 5 salários mínimos, e não 
o que estava sendo previsto. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- V. Ex' me permite um 
aparte? · 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o nobre Sena-
dor. · · 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Apenas desejo aproveitar 
a oportunidade para dizer que a entrada da construtora, no 
caso, é salutar, porque -vejam bem -estão sendo cons
truídas casas para pessoas com poder aquisitivo de 3 a 5 salários 
mínimos. Ora, se entra a construtora como garantidora, fiado
ra, avalista da operação, isso fortalece, sem dúvida nenhuma, 
a segurança da aplicação dos recursos do trabalhador que 
estão no Fundo de Garantia. Isso é positivo e salutar. Era 
o que desejava dizer neste aparte ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- É um ponto de vista 
que respeito, mas com o qual não concordo plenamente, por
que nos testemunhos que tivemos aqui isso não está funcio
nando bem em benefício do mutuário final. 

Aqui tenho a cópia dessa Circular Normativa ... 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o aparte do 
nobre Senador • 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO Para auferirmos 
um resultado melhor, se V. Ex' me permitisse, como Presi
dente desta CPI, já poder-lhe-ia responder com aquelas inda
gações feitas a priori, se não houver nada contrário. 

Passarei às respostas. 
Senador Juthay Magalhães, V. Ex1 leu uma relação de 

empreendimentos onde existem mais de 500 unidades habita
cionais. E o Programa P AIH, inicialmeQte estabele um núme
ro niáximo de empreendimentos de 500 unidades. 

Na Circular n~ 132/90, no seu anexo 1, parágrafos 6~ e 
6.1, há o seguinte: ', · 

"As propostas de operação no programa Moradias Popu
lares deverão contemplar, no mínimo de 25 e, no máximo 
de 500 unidades, caso esteja prevista a construção por adminis
tração direta do agente promotor o limite máximo cairá para 
150 unidades por projeto. Em função das caracteísticas do 
projeto, observados os aspectos relativos à população do cen
tro urbano, localização do empreendimento, demanda habita
cional na faixa de renda a ser atendida, e os pré-investimentos 
já desenvolvidos do empreendimento, poderá ser excepcio
nalizado o limite acima estabelecido, desde que justificativa 
fundamentada nesse sentido seja encaminhada pelo agente 
promotor e aceita pelo agente financeiro. 

Senador Jutahy Magalhães, naqueles conjuntos em que 
o número de unidades habitacionais extrapolaram as 500 uni
dades constam de todos os processos e de todos os dossiês 
a participação do agente promotor nas obras de infra-estrutura 
e saneamento básico, eletrificação e, além do mais, compro
vam, de maneira antecipada, a demanda habitacional para 
aquele empreendimento num valor superior a 500 unidades. 

Deixarei, inclusive, Sr. Presidente, Sr. Relator, ao térmi
no de nossa participação, esse dossiê, com a comprovação, 

através de documentos, de tudo aquilo que aqui estou me 
referindo e vou me referir. 

Consta na CI n9 132/90, no seu anexo 1, nesses dois arqui
vos no 6 e 6.1 a permissão para que se excepcionalize isso. 
Não existe nenhuma irregularidade, nem foi cometido nenhum 
privilégio em relação a esses projetos habitacionais, que é, 
no mínimo, até muito maior, Senador, do que esses que foram 
mencionados por V. Ex~. 

Inclusive, no intuito de apenas refrescar a memória, foi 
feito uma denúncia com relação a isso de cunho político 
- localizado em Campinas, sobre o mesmo. fato. A Caixa, 
de forma paremptória, fez chegar a quem de direito as infor
mações com as provas documentais sobre esse aspecto. 

Segundo tópico, é com relação às licitações. 
Quero colocar para V. ex' que a Caixa Económica Fede

ral, o procedimento licitatório na legislação brasileira só é 
exigido de entidades públicas, conforme preceitua o Decre
to-Lei n9 2.300 de 21 de novembro de 1986, quando ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Um momento, não 
levantei questão de legalidade ... Tanto que no pronuncia
mento que fiz disse: "Está tudo legal". Só não sei se é o 
melhor caminho para se encontrar o melhor preço. Eessa · 
é minha dúvida. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO - V. Ex~ queira me 
desculpar, interpretei mal. Fico muito contente pela sua afir
mativa ao dizer que não houve por parte da Caixa nenhl.\ma 
ilegalidade na concessão dessas operações, porque ela cunipriu 
o que a lei determina. 

Agora, se a lei não está de acordo com aquilo que exista 
de melhor para a sociedade brasileira, deve a sociedade como 
um todo, passando pelo Congresso Nacional, que é a casa 
própria para isso, fazer uma alteração da lei, propiciando 
contemplar entidades privadas, como as públicas, nos pro
cessos licitatórios. 

Senador, tem havido muitas ilações, até confundindo o 
papel de Caixa como agente financeiro do Fundo. Isso está 
muito claro na Lei n9 8.036, de n de maio de 1990, que 
diz quais são as atribuições da Caixa como agente operador 
do Fundo, no seu art. 79 e parágrafos subseqüentes, que diz 
que cabe à Caixa centralizar os recursos do FGTS; expedir 
atos normativos referentes aos procedimentos administrativos 
operacionais dos bancos depositários; definir os procedimen
tos operacionais necessários à execução dos programas de 
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura, esta
belecidos pelo Conselho Curador do Fundo, com base nas 
normas e diretrizes de aplicações elaboradas pelo Ministério 
da ação Social; elaborar as análises jurídicas e económico
financeiras dos projetas de habitação popular; infra-estrutura 
urbana e saneamento. básico a serem financiados com recursos 
do FGTS; emitir certificados de regularidade do FGTS; elabo
rar as contas do FGTS", que é coisa que não existia, Senador. 

Não existia balanço do FGTS. A partir de maio de 1990 
a Caixa Económica Federal segregou as contas do FGTS do 
balanço da Caixa, porque elas se confundiam com o próprio 
balanço da Caixa. A partir de maio, a Caixa Econômica Fede
ral, de forma disciplinada, vem cumprindo aquilo que toda 
instituição financeira saudável deve fazer: faz o balanço do 
FGTS, encaminha-o regularmente ao conselho Curador do 
Fundo, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e ao 
Ministério da Ação Social, como também o faz através de 
um relatório gerencial, indicando, de forma muito aberta, 
coisa que nunca existiu, todas as operações celebradas pela 
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Càixa naquele mês, dizendo o nome do tomador, nome do 
agente, o valor do financiamento, o beneftciário final, a taxa 
de juro e o prazo. Também o fazemos ao Conselho Curador 
do Fundo e ao Ministério do Trabalho e Previdência SociaL 

No último parágrafo, diz: "Implementar os atos emana
dos do Ministério da Ação Social relativos à alocação e aplica
ção dos recursos do FGTS, do acordo com as diretrizes estabe
lecidas pelo Conselho Curador". 

Estou fazendo menção a isso para ficar muito claro quais 
são as atribuições da Caixa. 

Em relação ao casa concreto de Castro, queria dizer o 
seguinte: o Programa PAIH ao financiar todos os custos da 
obra quando digo financiar todos os custos da obra, refiro
me à edificação, à aquisição do terreno e à infra-estrutura 
- limite ao .máximo de 720 UPF. Se houve por parte do 
agente promotor, no caso uma prefeitura, a doação de um 
terreno e a doação de uma infra-estrutura, essa redução de 
custo, que realmente acdnteceu, Sr. Senador, tem que ser 
repassada para o mutuário final, através de duas possibili
dades: ou aumentando a qualidade da habitação construída 
com um número maior e de metros quadrados e dando uma 
melhor condição na divisão dessa unidade habitacional com 
os cómodos com que ela será contemplada; ou diminuindo 
o encargo financeiro do mutuário em relação ao pagamento 
da sua obrigação com o agente finimceiro, que é a Caixa 
Económica Federal. 

No caso de Castro, aconteceu o seguinte: foi financiado 
o custo de 660 UPF somente para a edificação da obra de 
habitação, porque, adredemente, Sr. Senador, a prefeitura 
anterior havia encaminhado documento à Caixa Económica 
Federal responsabilizando-se e comprometendo-se a fazer a 
doação do terreno, as obras de infra-estrutura, as obras de 
eletrificação e as obras de saf)eamento. Então, uma unidade 
habitacional, que deveria ter \20 metros quadrados, no caso 
específico de Castro, tem 30,3 metros quadrados, conforme 
documentação que tenho em meu poder. 

A afirmação do ?refeito de Castro dizendo que hoje ele 
construiria uma habitação de 42 metros ao custo que é apresen
tado, representa uma relação de 4,16 UPF por metro quadra
do, que nos leva a concluir o seguinte: há ausência de informa
ções sobre o regime e as condições da execução e da especifi
cação, que somente através da concessão de subsídios, como 
a doação do terreno e da infra-estrutura e um regime de 
auto-construção poder-se-ia obter um resultado dessa natu
reza. 

Se o Presidente permitir, pediria ao engenheiro repon
sável para expor, se V. E~~ achar conveniente, toda a relação 
de custo da CEF com o apresentado pelo Prefeito de Castro, 
através de documentos comprabatórios que trouxe a esta CPI. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES para mim, o enge-
nheiro vai falar grego. Para o Presidente, não. O Presidente 
pode compreender bem a matéria. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA A minha intenção, 
Senador, é mostrar de forma transparente e provar aquilo 
que estou dizendo. O que acontece é que muitas vezes são 
feitas certas ilações não vou dizer de forma maldosa nem 
quais as motivações políticas que muitas vezes levam a essa 
avalanche de denúncias que inundam o nosso País. Mas, preo
cupado sempre com a transparência, que não é favor, é obriga
ção, coloco-me à disposição. 

. J\l~AHY MAGALHÃES- Ach? que é válido, por 
tsso vat ftcar gravado. No entanto, para mtm é como se estives
sem falando grego. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Sr. Presidente, acho impor
tante, porque houve uma acusação frontal à Caixa Econômica 
e causou espanto na hora em que o prefeito teve oportunidade 
de dar publicidade aos números. Mas quero fazer um reparo: 
em aparte que dei no plenário tive a oportunidade de dizer 
que até há pouco tempo, ficava indagando se o Senador Jutahy 
Magalhães engenheiro, médico, advogado ou economista, 
porque na verdade, S. Ex~ é muito versátil, entende de tudo. 
É modéstia de S. Ex~. Vamos ouvir agora esses números, 
que evidentemente, serão apreciados pelo Senador Jutahy 
Magalhães, já que a pergunta foi suscitada pelo eminente 
representante da Bahia. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA - Além de estar grava
do, Sr. Presidente e Senador Jutahy Magalhães, estou fazendo 
questão de deixar a exame desta CPI e de 140 milhões de 
brasileiros todas as provas documentais de çomo age a Caixa 
Econômica Federal como agente financeiro do Fundo, no 
caso específico da CPI de Obras Públicas. Eu o farei e já 
me coloquei, antecipando-me à disposição do Presidente da 
CPI do FGTS, Deputado Maurílio Ferreira Lima, para, de 
uma fez por todas, ficar muito claro à sociedade e a esses 
grupos sectários que a Caixa Econômica Federal, nas suas 
atribuições, age com muita lisura e muita correção. Isso não 
é favor, é obrigação. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) V. s~., Presi-
dente da Caixa Económica Federal, concedendo a palavra 
ao seu auxiliar, responsabiliza-se perante esta CPI pelo pro
nunciamento dele, como se fossem suas as palavras dele. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Quero dizer de públi
co, de alto e bom som, que me responsabilizo pelas afirmações, 
pelas explicações e pelos documentos que deixarei a esta CP I. 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -A Presidência 
conçede a palavra ao eminente Diretor da' Caixa Económica 
Federal. 

O SR. VALDIR PEDRO A~VES Sou engenheiro 
civil, trabalho na Caixa l:,á~6/a1los como engenheiro. Uma 
vez que fomos instados 1a fazer um estudo em relação ao 
caso específico de Castro, ficamos um tanto assustados quanto 
ao preço apresentado pela Prefeitura, uma vez que a dispari
dade de preços entre aqueles que tínhamos era muito grande. 
Alguma coisa tinha que haver para explicar o fato. 

A conclusão a que se chegou, em relação à análise dos 
orçamentos que fazemos, é que só realmente através de custos 
subsidiados na construção poderia haver uma disparidade tão 
grande. Realmente, foi o que aconteceu, porque fazer uma 
habitação a 4,16 UPF por metro quadrado é praticamente 
impossível, dentro das condições normais de uma empreitada, 
com todos aqueles custos normais que incidem sobre uma 
construção. Foi feito um levantamento em relação ao custo 
CEF nos financiamentos com relação à construção e compa
rado com o mutirão, que é o caso de Castro. Inicialmente, 
no Paraná, numa média do Estado, encontramos 19 UPF 
por metro quadrado, quando o mutirão simplesmente daria 
8,30. Acontece que, de imediato, o leigo que examinar esses 
números estranha: por que essa construção é feita a 8.30 e 
a outra é feita a 19? Há alguma coisa diferente. 
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Então, o que fizemos? Adiconamos a esse mutirão tudo 
aquilo que é subsidiado e que, normalmente, inojdíria numa 
construção feita, digamos, num regime de empreitada, ou 
seja, todos os custos da contrução. Acrescemos as paredes 

as divisões internas que tem um projeto de multirão e 
as divisões internas que tem um projeto normal; acrescemos 
lajes; acrescemos . a diferença de mão-de-obra incidente 
porque no caso do mutirão, não há incidência de mão-de-obra; 
acrescentamos os benefícios desses pesos indiretos. Chegamos 
a uma conclusão interessante: dentro dessa comparação, as 
coisas se equivaleriam. Ou seja, o que estamos aprovando 
em termos de financiamento daria em torno de 19 e, através 
do mutirão, daria 19 ,96. Então, foi uma comparação que fize
mos para que tivéssemos uma idéia dessa coisa todas, porque 
a pessoa leiga estranha. Qualquer pessoa vai estraanhar ao 
se deparar com uma diferença de 8,30 UPF para 19 UPF. 

Mas, de um modo geral, a área de engenharia da Caixa, 
a área técnica através das suas regionais, através de seus enge
nheiros, através de seus arquitetos, faz essas análises, discute 
com os empresários analisa orçamentos, analisa os projetas. 
Esses cuidados, nós temos procurado tomar na Caixa, agindo 
sempre com muita responsabilidade. Temos batalhado nesse 
sentido, visando sempre buscar o menor preço. 

Agora, buscar o menor preço não quer dizer que temos 
que sufocar o empreiteiro para que trabalhe num preço impra

. ticável, porque a coisa acaba estourando mais na frente. 
Então, temos a tranquilidade desse estudo que fizemos 

para apresentar aqui. 
Em relaçã'D a esse caso de Castro, era o que teria que 

dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Continua com 
a palavra o Senador Jutahy Magalhães Pensei que ia falar 
grego, mas dá para entender um pouco- é portunhol para 
mim. E, francamente, não fiquei convencido com a explicação. 

Reconheço que há uma norma, a Caixa Económica está 
seguindo uma norma, pelo menos uma praxe. Agora, no meu 
entendimento, ainda continuo insistindo, não é a melhor ma· 
neira de se encontrar o menor preço. E o menor preço é 
melhor para o mutuário. Lógico que não é o menor preço 
na base de fazer uma porcaria, uma construção que vá cair 
com a primeira chuva. Não é isso que se busca. 

No caso de Moji das Cruzes, por exemplo, o Prefeito 
- aqui está o deputado, que poderá, posteriormente, falar 
com todo conhecimento de causa declarou que já fez obras 
de infra-estrutura que representam mais de 100% do valor 
da obra, da construção daquele conjunto que está sendo feito 
lá. Há outros conjuntos, mas estou falando de um determiriado 
conjunto. 

É um dos pontos, por exemplo, que há um certo desentro
">amento, porque esses conjunto, principalmente os grandes, 
levam aos municípios problemas de infra-estrutura. E os muni
cípios têm que se preparar, através de rede de esgoto,ligações 
de luz, calçamento, etc., para receber esses conjuntos. E, 
muitas vezes, os prefeitos não são entrosados com esse plano 
de habitação que está sendo executado. Muitas vezes as coisas 
passam por fora da administração pública municipal, que é 
surpreendida, muitas vezes. Pelo menos, foidito aqui, e tenho 
que me basear no que foi dito. Teoricamente é uma coisa, 
mas, na prática, às vezes as coisas são bem diferentes. Então, 
tenho que me basear no que foi dito na Comissão. 

Há uma indagação, por exemplo, da Assessoria em rela
ção ao que foi dito: "No caso de Vitória de Santo Antão, 
foi concedido financiamento no valor de 759,39 URF para 
a construção do conjunto habitacional Bairro Novo, e a Prefei
tura contratou com a Caixa Econômica recursos para fazer 
infra-estrutura e urbanização. No financiamento concedido 
par!! aquele conjunto habitacional já não estariam incluídos 
recursos para infra-estrutura e ubanização?" 

Essa indagação é feita em razão de quê? 
v. s~ declarou que quando a prefeitura faz essas obras 

de infra-estrutura que deve se reverter em benefício do mu
tuário. 

O SR ÁLVARO MENDONÇA- Ou em valor da pres
tação menor ou np:ma qualidade maior. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ou no aumento 
da obra. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- É v~rdade, Senador 
Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- mas aí é que está 
o problema. Lá em Castro era para fazer de 20 metros quadra· 
dos e foi feito de 30 metros quadrados. Vem aqui o pessoal 
da própria cooperativa haoitacional e mostra, no Estado do 
Paraná, em municípios próximos, conjuntos que são feitos 
com recursos exclusivamente do financiamento da caixa, atra
vés de todos esses órgãos. Sai um preço "x". Em outros luga· 
res, a prefeitura faz a infra-estrutura e o preço "x" e, às 
vezes, "x" mais "y". Quando a própria cooperativa faz a 
infra-estrutura, o preço às vezes é menor do que naqueles 
onde isso não foi computado. 

Então, cria uma conf\}são. Aí, dizem: "É porque a quali
dade é um pouco diferente, etc." mas a qualidade deveria 
ser praticamente a mesma. Então, se a Caixa não tem o poder 
ou a vontade de .fiscalizar a obra, então, pode dar margem 
a que haja qualidade totalmente diferente. Mas, se houver 
um órgão da Caixa para acompanhar, fiscalizar essas obras, 
talvez houvesse mais uma uniformidade na qualidade das mes
mas. 

Se V. S.' me disser: "Bom, ·a qualidade da casa tal, em 
Ribeirão Preto, é "x"; em Moji das Cruzes é "x" mais "y", 
tenho que ficar calado. Não estou indo lá para ver a qualidade. 
Mas o que foi dito aqui mostra essa disparidade gritante de 
preços e de custos e que essas obras de infra-estrutura não 
estão sendo revertidas em benefício dos mutuários. Isso é 
o que está afirmado aqui claramente. 

Então, é esse o ponto. Quanto a essa indagação que 
foi feita no caso de Vitória de Santo Antão, se V. s1 tiver 
os dados? 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Senador Jutahy Ma
galhães, se V. ex' me permitir, vou responder apenas sobre 
Moji. 

Toda obra e benfeitoria, no que tange à infra-estrutura, 
quando feita através de doação, com a participação 'do agente 
promotor, quero repetir, tem que reverter em favor do benefi
ciário final, que é o trabalhador brasileiro.lsso pode acontecer 
de duas maneiras: ou aumentando a qualidade da construção 
que foi feita - e isso é muito fácil. de ser detectado, porque 
temos em todos os nossos projetos as esp'ecificações de como 
aquela obra foi construída e édificada; ou no aumento da 
metragem quadrada daquela edificação. ' 

No caso de Moji, vai ficar muito claro como a coisa acon
teceu. São 700 unidades, no conjunto, a um custo de 606 
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UPF. A Caixa Económica financiou somente a edificação, 
porque· o prefeito anterior fez a doação da infra-estrutura, 
do terreno, da instalção hidráulica e da instalação elétrica. 

Com 606 UPF, Senador J utahy Magalhães, se construiria 
um módulo habitacional de 20m2• A casa construída em Moji, 
nesse conjunto, é. de 36,97 m2• Então, houve um acréscimo, 
só na área, de mais de 16,97m2• isso, inclusive, consta, através 
de documentos, das especificações contidas no dossiê do pro
cesso. 

Então, o que acontece muitas vezes, Senador, é, como 
V. Ex' frisou com muita propriedade, que as informações 
chegam ao Senado... · · 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Se V. Ex12 me 
permite? 

V. Ex1 pode citar um ex~mplo de que tenha havido menor 
preço quando da comercialização? Um ou dois exemplos, onde 
o adquirente em vez de pagar 720 ou 730 pagou 400? 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Posso fazer essa pes· 
quisa. Como V. Ex' tem acompanhado, durante 24 meses 
de administração do Presidente Fernando Collor de Mello, 
com recursos do FGTS, foram priorizadas mais de 510 mil 
unidades habitacionais espalhadas pelo BrasiL Então, detive· 
me às denúnicas feitas nesta CPI em relação a casos concretos. 
Mas comprometo-me a encaminhar, por escrito, a esta CPI, 
indicando se houve algum caso em que a participação da infra· 
estrutura, do saneamento, da eletrificação, tenha revertido 
num valor menor de prestação. 

Nesse dois casos, houve condição melhor para o compra
dor daquela habitação que está sendo oferecida, através de 
uma melhor especificação e de um maior número de metros 
quadrados nas edificações que foram feitas. 

Em relação a Vitória de Santo Antão, Senador Jutahy 
Magalhães, não tenho os dados em mãos, eles não são de 
fácil acesso. Se soubesse, eu os teria trazido para comprovar 
e dar todas as informações. Mas também me comprometo 
a encaminhar por escrito a esta CPI as informações sobre 
o conjunto Vitória de Santo Antão. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Continua com 
a palavra o SenadorJutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES Sr. Presidente, ago
'ra vou ouvir um pouco. Reservo-me o direito- se for permi· 
tido- de, posteriormente, se eu considerar necessário, voltar 
a solicitar alguma pergunta ou fazer alguma manifestação a 
respeito desse assunto. 

Pediria, então, a V. Ex' que concedesse a palavra a outro 
Sr. Senador. Antes porém, gostaria de fazer uma pergunta 
apenas: foi dito aqui pelo ilustre representante do Paraná 
que o número de inadímplentes desse programa seria grande. 
V. s~ tem alguma informação a esse respeito?. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA Senador, um crono· 
grama habitacional para a construção de casas populares de· 
manda de oito a doze meses. O ·programa foi lançado em 
junho de 90. As primeiras contratações aconteceram em se
tembro; as primeiras liberações ocorrem 30 dias após a contra· 
tação do mútuo. Essas obras estão sendo concluídas agora, 
na maioria das vezes. Tanto é que, das 510 unidades habita
cionais que já foram.priorizadas e contrataaasno Brasil, 

·fm:am entregues aproximadamente umas cem mil unidades, 
com uma prestação ou duas. As informações que tenho da 
área de habitação da Caixa, nos controles de inadimplêncía, 
é que os índices de inadímplêncía estão dentro dos padrões, 

\ 
sem nenhum fato anormal que venha levar a administração 
da Caixa a ficar preocupada com essa liquidez. 

~ - ' ' 
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Mas já existe um 

índice. de inadimplência mesmo baixo? 
' \ 

O SR. ALVARO MENDONÇA\- O índice médio, Se-
nador, da área de habitação da Caixa hoje está na ordem 
de5%. 

O SR. JUTAHY MAGALiíÃES- Nesse caso também 
é de 5%? · · 

O SR. Át V ARO MENDONÇA -Nesse caso, quero 
dizer a V. ,Ex~ que deve estar muito abaixo dos 5%. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Porque, com uma 
só prestação a ser p,aga já haver essa inadimplência, acho-a 
a alta. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- isso é o it do sistema. 

" O SR. PR-ESIDENTE (Ruy Bacelar)- Antes de conce
der a palavra ao Senhor Oziel Carneiro, gostaria, para esclare
cimento, de perguntar ao Presidente da Caixa o seguinte. 
A empre~ vai à Caixa e solicita um financiamento; propõe-se 
a executar um derminado empreendimento de construção de 
casas populares em determinado município; a Caixa faz esse 
financiamento através de uma cooperativa ou através de um 
órgão público. Essa empresa recebe o financiamento ou 
a Cohab -, passa a ser fiadora como V. s~ diz, é uma 
garantia melhor para a Caixa - e faz a comercialização. A 
Cohab ou a prefeitura indicam os mutuários, os adquirentes. 
De posse desse contrato, a empresa, parece-me, vai à Caixa 
e dá baixa de seu débito. As Caixa, então, passa a ser respon· 
sável junto ao mutuário. E a empresa ficasem nada a dever 
à Caixa. O processo é esse, pergunto a V, S•? 

O SR.ÁLVARO MENDONÇA- Pois não, Senador. 
Queria, de forma muito clara, fazer um divisor de água~ e 
esclarecer essa confusão toda por informações deturpadas que 
passam à esta CPI, passam ao Senado e à Câmara. Os pro
cessos de financiamento com recursos do Fundo de Garàntia 
por Tempo de Serviço, figuram, como agentes promotores, 
as companhias de habitação, as cooperativas habitacionais, 
empresas particulares do ramo da construção civil e incorpo
radores de empreendimentos habitacionais , imobiliários e 
de desenvolvimento urbano, entidades de Previdência, cartei· 
ras militares e outras entidades que venham a ser credenciadas. 
Como é que a Caixa participa dos contratos com esses agentes 
promotores? A Caixa é o agente financeiro do Fundo de Ga-

. rantia por Tempo de ServiçO. Vamos pegar esse caso que 
o senhor relatou de uma empreiteira: está configurado aqui 
que uma empreiteira poder ser agente promotor, desde que 
se enquadre dentro dos programas do Governo, dentro das 
quatro faixas, que vão de zero a 2.800 UPF. 

Então, como é que funciona? A empresa apresenta o 
projeto, tem o terreno- ou adquire o terreno com o financia
mento - dentro do limite de até 720 UPF. Liberamos os 
recursos para a empresa; a empresa vai consconstruir um con· 
junto habitacional vamos, aqui, fazer uma extrapolação 
-de 100 unidades. A Cai!a.JitJf!J:Il_<LY.erba.~:leacordo com 
o cronograma·1écnico::financeiro. Geralmente, em média, o 
cronograma técnico-financeiro de uma obra do PAIH é da 
ordem de 8 a 12 meses. Terminada a construção, como é 
que a empresa vai pagar o recurso que tomou do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço? Ela tem duas maneiras de 
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quitar a sua obrigação; aquele que ela fez com o agente finan
ceiro: querendo ficar com todas as casas e pagar ~ vista, ou 
no prazo de financiamento, aquela obrigação que tomou; ou 
comercializar aquelas unidades habitacionais. Cotno foram 
cem unidades habitacionais, Senador, cada unidade vendida 
ao mutuário é uma parcela da dívida que a empresa quita 
com o agente financeiro. 

Então, essa é a forma de comercialização; ela qúita a 
sua obrigação ou pagando à vista ou vendendo ao mutuário. 
E o mutuário é que vai ficar devendo, porque ele também 
tomou um financiamento na Caixa para comprar aquele imó
vel à empresa. que fez o financiamento dentro de um prazo 
de até 25 anos. E como o. P AIH é um programa para baixa 
renda, tem um prazo de 25 anos e uma taxa de juros na 
ordem de até 5% ao ano. E a sua prestação não vai compro
meter a renda em mais de 30%. Por quê? Para dar condição 
ao mutuário final de poder saldar aquela obrigação que ele 
contraiu com o agente financeiro, que é a Caixa. E a empresa 
fica responsável, solidariamente, até a liquidação da última 
UPF que ela tomou para construir aquele conjunto habita-
cional. ' 

O SR. ELqo Á~ V ARES - ()comprometimento sala
rial é de até 30? 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Até 30! 

O SR. ELCIO ÁLVARES Não pode exceder de 30? 

. OSR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Quer dizer, se 
-ele consegue o contrato com o mutuário.dá baixa na Caixa. 

O SR. ÀL VARO MENDONÇA Daquela unidade 
habitacional, por exemplo, se financiei 100 mil UPF para um 
conjunto de • cem unidades, cada casa ·representa mil UPF. 
Entendeu? · · 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) _:_ Entendi, mas 
gostaria de perghntar o seguinte: o dinheiro é do FGTS, é 
dinheiro púb:ic~. Empresta a uma empresa privada. 

O SR. A'f1V ARO MENDONÇA Empresta dentro 
da lei. ~' . 

OSR. PR SIDENTE (RuyBacelar)- A empresa priva
da faz, sem c, ncorrência, uma Cohab, sem licitação, sem 
nada. A lei permite isso, não é? 

O SR. fi{.'Lv ARO MENDONÇA- É verdade! 

O SR. ~RESIDENTE (Ruy Bacelar) Então, fugiu 
da licitação. Agora, quando o imóvel é comercializado, a 
responsabilidade· deixa de ser da empresa e passa a se do 
mutuário. Então, o dinheiro do trabalhador, que é um dinheic 
ro público, pode ser perder pela inadimplência, que é grande 
no País. Se V. Ex; me diz que é 5%, lhe trago um recorte 
do jornal, A Tarde, onde um Presidente da Cohab da Bahia 
declarou que são 48% de inadimplência na Bahia em 93 mi.l 
casas! V. S; diz aqui que é 5%, isso é estranho! 

O SR. OZIEL CARNEIRO Sr. Presidente, uma ques
tão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) V. Ex; tem a 
palavra. 

O SR. OZIEL CARNEIRO- Como V. Ex~, diligente 
que é, evidentemente entrando na questão, .é porque deseja 
esclarecer. Então, gostaria também de ter ,ltma exceção, já 
que não se pode apartear a Presidência e d~r uma opinião. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Sim, mas o Regi
mento, não coíbe o Presidente de questionar, .. o depoente, 
mas tem a palavra V. Ex' · 

O SR. OZIEL CARNEIRO...,.- Não proíbe, mas assegura 
o questionamento prioritariamente ao Relator.. Não vamos 
discutir Regimento ... 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) O Presidente 
também é um membro da Comissão. 

O SR OZIEL CARNEIRO- O objetivo de todos nós ... 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)~ V. Ex; está inscri
to, V. Ex; deseja falar? 

O SR. OZIEL CARNEIRO 
assunto. 

Desejo falar sobre este 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar) Tem a palavra 
V. Ex' ' . 

O SR. OZIEL CARNEIRO ,O que acho é o seguinte: 
já existe na Caixa Econômica tradicionalmente financiaménto 
para casa construída, certo? Então, quando se financia um 
projeto de construção - e no caso aqui tem finalidade social · 
-'- se a construtora vende o imóvel e repassa Ós títulos para 
o mutuário adquirente para que a Caixa faça a cobrança, 
então, o,que acontece? Está implícito que diminuiu a garantia 
real do imóvel exatamente porque ele mudou de dono e o 
novo dono, cuja capacidade de pagamento foi dimensionada 

e até porque há aí uma sabedori<! que se tivesse havido 
no SFH não teria ocorrido a inadimplênciae o questionamento 
que toda a sociedade fez essa éapacidade de. pagamento 
nunca' se altera, porque está limitada a 30o/q da capacidade 
de renda definida na aprovação do projeto até 3 e 5 salários 
mínimos. · 

Assim, acho que o sistema é bom e socialmente muito 
justo. 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Para concluir, 
quero dizer o seguinte, que nesse caso particular, na minha 
maneira de entender, essas empresas construtoras são meras 
prestadvras de serviço. Em sendo assim, sendo dinheiro públi
co, caberia à Caixa, através de suas superintendências, exigir 
a licitação das obras. · · 

Este é meu ponto de vista. 

O SR. ÁLVAROMENDONÇA-Srs. Senadores, pos
so responder, porque isso não pode ficar sem resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Pois não. 

OSR. ÁLVARO MENDONÇA Respeitosamente, 
quero dizer que a Caixa fica adstrita à lei. Quem tem como 
modificar a lei, o Decreto-Leio• 2.300 que rege as licitações 
públicas, não é a Caixa Econômica Federal. Ela pode muito, 
mas não pode tudo, Senador, e neste particular não podemos 
de forma nenhuma cobrar de alguém uma obrigação de fazer 
o que não esteja contemplado dentro da lei. · 

Quero dizer que a lei determina que entidades privadas 
não estão sujeitas à licitação e ao processo licitatório. Agora, 
se fosse dito aqui nesta CPI que a CEF, como agedfe financeiro 
do FGTS, tivesse contratado uma operação com a Companhia 
de Habitação Popular vinculada a um estado ou a um muni
cípio, caberia a esta companhia, ao Estado e ao Município 
proceder ao processo licitatório e, através dele, depois da 
homologação da· licitação como determipa a lei, eleger aquele 
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que ganhou a licitaç?.o -para execu~ar aquCI~ Obra cujO recurso Ó questionamento que estamos fazendo é óbvio, E que 
foi fínanciado peJa Caixa, Cumprindo a Resolução n"' 58 do o Presidente da Caixa Econ6niica foi muíto delkadõ na sua 
Senado Federal, com autorização préVia da capacidade de colocação e não· quis dizer se culpa existe. Compete ao- Senado 
endividamento dada a estados e municípioS~peio Bancô~Cen~ e à Câmara que,,afinaJ de contas sãO responsáveis pela lei. 
tral e às companhias a ele afins ao DTN. Agora1 quero adiantar, e V. Ex~ falou muito bem que esta 

Esse é o protêdimento. Comissão .. ciosa das suas graves responsabiliQad.es. inclusive 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- sr: PrOsidente, í)er- foi competência de~ta Comissão levantàr a dúvida sobre o 

mita-me um aparte) por favor? preço oculto na ocaSião, esta ConliSsáO está elabofandó um 
0 SR. ÁLVARO MENDóNç· A- Pois não, Se,;ador: projeto para espanear essas dúvidas de vez de qualquer tipo 

de licitação e concorrêncja. ~ -- · 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES.,- 1soo está ;:Qntldo, - E, neste momento, em virtude exatamente da posição 

inclusive. na instrução normativa, em séfu item 10..2-92,- letra do nosso :p.obre f_re$idente R~;~y _ Bftcelar, convoco todos os 
"'rt, dizendo que as Cobab apre:sentariiuD edítal de licitação seus membros~ Senadores e :ç>ep!J,_tados. interessa9os no assun-
para construção. to=-;--que déem os seus valiosos subsídios para que passámos 

o SR. ÁLVARO MENDO:-.fÇÁ verdade. fazer um texto e esse será um ato solene. Esta .Comissão,-
-: ào cOncluir os seus trabalhos, varentregar de forma solene 

O SR. JUTAHY MÁGALHÃES - Há algum caS\} em ao Presidente Mauro Benevides aquilo que considero produto 
que essas obras sejam feit.is através "de CÕtiab? · maior da Comissão, que é exatartre"P-te um projeto de lei que 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA _Sim. Temos Cohab aéltbe de vez cem as dúvidas existentes em licitações" CQncor
sim e temos até um exemplo no próprio Paraná~ a Companhia rênéia. 
de Habitação - COHAPAR-: eom licitação, e a respoitsa- Infelizmente, agrave verdade:-o Sr. Presidente da Caixa 
bilidade, Sr. Senador. é da Companhia de Habitação do Esta~ Económica foi até educado - é que .até agora a licitãção_ 
da em fazer a lidtação. - - · o neste· ponto contenlpla da forma como está exposta af _na 

0 SR. JtiTAHY MAGÀUlÃES _É a fiscaliza;.. o? palestra do Presidente da CEF. Então, apenas a guísa de 
<:s" Jq~ormação e o:_m- apêio também na condição de Relator desta 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- A Caixa tem como Comissão, acredito oue seja o mesmo apelo dos Senadores 
responsabilidade acompanhar o cronograma técnico-financei~ Jutahy Magalhães e Ruy Bacelar. os colegas que estão interes
ro da obra e a Caixa só libera a parcela posteriorn1~n~e. ou sados no a'\sunto pr<>eurem tomar conhecimento, a CoritJssão 
seja. depois que tis nossos técniCOS fàiein a'Vistoria da obra Val.foi'neC~r o exemplar, já está elaborada praticamente ·a 
e constatam que a· etapa ffsíéá_previsfa-ilêf45fOTiogfârifa-(~Cnico~ ·_ es:;í'l.!.ttir~ dess~ projeto de lei para que possamos então, até 
financ-eirO fôi ex-ecutada, Depois disSo, é qUe a cEF' faz á ~-onde for possível, entregar um ins~rurncnto legal c!Jspo~do 
liberação dos recursos. sobre concorréncias e liCitações que atenda realmente aos 

o sR: PRES!DEJ'.<'TE (Ruy Bacelar). _Antes de. conce- escrúpulos até étieos e mórais que possam existir em matéria 
de tão alta relevância. der a palavra ao Senador Oziel Carneiro para concluir a sua 

interpelação, quero pedir ao-s senhores que observem a Caixa Dessa maneira, na verdade, temos que noS quedar: a 
d CaiXã está cumJ>riitdo o dispositivo Jegal. Agora. compete Económica, quan o financia um empreendimento desse porte 

a wn órgão público, ex(ge que eS-se órlião reálize a licitaç~.9, a nós~ legisladores, elaborar uma norma legal que amanhã 
0 próprio órgão· publica e é obdgado pCJa legislação, Mas tenha que ser cumprida não s6 pela Caixa, mas j:>ór todos 
quando faz esse financiamento direram,ente a uma Cohab, -- õs ôtganismos envolvidos no problema. 
a uma empresa privada, uma cooperattvat de modo próprio.'- Deixo esse meu apelo~ convoco a atençãu dos meus no· 
pode escolher, pode ditar: "Eu _tomo esse dinheiro,_ mas quem bres pare.ç, no sentido de fornecer a nós, que temos a grave 
vai fazer essa construção, esse empreendimento é a empresa responsabilidade também de relatar a esta Comissão tudo 
"L" qualquer da vida". Essa eriipresa então cOmerdiiliza a que represente colaboração no sentido de melhorar o texto. 
casa. passa ao mutuário. 0 mutuário~-- pagUe· ou não pague, E, a partir de agora, esse texto desse pfojeto de lei está ínteira
:m.a.sela sai debab::o, ela deixa de devei à CEF 0 financiamento. mente à disposíção dos Srs. Senadores e Deputados~ para 
Nesse sentido, v. Ex:~ está dentro da lei, dentio da legislação, que possamos entregar ao Presidente Mauro Benevides, e 
mas v. EX' acha que é certo dois pesos: e duas medidas. a Comissão fará isso de maneira solene, o projeto de lei que 

I . . ·-vai estancar de vez qualquer dúvida sobre concorrência ou nclus1ve esta_ Comissão tcni por finalidade precípua, e 
acredito a mais iinportaiíte, de reformular p_or completo o licitação. 
Decreto-Lei n' 2.300., já témos até um a'nteprójeto em trami- · O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Coneedo a pala
tação na mão dos senhores_ membros da Comissão no senttâo vra ao Sr. Presidente da Caixa EcOriôffilca Federal Sr. Álvaro 
de coibír e tentar melhOrar ou moralizar esSe setor licitatório- Figueiredo MendÇmça. 
do País, que deixa brechas e mais brechas para que haja OSR.ÁLVAROFIGUEIREOOMENDONÇA-Com 
essa corrupção que hoje não é peqUena, acbo que é gritante, sua permissão, Sr. Presidente. quero lhe agradecer e aos mero
está em quase todos os recantos do Pafs. Infelizmente, é a bros ~desta CPI, por reconhecerem. como não poderia ser 
verdade. diferente, que todos os atos praticados pela Caixa, como agen~ 

O SR. RELATOR (Elcio Álváres) - Sr. Presid~nte, te financeiro, na questão que envolve a-participação da Caixa 
gostaria de fazer urna colocação, como-relator. _ _ . nesta CPI, estão dentro da lei, o que deixa ao adminístrador 

Evidentemente. sem participar da fala até ceno poUto público, ao homem público. mais uma vez, a convicção de 
radical da nobre Senadora Marluce Pinto em relação às CPI. que estamos no caminho certo. Agora~ se é preciso melhorar 
tenho muito cuidado e principalmente nesta Coniissão na qual uma lei, também me ofereço, Sr. Presidente e Senhores ruem
tenho a responsabilidade de ser relator. bros desta CPI. para a Caixa1 cortr essa tradição que ela tem. 
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de 130 anos e"a vocação de fazet: o bem~ principalmente dando aqui uma sugestão e não uma comis_s_ão _e:arlamentar de inqué~ 
casa popular, de usar os nossos técnicos--_nat}uilo que esta rito. a~qualquer afirrriação de que há deSVio OU de que há ... 
CPI achar conveniente. Muito obrigado. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Ruy J:!acelar) _Concedo -á pala- , O -SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite V. Ex• um 
vra ao Senador Oziel Carneiro. Lógo depois, Concederemos aparte? -- ~ 
a palavra ao Senador Nabor Júnior. O SR. OZIEL CARNEIRO -Sim, logo a seguir. 

O SR. OZ!EL CARNEIRO- Sr. Presidente e meu --.0 SR.JUTAHYMAGAL!iÃES-É sobreessal'Omis,-
particular amigo, Rui BaGClar~ Sr. Presid(mJ,C'da_ Caixa E~n~ são de sindícância. -
mica Federal, Álvaro FigueiredO Mendonça, Srs·. Parlamen~ 
tares, conheço o Presidente da Caixa há muito~ anos e <:orno' O SR. OZIELCA~'<EJRO Então, V.Ex' tem o 
também atuei no merçado finaUcelr'o. ~sempre acompanhei }'tiVilégio de fios -oar-eSsa ãula. como grande regimeittalista 
o comportamento do ÁJvé).ro, e semPre ·foi excessivaínepte q1.re·é.- - · " 
exigente nas decisões" que l_he cabiam tomar, como Í'epré-sen-
tante do banco onde_ trabalhava

1 
_E não se.tj}i outro _o ~eu O SR~ JUTAHY MAGALHÃES- Tenho o privilég10 __ _ 

componameato, ao ctv::gar à presidência dó maior banco sõciai e a honra de aparteâ~lo. Mas não é aula, apenas quero dizer 
que exíste na América do Su!. 0 que se verificou,. áqui. ·roi que temos as comissões permanentes, e foi isso que até hoje 
exatamente a seguranç~ com que respondeu aos questiona- não conseguimos ainda captar e compreender, a importância 
mentos suaves~ mas muito firmes, desse promotor agradável das comissões pennanentes.-Temos nas comissões permanen~ 
que sempre foi 0 noSso querido Senado;r Jutahy M.a~lhãe~. tes todos os poderes inerentes da CPI; podemos fazer todos 
Desejava dizer exatamente o que o Senador Elci~ Ah:ares os trabalhos de averiguação, pedido de informações, Convo
terminou dizendo, antecipando, como Relator q~ Co'(l1i~~~07 ca~o-de pessoas, através das comissões permanentes. Pode
o que provavelmente deverá ser a q~ndusão, e~ razã? de mos criar subcomissões na~ comissões permanentes, para exa
tudo aquilo que está sendo jogado como de responsabllídl:\de minarmos um detenninado programa de governo, Ag9ra, infe
da CaiXa Econômica FeQeral,_ ser f~i_tO por -aquele 6rgão de lizmente, temos o hábito de não utiljzarmos_a_cqmissão perma~ 
administração fe"deralf em ra~ão .da legislação e dos nor01ativos nente, utiiizarmos, então, o .pedido de convocação de CPJ, 
que determinam a :maneira de aplicar os recursos do fundo essa que já temos. V· Ex• falou em mudança _no Regimento, 
de garantia do trabalhador. rtáo precisa, o Regimento já permite tudo isso, com todos 

Gostaria de chamar a ate_n_ção. nest~ momento~ para verf.. os·poderes constitucionais que 'tem a- CP!. a comissão perma~ 
ficarmos quão _difiçil é a sit_uação da ~conomh\ ~açion~J. I!_ ·-nente também tem. 
sobejamente dito_ por muitos construtores que esse programa, Ó'SR. ELCiO ÃL V f\RES -senador Oziel C~nieiro, 
Paih1 não oferece quase nenhuma rent)l~ilidade aos-_ constru- l?em quer~r perturbâ~lo. porque realniE:nte V. Ex:• tOCO!J num 
tores, mas eles~ no momento. não tendo outra opção porque, ponto snbre_o. qual gost'i\ria de aparteá~lo. No momento em 
no início, quando foi lahçado esse programa, houve muita que V._Ex~ está fa1ando, com_ç sempre, judicioSámente~ quero 
relutância das empresas de constr_u&~o a admitir~.ll"! participar- - declarar, agora, de pUblico, que não vou mais assinar pedido 
do programa. O que se verifica é que prefeitos, políticos, de CPI, al)ão ser que haja um fato determinado e grave 
disputam. evidentemente, que as casas populares sejam feitas ém_t~rm~s nacionais. Tome'lconheCiinento ontem e fiqUei 
nos seus municípios e as -consttUtgras, não tendo outra opção, estarrecido Qe que estamos com 12 CPI ainda para _serem 
para não ticareirí ·paradas, também começam a se inle~essar instaladas neste Senado, quando já temos um sem-número 
por esse tipo de programa~ e surgem muitas delações, mas, delãs."Há Senadores aqui que, num dia só, participam~ Siíriul
às- vezes 1 ou no- interesse de uinã empresa", que, não· tcildo taneamente~ de seis CPI e, evidentemente, o institutO dá CPI,
outra obra para realizar, pretende conseguir um pouquinho de acordo com o texto ConstituciOrial, está ficando inteira
desse programa Paih. ou de prefeitoS. qUe não teildó -tido mente inócuo. E lssó é qpe o ~Senador Jutãhy MagaJhã_es falou, 
a capacidade de se o_rganizarem na sua comunidade para se· com tanta propriedade. Só citO !J.tn cã.Só:TQfeiizmente, quãndo 
habilitarem 4\ esse tipo de programa, também vêm denunciar. se acendem as lâmpadas das câmaras de televísão 1 ou quando 
Há por outro lado, prefei~os! que tendo substituído o se~ há a presença de fotógrafos, estamos vendo que há um inte
antecessor, ou já encontrad,o o projeto em andamento, ou resse grande para transformar as CPt exa._ta-mente em sucursais 
em fase de conclusão_Q.U cQnc)pído, também começam a çolo- de fatos que tenham repercussão na mfdia nacional. E, mais 
car dificuldades sobre Q_ programa e a--·gerar -suspeitas. Para ainda; os depoimentos nesta CPI não obedecem a um cr9no
finalizar, prigteirõ, quero parabenizar, e não fOi surpresa, grama de importância ou de fixação da apuração da verdade. 
sabia_ que o, Alvaro teri,a a segurança? porque sempre foi Seu O jornal publica uma notícia na primeira página, envolvendo 
hábito examinar_ todos os ,p~9ce.,ssoS sobt~ O:s. quais tem, que um cidadão que dá notoriedad~, e cito Q_ nome do ex~Minístro 
decidir, ou para deferir ou para negar. E dizer_que, realmente~ António Rogério Magri, no dia s~guinte é. conVoCado para 
precisamo.s~sePJ- dúviçia1 repensar o problema das comiSSões -a ÇPI. porque virá, evidentemente~ toda a cobertura da rnídi:;t 
parlamentares de inquérito. Primeiro~ porque estãQ pertur- nacional. Quando, através de uma_,comi~são, e disse muito 
bando o trabalho legislativo. peta superposiÇ~() ae comJS~ _ b~rrr _o Senador Jutahy ~agalhãedsj' poderíamos convocar o 
tratando do mesmo assunto. _Segundo_, porque entendo_ que ex~Ministro. ele prestaria o seu esc1aredmento e "não teríamos, 
deveria, primeiro~ haver uma coffiissãõ de sindicân,Çia e_ daí; de maneira nenhuma~ essas lant.ejoulas, que são altamente 
sim. conforme fosse~ ser tr~nsforma_qa em ÇpOJissão parla~ niíiloSa.s pai-a a permanência do CongreSSo, comp entid;:tde 
mentar de inquérito. Aí "'ªi o meu apelo ao nosso grande séria, fazendo com que se subverta totalm~ott;>. a importât:Jcia" 
regimentalista, para que quando chegarmos à reforma çl_a do trabalho parlamentar. Faço esSa declaração, e V. Ex"_ me 
Constituição, que está prevista para 1993, se procure, evi.den- permita ingressar na sua fala para dedarar1 solenemente, Que, 
temente, criar um tipo de comissão, de sindic4ncia ~ já .ficao a. partir ~d~ agora. só assino re~ uerime·nto .,_de criação de CPI 
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no Senado da República se o fato for determinado e, acima 
de tudo, for de grande relevância riacionaL Não posso aceitar) 
de maneira nenhuma. constituiÇão de_ CPC c_omo fOí re'Cei:J.te~ 
mente o caso·tla corrupção, que-expressa: "Para Apurar Cor~ 
rupção no Governo'\ aleatoriamente. E, cOm a devida vénia.
esta comissão, também, baseada na '"Carta ~de~Belõ ~Hori~ 
zonte". se não fosse o esforço notável dos Senadores que 
a integram, tivemos a decepção, no piirr~:eirO dia, ~e vúlficar 
que os autores da '~Carta de Belo Horizonten. ouvidos aqui, 
não_ declinaram um fato concreto sequer. para que tivéssemos 
base para prosseguir o nosso trabalQo. Se não fosse o patrio~ 
tismo dos Senadores que estão tr~balhando nessa comissãp, 
não teríamos riem o resultado que disse há pouco+ que consi
dero importante, ou seja~ exatamente a edição de um projetO 
de lei que vai regular concorrências, licitações. Então, perdoe
me Senador Oziel Carneiro, mas esse desabafo quero fazer. 
Estou me sentindo mal em verificar que o Congressó brasi
leiro, especificamente o Senado da República+ está aceitando 
um tipo de comportamento que é a ínstítuíção"de várias CPI. 
quando ísso é altamente danoso, fazendo com que:o nosso 
trabalho princiPã1, nã.s comissões técnicas e no plenário sejam 
altamente prejudicados. 

O SR. OZIEL CARNEIRO -Agradeço a iiítérvençáo 
dos dois Senadores, também comungo do pensamento do no
bre Senador Elcio Álvares. Não podemos transformar o Sena
do num palanque de campanhas popul~stas. 

Concordo com a observação do Senador Jutahy M~ga
lháes. Aconte<:e que a comissão permanente, como bem disse 
V. Ex~, chama a mfdia nacional para assistir aos seus trabálhos 
e- temas polêroicos. Também temos. nobre Senador Jutahy 
Magalhães, outro grande instrumento para tirarmos as nossas 
dúvidas ou buscarmos a comprovação do que chega· a nós 
como acusação de mal comportamento de servidores públicos; 
o pedido de informaçõeS. Se não --tor-·respondido dentro ~o 
prazo, ou se· for dolosamente, permite que se ínsialire um 
processo de responsabílidade contra o Ministro de Estado. 

Também estou com esse piopósitO. NãÕ.asSinei ~Sta CP! 
a respeito da corrupção;e propus~me ntf9 xtssinar mais nenhum 
requerimento de Comissão Parlamentar de_ Inquérito~ a não 
ser que haja uma comprovação, pelo menos p-alpável. de que 
realmente foi ·com"ctiOo algum delitQ ou ~rime, 

Agora laço um apelo ao nobre Senador ~lo Espfnto 
Sant01 que também está deixando de asSinar, na área: do Con~ 
gresso Nacional, esse tipo de Comissiio P'adam~.mtar de Inqué
rito, até para moralizá-la, não pela atuação das Comissões. 
mas pela vulnerabilidade das acusações que aqui chegam sem 
comprovação. - ~---~---

Para ·concluir~ estou convencido de que nessa questão 
do Paih, nesta questão de aplicação de recurso do Fundo 
de Garantia do Trabalhador, neste programa, a Caixa Econô~ 
mica não só deverii receber um veredictO- de isenção, como 
talvez até de elogio peta maneira correta COIIJ.O está àgindo. 

O SR PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -:Concedo a pala
vra ao Senador Nabor Junior. 

O SR. NABO R JÚNIOR- Sr. Presidente, Sr. Relator, 
Sr. Presidente da C31xa Ecàn.dmiCa. Srs.-SerladOriS~ Srs~~De
putados~ vou procutar me ater ao aSsUnto óbjeto da convo-
cação do Presidente da Caíxa Econômica.- · _ 

Vi a exposi~o de S. S' no_ que tange a essa operação 
de financiamciiito-para a constrUç3o dessas casas. dentro desse 

programa denominado Paih, mas eu gostaria de esclarecer 
uma dúviçla. 

Conforme foi dito, o financiamento é concedido às cooí)e;; 
rativas; às empresas construtora<>, aos siódlcatos etc. Depois 
disso e após a cOnsecução da obra, o finariciamento passa 
a ser concedido ao mutuário finaL A reiaçâo paSsa a ser mutuá
rio/CaiJa EcqriJ5-tilica, ou seja, o mutuário passa a pagar àireta-
mente à Caixa Eeonômica. -

_ Quem é que_ fa~ essa se_leç-ão do mutuário? É a Caixa 
EOOnõmic.a ou a etnpresa que e;,::~c~ta o projeto? · _ 

O S~ ÁLVARO FIGUEIB.Edb -MENDONÇA- 8e
ifador Nabor Júnior o financiamento concedido ao age11:te 
promotor é pago ·com a comercializaçãO das unidades. e a 
Caixa Económica Federal figura em duas vertentes: no finan
cià"tfiento da prodUç.ão, que é ã edificação· dãi CasaS-. e no 
ffri3.ndàmefl:to da comercialização~ dando ao mutuário a condí
çáu; · âtravés de crédito aproptiádo+ de adquirir aquela uni
dade. 

" 9uem faz a análise da condição de pagame~to do mutuá
no~- âtravés do preenchimento de fichas sócio~econôxnicas. 
n•rJ4.lSO- do agente_ promotOr ser uma empresa privada~ é a 
própria Caixa Eccnôriúca Federat quando ela analisa a sua 
condíção de regularidade cem o pagamento de suas obrigações 
para com terceiros, quandô ela analisa, aí de forma ri:tuito 
detida. a comprovação da renda do mutuário para que aquela 

- renda que está sendo apresentada tenha condições suficientes, 
dentro dos parâm-etros em vigor. para pagar a prestação e 
que aquela renda familiar não seja comprometida em mais 
de 30%, com o valor da prestação a ser pago. A Caixa EconôM 
mica é muito criteriosa, muito rigorosa n_essa análise. 

Quando o finaridamento é concedidO a um agente promow 
tor, que é uma companhia de habitação, ou u1_11a Cohab, a 
seleção dos nomes é feita at:ra.Vé"s· daquela companhia, e a 
Caixa se reserva ao direito de cobrar a apresentação dos docu
-mentos comprobatórios em relação á renda, identidade, CPF 
e dados que venham preencher a vida só.Cio~econõmica do 
mutuário: ·· · · - · 

·- o·sR. NABOR JúNIOR_:_ Então, no éaso.de inadim
piênci3, como disse o Presidente da Comissão, Senador Rui 
Bacelar1 que na Bahia chegou a um índice de 48% -estou 

.falando em relação às URB .. 

O SR. ÁLVARO FlGUEIREDO MENDONÇA Não 
digo que a notíêia não é verdadeira,_ mas quero explicar, por~ 
que V: Ex~ affrmou cOm tanta veemêncià, Sr._ Presidente~ 
que eu disse que o índice médio de ínadimplência erã 5%. 

Disse V. EX'-! "Sr. Presidente da Caixa, ontem li nos 
jomais da tarde, de Salvador, uma declaração do Presidente 
da Cohab da URB, dizendo que o índice chega a 48%. . _ 

Temos que fazer um divisor de ·águas. Referi~me à méôia 
do B_rasil, e a Coni.panhfa de Habitação da Bahia, como·qualw 
quer outra companhia de habitação de qualquer Estado brasi· 
Ieiro, pode ter tomado recursos do FGTS. na caderneta de 
poupança, ser responsável pelopagamento daquela obrigação 
ou tê~los transferido ao mutuário final. 

Quero dizer qu-e. enrrelação à Caixa EconômiCa Federal, 
Sr. Senador, esses índices. no Brasil~ não perfazem esse nível, 
porqú'e precisamos saber qual foi a origem do. recurso e de 
quem é a responsabiüdade pela cobrança. Estou respondendo 
apenas por aquilo que sou responsável. 

Complementando a resposta do Sr. Senador Nabor Jú
nior, queria fazer apenas um esclarecimento. 
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O SR._ l'f;A.BOR JGNlOR - Se houver uma inádím~ publicamente que não podiam continuar a trabalhar neste 
plência com índice tão elevado é pô-rque nãõ_:fOi_feJfiradevida País porqu~ estavam sendo extorquidos pelos dirigentes públi~ 
seleção, de acordo com as normas da Caixa EconómiCa. oos; quer seja a nível municipal) quer seja a estadual, ou 

No caso das COhab, a _re_sponsabílidade é da Cohab. Se a fe!=leraL Então ela é muito.abrangente. _O Presidente da 
o mutuário iião pagar1 vai ter que recolher. Caixa foi convocâdo para tratar desse Plano de Ação Imediata 

No caso desse projeto, quando é através de cooperativa, Habitacional, mas como o assunto é abrangente e S. S' pre-
de empresas privadas, a CaiXa Econômica financia o mutuário. tende responder a V. Er ., acho que a pergunta é pertinente. 
Se ele ficar inadin:lplente, será perante·a Ca:íXã Ecorl.ômica, Tem a palavra o Sr. AJvaro Mendonça. 
e não perante o promotor do empreendimento. Q _sR_. ÂL v ARÜ MENDONÇA - Por isso, antecipa-

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA_ Para damente. eu disse, Senador. que me despiria déssa condição 
garantir 0 financiamento temos uma garantia real que é 0 para lhe responder. Quero ver se acabam, de uma vez por 
terreno mais a benfeitoría em prim-eira e especial hipoteca. todas .. essas querei as e essas denúncias sem fun4amento sobre 

· a participação -da Caixa como·agente financeiro do FGTS. 
O SR. NABO R JÚNIOR -Era isso que gostaria que Quero dizer, primeiro. a V. Ex• _que. a Sr Ministra Mar-

ficasse esclarecido. - - garid~ Procópio, em novembro de 1990, delegou à Caixa, 
OSR.ÁLVAROFIGUEIREDÓMEl•i'DÓNÇ~.\:-.:::Mui- além da compêtêncíapara analisar económica. financeira e 

to obrigado. juridiCamente Os projeteS eriéamiti.hados à instituição. a aná
lise técnica dos mesmos. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala- Em relação ã denúncia de superfaturamento no Acre. 
vra ao Senador Eduardo Suplicy. o que acredito que e~teja havendo, e a Caixa já tem dado 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente Senador respostas escritas aos jornais e todos eles as têm publicado 
Rui Bacelar, Sr. Piêsidente Álvaro MénôcinÇa~ na qul:nta-féira na ínü:-giã,-SUÇterfaturarnetlto de denúncias. 
passada, na ComisSão Parhini.entar de InquéritO sobre o Fundo _ Mas para responder de_ forma. objetiva quero dizer que 
de Garantia do Têmpo de Serviço, a Ministra Margarida Pro~ a Caixa Económica Federal, <:orno agente finanCeirO, não con
cópio~ quando indagada sobre as provídênc!a3 que teria torna- trata, ·nas áreas de Saneamento e infra-estrutura~ nenhuma 
do em função <:]~denúncias sob_r~ preços, nas planilhas de obra com empreiteira e nem com construtora. Os agentes 
custos <.ie.qbr~s, ÇQmq, por exe_mplo. no Acre. em Çam·ptnas. tomadores _de rec.u.rs.os são o gove~no estadual e o governo 
em Jundiaí? financiadas com_ }ccursqs do I:undo de Qarat.Ha municipaL 
do Tempo de Serviço, colocou a responsabllidáde da decisão 
sobre a Caixa Económica Federal. Alegou que a rcsponsa- No c.aso.do Acre~ propria~ente ~ito, ~oi o Governo esta~ 
bilidade da análise dos custos das obras.t segundo" o Decreto ~ual quer. t_omou os recursos JUntú a Cat:ga, cabe?~o-lbe~ a 
n' 99.684l90, art. 67, inciso IV, é da Caíxa.Econôm!éa FederaL ~ ~sponsabilrdadde de proceder, atr_ayés de processo ltcrbtat(>no, 
Portanto, ela_tam~m disse que a responsabil~dade qa C_a1Xa --a contratação a. empresa que vma a executar as o ras no 
Económica Federal em quaisquer providências qUe pOderiam Canal da Maternidade e no abastecimento de água da cidade 

de Rio Branco, ser tomadas sobre este caso era i.mportanfe. 
Em função daS denúncias de indícios de sObi'êfat~ra,!!len- Os recursos que a Caixa Económica Federal colo~ou à 

to+ quais foram as providências tomadas pelo Presidente da disposição do G_overno do Ac_re para as duas obras fortun,. 
Caixa Económica Federal para av~riguar, de fo_rma Pt:"ecisa. prittleifO. para o Canal da Maternidade, 2_ bilhões e 700 mi
se isso ocorrera ou não. - lhões de cruzeiroS, em 17 de setemb,ro de 1991, com um cremo~ 

grama de obras de 12 meses; segUndo~ para a obra de abasteci-
O SI\. ÁLVARO MENDONÇA -_Sr: Presidente desta mento de água em Río Branco, <5 bilhões e 600 milhões de 

CPI~ o Senador EdUar-do Suplicy está dando-rn~ a oportu~ cruzeiros. Então, essas duas obras representam somente 19% 
nidade ímpar de me antecipar e apresentar algo que já tenho daquele total que tinha como escopo a denúncia, que era 
por escrito, destinado à CP! do _FGTS. onde prestou depoi~ de 110 milhões de dó,ares, Faltou~ entã(), para não dizer outra 
menta sobre a partidpaçãoUa Cã.iXa cOmO-agente-financeiro coísa, muíta sensibilidade numérica, porque 110 milhões de 
nos financiamentos do Acre e do Amapá, Não me nego a dólares representavam. em 1991, 25% de todo o orçamento 
responder à pergunta do Sen~dor:, ma~)- salV~_pl~lh~~_j';IíZo, do FUndo, no Brasil, para as obras de saneamento e infra~es
esta CPI foi instalada com outro objctívo, e a Caixa lo1 chama- truwra~ depois, não se poderia destiitar 110 milhões de dólares 
da para ralar sobre as operações do Paíh. Mas. quero dizer para o Estado do Acre. e para muito poucos estado da Fede
ao Senador que m~ dispo desta condição para responder a ração-isso seria possível, porque a Resolução n~ 58 do Senado 
S. Ex~ a indagação que me faz. - acredito até que V. Ex~ tenha contribuído para que ela 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, a Co
míssão Parlamentar d~).Oquérito, pelO quC ·entendo, destina-se 
a analisar problemas de irregularidades em Qbras públicas. 
Se1 nesta oportunidade~ por uma questão de ofdenação dos 
trabalhos da CPI, só se puder fazer perguntas sobre habitação, 
eu me aterei apenas a es!.(: assunto. Mas se p;Jder fazer indaga~ 
ções sobre o que c:s.ta CPI .aQrangc, então a pergunta é pcrti~ 
nente, 

O SK PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - A CP!, como 
V. EX' acaba de dizer,_ baseou~se em uma carta-de_ ~elo Hori~ 
zonte em que empreSas priv8.d-ãs~ ~empreiteiros, declararam 

hoje exísta -· determina1 com muita clareza~ que eu, agente 
financeiro do Fundo. para contratar obras com estados e muni

~cipios~ tenho que ter uma autorização prévia daquela resolu
ção. Quando os contrata.n}es são o estado e o município, 
quem me dá essa autorização é o Banco Central; que qUando 
é uma companhia de habitação e saneamenw ligada ao estada 
ou ao município, quem dá essa autorização é o D11'f_. E a 
capacidade de endividamento autorizada pelo Banco Central 
foi do mesmo valor pelo qual a Caixa Econômica Federal 
contratou as operações. 

Então. a Caixa Económica analisa o projeto, fazendo 
uma: comparação, que é algo que é utilizado. há mais de vinte 
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anos no mercado, desde o extinto BNH, de obras similares. 
A responsabi1idade pelos custos dessa obra em reta_ção ao 
edital que foi publiCado pelo gov_erno estadual, ou Jl quaiquer 
outro edital publicado por governo eStáduais e municipais 
-porque é deles essa atribuição- não é da Caixa Econômica 
Federal. 

Quero dizer, Sr. Senador, que trouxe aqui a denúncia 
que, na verdade~ não é denúncia. E um requerimento de 
sete deputados do Acre em que 1 em nenhum momento, eles 
fazem alusão a: superfaturamento. Eu já estava me preparando 
para a CPI do FGTS, porque me antecipeí - V. Ex• sabe 
disso- verbahhente e por escrito, e tenhO agui a manifestação 
de sete deputados do Acre. Se. V. EX'-: permitir, eu_ a-lerei 
rapidamente, parn que fique- muito -clara a posição da -c~_~xa. 
Lerei uma parte e também permitítef ·ó· aCesSb a es~ docu
mento, que é um documento público1 e fiêará clara}! minha 
posição. A mín~a iriterlçãô _n~o ·e-~faz~r-_qÜetelas nem_criar 
constt.angiméiito ·a queoi" quer que seJ3., é apenas fazer valer 
a verdade e a transparência dos fatos. · 

Eis aqui o documento da Assembléia- Legislativa, que 
diz o seguinte: · 

·~Os Deputri.doS )~staduais qtÍe- ·a esta subscrevem 
no exercício da atividade parlamentar e na preservação 
dos interesses do Estado e do GoVerno do Acre, com 
o devido acatamento, vêm a V. Ex~"7':-isto foi à~finíStra 
Margarida - expor~ notificar e, aô final, requerer o 
quanto se_segue: _, 

A Comissão Pennanente de Licitação, investida 
de poderes absolutqs 9-e decisão, p~lgs quais, itldusive, 
não admitiu recursOs tle suas deçisp~s. fez publicar no 
Diário Oficial nM 5.596, de 15 de agosto de ! 991, aviso 
de Edital de Concorrêhcia n• 1191, 'da Sanacre, tendo 
como objeto execução de obras civis e montagens hi
dromecânicas e élétrícas referentes à ampliação do sis~ 
tema de tratamento de água. 

Verificando-se as condições estabelecidas no Edi~ 
la!- o edital é de rcsponsabílídade do Estado- cons
tatou-se que as exigências nele contidas, referentes ao 
capital social 1 no valor de um bilhão de cruzeiros, bem 
como a idoneidade finaceira e capa~itação técnica dei
xavam-de contemplar asempresasdo,Estado do Acre." 

Este é o escopo do requeriment-O- asSinado pelos sete 
deputados, que fizeram essa notificação à Ministra Margarida, 
que a encaminhou à CaiXa EconómiCa F~ik:raL · 

Recebi no dia 23 de outubro de 1991! também da Assem
bléia Legislativa do Estado do Acre, um manifesto de 14 
deputados. Eles dizem o seguinte: 

'"Náo deixou de causar estrariheza e espanto a ati
tude inconscqüente de sete deputados com assento nes~ 
ta Casa, que em honra de lamentável iosensatezendere~ 
çaram às autoridades do Governo Central um docu
mento em.que se posícionam contra o envfo de recursos 
federais para o nosso Estado. e mais precisamente, 
para a execução_ ôas obras de ampliação do sistema 
de tratamento de água de Rio Branco e urPanização 
do Canal da Maternidade." 

Assinam 14 deputados~ e constam, inClusiVe~ os partidos 
dos quais eles fazem pa~te. . . . _ .. . . -- . 

A Caixa é·muito criferios:aém tudo o que faz. O contrato, 
Sr. Senador, foi aSsfiitiCfO rió dia 17 de setembro e é~ cláusula 

se liberar a primeira parcela de uma qbrigação contratual 
_só 30 dias após. Em função disso, a Caixa Económica Federal 
encaminhou ao Ministéri.Q. da Ação Social a solícítação do 
pronunciamento daquele Ministério dizendo se ela deveria 
sustar ou não a liberação de alguma parcela com essa simples 
JlQtificação. Adredemente~ eu sabia que não~ porque a Consti
tuição. no seu art. 25, determina que a União não pode inter
ferir nos negócios de um estado ou de um munícípio; e como 

_ há o edital de licitação e a contratação da empreiteira é cte 
inteira responsabilidade do estado e do município. não haven
do nenhuma demanda judicial spbre aquela notificação feita 
pelos sete deputados, como uma medida cautelar, uma limi~ 
nar, oq, uma ação popular, eu sabia de antemão que não 
poderia tomar nenhuma atitude. Mas, _por critério e zelo, 
aguardeí, e a primeira parcela para essa obra só foi liberada, 
Senador, na segunda quinzena de novembro. Praticamente 
sessenta dias após a assinatura do contrato. E só fiz. depois 
de parecer - que também consta aqui na documentação -
do consultor jurídico do Ministério da Ação Social autorizando 
ª.Caixa, Económica Federa! a proceder à liberação. como 
não poderia deixar de ser. 
· ' ÊntãO, -ãdio estrafiho e causa espécie) que esses sete depu

tados- e não faço nenhum juízo de valor, nem estou fazendo 
nenhum julgamento não tenham entrado com uma ação popu
lar. Por que eies não entraram_ com uma demanda judicial? 

A Caixa· Económica Federal. nesse particular~ não tem 
nenhuma participação, não tem nenhuma ingerência e quero 
dizer que, realmente, é extremamente triste envolveram, de 
forma maldosa, uma instituição de 130 anos em uma coisa 
que até os leigos têm condiçãO de ver _§-w _enxergàr que ela 
não tjnhaa mínima Participação. · · . 

Quero_ até, Senadpr, se V. Ex• permitir, também lhe dar 
todo o~ a·cess"o às provas documentais daquilo que estou aca
bando de dizer, não só a estas, como a quaisquer outras 
que V. Ex~ precisar, e que requisitar através de requerimento. 
ou sem requerimento, e até mesmo nas ligações telefónicas 
que nos damos de vez em quando, para esclarecer alguma 
dúvida, a minha intenção é contribuir com o Senado, com 
V. EX" e com a sociedade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - A minha intenção, 
Sr. PresJdente, é a de procurar cooperar1 ind_usive em_ defesa 
dos _intete~ da Caíxa Ecoriôm'íi.á e da adffiinistração dos 
recursos públicos. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Fico agradecido. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- V. Ex• mencionou que 
a Caixa E_conômica Federal procura fazer estudos compa~ 
rath·os de custos de obra~ antes da liberação dos recursos. 
EU-pergunto se. por exemplo. no caso das obras de sanea
mento e dos córregost tanto. de Qunpínas corno de Jundíafj 
foi feito esse estudo comparativo. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA -Sr. Senador, quero 
respondei a V. Ex~ que os mesmos critérios utilizados nos 
estudos comparativos de Campinas e Jundiaf foram utilizados 
para a concessão de recursos para os sete córregos. à prefeita 
Erundtna. E foram os mesmos utilizados para a concessão 
de financiamento ao prefeifó de Vitória~ no Espírito Santo. 
que é o Sr. Vito r Buaiz. Quero dizer a V. Ex" que os critérios 
utilizados foram os mesmos. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Muito bem. Sr. Presi
dente, caso seja feita uma comparação cuidadosa pela Econó~ 
mica Federal, quem sabe com o auxt1ío do Tribunal de Contas 
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da União+ entre os preços unitários das obras de Campinas 
e as de São Paulo, e as de Jundiaí e as de São Paulo. eu 
pergunto em sendo constatada um~ diferença significativa de 
preço, o que é que poderia acontecer. Porque eu conferi isSo, 
Sr. Presidente. 

Conferi que se a·obra do córrego Anhunias; de Campinas, 
que foi contratada por cerca de 63 milhões de dólares, fosse 
feita com os mesmos critérios de c:ustos de o_bras_ sirnil&res, 
por partes, porque a obra não é ex:aramente a inesmat aplica
dos em São Paulo, essa obra poderia ser feita por, talVez~ 
20 milhões de dóJarçs a menos.~ ObviameÍite~ nãO sou '<!nge~ 
nheiro para conferir _isso j más eSSe cál-culo foi feito e~ cóiiVer~ 
sas com engenheiros - não o(J.Cialment~, quero esclarecer) 
não foi eStUdo oficial da prefeitUra·- mas eu tive o. cuidado 
de conversar com engenheiros que examinaram as diversas 
partes das obras de_Campinas, em especial- porque aí eu 
fui inais a fundo e ar yetifiquei que aquelas obras, pela infor
mação que me foi-dada por técnicos, poderiam ser feitas por 
40 milhões de- dólares. aproximidariténte. Inclusive, em decor
rência disto, fiz uma representação para que a Procurado
ria~Geral da República examine o fato com o devid.o rigor 
-isto em janeiro ·pa-ss-ãdo. 

Como isto fof público, eu pergunto se a Caixá Económica 
Federal, tendo conhecimento desta solicitação à Procurq.doria, 
tomou alguma iniciatiVa de ve:iificar se houve ·essa disparidade 
de cust-os. Fui informado, pela Procuradoria~Geít~:l da R~pú
blica, que foi solicitada a informação, ~àntoao Ministério 
da Ação Social, quanto à Caix.a Económica Fe~erall quanto 
à Prefeitura de Campinas. Gosfaria -de saber qual foi a infor
mação já levantada pela Cáixa .. 

E, Sr. Presidente - não me iii ove nenhuín ânimo de 
acusar esta ou aquela pessoa - o que eu gostaria de saber 
é: se for efetivamente constada essa disparidade_ de preços. 
poderiam a Prefeitura, a Caixa e a e1npresa, no caSo a CBPO, 
que é do grupo Norbcrto Odebrecht, que também fez a obra 
no Acre, fazer utria- renego,ciação dos :termos_ se ficar compro~ 
vado que a obra poderia ser feita por menor valor. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA -Sr. Senador, é bom 
que fique tudo muito claro, para evitarmos que s'e ·confunda 
a opinião pública com jogo de palavras. As obras nos córregos 
para os quais foram concedidos recursos-· à Prefeita Erundina 
-e se o foram. is.to se deu porque a Prefeitura de São Paulo 
fez por onde ter acesso a esse ~rédito e apresentou toda aquela 
documentação que a Caixa exigia pará e1a tet acesso àquele 
financiamento -São diferenteS, Sr. Sehá.dort p-orque em São 
Paulo há a canalização de c6rregos a c-éu aberto; em Campiria~ 
e Jundiaí, são obras de esgoto, inclusive com galerias de até 
4 metros de profundidade. Então, eu queria que fieàssé ·muito 
clara esta colocação. " 

E quero dizer, respondendo ã pergunta que V. E~ me 
fez, que, independentemente de ter recebido a solicitação 
da Procuradoria~ Geral, cioso e criterioSo das minhas funções 
<:orno Presidente da instituição, eU já Unha determiriado ao 
meu órgã·o técnico;-que é, especificãmerite", aárêa --de sf.mea
mento e desenvolvimento urbano, que fizesse. mais uma vez, 
de forma exaustiva, o cotejámento de custos naquilO que é 
de responsabilidade da Caixa Eco-nómica Federal. 

Entã0 1 em relação ao córrego de Anhumas, quero dizer 
que os levantamentos de custos que foram feitos sãO compa~ 
t{veiS com os preços de mercado praticados na época: para 
aquele tipo de obra. Se o Sr. Presiõe.nte da CPl permitir, 
eu invoco o testemunho público do Diretor de Saneamento, 

que está aqui ptesente, para ele adensar os esclarecimento 
no campo técnico dentro daquilo que o Senador Suplicy achar 
conveniente. Ele pode confirmar a informação que estou dan~ 
de. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Se o Se-" 
Suplicy considerar necessário) tereí condições de permi'tir. 
Agora) se o Senador Suplicy achar que não é necessária essa 
informação ... 

0 SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eu gos
taria de fazer um requerimento que possibilitará desvendar 
esta história com a _maior_ precisão técnica possível. Eu fiz 
uin levantamento dos preços praticados pela Prefeitura de 
São Paulot avaliando aquelas partes das- obras do córrego 
de Anhumas que são compatíveis com as obras feitas pela 
Secretaria de Vias Públicas da cidade de São Paulo. Não pro
priamente aqueles sete cónegos, estou falando de outros. 
Então, houve diferenças, como, por exemplo: 

"interceptores orçal!QS em nove bilhões e pouco 
no edital~ e que poderiam ser feitos por seis bilhões 
e pouco pelos critérios da Prefeitura; 

estação de tratamento, de esgoto orçada em seis 
bilhões e pouco no edital, e que, de acordo com os 
critérios da Prefeitura. poderia ter sido feita por quatro 
bilhões e quinhentos; 

lúnel Leiner orçado em um bilhão e quinhentos, 
que poderia. pelos critéi'ios da PrefeitUra, ser cons
truído por 721; 

estação elevatória or~da em 273 .milhões no edi~ 
tal, que poderia ser feita por duzentos e cinqüen:ta 
e dois milhões de acordo com QS critério.:l da Prefei
tura." 

A soma dessas diferenças de quatro itens perfaz um torai 
de seis bilhões e_ meto. o que representa um acréscimo de 
55% em relação aos preços praticados pela Prefeitura. 

Obviamente. Sr. Presidente~ não sou engenheiro e espe~ 
cialista nesta área, isto foi colocado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite-me V. Ex• 
um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? (Assentimento 
do orador.) Se V. Ex• já está fazendo uma indagação a respeito 
dessas questões. Se o Presidente da Cáixa Económica Federal 
considerar que o Direto,r_ de Saneamento está em çondições, 
no momento, de responder, tudo bem. Agora~ se não estiver, 
solicitaria a V. Ex~ que encaminhasse à Mesa um requeri~ 
mente. por escrito~ de informaç-ões. Porque poderíamos fazer 
esse requerimento de informações aJravés da Comissão, para 
que V. Ex-~' não tenha que fazê-lo no plenário. 

O SR. EDUARPQ Sl]PLI<;Y- Não, mas faço, de 
_ pronto. o seguinte requerimento que encaminharei, por 'e"scri

to. mas já para Conhecimento: que a CPI solicite ao Tribunal 
"de Contas da União que faça uma auditoria sobr~ os custos 
das obras de Campinas, de Jundiaí -a do Acre já está fazendo 
-para compará-los com cust-os de obras simílar~s. para verifi~ 
car se os preços são condiz.entes_com a prática de merçado .. 
E que o Tribunal de Contas da União. se porventura -espero 
que tenha - necessitar do auJ01io de um organismq_ técnico 
especializado, que solicite ao IPT, relacionado à Universidade 
de São Paulo, que possa assessorar para avaliação destes cus~ 
tos. Será a maneira. acredito, imp-arcial. independente. de 
termos a resposta adequada para isso. 
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O SR. JUT AHY MAGALHÃEs·-\( Ex• poderá faz:er 
isso- de imediato, e a Comissão, ate-ndendo à solicitação de 
V. Éxt. encaminhará O seu requerimentó ao Tribunal de Céin
tas da União. 

O SR. RELAT01l. (Elcto Álvare5) -__:: si: Presidente, 
como Rclatot'j -t.:m-gostaria de uma ligeira intervenção. 

o·sR. PRESIDENTE (Ruy Bace!ar)- Conéedo a pala
vra ao nobre Relator, Senador Elcio Alvares. 

O SR. RELATOR (Elcio ÁlvareS) -Não obstante a 
presença sempre muiio dinâmica, muíto atu~nr~-~C?. Sena~or 
Eduardo Suplicy) justajj,Crite -Qe.ste .momento está surgindo 
um ponto que tem sido objeto do meu questionamento nas 
CP!. 

Esta CPI objetiva apurar fraudes nas licitações e roncor~ 
rênctas. É o processamento de formação da licitãÇão de con
corrênclai. Tanto que-. vaffi6~{tet, agora,-um ·rrãbalho -indu~ 
sive, convocamds, cotn riú.litâ-satisfação; a presença do Sena
dor Eduardo Suplicy -~ preparado nesta Comissão, a elab<r 
ração de um projeto de tei para- dispor sobre concorrência 
e licitações e evitar,- exatamente~ esses problemas que surgem. 

Então, o objctivó desta Comissão 1 quando foi proposta, 
foi ex~tame~te,_ o de ~purar _fraudes !las çqn~Q,r_rências e Hclta
çóes. E evidente que o Senador Eduardo Suplicyt no exercício 
do seu mandato, S. Ex" poderá req-uerer ;._mas ficaria meio 
deslocado dentro .desta Comissão - esse pedido. Aí seria 
um caso ·de corrupção, na hip~tcse. m'as ~3.{_>- seria a nossa 
Comissão, que é encarregada de apurar fraudes nas concor~ 
rências e licitações~ o cenário própriO para COlocação do reque
rimento. 

Gosrai'ia de diZei, se-m nenhUm eillbargo~ mas -apenas 
pelo prazer do debate com o Senado Eduardo Suplicy} que 
essa questão de variação de preço, se alguém quisesse fazer 
uma colocação no sentido contrário ...:.... e isso sei da deicação~ 
da honestidade do Senador Eduardo Suplicy - o IPTU, de 
São Paulo, é diferenté do IPTU de Recife. Há uma variação 
local. 

QuaildO estive aqui oé:sta ComiSsãO ~ nãó ··wu e·nge
nheiro~ coloco-me igual ao ;ienador Jut.ahy Mag.alf!ães, de 
vez em quando pretendo entender de alguma coisa qo ramo 
geral aconteceu um fato aqui surpreendente. os números 
da hidrclérica de Xingó não fechavam com. os números_ da 
hidrelétrica do Paraná. E por força da relatoria, tive que 
tomar conhecimento de aEguns detalhes locais que alteram 
profundamente o preço das obras. Evidentemente. a indação 
do Senador Eduardo Suplicy tem a sua relevância. Mas Cu 
go.staria de .colocar - s_e me permitisse a Presidência - que 
estamos exatamcnte objetivando encontrar irreg!Ilaridades 
dos contratos e licitações. A vinda- do Presidente da Caixa 
Ecori6miCa Fede_f,al €:Siá]ustaffiefitê~ dentro desse enfoque. 
Houve dúvida em contratos celebrados para co·ncessão de 
verba do FGT!> e o Presidente da Oiixa Económica Federal 
está respondendo neste mo01ento, _ _ _, 

Então, este- po-nto de que houve sobrefaturamento ou 
o preço não corresponde à realidad~, ou q~e~ na yerda4e, 
aconteceu alguma coísa _que alterou_ a linha çontratv.al, eu 
gostaria de ponderar ao Senador Eduardo Supticy, com toda 
estima, com toda a admiração, que, Infelizmente, no âmblto 
da nossa ComissãO, qóe está Prestes a encenar o seu traba1ho, 
caminhando para esse projeto. para o qual solicito·a Sua parti~ 
cipação muito atívi, pãi'ã darmos a redaçào final, que vai 
ser o grande produto desta Comissão: A ffnaHdadê da nossa 

ComiSsão é estudar irregularidades nos contratos de concor~ 
rência e licitação. 

__ _ O SR. EDUARDO SUPL!CY-;- É ~xatamente por esta 
razão que estou formulando~ esta pergunta, Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (Elcio Álvares)- O episódio se rela
ciona com essa questão de preços diferentes? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Exatamente, porque 
-o que acóntriceu élll Campinas -e-Jundiaí se relaciona a proble· 
mas com as grandes empresas construtoras. cuja finalldade 
é de realizar operações lucrativas. acumular capitais: 

Essas empresas~ naturalmente, se organizam junto aos 
diversos organismos municipais, estaduàis,' federais para se
rem contratantes de obras. A minha intenção, Sr. Presidente 
da Caixa Económica Pcd€.-ralt é de procurar tornar isso_ da 

_forma mais transparente possível, inclusive! para cooperar 
sobre_ a maneira como a C,ab:a EcOnOmica -Fideral precisa 
agir, de maneira não estar beneficiando a empresa a, b, ou 
c. 

Que_ro dizer aos Srs. Senadores, membros da Comissão 
e ao Presidente da Caixa Económica Federal. que tive o cuida· 

--do, por exemplo, de fazer uma visita ao Prefeito de Jundiaí 
-e ao de Campinas sobre este assunto. O Prefeito de Jundiaí 
me disse: "Olha, tivemos aq4i umagrande inund~ção no ano 
'Passado. SoliCitamos à Caixa Económica Federal que nos aux:j. 
liasse,'rapídameote, a resolver esse problema. Tivemos uma 
assessoria. A prõpria Superintendência de-Campinas nos apreM 

·-sentou uma planUha de custos. NJq _foi nem a Prefeitura. 
Não foi a Prefeitura que apresentou a planilh_a _de custos, 
fo~ a Superintendência da Caíxa Económica Federal, em Cam
pinas", 

Como tem sidO comum nessas ocasiõ.es, :npresas intercs~ 
sadas começam a assessorar as Prefeituras; e assessoram mes-
mo, assessoram fazendo o plano de saneamento relativamente 
àquele.córrego. Tenho conhecimento disto. Isto me foi inforM 
mado por Prefeítos. O que movem estas empresas'! Ela5 têm 
a vontade de construir~ de serem contratadas. Essas empresas 
se movem em Brasília, se movem, no âmbito da Caixa Econó~ 
mica Federal. no âmbito do :Vfinistério da Ação Social. Sabe
mos disto. 

Então, como o Congresso Nacional vai procurar cooperar 
com o Poder Executivo para que as ações de influência destas 
empresas sejam feitas à luz do dia, de forma mais transparente 
e lícita possível? Porque a ação dessas empresas - o Presi~ 
dente da Caixa Econômica Federal sabe bem; e se não sabe, 
então, podemos informá-lo- começam a agir desde o âmbito 
do Congresso Nacional e do Poder Executivo, na_ hora_ ~m 
que apontain como destinar recursos do orçamento para o 
-Brasil todo. Procuram influenciar Deputados e Senadores para 
isso. 

Então, Csta questão. Sr. _Presiden~e, ~ da m~lor tmpor~ 
tãncia que venhamos a saber com clareza até para que. na 
hora de fo· .larmos o Orçamento, estejamos conscientes 
disso, para que possamos ver quais as prioridades sociais, 
as análises de custo e benefícios adequadas. que devem ser 
levadas em conta pelo Poder Executivo, pelo Congresso Na
cional, pelo Ministério dit Ação Social e pela Caixa Económica 
Federal. 

Então, este é o objetivo da minha indagação. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala
vra ao Sr. Álvaro de Figueiredo Mendonça, Presidente da 
Caixa Económica Federal. 
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O SR. ÁLVARO OÉ FIGU.E!REDO MENDONÇA
Então, se V. Er está me questionando sobre o edital e a 
licitação de .construt'ºra, de cmpreiteira e e~rilpresas Hgáiôas 
à construção civil, quero dizer, primeiro, a V. Er- já disse .. 
várias vezes, espero· que seja esta a Ultima vez, porque já 
está ficando um assunto muito repisado- que a Caixa Ecoriõ-
mica Federal, instituiÇão de cento J! trinta anos de ~xistênda~ 
não contrata nenhuma obra com ~nstrutora nem com ernprei~ 
te ira para as obras de saneamento e infra~eSifcitura. 

Segundo está_muito claro na Constituição, no ·seu art. 
25., que a Caixa EcondmiÇa Federal ou 9 Governo) ou enteS 
do Governo Federal não podem interferir erif"ãto.s de gestão 
de governos estaduais e municip~is. h atribuição específica 
dos Estados e dos municípios de fazer editais de lkitação 
e contratar empresas construtoras depois do processo licita
tório para executar as obras de saneamentQ e ínfra~estrutura. 

Terceiro Em relação à denúnç::ia que V. Ex~ fez, dizen-
do que o Prefelto de Jundiaf havia dito que quem apresentou} 
antes da obra ser executada, as planílhas de custo ao Prefeito 
de J undiaí para, possívelmente, favorecer, segundo colocações 
do próprio Senado('. inclusive envolvendo o próprio Congresso 
Nacioual1 a, b c ou d, eu gostaria que o nobre Senador Edu~rdo 
Suplicy * dentro dessa transparência que tem se~mpre paulada 
a sua vida pública. e a responsabilidade que o Senador tem 
em relaçãç:> aos atos que pratica e as afirmações que diz, que 
o fizese por escrito através de denúncia. Porque, dessa forma. 
a Caixa Económica Federai terá como apurar a respon~sa·
bilidade, e j no caso de não apurando a responsabilidade cobrar 
daqueles que de forma levía,_na, ousada e atrevida, usa!!l o 
nome da institUiÇão com· ouü;os fins que não são~aqueles que 
a instituição tem dentro das suas atri~uições. 

'Nobre Senador, sei que V. ExJ tem imunidade, ~i que 
V. Ex está amparada por ·umà sêriede proteÇ(féS, mas a pessoa
que fez a denúncia, não Sei se V, Ex"' responde por ela, mas 
se não responder peca para que faça por·escrito. Eu~ como 
Presidente da Caixa Económica, não deixo nenhum ato sem 
ter conseqüência e sem punir severamente. o que não. tenho 
enxergado em outro.s seto.re:u:ia vida pública. 

O SR. EDUARDO S.UPLICY- Sobre a. questão de 
J.undiaí, já encaminhei à, Procuradora~Ger_al d~ República a 
denúncia para averiguar, e está nos devidos termos. _ 

Sohl:e esse detalhe_ voq_ providenciar o que v. s{l me solici~ 
ta. Mas a Caixa Eçonómica Federal tem responsabilidade por 
analisar o orçamento da obra que é_ aprovado pela Caixa, 
inclusive a liberação dt;: recurso. E, hoje, uma das principais 
questões relacionadas a isto tto próprio objeto de interesse 
desta CP!, ijúe é _a forma Çle licita_ção por preço base, e o 
Tribunal de_ Contas da União~ inclusive em votO no final do 
ano passado? informou_ que não mais aceitaria desempate por 
nota técnica. - -· 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MEI'!DONÇA- No
bre Senador, o que a Caixa Económica FerleJ~Ltem cpm 
a licitação? Para nós esclarecermos e fazerm_os esse div1!iic::>r 
de águas. • . _ . 

Por gentileza, eu gostaria que V, -Ex~ me dissesse de 
forma muito dara, para ficar registrado nos anais desta CPI 
e nas cópias taquigráficas~- ~ -- ~ · 

Qua1 a responsabilidade _que a Caixa Económica 'federal 
tem em contratar cmpreiteira e construtora em obras de sanea
mento e infra~estrutura? E qual é responsabilidade que a Caixa 
tem na formulação de edital e acompanhamento de licitação? 

Seria bom. Sr. Presidente, se puder, que ficasse muito 
· claro~ pará acabar c.om iss-O (ie uma vez por todas~ apurar 

a responsabilidade de quem é realmente responsável. 

O SR. EDUARDO .SUPLICY A Caixa Económica 
Federal é gestora do Fundo de Garantia. 

O SR. ÁLVAROF!GUEIREDOMENDONÇA-Não 
é gestora) a lei diz que é operadora, Gestora é o Ministério 
da Ação Social. 

O SR. EDUARDO SUPLICY É operado, é membro 
_do Conselho CuradOr <{ue aprova dirctrizes e critérios dé desti
nação de recurSOs e te Cri- eU imaginava -que tiVesse respon: 
sabilldade em bem administr~r os recursos dO Fundo de Ga
rantia do Tempo- de serviço. tnclusive~ hoje~ há um esforÇo 
por parte dos membros do Conselho Curador 1 da bancada 
dos trabalhadores, para estarem influenciando não apenas 
dirCtrizes, mas também a destinação de .recursos. lsw é, que 
não fiquem sabendo apenas -apôs a decisão_ da. direção- da 
Caixa, a liberação de recursos para projetos, a, b ou c, mas 
que eles possam e-star participando, 

.. . O SR. ÁLVARO FlGUElREPO ME.NDONÇA -.No
bre Senador. -com a sua._ permissão a Lei n\' 8.036, datada 
ae 11 de maio de 1990, coloca com muita clareza ... 

O SR. ELCIO. ÁLVARES - Sr. Presi<.lente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Elcio Álvares~ pela ordem. 

O SR. RELATOR (Elcío Álvares)- Com todo apreço 
pel9 debate que é salu~ar. parece~me que a pergunta tem 
de ser objetíva, porque existem oUtroS-Sr$ .. S<:nàdores que 
têm perguntas. Então. eu gostaria de fazer um apelo. evidente~ 
mente, porque existe um limite de tempo. Estamos verificando 
que a hora está avançando. _e com todo respeito ao nobre 
Senador Eduardq- Suplicy, inclusive "até~entendo, nessa trans
parência que 'nós buscamos~ a comissãO aceitará, é acredito -
que a Caixa Económica não.sJ.du.r'tará~-eril nenhum momento, 
de prestar as informações de_yidas. Permitindo, então? para 

. não estabelecer o debate paralelo~ porque aí nós iríamos ter 
uma dificuldade muito grande para fechar os trabalhos da 
comissão no dia dç hoje, 

Dirijo esse -apelo ao Presidente para que rívéssemos a 
oportunidade_ de dar mais objetividade âs perguntas, para 
que pudéssemos ter um resultado prático, e todos os Srs. 
~Senadores- têm vários SenadoresJntçgrantes dessa Co_mis~ 
são- tJVeSsem a oporturiidade de perguntar, 

. O SR. PRESIDE!'ITE (Ruy Bacelar) -: Concé:~o a pala
vr1f ao~ fióhre Senador Oziel Carneiro. pela Ordem. 

.. ó SR. OZIEL CARc'lÉIRO.:... Sr. i?resídente, é comum 
nas comissões parlamentares de inquéríto, os nobres Colegas 
chegaram quando os traba1hos estão bem avançados. Eu gosta~ 
ria .que a Mesa. se pudesse, _orientasse no sentido de ,que 
não.Jqssem __ repetidos novos questionamentos. que indusive 
foram respondidos para a comissão. 

A questão sobre licitação de obra já foi respondida logo 
nQ'lnício, em raZão de colocaçóesdu~nobre Senador. J!J.tahy 
Magalhães. Então se cada padamentar que chegar aqui dentro 
de mais meia hora ou u_ma hora e. repetir a mesma questão. 
os que estão desde Q ínício ·assistindo v<lo ficàr c;:t(Lsados de
ouvfr a mesma pergu-nta e a mesma resposta, 
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Eu gostària, para faci,litar o andainef!.!_O._dos trab_alhos, 
que não se fossem repeHt'i'Vas ás ·perg.ulitas· ~ as respostas. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy .Bacelar) -A Presidência 
fará um apelo ao nobre Senador Eduardo ~uplicy, para que 
S. E::<f seja o mais objetivo 'pOSsível. em fâce ·do adiantado 
da hora. · 

O SR. EDUARDO SUPUCY _;_Sr. Presidente, cu en
cerro a minha argüição cooi ô reCtucrimeiiti:i:- P€ctiTido a Mesa 
que o aprecie. · ··m 

Tenho outras perguntas sobre outros temas. 

O SR .. ÁL VARO FIGUEIREDO MENDONÇA- Ca
so o nobre Senador Eduardo Suplicy permitir, para que poSsa R 

mos contribuir com maior objctivídade, acho que V. Ex~ tem 
conhecimento, mas .eu gosta·ria de passar às suas mãos a Lei 
n'-' 8.036; para dentro das atribuições da Caixa Econõm.ica~ 
V. Ex• exaurir todas as perguntas _e todos .os_que~tíonameptos. 

O SR. EDUARDO.SUPL!CY- Ás uiíidá-des do Plano 
PAIH, aprovados peta Caixa Económica. tem urna dimensáo 
variável de 20 a 30 m2' 11 ·custo final; de aproximadamente 
10 milhões de cruzeiros <::om "iOfra-estrutura. sendo que as 
mesmas possuem -acabamento bastante precário~ 

Em São Paulo, capital, e no Estado do Paraná, pelo 
governo do Estado 1 estão sendo const_ruídas unidades çom 
estes mesmos valores. mas com dimensões de 60m2• Portanto, 
existe urna diferença de cust_o de aproxim~daMente o dobro. 

Quando a Caixa Econõmica Federal examina esses orça
mentos e se observa essas discrepâncias, quais são as observa
ções e as atitudes que toma? 

O SR. ALVARO FIGUEIREDO MbNDONÇÀ ..:.: No
bre Senador, parece-me que o seu auxiiiar qUer _complementar 
a sua informação. - - -

O SR. EDUARDO SUPL!CY- A oútra pergunta: nií 
cidade de São Paulo, a" COJ:'IAB apresentOu oóve projetas 
para construir 7.810 unidades, a custo médio de 884 UPF 
por unidade. , _ 

Foram aprovados 320 unidades. . . . 
Com relação à iniciiltiva privada, na mesma cidade, em 

1991, esta apresentou quinze projetos para con~truír 13.413 
unidades e foram aprovados nove projetos para construir 3.834 
unidades, a um custo médio de 2.295 UPF por unidade. 

Na análise desses projetos, qu~ parâmetros e cri~ério.s 
utilizou a Caixa Económica Federal? As perguntas se rclaci<r 
nam. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO M~"'DONÇA- Sf. 
Senador~ a primei'ra'Pergunta que V, "Ex• fez vou respOnder 
de novo à CPI, porque ainda não tinha chegado e o Senador 
Jutahy. no elenCQ d2:s suas perguntas. tinha feito essa ooJoc.a
ção, juntamente com o Presidente desta CPl. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Se já foi abordada 
a questão, não é· pree:is-o: respónOef. · ---

OSR. ÁLVARO FIGUEIREDO MÉNDÕKÇA- Res:. 
pondi, mas faço questão de voltar a esse ponto._ 

Tomamos o caso concreto ha denúnCia~ qUe chegou ·à 
CP! em relação ao Município de Castro, no Paraná. Ficou 
claro que a Cãixa EConõmicã Federal, at~ onde -tem r~ponsa
bilidade, financioU somente a edificação da U_~_id~de habita
ciónal. A infra~estrUtura foi doada pela Prcfc~itura, juntamente 
com o saneamento básíco c a _eletrifie:açâó daqude conjunto. 

O p_~ogram3. PA1H detenpina que o custo da edificação 
e a infra-estrutura. iõctuindo o terreno, se limite a 720 UPF 
para o módulo habitacional de 20 metrosquadrados. 

O módulo habitacional _construídO na cidade de Castro 
foi de mais de 30 metros quadrados. com outras especificàções. 
Pedi permissão~ naquela ocasião1 ao Presidente da CPJ e ao 
Senador Jutahy, para que um engenheiro da C~xa flzesse 
a~exposição de mOtivos, ~demonstrando e fazendo a compa~ 
-raç~o, até em_ relação à alegação que o Prefeito de Castro 
fez. dizendo que co-nstruiu uma casa não de 60 metros. Sena
dor, mais de 42. como está escrito, por um valor de 2 rÚilhões 
de:. cr':l:Z_e~ros, ao passo qUe a o~tra teria sido .da ordem de 
sete a oito milfiões. · - -

Além das explicações dadas pela área técnica da Caixa, 
na pessoa de seu engenheiro,- estarei deixando aqui, por escri~ 
to, como a Cãixa contemplou a avaliação -de custos daquele 
empreendimento em relação às suas atribuições .. _ 

Quanta à pergunta que V~ Ex• fez sobre a COHÀB de 
SãO _Paulo, eu queria, para ajudar a administração da Caixa, 
que analisássemos o porquê de terem sido apresentados se 
isso ocorreu. projetas de 9 nril unidades habitacionais e só 
foram viabilizados 320, 

.- A priorização das obras não é atribuição da Caixa Econó~ 
mica FederaL Quem prioriza a obra dentr(} do O!]'amento 
do .. Fundo é o 9n~ão gestortlo FGTS, qUe "é" o Ministério 
da Ação SociaL A Caixa E.conómica compete, dentro do que 
a lei determina, apenas a anâlise económico~financeira e_ j4rí~ 
dicn e, por delegação do própriO Ministério~ a abátisC técnjca. 
Agora, se um projeto foi priorizado ou não, realmente não 
tenho a menor condição de responder. . 

·· No âmbito da Caixa* já 'tenho demonstrado várias vezes 
a V. Ex+ que qualquer indagação que me faça, faço questão 
de responder tempestivamente_. com .documentos. Se hoUver 
uin caso coh"treto~ na atribuição da Caixa~ eu lhe responderei 
com a maior alegria possível. -

O SR, EDUARDO St:PLICY-Eu teriá otttras pergun
tas~ mas \'OU fazer á última: em dezembro último, a ímprensà 
de São Paulo créio .que c~·Jornal da Tarde, a imprensa 
d~ Campinas e a Folha de S. Paulo- colocou a notícia sobre 
uma empresa de BrasíUa, a Via Engenharia, responsável peta 
contratação, em 1990, de empréstimos. da ordem de 1 milhão 
555 mil U:pF; ·atgo· como poúCõ mais de nove milhões de 

. d61ª-res. em São Paulo, respondendo por 5% do total de em~ 
préstimos naquele Estado. A Via Engenharia, na verdade, 
aqUi eStava agfiido COmQ_promotora .. excluídos' os- finan~ia
mentos a· COHAB> cooperativas, onde ela é construtura do 
conju!fto-. As construções. nesse caso. são todas na regíáo 
de Campínas. 

Esta repbrtágem informa que, na mesma épo-ca em que 
a Caixa Econôffika Federal deflagrou e~se processo de inf~r
matização, seu Superintendente.RegíonaJ, José Airton Mar· 
tios, abriu em nome da esposa, Maria de Fátima Alves Mar~ 
tins, a Advance Compu ter Comércio e Serviço Ltda. especia
liiada ~m consuJtoria~· cOm~rcialização e treinamentp.errfequí
pamentos da préipria Dírig~. 

Avalio que esta informação deve ter chegado à Presi
dência dâ-CaiXa Econõmicã Federal e não vou detalhá-la aqui, 
maS há aqui um indício de um pr-ocedimellto in.adequado. 

Pergunto e, oom respeito a e_sses dois assuntos relacio
nados à SuPerintendência da Caixa Económica Federal. regio~ 
nal de Campinas. se forani "tomadaS illgurnas providências
de averiguação por parte da Direçio da Caixa Económica. 
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O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO -'-.Sr .. S~!lador, em 
relação à primeira- pe-rgunta que o Senhor me fez, dizendo 
que uma empresa de Brasília con~tr~i~_em Campín,a~~-a~ 
que o Senhor prove que houve algum vtctó c;u alg':m pnvtlegt? 
ou alguma concessão que não deveria ter stdo fetta, ou n_egl~~ 
gência por parte da Caixà Eç:onõmlc:a Federal, n~-~ 5:uas atnbul
ções, em relação à análise do pro]eto,:quero q~r que ~ão 
existe nenhum mal, porque não existe nenhum artigo da Cons~ 
tituição Federal que proíba_uma co~trutora, ou qualquer 
empresa ... Pelo contrário, até libera, permite que uma empre~ 
sa de qualquer Estado possa fazer uma obra em o~tro Esta~o, 

Parece-me até que existem empresas do Bras1l construtn-
do até no exterior. -_- ---- -· -- o ' • -

Então não vejo ·nefihum mal em-relação a uma empresa 
de Brasília: ou do Parana,- fazer obra em Capinas, São Paulo, 
João Pessoa ou Cámpiná Grãhde. _ 

Agora de forma objetiva, se o Senhor tem, Sr. Senador 
da Repúbli~a~ alguma prova que o fmanciamento concedi9.<: _ 
a essa empresa, no âmbito da Caixa Econ?I?ic~:Fede!al, e:s:a 
eivado de vícios, de facilidades ou de prtvllégt~s, eu quena 
que o Sr, assumisse essa denúncia, para que a Ca1xa reSl'?nda 
aqui, em juízo- e nó-lugar que o Sen_hor _achar convement_e 
a denúncia que o Senhor está formulaç.do. ... --·-~- _. 

Agora se não existe nenhuma denúncia, só o fato de 
uma empr~a ser de Bras:t1ia e construir em Campínhas, quero 
dizer que não existe nada no Btasil que proiba tsso. 

Segundo, eu não sabia que a CP!, durante o curso _dos 
trabalhos de hoje, tinha mudado o Objeto da CPI, agora pas
sando para a área de ínfotmática, mas tn_~mô asS1rn,Sr. Sena
dor, eu lhe respondo. 

com financiamento da Caixa Económica. Sala da Co
missão, .. "-

EU cõiOco em delib~ração. 

Ó-SR. JUTAHY MAGALHÃES -Desde. que V. Ex\ 
como Presidente._ não seja obrigado a ir ao aeroporto com 
televi&ão para aoompanhÚ os meinbros do Tribunal de Contas 
da União, eu acéito. 

O SR. MAURÍCJO CORRêA -_Sr, Pre$idente, eu que'· 
ria fazer uma colocação~ sem qualquer alusão a pessoas ou 
fatos. 

O reqti"Criinerito do nobre Senador Eduardo Supiicy fala 
que a nossa ComiSsao foi instituída pata-inVestigar·âenúncias 
de corrupção e irregularidades na contratação de 9bras públi· 
cas. Não estamos aqui convocados -para investigar- denúncias 
de corrupção~ não é o objetivo. Estamos aqui, torno a repetir, 
convocados para examinar irregularidades em llcitações__e oori"
corrências. 

E me parece. com a devida vênia" evidentemente, que, 
se há irregularida, b Senador Suplicy tem um instrumental 
enorme na sua condição. 

Ocorreu tambéffi, Sr. Presidente, que, segundo i":for
mação do próprio Jornal da Tardet há um outro probJema 
sobre como a Caixa Econômicà Federal - isso datado de _ 
21 de dezembro de i991 -começou a au.tom,atízar as ágéodas 
coon:ienadoras à Superintendência Regional de Campinas. 
que controla as operações da empresa em cerca de 200 municí
pios do interior. Todo o sistema de col)lputação e trausmfssão 
de dados utilizados está sendo !orn<:ddos pela DIGIRED de 
Informática Ltda, empresa de São Paulo. __ 

O SR. EDUARDO SUPLlCY -Sr. Presidente, a última Esta reportagem informa que, na mesma época em que 
pergunta é questão de ordem procedente e seria de outro a Caixa Econômica Federal defla_grou esse processo de infor
assunrot embora seja contratação de empresa~ mas, de qual- matização, seu Superintendente Regional, José Airton Mar
quer maneira~~ o Presidente d~ Caixa. for~ da CPI, preferir tins, abríu em norne da esposa, Maria de Fátima At~es Mar~ 
dar os esclareCIIllentQs~ também agradecerei. tfnS, ·a Advance Cómputer ComérCio e Serviço Lfda. especiaM 

lizada em consultaria, comercialização e treinamerito em equi-
0 SR. ÁLVARO FIGUEIREDO-Fico aqui para pres- -pairieiitos da pr6j)ria DIGIRED, .. 

taro esclarecimento. Aqui ou qualquer lugar. -

O SR- PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - O. Presidente, . 
por certo, da Caixa~ por escrito responderá essa sua indagação. 

OSR. EDUARDO St;PLICY -Ou iriesiiio-oraTmente. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO- Já tenbQ feito várias 
vezes. não é SenádOI:? 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)-:- Ant<:S de conce
der a palavra ao Senador V eras, esta Presidência quer colocar, 
em consideração e deliberação o requerimentô que faz o Sena
dor Suplicy, no seguinte teor: 

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentais.~ 
que esta Comissão Parlamentar de I nquéríto. destinada 
a investigar as denúncias de corrupção e irregularidades 
na contratação de obras p-úblicas, solicito ào Tribunal 
de Contas da União a realizaçãQ _d~_ auqitoriaJ.:le custo 
da obra de implantação do sistema d~ esgotos sanitários 
do Ribeirão Aúmas, tendo em vista notíCias de ij'regula~ 
ridades ocorridas nos procedimcntosJidtat6riós daque~ 
le contrato, efetuado pela Prefeitura Municipal d'! 
Campinas-~ SP, oom recursos provenientes do FGTS. 

Ctek que essa informação deve ter chegado à Presidência
da Caixa Económica Federal. e não vou detalhá-la, mas h6 
aqui um indícfo de procedimento inadequado. 

Coin respeito a esses dois assuntos relacionados à ~upe
rintendência da Caixa EconómiCa Federal, Regional de Cam~ 
pinas. eu pergunto se foram tomadas algumas providências 

_ de_ averiguação oor p~rte da DireçãO dâ CaiXa EcOflõniicà_. 

O SR. ÁLVARO FIGUE.IREDO MENDONÇA -Sr. 
Senador. em relação à primeir'a' pergunta que o Senhor me 
fez~ dizendo que uma empresa de BrasíJia constru~~ em Campi~ 
nas, até que o Senhor prove que houve algum~ VlClO ?u alg~m 
privilégio ou alguma concessão q_ue rul'o d:~e.?a ter stdo fe1ta, 
ou negligêl).cia _por pa_rte da Catx~ Econom~ca.Fede_ral.~na~ 
suas atribuições. em relação à anáhse ~d~ projeto, quer? dtzer 
que uão existe_, nenhum maL Não existe nenhum artlgo da 
Constituição Federal que proíba uma construtora, ou qualquer 
empresa, pelo contrário, libera, permite que uma empre~a 
de qualquer Estado _possa fazer uma obra em out:o Estad~. 

Parece-me até que ·existem eitlpreSas do Br~tl con~trum-
do atê rio -ex:te-rw~r. - ' --- ~ - -

Então-; nao vejo nenhum mal em relação ,a uma .. empresa 
de Brasl1ia, óudo Paraná, fazer obra em Camptnas, Sao Pauio, 
João Pessoa ou Cam.piOa Grande. -
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Agora~ de forma objetiva~ :se o Sr. tem,.Senhór Senador Parece-me_:;, cOr?-:t~_d_eyi<Ja vênia,_evid,entemente~ que se 
da República, alguma pfova que o finan~iatriento con_ciedido há irregularidades o Senador SupUcy tem um_ instnun~nt:~1 
a essa empresa, no âmbito da Caixa EconómiCa Federal, está enorme, na condição de Senador da República. É preciso 
eivado de vícios, de facilídades o<r de prh·ilégios, eu queria que se esclareça também que a nossa Comissão teve seu prazo 
que o Senhor assumisse essa denúnda~ para que a Ca~x:a res-- prorrogado, e está caminhando para a sua finalização. E eu 
ponsa aqui, em juízo e no lugar que O Senhor achar conv~~ acredito honestamente_. en:Lvirtude das razões de feriado e 
nientc, a denúncia- que o Senhor eStá formulado. de .Semana Santa, que nós 'devemos encerrar c.sta_Comissão 

Mas se não existe nenhuma denúncia, s6 o fato de uma ainda este mês; obviamente, se for realizada uma i\Uditoria, 
empresa ser de Brasma e construir em Campfriás, cfuefo dizer não vai chegar a tempo. 
que não existe nada no Brasil que proíba isso. Eu quero até, como Relator, também afirmar·quet da:da 

Segundo. eu não sabia que ista C:PI,_ :q-o curso_ dos_ traba~ a importância do assunto, vou pedir à Comissão, mesmo encer
lhos de hoje, tínha mudado o seu objeto. agora -pa.o;sando r-ado o trabalho que é regimental, que m_e dê_urn tempo para 
para a área de informática. Mas mesmo assim, Sr. Senador, elaborar o relatório e apresentá-lo à aprovação. 
eu lhe respondo. Então, com a maior estima, tomo a: repetir, com o maior 

o SR. EDUARDO SUPL!CY -Sr. Presidente, a última respeito ao trabalho parlamentar do Senador Eduardo Supli
perguntaé questão de ordem procedente. Embora seja contra- cy, como Relator, eu entendo que esse. ato que ele está reque~ 

~ d d 1 rendo, ou seja, urna auditoria, seria impertinente a essa altúra, 
taçao _c _empresa. e ~ua quer maneira. se o Presidente da - 6 1 · · · 1 d d CP! 
Caixa~ preferir dar os esclarecimentos-fora da CPI~ também nao s pe a proposição tnicta a ementa a • mas. taro
agradecerei. bé-m, por não te-rmos tempo cabível para encaixarmos, exata~ 

mente, dentro da mecânica do relatório final. _ 
OSR.ÁLVAROFIGUEIREDOMENDONÇA-Fico Eu vou ter, ipc!Úsive, uma reunião com o Presidente 

aqui para prestar o esclarecimento. Aqui OU eni qualquer e -F-om o ViCe:Presíde:nte; estm.J. pedindo autorização, se não
lugar. - bouv.er prorrogação~ para qu~ póssarri_oS fechar o relatório, 

O SR. PRESIDENTÉ. (Ruy Bacelar) _ o Presidente que é muito extenso; pórqúe nós colhemos vários<lepoimen
da CaiXa, -por certo, pór escrito reSponderá a esSa sua indaga- tos. 
ção por escrito:_ _ _ _ _ -- - -. Então, Sr. Presidente~ sem qualquer oposição ao fato 

O SR. EDUARDO SUPLICY _Ou. mesmo oralmente. ·em si. mas apenas ao modo como as coisas estão-se proces
sando, infelizmente. não concordo com este requerime·nto 

O SR. ÁLVARO.FIGUE!REDO MENDONÇA- Já porque, na verdade, nós iríamos prolongar um trabalho e, 
tenho feito várías vezes, não ê Senador? também~ iríamos desvirtuar- não vai nisso nenhuma coloca~ 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Ba.cdar)...' ,;\nies de c9néõ- ·-~o ·sob o ponto de. vista piutidário ou pessoal mas nós 
der a palavra ao Senador Beni V eras~ esta Presidência quer- ~ao estamos. apurando corrupção, estamos apurando uregula~ 
colocar cm consideração e deliberação o requerimento que ndades nos contratos de obras públicas, concorrências de 
faz o Senador Eduardo Suplicy, no seguiilte teof: , obras públicas. _ 

Parece-me que ó Senador Eduardo Suplicy poderia colo
car esta proposição na Comissão presidida pelo Senador Supli~ 
cy poderia colocar esta proposíção na Comissão presidida pelo 
Senador Odacir Soares e relatada pelo Senador Cfd Sabóia 
de Carvalho. Porque aí, sim~ se __ estariá dentro do objeto, 
porque lá para apurar corru-pç~rr·de uma maneira genérica. 

''Sr. Presidente. requeiro. nos termos regimentais, 
que esta Co~issã~_F:.tl:rla~entâ.r_-:!~_lnquérito, ç!estioada 
a investigar as denúncias de corrupção e irregularidades 
na contratação de-_ obras públicas, solícite ao Tribunal 
de Contas da União_ e realização de auditoria de custos 
da obra de implantação do sistema ti'e esgoto~ sanitários 
du Ribeirão Aúmas, tendo em vista notícias de irreguia~ 
ridades ocorridas nos procedimentos licitatórios daque
le conrrato~ efetuado pela Prcfci~ura Municipal de 
Campinas- SP ~ com recursos provenientes do FGTS, 
com financiamento da Caixa Económica Federal. Sala 
da Comissão ... ". - - -

Eu coloco em deliberação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desde que V. Ex•, 
como Presidente, não -seja obrigado a ir _ao aeroporto com 
televisão para acompanhar os membros do Tribunal de Contas 
da União, cu aceito. 

OSR. RELATORELCIOÁLVARES-Sr. Presidente, 
eu queria fazer uma COlocação, sem qualquer alusão a pessoas 
ou fatos. -

O requerimento do nobre Senador Ed~ardo Suplicy fala 
que a nossa ComíSsáo fOi instituída parà fnVestigar denúncias 
de corrup-ção e irregularidades na contratação de obras públi
cas .. Não estamos aqui convocados para investigar denúncia-s 
de corrupção. Não 5! esse objetivo. __ EstamoS aqui, torno a 
repetir. convocados para examinar irteguiaridades em ~icita
çõcs e concorréncias. 

O SR. EDUARDO,SUPLICY....:. Sr. Presidente, para 
contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (ltuy Baceiar)- Com a pàlavra 
o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. l:iDU ARDO SUPL!CY . . 0 Relator. prézado 
Senador Elcio Álvares, contesta o que é o -próprío_ tít~l9'_d~sta 
CPI. O requerimento está'colocado nos termos do nome da 
Comissão. V. Ext tem em mãos. Pode_ver; "Comissão Parla
mentar de Inquérito criada atravês do Requerimento n"' 167. 
de_ 19_91_, "destinada ~ in:v._estigar as: denúncias _do_Re_queri
mento n" 167j de 1991, '"destinada a investigar as denUncias_ 
de corrupção e irregularidades na contrataç3o de obras -públi~ 
cas+>. 

. O SR. ELCIO ÁL V ÁRES - Na contratação de .obras 
públicas, na lic_ltação e concor!êndà. Xa_ ~xecução é diferente. 

O S.R. EDUARDO SUPLICY -A contratação se faz 
após a licitação. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Não, não, me permíla 
a lei tu-ia, torno a repetir:-"Destinada a investigar _as denúncias 
de corrupção. irregularidades na contratação de obras públí-
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cas~ objetivando o contrato_de concorrência eJic.ítaçá.9, ~od~ a adMiração que eu tenho. A sua presença nesta ComíSSâo, 
haver corrupção, e a maior corruPÇão que fot d1scutlda aqut no estudo do projeto que está regulando concorrênda e licita
nesta Comissão, e esse trabalho o País vai ficar devendo a ção é fundamental. 
esta Comissão, foi o tal. do preço oculto; não foi nem 0 preço· o SR. EDUARDO SUPLICY - Apresentarei suges· 
base~ conforme foi denunciado. tões, _Senador. 

Havia uma concorrência que tinha um preço oculto; o 
cidadão oferecia os valores dele, e, no final, era vencedora O SR. RELATOR (E leio Álvares) -Estou à disposição 
.a concorrência que se ãpto-xürt.ava·mais do preç~- ocu~to. Este .de V. Ex.* e, inclusive;-peço à assessoriaque faça encaminhar 
foí o ponto fundamental desta CPI~ e a pa_r~tr dat rl~~ Já conse- ao Senador Eduardo Suplicy o nosso projeto, para debatermos 
guimos que o Tribunal de Contas da Untao, atraves do ~~to aqui depois, amplamente, o teor inteiro desse requerimento. 
do Ministro Luciano Brandão, acabasse de vez com a pratica . o SR. PRESiDENTE (Ruy Bacelar)- Em face da falta 
do preço oculto. de número para deliberação, a Presidência avoca o requeri-

Então, a- corrupÇão e irregularidade é na .conc_orrência _ mento, e num tempo mais rápido possível ouvirá cada um 
e na licitação. Agora, a execução da obra em st) me parece. do.s Senho-res membros, para decidir a respeito da solicitação 
e aí é outro ponto para o que chamo atenção, eu vi a ementa do eminente Senador Eduardo Suplicy, 
da Comissão de Corrupção~ --o termo era m.ais ou ~en9s. o Com a palavra o Senador Beni V eras. 
seguinte: :'"para apurar- denúncia de .C?rr"l:pção n~ adm1!11.5~ o SR. BENI VERAS - ~o andamento dos trabalhos 
tração pública, prinCipalmente a do Mtmstro Antomo Roge no da Comissão percebi que o que tencionava fazer não era muito 
Magri'1 • 

::pertinente. No entanto, aproveitando a presença do Presi-
Nós chegamos a_ esse ponto... dente da Caixa Econômica~eu~Ueriá revelar-lhe uma preocu· 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu co!).testó, e sblicito pação. 

seja colocado em votação. Eu ~~ianto? S-r. Presidente. q'!e O Sistema Financeiro de HabitaçãoJoi criado com o objew 
o fato desta Corolssão __ estar encerrando os seus__trab.aJho:;; '?ao . tivo principal de proporcionar moradias para a população de 
prejudica o objetiVo do requerimento. porque,,uma vez.feita, baixa renda. Isso se tornou muito difícil ao longo do tempo 
ela virá para o Senado. p-ara o Congresso Naetonal, e, ~nclu- por razões diversas. entre <;:l"s o encarecimento dQ mat~rial 
sive~ p<l'derá ser objeto de encaminhamento a outra Comts~ão~ de construção e o congelamento dos níveis salariajs, que tor~ 
a que analísa o Fundo de Garantia d_o Te:,mP? de_ Serv~ço. nou a menor casa indisponível para salários realmente baixos. 
Quer dizer~ se -vot.arJ,nqs _favorável a es~a ~ud~~?t:ta. ~a_o _h~~erá ___ _ __ No âmbito da Caixa Económica, há estudos no sentido 
problema em que ela seja feita; será até uma colafioração de.conseguir uma certa padroniZação da construção de casas 
com a Caíxa Económica Federal. populares, de forma que elas possam custar menos à popula~ 

OSR. PRESIDENTE(RuyBacel~r)-SenadorSuplicy, ção, que possa ceder essa tecnologia aos diversos agentes 
nós não temos quorum, para deliberar, infelizmente. que trabalham na área~ no País inteiro. -

O SR. JUTA.HY MAGALHÃES-: Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESlDElSTE (Ruy Bac;;lar) ,.-.,Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães, 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu considero que 
a Mesa recebeu a solícitaçi\Q_ t;lo .S~nf\dor, I;duardq Suplicy, 
e está tomando conhecim~nto desta questão no moment-o. 
agora. 

Data venia- eu gostei muito dessa expressão datà venia, 
porque depois de data venia pode-se dizer tudo -eu dí>(Ogrdo 
da opinião do Senador Elcio Álvares, porque eu constdero 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA- Sr. 
Senador Beni V eras, isso- é uma atribuição do órgão gestor 
do Fundo~ o MinistériO da Açâo Sod8.1. Nas conversas que 
tenho mantido com o Ministro Ricardo Fiúza, ele tem-se mos~ 
trado muito preocupado em caminhar nesta díreçào e fazer 
uma proposição a toda a sociedade, com a partk:fpação, acre
dito, inclusive, do Congress.o ~aciongü, de ~m nov~ programa 
habitacional que venha contemplar habitações de tipos padroM 
nizados num custo menor. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Parece-me que 
o Senador Jutahy Magalhães deseja usar, da palavra ainda. 

que está dentro dos objetivos da Co!llissão o requerimento. O SR. JUTAHY S!AGADiÃES .,.- Data venia, escutei 
Pode ser que a Comissão considere_ que não tenha mais um ainda. Eu não estou preocupado em almoçar não, alguns 

a oportunidade de fazexessa auditoria, em razio do seu prazo, estão, eu não estou. Vou sair daqui às duas e meia, direto 
E como nós não temos, hoje-, número para deliberação a para ó plenário, porque Sou o primeiro orador inscrito. Não 
respeito de qualquer matéria ~ nós podemos funcionar s6 tem problema. 
com o PreSfdente e o Relator, não precisa mais ninguém. Mas. Sr. Presidente, eu gostaria de saber, esta pergunta 
mas para deliberar precisamos ter número - eu peço que eu a fiz à. Ministra Marg;1rida PiocOpio: nós_ teffios um plano 
a Presidência avoque esta questão e numa reunião interna, global de habitação no Paí-s, nós temos um projeto ~acional 
entre os membros da Comissão~ decida se ainda haverá tempo para estabelecermos a prioridades, como. por exemplo, preci
ou não para se fazer essa pesquisa, porque no momento não samos fazer projetos nessa região, porque· lá nós temos um 
há possibilidade de debatermos e votarmos essa questão. déficit habitacional? Nós.temo.s um projeto desse tipo e obede-

0 SR~ RELATOR -(Ekio Ályares) ~ Esto1,1.de açordo C:.CJ.UO.S a_esse p~ojctçJ_ S~r.igt a prime_ira indagação. 
com a proposição do Senador J utahy Magalhã.es ~apesar de • 
divergir, data venia, da sua colocação. Para eVita( qualquer O SR. ÃLVARO FIGUEIREDO MENDOI'ÇA-~r. 
discussão, deixamos o requerimento do Senador Eduardo Su- s~,nado.~, a~sJ~ que o ~restdente Feman?o Collor assumt~, 
plicy para uma reunião -iiüerna da Comiss~á. ·A.gor~. fa-ço --_ele d7u míc1? a esse prOJ~to ,glob~l de: h~~"'.lt~çã~ pop~t~~r. ~~ra 
um apelo ao Senador Suplicy, conforme já faiei, com toOu o PaiS, qu~~ ç o ProgranM d:;; Açao Imedtatd. p.tra Habtt,lll<~O. 
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contemplando uma população que vai de zero a 12 salários 
núnimos, em quatro faixas de financi.arneiltO-:a pônieifã faixa 
até 650 UPF a 2.800 na última faixa. Esse Programa contem· 
pla, com recursos do FGT, a construção, até o final do Go~ 
vemo do Presidente Fernando Collor. de 4 milhóes de mora~ 
dias. Então, existe esse programa, que é gerido pelo Ministério 
da Ação Social, como órgão gestor do Fundo. .. 

No âmbito da Caixa. como agente financeiro- do SFH, 
e tambt!m obrigado a. aplicar os recursQs da caderneta de 
poupança através do SBPE, quero dizer que, em agosto do 
ano passado. determinei a reabertura dosJin~nciamept_Q!i para 
a produção de unidades novas para a classe média brasileira, 
com recursos da poupança, fazendo, desta vez. de uma manei
ra diferente, porque só- participam dã:- prodUção a micro, a 
pequena c .a média empresa. da co~strução .CiviL ~' de agos:t? 
até hoje, Senador Jutahy Magalhaes. nós Já analisamos mau. 
de 2.400 projetas, tendo liberado400 que absorveram recursos 
da poupança da ordem de 100 bilhões de cruzeiros, e que 
permitiram o início ·aa construção de 22 mil unidades habi~a~ 
clonais pai"a Ii classeméida brasileira. ES!!e plano está ~nti.~ 
nuando, e não está sofrendo nenhum entrave em relaçao a 
sua execuç~o. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES ·:._Mas ar e que está. 
A minha pergunta não é propriamente nesse sentido, de que 
esteja sendo realizado um trabalho nesse plano de habitação. 
Considero-e nisso V. s~ me pennita. mas eu insisto, porque 
tenho convicção que os recursos são liberados de a_cordo com 
a possibilidade de a empresa ser mais hábil, ser mai apressada, 
ter melhor acesso para conseguir a liberação dos recursos; 
ou de prefeituras ou parlamentares que possam conseguir essa 
liberação; ou ainda de parlamentares que ·consigam colocar 
isso no Orçamento, e por iss·o faclHtem· nas obfas de sanea~ 
mento~ essas questões todas. 

Então. acho que não é seguido um programa nacional 
para a liberação desses recursos~Não sabemos, dentro daquilo 
que interessa ao Pais. que temos que construir tantas casas 
em Rondônia, tantas casas em Roraima. Não seguimos o cro~ 
nograma no sentido do ínteresse nado.nal como um todo. 
Essa liberação, V. Ex• me permita inststir ~ depende muito 
da exist~nda não dígci que sejam falcatruas, de_ condições 
de apressar um pedido, de ter mais influência para conseguir 
um pedido no !vtinistériõ da Açáo Social. Então, vem uma 
determinação que se atenda a essa soUcitção da cooperativa 
da prefeitura, seja lá de onde for. .- _ 

Então, acho e, principalmente no projetO de saneamento, 
tenho convicção absoluta de que isso depende muito do pres
tígio de quem faz a emenda para colocar no Orçamento~ e 
de quem consegue liberar esses recursoS. -

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA- Sr. 
Senador, em relação ao orçamento, devemos fazer um divisor 
de águas entre o AGU e o orçamento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. S.o_bre_ o AGU, não posso opinar ~ept 
fazer nenhum comentário, porque a Caixa E~onómiêa Fedeial 
não tem, dentro do seu orçarnentot nenhuma vinculação em 
relação a ele. Os recursos que são liberados pela Caixa para 
obras de saneamento, infra-estrutura e habit~ção são oriundas 
do orçamento do próptio Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço) que é aprovado pelo Conselho Curador do Fundo, 
no infcio de cada exercício. E no início de cada exercício, 
Sr. Senador, já se sabe com muita clareza onde serão aplicados 
esses recursos, porque a Resolução n'' 9190 do Conselho Cura
dor do Fundo destcrmina que: dos 100% dos recursos do 

FGTS, sejam aplicados 60% em habitação, 30% em sanea
mento e 10% em infra-estrutura. E cada Unidade da Fede· 
ração tem em cada uma dessas rubricas o valor a ser autori:;tado 
para contratar naquele ano, Então, já se sabe com antece~ 
déncia que o valor a ser contratado naquele ano vai permitir 
construir em Rondônia_ tantas casas habitacionais, tantos lotes 
urhanizados ou tantas cestas básicas. _ 

Em relação às obras de saneamento e infra~estrutura1 • 

as priorizações~ Senador, peJa primeira vez. não são feitas 
peJo Governo Federal. mas pelos governos _estaduais e munid~ 
pats~ que encaminham nas reuniões setoriais dOs seus secreti'i
rios com o Secretário Nacional de Saneamento ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas aí é que está 
exatamente o interesse imediato~ o interesse pa-rticular, o inte
resse regional. Não há um plariejamento de ordem global. 

O .SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA 
Mas, Sr. Senador ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ~o meu entendi
mento outros podem pensar de maneira diferente, mas, no 
meu entendimento, o dinheiro público tem melhor aplicação 
quando existe uma progràmação global. que não permite que 
exista o desperdício que vemos hoje pelo BrasiJ afora: Então, 
remos muítas obra~ que são executadas de acordo com os 
interesses imediatos. · -

Não vou aqui querer debater~ querer criar polémica~ di~ 
zer._ Bom, é o tal negócio do São Francisco, ''e dando que 
se recebe". Acho que esse aspecto não é do interesse nacional. 
Pode ser do interesse de alguns lugares, mas não do interesse 
nadonal. 

Então, é esse aspecto global que. mesmo nesse programa. 
acho que é um po-uco desvirtuado, de acordo com a conve~ 
niência do momento e da possibilidade atê da inteligência 
e da capacidade de organizar um projeto que a Caixa acha 
que é bom, é conveniente para aquele município, mas não 
tem aquela visão glo~ai._ 

. O .SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA -Se· 
nador, não tenho nenhum intuito de poiemizar, mas só para 
colocar para o senhor de forma mais clara. 

Quando Q Governo-Feâerãl.hoú.ve Po-r bem solicitãr que 
os governos estaduais priorizassem aS suas obras de sanea
mento e infra-estrutura. é porque entendia o Governo Federal 
que, estando em Brasília, ele não tinha a visão ·das necessi
dades mais prementes de um Estado e de um Munícípio. 
Então,· solicita dos governadores, dos seus secretários e dos 
seus prefeitos a inidicação daquelaS obras que-venham ao 
enContro das necessidades das comunidades mais carentes. 

Então essa, Sr._Senador, sem nenhuma intenção de pole
mizar, foi à intt?nção do Governo Federal. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Cada um vê o que 
é melhor para o seu Estado, mas isso daí vem·para um projeto 
global. Com o conhecímento das reivindicações locais, regio
nais, municipais, aí teni q·Ue se faier um projetO de irihúesse 
nacion<-.l, com a visão nacional do problema e com as. possibi
lidades económico-financeiras pata poder executar aquele ser
viço. Então, tem~se que estab.elecer as prioridades de acordo 
com o lritêresSe nacional. tendo conhecimento - aí está cor
reto - das necessidades munidpais e regionais. Mas aí é 
outra coisa. 

Fiz uma pergunta na primeira fase a respeito daquela 
cooperativa que. segundo afirmou o seu.diretor, apesar de 
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as normas da caixa estabelecerem aquele Hrnité de 4,5%, den
tro dos cálculos, inclusive feitOs aqui; nriomoiriérifõ, há dife:.. 
rença de preço. Ele calculou que tinha fiCado para despesas, 
para organizações~ para tUdo isso, ~~_12 -~_]5o/~~---~ -

O SR. ÃLV ARO FIGUEIREDO MENDONÇA~ Sr. 
Senador~ o senhor poderia declinar o nome da cooperativa? 
Porque é da lei. " 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES~ Qual foi a empresa? 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MEJ'íJ:?O!'!Ç_A :-c- A . 
regra determina q~~ s~ja_4,2%. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES~ Não tenho certeza, 
mas foi uma gue esteve aqUi na semana passada; prestou 
depoimento_ É â6 solicitar. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA- En
tão~ se eu puder ter acesso ... f:eço as cópias taquigráficas. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES'-- V. S• tem mais pres
tigio do que eu e qualquer outro Senador. 

O SR. ÁLVARO FIGUEIREDO MENDONÇA- Não 
sabia que tinha tanto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. S• já obteve a; 
cópias dos últimos depoimentos e eu não obtive nada. 

Mas veja V. $'! que tivemos aqui díscussâo a ·respeíto 
da finalidade da nossa ComissãO. Atho que a nossa comtssâo 
realmente, no inicio, foi Uma fruStaç·ão, como disse o Senador 
Élcio Álvares; mas tiVemos, logo de início também~ uma Vit& 
ria~ que foí aquela questão da lidfação com preçOs-óctiltOS: 
Acabamos com aquilot que era o maior ilbsurdo. 

Acho que ainda podemos fazer alguma coisa, no-relatório 
final. demonstrando alguns pontos falhos nessas questões~ 
além do projeto~ que poderá ser- se não falharmos na nossa 
missão- um projeto da mais alta importância pará á disCussão 
no Senado. 

Mas temos aqui essa preocupação com CPI, e considero 
-e, quanto a isso, estou totalmente de acordo com o Senador 
Elcio Álvares- que estamos abusando. Não em decorrência 
da preocupação do Senador de fazer notícia. As v~es é por 
culpa de outros setores, Há muito tempo tenho procurado. 
na Comissão de Assuntns_EQ\lnomicOs, fazer Urila ·subComissão 
para acompanhar esse programa de privatização do País. Mas, 
infeliZmente~ o Líder do Governo; segundo me informou o 
Presidente da Comissão, é~con!iã. Então, vaí-5e pedir CPf 
para acompanhar isso1 quando poderia ser feito através da 
Comissão de Assuntos Económicos. 

Agora, se for uma questão apenas -de televisão. acho 
que podemos sempre .convocar aqui o Dr. Álvaro para vir, 
o Presidente do Banco do Brasil, o Dr. Lafayette, porque 
onde há dinheiro a televisão vem atrás. (Risos) Veja V. S• 
que hoje jã teve âquTátelevisão, já fizemos-inúmeras reuniões. 
não veio ninguém:· Mas, como hoje veiO O PreSidente da Caixa 
Económica, que méxc-·com: âinheiro, então a:.televisão veio 
atrás. Aliás, não só a televisão. mas também houve uma parti~ 
cipação maior. E a melhor maneira de termos aqui um compa~ 
recimento maior e -o-·acompanhamerito da mídia é chamarmos 
mais gente'de dinheiro gente que mexe com dinheiro é impor
tante (RisOs)_;, ou então, esc·aúdalizar. Ma:s--flãO. e·o nosso 
problema. 

Agora. Sr. Presiâente> acho que nem tu~<? que é lega) 
é legítimo. A Caixa; realmente, está fazendo o trabalho dentro 
do que é legaL Agora~ eu insisto -que não é i inf::lhor maneira 

de se conseguir o melhor preço. ~isto, eu vou me bater até 
o final. Eu acho que essa não é a melhor maneira de se 
fazer. 

V. S• falou nessa_ questão da inadimplénda. Parece-me. 
·qu~los noticiários dos jornals, a CaiXa Econômka, agora, 
está chamando os mutuários para fazerem um novo entendi~ 
mento, porque houve qualquer equivoco quando se (ez isso 
.,...,._peJos menos é a informação que os noticiãríos 'tê·m dado. 

. O SR. ÁLVARO MENDONÇA É que a distância 
do fato para a versão, hoje, no Brasil~ está fiC8.ildo muitô 
·grande. rião é. senador? 

O SK JUT AHY MAGALHÃES- ACaíxa Ei:onômica, 
então, não errou neSsa questão da vinculação salariâf. 

O SR. ~ÁLVARO MENDONÇA -]':Ião, não .!mou. O 
q~~-a Caixa Econômica está fa~ndo é cumprir a lei realmente. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Por que V~ Ex' não 
consegue fazer com que os bancos façam iSso .também? 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Sr. Senador, real
mente, aí1 foge à atribuição da Caixa.-.Eu não tenho o poder 
de coação. 

O SR. JUTAHYMAGALHÃES- Veja V. S• que o 
problema não é só a lei. Existem, as possibilidades _de se 
influenciar na medida em que isso ocorre. porque o que está 
ocorrendo junto aos bancos, provocando inadimplências. são 
os niaiores absurdos. Eu conheçO casoS de pessoas que, quan
do começaram o seu contrato- há apenas um ano e meio, 
não são 10 anos- O salário dava para pagar quatro prestação 
e, agora, não dá para pagar 20% de uma prestação. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- A culpa ê da política 
económica que~ agora, está sendo usada ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, esse é o 
IDJiiOr absurdç. que existe n~eSsa questão. da política habita
cional do País. Então, se esses recursos, saem muitas vezes, 
de lá, da Caixa~ do MinistériO da Ação Social, acho que nós 
poderíamos ter uma ação conjunta párã tentarmos melhorar 
essa. situação. · 

Sr. Presidente, eu não quero romar mais tempo porque 
_já está todo mundQ com fvme e apressado, Além do mais. 
ainda há Deputados querendo fazer perguntas e não podemos 
agir aqui, de forma mal~educada com _o_s nossos visitantes. 
V. Ex~ me desculpe por ter chamado tanto a mim essa questão 
de fazer perguntas, por ter tomado tanto o tempo do Depoente 
e dos que aqui vieram, mas estamos querendo saber de algu~ 
mas coisas e buscando caminhos para encontrarmos algumas 
soluções que, talvez, não estejam previstas nos estatUtos. nas: 
portarias, mas que poderiam ser colocadas em novas portarias, 
em novas determinações, para evitarmos algumas coisas que 
térn ocorrido. E essas indagações feitas a S. s· Sr. Presidente, 
acho que poderão ter alguma conseqüência. Nós, talvez, pode
remos apresentar algumas sugestõe-s e aquilo que o nobre 
Senador Eduardo SupHcy pediu está dentro das nossas obriga~ 
ções. Fala-se, aqui, em pedídos de informações.. Eu fiz um __ 
pedido de informações, entre vários outros também, tendo 
vários motivos de aborrecimento com isso -. ao Sr. Secretário 
de Administração sobre essas tais informações,_ denúncias que 
chegam de que nós es-taríam-os no País (azendo contratações 
de serviços, às vezes, por preços acima da média e das necessi
dades. Então. fiz, normalmente, um pedido de informação 
ao Sr. Secretário de AdministraÇão. ·s. s~ siinplesmente, disse: 
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''Esses dados~ se quiser, estarãO <t sua diSPQs1ção na Secretaria 
do Tesouro NacionaL'• Eu vou fazer um pronunciamento so
bre isso. porque acho que. primeiro, quem merece respeito 
é a instituição e a obrigação de qualquer funcionário público, 
por mais graduado que sejat_ é respeitar esta insfltUiÇão. Por 
isso, vou fazer, -novamente, o· requerimento e, se_S~ s~ não 
responder, vou pedir que o Senado tome as medidas que 
a Cónsfituição·determína. As vezes, quando nos aborrecemos 
por falta de informações, V. Ex• pode ter a certeza de que 
existem razões para isso. -

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo à pãia: 
vra ao nobre Deputado Valdemar Costa. · 

O SR. V.<\LDEMAR COSTA-Sr. Presirferite,Sr. Rela
tor, Srs. Senadores e Srs. Deputados~ acho que o depoimento 
do_ Presidente da Caixa Económica Federal foi muito claro. 
mas eu queria, para eSclarecer bem a opinião pUblica da minha 
cidade sobre a participação do Prefeito de Moji das Cruzes, 
aqui, na outra reunião, a confirm-ação sObre o conjunto habita~ 
cional Cocuera) situado no Município de Moji das Cruzes. 
É o seguinte: pergunto, Sr~ Presidente, se Cl-t:J.Ue-a construtora 
está recebendo implica na obrigação de ela - a Construwra 
-realizar ob!as c serviços de terraplenagem, drenagem. rede 
de água e esgoto, rede elétrica, guias e sarje~as e pavimen_tação _ 
de ruas_. 

O SR. ÁLVARO MENDONÇA- Temos aqui, u.ma 
declaração da própria Prefeitura, na ép<~cã, -re-sponsabilizan~ 
do-se por esses serviços. Então, a construtora que está fazÇndo 
o empreendimento está recebendo recursos somente para a 
edifíi:ação da obra de habitação, · 

O SR. VALDEMAR COSTA Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENrE (Ruy Bacelar)- Corri apalavra 
o nobre Senador Magno Bacelar. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, lá no 
Nordeste costuma-se dizer que se está molhado, cai-se na 
chuva logo._ Já estamos, atrasados e eu sempre procuro ser 
breve e falar apenas quando necessário, mas- precisaria fazer 
algumas considerações. Em princípio, contra as Comissões 
Parlamentares de Inauêritos. porque hoJe:·neSS(iespaço que 
aqui já se trabalhou) eu fiz parte de três, e ainda fui àO ptellário 
para votar o credcnciamento de autoridades, _dai não poder 
fazer perguntas para não incorrer no_erto de voltar a perguntar 
o que já foi reSpondido. Gostaria, apenas, õC: esctàrecer qUe 
uma das razões do protesto contra a quantidade de CP! é 
que, desde que aqui) cheguei, há apenas um ano, acho que 
já estive em qUatro CPI em que esteve presente o Presidente 
da Caixa Econômica Federal. É bom que ressaltemos- a inten
ção do Sr. Presidente da Caixa Econ6ffiic"à em eSclarecer- e 
estar presente, prestigiando a nossa Casa. É o primeiro de
poente que eu vejo que: ataca as coisas de frente~- traz doeu.: 
mentos e faz questão de deixá~los com- os Srs. Senadores. 
Em duas delas, recebi pastas encadernadas enormes, com 
esclarecimentos. o que mostfa a inteilÇão do Pres1dnete da 
Calxa Económica cm ser trã.nsparerite e de respeito à riossa 
instituição. · 

No primeiro contato que tive com o Presidente dã. Caixa~ 
fui levar um pleito da Prefeitu-ra -de São Luís. Lembro-me 
que ele o atendeu. porque era legítimo, e disse: "Seriador, 
venha -sempre que precisar~ a casa está aberta, mas acostu
me-se a ouvir "não_"~também. Esse pleito é legítimo e cu 
atendo. Mas poderá ocorrer, para insatisfação minha, de V~ 

Ex• trazer aqui um pleito que não esteja dentro das normas 
da Caixa, e eu não poderei atender''. ~ 

-Essa transparênda é a que se busca. princi.pahnente no 
momento atual -- e eu sou Senador de oposição e tenho 
marcado a minha presença. às vezes até duramente, nesta 
Comissão- em que há uma preocupação imensa-êin estarmos 
transformando este Pais numa delegacia. Instaura-se uma CPI 
por qualquer coisa. e se denigrem as instituições que que'ré'mos 
preservar tanto quanto eu quero preservar a instituição do 
Senado Federal. 

Fica o meu reconhecímcnto ao Presidente da Caixa Eco~ 
nõmica e reafirmo que esta Comissão, da qual tenho a honra 
de participar. tem alcançado grandes objetivos. Muito obri· 
gado. · 

O SR. ÁLVARO MENDOKÇA-'- Agradeço ao Sr. 
Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- ConcedQ a pala· 
vra ao ilustre Senador Eicio Álvares~ Relator da Comissão. 

O SR. ELCIO ÁLVARES -Sr. Presidente, eminentes 
Pares. o debate foi muito amplo, além, im;lusive+ daquilo 
que poderia ser objeto da convocação do Presidente da Caixa 
Económica, mas eu também, quero fazer um registro, inteira· 
mente isento. n13, condiçã·o·Q~ Relator, de que a fala do Senador 
Magno Bacelar foi muito importante, porque ela fotografa~ 
e-xatamente aquilo que, hoje, é o objetivo, na vida nacional. 
do exercício correto do munus público. No depoimento do 
Presidente da Caixa Económica Federal, eu até senti, em 
alguns momentos, o ardor juvenil de quem debate, a grande 
consciência que S. Ex• tem em ser gestor de um dos organismos 
mais imPortantes deste País. uma institUição de 130 anos de 
vida. S. Ex~ recebe uma responsabilidade dessa ordem e deve 
dar um cumprimento cabal, para que não haja nenhuma dú-
vida._ -

Às suas respostas foram respostas objetivas e tenho certe~ 
za absoluta de que essa prática1 se adotada por todos os gover~ 
nantes. seria altamente salutar para construirmos uma demo-
cracia mais correta. · 

EntãO·. como Rélator. eu nãO-faço perguntas. Considero 
0- debate muito importante, considero que _as perguntas aqui 
for~u1a9as tiv~ram sempre o escopo de esclarecer, a sobejo. 
todos os assuntos que foram envolvidos aqui~ em depoimentos 
anteriores. 

Querq fazer este regls~ró,.Cumprimentando o~ Presidente 
Álvaro ·Mendonça pela sua postura, às vezes até de uma certa 
agressividade, mas acho que quando defendemos aquilo que 
nós fazemos com amor, com dedicação e oom carinho, nós 
temos que ser :v~eementes e essa veemência é profUndamente 
construtiva quaf14o, acima de tudo, está a busca ~_ntermítente 
da verdade:. Muito obrigado, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Antes de encer· 
rar a presente reunião, que teve a satisfação de aqui r~ceber 
o ilustre Presidente da Caixa Económica Federal, Dr. Alvaro 
Mendonça, a Presidência deseja declanlr que a convocação 
de S. s~ nãO foi no sentido dé'"lncriminá-lo, mas foi no sentido 
de sugerir,já que a razãO da sua convocação, deliberada pela 
maioria dos membros da Comissão, fói erri virtude de levanta~ 
mentos feitos por dois funcionários do Tribunal de Contas, 
que estão assessorando a Presidência, e também por dois fun~ 
cionáriós do Senado~ que por amostragem, visitaram 27 muni
cfpiOs entre ·mais de 1.000 empreendimentos desse porte pelo 
Brasíl afora. Lá foram constatadas denúncias, que chegaram 
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à Presidência e« outros SrFo. senadores_. TaiS dt.<mtlncias davam 
conta de que na maioria dos munícípíos. viSrtaOos esses 'êm~ 
preendimentos estavam tendo a participação· das prefeituras 
municipais. A Caixa Económica, ·na ·maioria tias veZes, riãO 
tem conhecimento dessa participação. uma vez que os contra
tos não rezam participação dos Srs. PrefeitOS, -que, às vezes, 
não têm conhecimento sobre se o contrato está assinado com 
cooperativas ou com empresas privadas. Em Moji das Cruzes 
o Prefeito teve. cOnhecimento,- por uma deferência especial 
e pelo prestígio que tem. Mas, as prefeituras~ na- maiOria 
dos ·casos~ não tém conhecimento do coriti'ato realizado ~.I!tre 
a Càixa EcoUômica ~-as empresas priVadas.. 

Essa doação~ essa dádíva_cJt!da do céu, dada às emprei~ 
teiras, em contrapanida, não são repassadas aos mutuários, 
aos adquirentes, até que se prove o contrário. O que aeonlece, 
na verdade, meu caro Presidente da Caixa Económica, é que 
detenninada empresa 'Se credencia a um financiamento para 
construir um empreendimento de tal _vulto em uma determi~ 
nada cidade .. Essas empresas asseguram ao prefeito que têm 
condições de construir. por exemplo, SOO casas. mas. que necesR 
sítam que a prefeitura faÇa a doação do terreno, a infra-es
trutura, luz, água e outros fatores .. E_m co-ntrapartida, dão 
ao prefeito o. direitQ de indicar os mutuários;· oS adquirentes. 
Os.. prefeitos, no sentid-o de não verem sua cidade privada 
daquele empreendimento. são obrigados a fornecer o que 
as empresas- privadas ou cooperativas exigem. Em ou-tros ca· 
sos, há em verdade,_ um conluio entre prefeitos e empresas 
privadas. Q produto não rev(i'rte em benefício do mutuário. 
Isso .é o.pior. Assimt verificamos. neSte PáíS, qüe pe.ssoas 
enriquecem de uma hora para a outra, com dinheiro público, 
com dinheiro do Fundo de O'arantia, com dinheiro daqueles 
que mais precisam. Daí easa situaç_ão. esse estado social em 
que o Brail vive. onde a grande maioria vive nu~i miscirabi
lidade tamanha e poucos vivem abastadamente. Infelizmente 
é o que acontece. 

Portanto, não chamamos V. Exf para inc-rirriin-á~lo e nem 
para dizer que a Caixa Econômica é criminosa. Entretanto, 
acreditamos que cabe à Caixa Econômica, quando da celebra~ 
ção dos contratos, detalhar mais os contratos, ser mais obje~ 
tiva, determinando o quanto a unidade vai custar, as dimen
sões~ o acabamento. se será ou não _rebocada+ se terá ou 
não forro;· deve ser clara. Assim. fica obrigada a fiscalizar 
o empreendimento, para que se- possa evitar que prefeitos 
honestos caiam nessá cilada das empresas privadas. 

Outro ponto hnj;ortante, já que V. S~ consider:a -_eml:2ora 
esteja dentro da l~i - erradQ, é 9 _f:ato_ d~ que a Caixa deve 
se antecipar à modificação da legislação que pretendemos. 
A legislação não proíbe que a Caixa:·se antecipe, impedindo 
que essas empresas privadas ou cooperativas continuem ampa~ 
radas pela legislação vigente e con.tinqe_m, apesar de serem 
meras prestado_ras de $erviços~ tendo o direito de não licitar 
obras. E o caso da. ÇQHAB de Cas;ro, que entregou de 
acordo com o Prefeftó e com o pfõprio Presidente da CO HAB 
-sem licitação a urna determinada fírina:. ~mCascavel. para 
construir casas similares, a própria cooperativa fez. o empreen
dimento por 720 VRFs, sem nada receber da Prefeitura .. E 
em Cascavel QS. terrenos são mais valoriza~os do que em Cas
tro, que teve a infra.::estrtltura dada pela Prefeitura. As casas 

eram equivalentes, até em me.tragern, e custaram quase o 
nlesmo pi'êço· das de Cascavel. 

Quero dizer, portanto, a V. S• que casos como o de 
Moji das Cruzes, Cástro~ Cascavel e tantos outros por esse 
Brasil afora podem ser evitados, se a Caixa, através do comra
to~ for mais clara, mais objctiva. Evitarwse~á, também, que 
o mutuáriot ao invés de ter o preço do imóvel diminUído, 
-continue pagando o q-Ue não é o valor real gasto pela constru
tora. Esses são pontoS de vista que eu gostaria de externar. 
Eu gostaria, tainbém, 'dê declarar que esta ComiSSão foi insti- -
~uíd~ a~r_avés de,~- requerime~to de mínha autoria, baseado 
_naquela célebre carta de Belo Horizonte, quando do encontro 
dos empresários da Comissão Brasileira de Indústria de Cons~ 
trução Civil, já que· os empresários dedaratám alto e bom 
som que não podiam continuar a trabalhar neste Pafs~ uma 
Vez·que· estávam Sendo peitados e extorquidos por dirigentes 
públicos, prefeítos, presidentes de organizações. secretários. 
ministroS e outroS. Em face dissO, os Srs-. Senadores acharam 
por bem criar esta Comissão. Sei que o papel fundamentai 
do Poder Legislativo, quer seja Câmara dos Deputados, quer 
seja Senado Federal. é de elaborar e edificar as leis. Entre* 
tanto, estamos acostumados, com a vivência' que temos no 
Con_.gr~ Nacional de mais de 20 .anos, a ver os projetas 
oriundos do Poder Legislativo se perderem, ano após ano. 
Quase todos os projetes de leí aprovados por esta Casa são 
oriundos do Poder Executívo. Ninguém pode esconder que 
é u.m~ condição precípua do Congresso Nacional o poder de 
fiscalizar. sobretudo obras provenientes do dinheiro público. 
_ _ T~lvez, tendo _em vista o m~f!l~I!_to atQ.al. que o Brasil 
atraveSsa, onde a corrupção campeia em todos os recantos, 
a tranaformação desta Comissão -:- e de algumas outras - -
em Comissão Permanente seja um bem muito salutar para 
o País. Nesse sentido. inclusive c_onvers.eJ com nossos assesso
res, seria interessante" qUe esta Comissão- ainda não conver- _ 
sei com o eminente Relator- pudesse ser transformada em 
ComiSsão Permanente. Mas~ adiantando nosso pensamento. 
o próprio Presidente do Congresso Nadonal, Senador Mauro 
Benevides. através de um Projeto ·de Resolução, propôs. a 
criação da Comissão de Fi~al!zação e~Controie. 

Só o fato da eXistência desta Comissão_. que apura irregu
laridade na contratação de obras públicas, já feZ corri que 
diminuíssem os casõs: Alguém está fazendo. mas com mais 
receio, as malandragens com o dinheiro do povo brasileiro. 
O fato de o Tribunal de Contas da União. atendendo a uma 
solicitação desta Comissão) ~oonside_rar fni.oral concorrência 
pública ou licitação públíca com preço-base oculto já foi um 
grande avanço que esta Presidência conseguiu. Acredlto que, 
côino a -apresentação pela Comissão do anteprojeto que modi
fiCa sensiVelmente o Decreto-Lei n"' 2.300, não iremqs exter~ 
minar de vez a corrupção deste País, pois que ela existe em 
todos os países. Ent!etanto, é nosso dever~ como parlamentar 
e representante do povo+ tudo fazer para minimizar esse mal 
que tanto prejudica o povo brasileiro. 

Com essas palaVfas, quero agradecer a presença do distin~ 
to Presidente da CabUfEconômica, na certeza de que S. s~ 
t~do fará. no sentido de~ ã frente dessa grande organização. 
nos aJudar~ ajudar tOd·o o povo brasileii'o, a minimjzar a corR 
rupção que campeía n·o BrasiL 

Muito obrigado a V. Ex•! 
Dedaro encerrada·--a_ reuniío. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRJO, DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Pr~sidente, nos termos do art. 

4S, item 28 do Regulamento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 11, DE 1992 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e colocar no mercado, 
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo -
LFTES, destinadas ao giro de oitenta e oito por cento das 1.385.285.819 LFTES, vencíveis 
no primeiro semestre de 1992. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É o Governo do Estado' do Espírito Santo autorizado, nos termos dos arts. 4' e S. da Resolução 

n' 58, de 1990, do Senado Federal, a proceder a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras · 
do Tesouro do Estado. do Espírito Santo- LFTES. 

Parágrafo único. Os recursos aâvindos da emissão autorizada no caput deste artigo destinam-se à 
rolagem de oitenta e oito por cento dás 1.385:2&5.819 LFTES, vencíveis no primeiro semestre de' 1992 •. 
· Art. 2• As condições de realização da operação são as seguintes: 

I-quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela 
de doze por cento; 

II -modalidade: nominativa transfeiivel; 
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional {mesma taxa referencial); 
IV -prazo: até 730 dias; 
V- valor nominal: Cr$1,00; 
VI -características dos títulos a serem substituídos: . 

Vencimento 
15-5-92 
1-6-92. 

15-6-92 
Total 

Quantidade 

458.227.163 
441.593.580 
485.465.076 

1.385.285.819 

VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos: 

15-5-92 
1-6.92 

15-6-92 

Vencimetlto 
15-S.W 
l-6.94 

15-6.94 

Tllnlo 
670730 
670i:l0 
670730 

Data-Ba.., 
15·5-92 
1-6-92 

15-6-92 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO PI!DllRAL ~-

MANOEI. VlLF.J..A DE MAGALHÃES 
~ 

Dl'ÃRJD DO-CONGR!lSSO NACIONAL 
Dlrctor.Oem do Seudo Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 

lmpreno -.ob uaponnbilidàc 4& Meu do Seaado Fedeul 

Diretor Executivo 
CAIU.OS HOMERO VIEIRA NINA ASSINATURAS -

Diretor Admlllliottalivo 
LUIZ CARLCI! !lASTOS Semestral ·.------·--·----·---·-··-·--·--·---- C1$ 7(10!).),00 
Diretorhldulrial 
FLOEIAN AUGUSTO COUTINHO MAORUOA 
D.irerm Adjunto T"D'•gem t.:Dre::temp:tare.s 

V!II forma de colocaçãcr: através de ofertas públicas, nos terniDs-da Resolução ne 565, de 20 de 
setembro de 1979, do Banco CentraL 

IX- autorização legislativa: Lei n' 4.216, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto n• 2.%8-N, de 9 de 
maio de 1990. 

Art. 3• Esta Resolus;ão entra em vigor _muiata de sua publicação. 
Senado Federal, 7 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 72' SESSÃO, ENf1 DEMAIO DE 1992 
1.1 -ABERTURA -
1.2-EXPEDIENTE 
1. 2.1 - Ofício do Sr. l ~ecretârio da Câmara dos De

putados 

- N~ 96/92, enCaminhando ao Senado Federal Substi
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 72184~(ii'~8S83í86, 
na Câmara dos Deputados), que acrescenta dispositivo à 
Lei n• 5.197. de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre 
a proteção à fauna. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei da Câmara n' 22192 (n' 4.564-E 

na origem)~ que dispõe sobre a criação de cargos nas novas 
Unidades de Ensino Técnico e Agrotécn!co. 

Projeto de Lei da Câmara n• 17192, que dispõe 
sobre a criação de Juntas de Coiícl!iação e Julgamento 
nas Regiões da Justiça do Trabalho. define_ jurisdiçQes e 
dá outras providências. 

Emendas de Plenário oferecidas aos Projetos de 
Lei do Senado que tramitam em conjunto n• 56191. que 
revoga o § 3• do art. 20 da Lei n• 5.250, de 9-2-67, que 
regula a liberdade de manifestação do pensamento e de 
informações e o inciso I do§ 3• do art. 138, do Decreto-Lei 
n•2.848, de 7·12·40. que inStitui o Código Penal, n' 145/91, 
que regula o direito de resposta para os efeitos do inciso 
V, do art. 5{'>, da Constituição Federal; e 173, de 1991, 
a que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião 
e de informação, dísciplina a responsabilidade dos meios 
de comunicação e dá outras providências. 

1.2,3- Leitura de projetos 
Projeto de Lei do Senado n' 54/92, de.. autoria d,o 

Senador Gerson Cama'ta, -que altera o are 38 da Lei n". 
4.595, de 31 de. dezembro de 1964, o qual dispõe sobre 
o sigilo bancário. . 

Projeto de Decreto Legislativo n' 50/92, de autoria 
do Senador Esperidiã·o Amín, que susta os atos normativos 
do'Poder Ex~tivo que estabeleceram atualização mone
tária nos fina·ncíailteritOS nfràiS mediante recursos do- Te
souro Nacional ou de depósitos bancários nãO remune
rados. 

1.2.4 - Requerimentos 
- N' 240/92, de urgência para o Projeto de Lei âa · 

Câmara n* 17/92, que díspõe sobre a criação de Juntas 
·de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do_ 
Trabalho, define jurisdições e dá outras providências. 

N' 241192, de autoria do Senador José Eduardo, 
solicitando licença para ausentar-se dos traba[hos da Casa, 
sexta-feira, dia 8 do Corrente mês. Aprovado. 

-"N:ç. ~42192, de autoria do Senador Mauro Benevides, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal. 
da "Carta de Fortaleza" como conclusão do XXV Con
gresso Nacional dos Jornalistas, realizado em Fortaleza, 
Ceará, no período de 29 de abril a 3 de maio do corrente 
ano. 

1 ~2.5 - Comunicações da Presidência 
-Designação da Comissão para emitír parecer sobre . 

a Proposta de Emenda à Constituição n9 2/92, que fnclui 
artigo no texto da Con•tituição Federal, conferindo compe· 
t~nci_a ao Congresso Nacional para destituir Ministro de 
Estado e Seoretário da Presidência da República. 
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... -- ...... " 
- Designação da Comissã6.-p1ffa~ êrfiillrpãr~t Sóbre · ' 2' ê '4; 'não resporididos, solicitartdo, ainda, ~ · ré~essa. ·de , . , 

a Proposta de Emenda à Constituição n" 3192,_ qtie altera cópia do aludido Parecer, em seu inteiro teor~ ao Ministr_o, 
dispositivos da Constituição Federal. • para quf? tome conhecimento do entendimento firmado 

Prazo para apresentação de emendas aos Projeto~ ·a respeito da matéria. 
de Lei da Câmara n~ 17 e 22, de 1992-~ fip~s anteriormente. 1.2.11- Comunicação da Presidência 

- Receb1ritefltO' do OfídO- r}?' 92192, do Presidente do Aprovação pela ComissãO Direrora,· em: reunião reali" _ 
Banco do_ Brasil~ encaminhando ao Senado_Federa~ BaJan~ z.ada no dia 5 último. dos Regueririlentos n"5 111~ 113, 
ço, devidamente auditado, do Fundo Constitucional de 114,115,124, 126, 127, 147, 148, 149, 162,170,172, iQ8,_ 
Fínarrcíamento do Centro-Oeste, adminiStrado por aquele 200, 201, 209 e 221, de 1992. · 
estabelecimento. L3-0RDEM DO DIA .... 

_.;_Projeto de Lei da Câmara n' lis/§1,çomplementar 
1~2.6- Fala da Presidência (n" 60/89, na CaS;a" de _origem)~ que disciplina os limites 
- Referente ao perfodo da Hora do Expediente da das despesas com o funcionalismo público, na forma do 

presente sessão,_ que será dedicado à comemoração do -cen- art. 169 da Constituição FederaL Vota~ão sobrestada, em 
tenário do triunfo .de Gérierosó Po)lce solore. ~ .l;te~<ll!a. _ .virtude da [alta de "q..iorum para votação do Requerimento 
Separatistá: · · · · · ,~_. '· · • ~ · · · ' fi124s/g2·~ de extiúÇãO de urgência, tendo usado da palavra 

Oradores: os Srs. Jonas Pinheiro, Gérson Camata, Cid Sabóia de 
SENADOR.W,ILSONMARTINS Carvalho, Esperidião Amin, Maurício Omêa, Humberto 
SENADOR JUUO CAMPOS Lucena, A1mir Gabriel, Jarbas Passarinho, Marco Maciel, 
O SR. PRESIDENTE ....:.Fala associativa. às hornena- Mansueto de Lavor e Coutinho Jorge. · · _ 

gens prestadas em nome da Mesa. -Requerimento n'75, de 1992,de autoria do Senador 

1+2.7- Dircursos do Expediente 
SENAD.OR FRANCISCO ROLLEMBERG -De

sejo de resposta da Mesa do CongressO Nacional ao edito" 
ria! do Jornal do Brasil, de ontem, sob o iítulo "Assédio 
ao cofre~" a respeito da atítude dos políticos. _brasileiros 
em relação ao erário público. · 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES, como Líder 
-Considerações a respeito da concessão de licença à Justi
ça, pela Assembléia Legislativa da Bahia, para julgar a 
Deputada Maria José Rocha. - -

SE::>IADOR MAURÍCIO CORREA, como Líder
Apreciação do Projeto de Lei da Câmara n' 125!91.
Complementar, que discipHna os limites das despesas com 
o funcionalismo públioo, na forma do art. 169 da Consti" 
tuição Federal, constante do item da Ordem do Dia da 
presente sessão. Sigilo bancário alegado pelo Banco Cen" 
tral para não fornecer informações solicitadas através de 
requerimento de autoria de S. Ex~ 

1.2.8- Requerimento 
- N' 243/92, de autoria do Senador José Sarney, solici

tando licença dos trabalhos da Casa nos dias 12, 13 e 14 
de maio do corrente ano. Aprovado. 

1.2.9- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n' 55192, de autoria do 

Senador Nelson Wedekin, que altera dispositivos do Decn:· 
to-Lei n' 2:300, de 21 de novembro de 1986, que dispõe 
sobre licitações e c·ontra:tos da AdJ11ínistração Federal e 
dá outras provídências: 

- Projeto de Lei do Senado n' 56!92, de autoria do 
Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a participàÇão
estrangeira no capital social dos bancos comerciais e dá 
outras providências. -

1.2.10- Requerimento 
- N" 244/92. de autoria do Senador tvtautici<? Cqr~êa1 

reiterando ao Ministro da Economía 1 Fazenda e Planeja
mento. informações encaminhada através do Req~uerimen
to n" 61!92, de sua autoria. especialmente nos quesitos 

Pedro Simon, solicitando. a transcrição nos Anais_do Sena~ 
dq Federal, dos editoriais publicados nos Jornais Zero Hora 

· e "Folba de S. Paulo, intitulados ~•p_rostituição de Meninas" 
e "Crianças EsàaVizadas'~. Votação adiada por falta de 
quorum. 

RequerimentO 0 6 "169192} de autoria do Senador Di~ 
valdo Suruagy, sol!.çitando~ a tramitação em conjunto dos 
Projetos de Lei do.Senado n'' 12 e 24, de 1992, que dispõem· · 

_sobre a cria-ção de .novas situações 9e movimentação da 
oorita vinculada do trabalhador no FGTS. Votação adiada 
por falta de quorum.~ -

1.3.1-- Comunicação da Presidéncia 
-- - Prejudicialidade do Requerimento n" 240/92 lido no 
Expediente da presente sessão. ' _ 

1.3.2- Discursos após a Ordero do Dia 
SENADOR CHAGAS RODRIGUES -Carta do 

Líder Fernando Henrique Cardoso ao Sr. Eduardo Brito 
do jornal Correio Braziliense esclarecendo notícia equivõ: 
cada de fusão entre o PSDB e o PFL 

O SR. PRESIDENTE- Recebimento de .. expediente 
do Ministro Ricardo Fiúza, esclarecendo. dúvidas a respeito 
do Orçamento da União para 1992. 

SENADOR RONAN TITO - Presença de crianças 
abandonadas em frente ao edíficio do Congresso NacíonaL 
A criárlça corito prioridade absoluta do Estado conforme 
dita o art. 227 da Constituição Federal. ' 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Considera
ções sobre irregularidades no Orçamento da União de 1992. 

SEl'IADOR J1JTAHY MAGALHÃES- Distancia
mento do desenvolvimento sócio-econômico entre as Na~ 
ções e a perversidade dos desequilíbrios intern-os dos paises -
do Terceiro Mundo, . . _ 

SENADOR MÁRCIO LACERDA_:. Dificuldade do 
escoame~to da produção agrícola do Município de Bras~ 
norte, M r, causada pelo estado precário da estrada Porto 
Mundo }:ovo!Brasnorte. 

SENADOR MARCO MACIEL- A questão da c6le· 
ra no Brasil segundo depoimento prestado pelo Ministro 



Adib Jatene no Plenârio- do Senado. O surto de cólera 
. no Estado de Pernambuco. 

SENADOR ALMIR GABRIEL 
brasi1<."iro Sebastião_ Hoyos, na Suíça. 

Julgamento do 

1.3.3 - Disignaçáo da Ordem do 1:1ia da próxima ses
são 

1.4-ENCERRAMENTO 
2-ATO DO PRESIDENTE 
- N• 167/92 

Maioqe 1992_ 

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

-·Resenha das matérias apreciadas de 1 a 30 de abril 
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno. 

4-ATA DE COMISSÃO . 

TES 

5-.MESA DJRETORA 

6- LÍDERES E \'ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇAO DE COMISSÕES PERMANEN-

Ata da 72a Sessão, em 7 de maio de 1992 
ia Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura- · 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides. Dirceu Cti!rnciro, 
Rachid Saldanha Derzi e Beiii Veras 

ÀS 14 HORAS E 3o MINUTOS, ACHAM:SE PRE- . 
SENTES OS SRS. SENAJJCiRES: . .. - : . . . 

Alexandre Costa - Almir Gabriel - Amazonino Men
des - Antonio Mariz - Áureo Mello - Beni Veras - Carlos 
Patrócliiio - César Dias - Chagas ROdrigues - ad· Sabóia 
de Carvalho -Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dario Pe
reira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - E leio· ÁlVares 
- Esperidí!o Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo -
Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Guilhéfiiiê Pal
meira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas- Jilrbàs Passarinho- Jono CalmrlD - Joao Frariçá' ·.::· 
Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josapllat Marinho - José 
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Bisol - José Riclla -
Julio Campos - Jutahy Magalhães - Lavoisier M"lia- Levy 
Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucf. 
dio Portel!a - Magno Bacelar - Maosueto de Lavor -:Márcio · 
Lacerda - Marco Maciel - Mârio Covas - Marluce Pinto -
Maurício Corrlla '-·Mauro Benevídes.::Meira Filho- Moisés 
Abrâo - Nelson Carneiro - Nelson Wedet<in - Ney Marà
nMo - Odacir Soares ·- Pedro Simon - Rac!:tiâ"Saidanlla 
Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito- Ruy Bacelar - Val
mir Campelo - Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A lista 
de presença acusa o comparecimento de 63 SrS. Senadores. 
,Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1<! Secretár10 procederá à leituia do Expedii::Ote. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFÍCIO 

Do Jv Secretário da Câmara dos Depwados1 encaminhan~ 
do â revisão do Senado autógrafo da seguinte matéria: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ao Projeto de Lei do Senado- n~ 12, de 1984, (n9 

8.583, de 1986, na Câmara dos Deputados), que acres-

eenta dispositi~o à_.Lei nQ. s.l~n1 • de 3 de janeiro de 
1967, que dispõe sobre a proteção à fauna~ 

Dê~se a~ art. 1~ do projeto a seguiMe redação: 

"Art. 1' Oart.3''daLcin'5.!97,de3dejaneiro 
de 1967. passa a vigorar acrescido do seguinte § 39: 

"Art. 3' ................................... _ ............... . 
§ lo .............................................. : ........ .. 
§ 2" .................................. -..................... .. 
§ 3' o simples des:acompanhamento de compro

vação de procedêncía de peles ou outros produtos de 
animais silvestres, nos carregamentos de via terrestre, 
fluvial, marítima ou aérea, que se iniciem ou transitem 
pelo País, caracterizará~ de imediato, o descumPrimen~ 
to do disposto no caput deste: artigo." 

(À Comissão de Assuntos S~âais.) 

PARECERES 

PARECER N• 114, DE 1992 

Da Cnmissão de Educação sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n' 22, de 1992 (n• 4.564·E na origem), que 
"dispõe sobre a criação de cargos nas n<n-·as Unidades 
de Ensino Téc~~oo e Agrotécnico". 

Relator: Senador João Calmon 
O Projeto de Lei da Câmara n' 22, de 1992 (n~ 4.564-E 

na Origem), cria 1.927 cargos de Professor da Çarreira de 
Magistério de 1? e 21 graus e 3.538 cargos t~cnico-adminis~ 
trativos nas novas Unidades de Ensino Técnico e Agrotécnioo, 
criadas pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 
Técnico -'- PROTEC. 

Encaminhado pc[o Poder Executivo, ainda em 1989, o 
Projeto de Lei cm cxarrie atende às neCessidades lnerentes 
ao Programa mencionado, que construiu Significativo nUmero 
de Unidades de Ensiúo~e prosSegUe n-a cOnstrução de outras. 
Os cargos cuja criaÇão é ptoposta correspo-ndem a 58.070 
novas vagas, com a média de 16,4 alunos por professor e 
30~1 alunos por funcionário técl!Tco·administrativo, o quere~ 
presenta melhora notável em relação às atuaís médias. 
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Após longo período sem que a União criasse novas Esco~ 
las Técnicas e Ag.rotécniças, o Protec tem em vista etpandir 
e aprimorar a rede federal, cuja qualidade e utilidade social 
é desnecessário encareÇer e elogiar. Estando as"Uniç!ades de 
Ensino já construídas ou em _vjas de con.clusã_o, só_ há a lamen
tar que a Proposição em tela esteja tramitando há mais de 
dois anos no Poder Legislativo. Os prédios representam subs~ 
tancial investiinentêfdos_-rccursos do contribuinte_, cujo retorno 
à coletividade não pode mais esperar. Urge, portanto, dar 
conseqüência aos atos anteriormente praticados~ criando car~ 
gos e recrutando e selccionando os recursos hu.manQs neces~ 
sários. 

Nosso Parecer é, portanto, pela aprovação urgente do 
Projeto de Lei da C.ãwara n' Z2,de 1992., com lou~or à inicia
tiva. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1992. - Louremberg 
Nunes Rocha, Presidente -c João C3lmon,Relator - Jonas 
Pinheiro- Marluce Pinto- Jarbas Passarinho- João Rocha 
--Wils<>n Martins - Aureo Mello - Garibaldi Alves Filho 
- Carlos Patrocínio - Meira Filho -- Mansue:to de Lavor 
- Flaviano Melo - Levy Dias. 

PARECER N• 115, DE 1992 

Da Comissão de C9nstituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto d<: Lei da Câmara 11" 17, de 1992, que 
~'Dispõe sobre a criação de Juntas_ de Conciliação e 
Julgamento nas Regiões da Justiça d<> Trabalho, define 
jurisdições e dá outras providências". 

Relator! Senador Mauricio Corrê_a 
Vem ao exame desta ComisSão o Projeto de Lei da Câma~ 

ra n' 17, de 1992, de iniciativa do Tribunal Superior do Traba
lho, e que tem por objetivO -criar Juntas de Conciliação e 
Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, definir jurisdi-
ções e dar outras providências. - -- ~- --- ' 

Para as 393 novas Juntas a serem instaladas_ em 258 cida~ 
des, com jurisdição em mais de 4.100 municípios localizados 
nas 18 Regiões da Justiça do Trabalho, está prevista a criação 
de 2.405 cargos públicos, sendo 393 de Juiz do Trabalho Presi
dente, 392de Juiz do Trabalho Substituto, 786 de Juiz Classista 
de Junta, 393 de Diretor de Secretaria de Junta I;IAS-101.5 
(em comissão) e 48 de Diretor de Serviço de Distribuição 
DAS-JOL4 (em comissão), assim distribuídos: 

1' Região (Rio de Janeiro) - para 34 Juntas: 34 Juízes 
Presidente, 34 Juízes Substitutos, 08 Juízes Classistas~ 34 bire~ 
tores de Secretaria e 2 Diretores de Distribuição; 

2• Região (São Paulo)- !'ara 16 Juntas: 16 Juízes Presi
dentes, 16 Juizes Substitutos, 32 Juízes Classistas, 16 Diretores 
de Secretaria e 4 Direto'res de Distribuição; 

3> Região (Minas Gerais) - para 34 Juntas: 34 Juízes 
Presidentes, 33 Juízes Substitutos, 68 Juízes Oassistas, 34 Di
retores de Secretaria e 7 DiretóreS de Distribuição; 

4• Região {Rio Grande do Sul) - para 30 Juntas: 30 
juizes Presidentes, 30 Juízes Substitutos, 60 Juízes Ciassistas, 
30 Diretores de Secretaria e 6 Díretores_de Distribuição~ 

5' Região (Bahia e Sergipe)- para 29 Juntas: 29 Juízes 
Presidentes, 29 Juízes Substitutos, 58 Juízes Classistas, 29 Di
retores ,;le Secretaria e 4 Diretores de Distribuição; 

6• Região (Pernambuco e Alagoas) para 30 Juntas: 
30Juízes Presidentes, 3!) Juízes Substitutos, po Juízes Classis
tas, 30 Diretores de Secretãriã--e-1 Diretor de Distribuição; 

7• Região"(Ceará)- para 8 JUntas: 8 Juízes Presidentes, 
8 Juízes Substítutos~ 16 Juízes Classistas e 8 Díretores de 
Secretaria; 

8• Região {Pará e Amapá) - para 18 Juntas: 1!! Jmzes 
PreSidentes, 18 Juízes Substitutos, 36 Juízes Classlstas, 18 Di
retores de Secretaria e 3 DiretOre&_ de Distribuição; , 

9• Região (Paraná) - para 28 Juntas: 28 Juízes Presi
Aente,s> 28 Juízes Substitutos, 56 Juízes Classistas, 28 Diretores 
de Secretaria e 3 Díretores de Distribuição; 

.1<r Região (Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Tocantins) -para 23 Juntas: 23 Juízes Presidentes, 
21 Juízes Substitutos. 46 Juízes Classístas e 23 Ditetores de 
Secretaria; 
_ .11• Região (Amazónas) -para 7 Juntas: 7 Juízes Presi, 
dentes. 7 Juízes Suh!:>titlltos, 14 Juízes Classistits--e-·tniretores 
de Secretaria; --

12' Região {S~nta Catarina)- para 18 Juntas: 18 Juízes 
Presidentes, 18 Juízes Substitutos, 36 Juízes Classistas, 18 Di
retores de Secretarias e 4 Diretores de Distribuição; 

13• Região (Paráíba e Rio Grande do Norte) - para 
23 Juntas: 23 Juízes Presidentes. 23 Juízes Substitutos, 46 
Juízes Classistas. 23 Diretores de Secretaria e 2 Diretóres 
de-Distríbuição; 

. 14• Região (Rondônia e Acre)-para 16 Juntas: 1.6 Juízes 
Presidentes. 16 Juízes Substitutos, 32 Juízes Ciassistas e 16 
Diretores de Secretaria; 

15• Região {São Paulo)- para 46 Juntas: 46 Juízes Presi· 
dentes, 46 Juízes Substitutos, 92Juízes Classistas, 46 Di retores 

. de Secretaria e 9 Dlretor~s de _Distribuição; · · 
· 16• Regfão (Màrãnhão e Piauí) -para 5 Juntas: 5 Juízes 
Presidentes, S J ufzes Substitutos, 10 Juízes Classistas e 5 Dire
tores de Secretaria; 

17• Região (Espírito Santo)- para 11 Juntas: 11 Juízes 
Prc§iden~~st 11 Juízes Substitutos, 22 Juízes Classistas~ 11 Di~ 
reto~es de Secretaria. e 1 Diretor de DistriQuição; 

18' Região (Goiás) - para 17 Juntas: 17 Juízes Presi
- dentes, 17 Juízes Substitutos, 34 Juízes Classistas. 17 Diretores 
de Secretaria e 2 Diretores de Distribuição; 

Além desses~ são criados 256 cargos de Juiz do Trabalho 
Substituto a seguir especificados, cujos ocupantes não ficam 
diretamente vinculados às Juntas mas sím ao respectivo Tribu
nal Regional: 

1• Regiãoc 24 
2! Região: 47 
3• Região: 35 
4• Região: 26 
5• Região: 17 
6• Região: 16 
7• Região: 1 
8• RegJão: 4 
9" Região: 12 
10' Região: 9 
11' Região: 5 
12• Região: 7 
13> Região: 1 
14• Região: 3 
15• Região: 27 
16' Região: 4 
17• Região: 9 
18• Região: 9 

Também -são criados nos Quadrus das Secretarias das 
Tribunais Regionais do Trabalho~ para exercício_ rias novas 
Juntas de Conciliação e Julgamento, 5.4~7 cargos permanentes_ 
nas categorias funcionais de Técnico Judiciário, Oficial de 
Justiça Avaliador, Auxiliar Judiciário, Atendente Judiciário, 
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Agente de Segurança Judiciária, Agente de Vigilância, e Auxi
Uar Operacional de Serviços DiverSos. assiin distribuídos: 

1• Região: 578 ~ 

2• Região: 272 
3• Região: 476 
4• Região: 476 
5' Região: 364 
6' Região: 342 
7• Região: 120 
8• Região: 208 
9' Região: 378 
10' Região: 286 
11' Região: 78 
12• Região: 224 
13' Região: 315 
14• Região: 240 
15• Região: 714 
16• Região: 65 
17' Região: 143 
18• Região: 208 
O Proje-to estabelece que as JüiltaS-seiãO in-Stãladas e 

os respectivos cargos providos, gradativamente, à médi_da em 
que ocorrer disponibilidade de recursos financeiros. 

Pela proposição em exame, ficaín alterados os arts. 656, 
879, 882 da Consolidação das Leis do 'tfã6àlho- CLT. 

Quando ao art. 656t o qual preceitua que na falta ou 
lmpedimento do_ Juiz Presidente e, como auxiliar deste funcio~ 
nará o Juiz Substituto, cuja designação é feita pelo Presidente 
do·Tribunal Regional do Trabalho, a modificação,' inclusive 
mediante acréscimo de parágrafos~ é tio sentidO de tornar 
a Justiça Trabalhista mS.is ágil, consoante-Süa· justlficativ3: 

"'Para que os funcionamentos das Juntas em dois 
turnos, em regime especial, se realize sem qualquer 
dúvida quanto ao embasamento legal, prop6e~se a alte~ 
ração da redação do art. 656~ da CLT para que fique 
autorizada a designação do Juiz do Trabalho Substituto 
pelo Juiz Presidente do TRT. 

Além disso é também necessário que fique perfei
tamente explícita no texto do art. 656 a obrigatoriedade 
de o Juiz do Trabalho Substituto atuar em colaboração 
ao Juiz Presidente da Junta, mesmo quando o órgão 
não_ estiver em regime especiãl dC aOis turiiõs. 

A divisão de tarefas se fará de comum acordo 
entre os dois Juízes que atuarão na Junta, o mesmo 
ocorrendo quanto à participação dos Juízes Classistas 
nos dois turnos de audiência". --

Quanto ao art. 879 da CLT, segundo o qual sendo ilíquida 
a sentença e:x:equenda, ordenar~se-á, previamente, a sua li qui· 
dação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento 
ou por artigos sem modificar ou inovar a sentença liquidanda, 
nem discutir matéria pertinenté à causa principal, a alteração 
constante do projeto, mediante simples acrêsCimo de um pará~ 
grafo, objetiva estabelecer prazo para impugnação da conta 
efetuada e dispor sobre o pagamento de execuç~o. caso não 
ocorram impugnações. 

A nova redação proposta para o art. 882 da CL T tem 
por escopo- ftxar, de modo mais explícito, que a nomeação 
de bens à penhora deve obedecer à ordem preferencial e·stabe-
leclda pelo art. 655 do Código de Processo Civil. ~ 

Já a redação do art. 897, sobretudo dos seus parágrafos, 
tem em mira- delimitar o campo para interposição do agravo 
de petição e tornar claro que seu efejtO; não será suSpensívo; 
por outro lado, busca disciplinar a aprecíaçãó do recurso, 

a ser efetuada pela Turma, ~e. ftão hlais~ _isoh1damerite~ pelo 
Presidente à o TribunaL 

É fato público e notório, além de lasíimávéi, a'situaç,i!o 
d-e 'deficiência em que S'e enoontra a Jus_tiça do Trabalho, 
impotente que Cstá para a preStaÇão jUrisdicional a tempo 
:ruoável - in~lusjve desigiHin,do {ludiências para dois anos 
após a proposição de reclamações trabalhistas - tanto mais 
após a definição da sua competência para decidir, também, 
questões de servidores públicos. aumentando em muito a mesa 
de jurisdicionados. Por isso, sua reestruturação, via de amplia~ 
ção 49 q1:1antitativo _ Çe _Juntas nos moldes da envergadura 
do projeto em apreço~ é de fundam~ntal. importância, at~ 
para que a credibilidade na Justiça não seja estiola<la pela 
desesperança dos tl:abalhadoi'es lesados nos seus_direitos~ 

Assim. pree11chidos qtie se acham os requisitos constitu
donais d~. ~clmiS!)ibilidade da matéria em razão .,da compe~ 
tência legislativa da União (art. 22); da atribuição do Con
gresso Nacional (art. 48) e da iniciativa exclusiva do Tribunal 

_Superior do Trabalho (art. 96!!), somos pelo reconhec.ímento 
da- eQnstitucionalidade, juridicidade e técniey legislativa do 
projeto, bem assim, quanto ao' rilérito, pela sua aprovação. 

Sala das O:>missões, 6 de maio de 1992. - Nelson Car
neiro, Presi:de.nte -Maurício Corrêa, Relator - Esperidião 

~ Amin - Éleio Álvares - Franciseo Rollemberg - Wilson 
Martins - Pedro Simon - Mansueto de Lavor - Josaphat 
Marinho - Cid Sab6ia - Odacir Soares - Antonio Mariz:. 

PARECER N• 1!6, DE 1992 

Da Comislliio de Constituição, Justiça de Cidada
nia, sobre as Emendas de Plenário oferecidas aos Proje
tos de Lei do Senado que tramitam em conjunto n• 
56, de 1991, que revoga o § 3• do art. 20 da Lei n' 
5.250, de 9-2-67, que regula a liberdade de manifestação 
do pensamento e de informações e o inciso II do § 3~ 
do art. 138, do Decreto-Lei n~_ 2.848,. de 7~12~40, que 
institui o Código Penal; n~ 145~de 1991, que regula o 
direito de resposta para os efeitos do inciso V, do art. 
S<:~ da Constituição Federal; e 173, de 1991, que dispões, 
sobre a liberdade de imprensat de opinião e de iofor· 
mação discipliita a responsabilidade dos meios de oomu .. 
nlcação e dá ontras providências. 

Relator: Senador José Fogaça 
Parecer às Emendas de Plenário 

Emenda n' 2 

A Emenda é de caráter redacional e quem a assina é 
o ilustre Senador Josaphat Marinho, autor do projeto que 
cria a nova Lei de Imprensa. Embora entendamos nós que · 
a expressão ~'empresa,, tenha a abra~éncia conceitua! que 
a Lei exige, significando ' 1 organização jurídica, firma, Socleda~ 
de", no dizer do DiCionário Aurélio Buarque de Holanda~ 
acolhemos a proposição, uma vez que ela não vem em prejuí
zo, mas tão--somente em favor da clareza e da precisão do 
texto. 

Entendemos recomen4ável, porém, que a Emenda tenha 
caráter aditivo. dando ao texto a seguinte conformação <~ex
plorados ou operados por empresas ou entidaQesregularmente 
constituídas". 

O Parecer é favorável, nos termos propostos. 

Emendan?3 

Trata-se de Emenda com propósitos idênticos aos da 
Emendas anterior. O parecer é favorável, nos termos pro~ 
postos à Emenda n' 2. 
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Emenda n"4 

Mais uma vez configuraF~ rçtifiCação· do próprio autor 
<!o projeto_ origin~t, cujo teXto foi reprOOuiido_no substftutivo. 
E.emenda redacional e vis.a a_o aperfelçoa_inentó. - - _ · 

Respeitosamente, entret_anto. queremos salientar que a 
expressão" "vendidos_" utilizada 110.projeto do Senador Josa~ 
phat Marinho não é descabida. Para caracterizar-se trans
missão pública, é imprescindível que os aparelhos receptores 
sejam comercializáveis junto ao público __ consumidor, o que 
equivale a dizer que .a eles devam ter _acesso, ainda que me~ 
diante pagamento, _todo$ os cid(idáQ$A_$em disqírrúnação. 
Transmissão que só possa ser captada por aparelhos reCeptores 
que sejam, por exemplo+ exclusivamente doados, (Ião é tra-ns~ 
miss,ão pública~ e portanto, não· está sob o abrígq_9e~ta lei. 

· A relação de compra e venda. estabelecida com o público 
em geral. de!D-onstra que não há nem pode haver qualquer 
outro tipo de limitação que não seja o do pagamento- erii 
dinbeíro.- _ ,_ __ _ _ _ _ _ 

Cremos que melhOr atenderia aos objetivos· do preclaro 
Senador Josaphat Marinho a adoção da fórmula ·:aparelhos 
receptores oomerciaJizáveis· sob _qualquer forma junto ao pú
blicOH. 

·Nestes termos, o p~rec-er é favorável. 

Emenda n• 5 

Trata-se de emenda que visa ao mesmo aperfeiçoamento 
redacional pretendido pela emenda anterior. Aprovado o pa
recer à emenda n~ 4, somos pela prejudícialidade da presente 
emenda. 

Emenda n•li 

Deseja o atuante Senador Gerson Camãta; por esta emen
da, eliminar a diferença entre matéria: paga' é- maté:ría jõrnà
lística· comum. Em primeiro lugar. é preciso ressaltar que 
a simples supressão do parágraf-o 1" do artigo s~ não lograria 
atingir os· efeitos buscados por S, E_x~ Resultaria~ isto sim, 
em que os crimes cometidos através de matéria paga, por 
pessoas endinheiradas ou detentoras de um poder político 
que lhes permita amealhar recursos para tanto, seriam iguala~ 
dos aos_ praticados no exercfcio-do verdadeiro jornalismo infor
mativo. 

Em segundo lugar, é muito importante estabelecer a ·dife~ 
rença entre matéria paga e matéria jomaHsticã. Ambas têm 
natureza e objetivos diversos~ A matéria paga~ na lnais·das 
vezes, objetiva o intereSse individual; a matériil jori:Lalística 
visa o interesse público da informação·e é assegurada como 
direito constitucional. 

O parecerf portanto) é contrário. 

Emendan9 7 

Apesar de leitura atenta e criteriosa. não conseguimos 
ver associação desta emenda .com aquilo que propõe a sua 
justificativa. Não há, no parágrafo 29do_ artigo 59 nenhuma 
menção a uma "segunda divulgação". · 

Com todo o respeito ao seu brilhante patrocinador, Sena
dor Gérson Camata, ousambs supor que. por algum motivo 
de falha de cópía ou digitação, <Y textci da- justificativa tenha 
saído truncado. resultando incompreensível a este relator. 

O parecer é pela prejudicialidade. 

Emenda n"8 

A emenda em tela, -de autoria do ilustre Senador Eduardo 
Suplicy. objetiva asSegUrar a qualquer entidade ou cidadão 

o direito à "c<jrílpra.-de espaço". para veiculação de matéria 
paga. na imprensa. ou para veku1ação de publicidade de qualM 
quer natureza, com as restrições que apresenta. 

O direito- à informação é um direíto constít~cional da 
cídadanta. No entanto, a empresa que opera um jornal ou 
uma emissora de rádio ou TV é uma empresa privadaT as 
relações de compra e venda de espaço publicitária são regula~ 
das peJo direito comercia] privado. E aí que se configura o 
direito de recusa de publicidade ou matéria paga. É por esse" 
direito básico que os jornais, rádios e TVs privados recusam~ 
por exemplo. as abe-rrações, difamatórias, a publicidade enga· 
nosa. o charlatanismo, a manipulção e exploração religiosa 
de pessoas incultas. a demagogia e a mentíra_ de políticos 
endinheirados e outras tantas formas de divUlgaçáÕ pag<l: que 
podem se constituir em desprestígio ao veículo, ao seu bom 
nome, à sua credibilidade, In{eU.zment~. esse direito_ d~ recus:a
acaba também valendo para um partido polftico~ um sindicato, 
ou uma pessoa qualquer. O direito de recusar o que é é mau 
(segundo os critérios do jornal) acaba acarretand.o inevita
velmente o direito de re·cursar· o que é bom (no entender 
do __ anunciante). Infelizmente) Q_ qirelto não pode ter apenas 
uma face 

Diz o ilustre Senador Eduardo Suplicy, com acerto~ em 
sua justificativa, que ·~a injustiça COnsiste na impossibilidade 
de informações ou justificações perante a opinião pública, 

. por parte de pessoas ou entidades~ envolvidas em polémica 
de interesse social". No entanto, com a m,walei de imprensa, 
essa injustiça não mais-poderá ser praticada, porque o direíto 
de resposta agora se torna eficaz. Toda po!émíca de interesse 
social (conforme expressão do próprio Senador) só se torna 
pública se já foi àivulgaâa pela imprensa ou se foi objeto 
de matéria paga. Nesse aspecto, a nova lei de imprensa está 
criando mecanismos extremamente acauteladores e democrá~ 
ticos para proteger os cidadãos e entidades desprovidas de 
recursos_ contra o poder económico. 

O pluralismo demarcocrátko é o_ caminho pelo qual asse· 
gura-se, ou assegurar~se-á direito pleno â informação. 

Em vista do acima exposto, o parecer é contrário. 

Emenda n"9 

.. _ Tem razão o ilu$tre Senad9:r Josaphat Maxinho. A conde
naçãõ penal. mesmo pecuniária. não pode elidir a índenizãção 
por outro meio. 

O parecer. é favorável. 

Emenda n' 10 
- A omissão é uma das_ questões mais intrTiicadas e_ polé

micas no deQate do dir~ito ~ iriform{lçâo. De fato__, ª mentira 
pode ocorrer pela omissão, Se um MinistrO de Es-tado sabida-· 
mente praticou desmandús à testa de um Ministério e esse 
fato é omitido por um jornal! não há dúvidas de que para 
os leitores daquele jornal houve uma desinformação, uma 
prática deformada do jornalismo. isto é~ o antijOrnalismo. 

----Têm esses leitores~ no entanto~ felizmente, uma grande 
quantidade de véículos nacionais à s.ua disposiÇão, várias esta
ções de TV e de rádio que mantêm serviço noticioso regular. 
O veículo que omitiU propositadamente o fato estará total
mente desmoralizado e desacreditado~ perdendo leitores~ per
dendo publicidade e todas as suas fontes de :renda. O que 
tem ocorrido na imprensa brasileira~ segundo me é dado obser~ 
var, é justamente o oposto. A corrida para fornecer uma 
informação escandalosa em primeiro mão tem criado situa
ções anómalas no sentido diametralmente contrário- àqUele 
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que é objeto de emenda do ilustre Senador Gérson Camãta. 
Há, muitas vezes, ·ex.ce-ssu· de informação, e atê informação· 
falsa. 

Não se pode, entretanto, exig:ír de um veículo que e_Ie 
publique elogios à pessoa de um político~ por mais· que os· 
mereça. Sabemos o quanto é doloroso para um homem público 
ver todas as suas ações_ positivas Sêrem objeto de omissão 
nos jornais e de repente uma falha de sua administração no 
Executivo ou de sua atuação parlamentar ser transformada 
em bOm-bástiêãs manchetes .. Sabem~os_ <? ,9,!-l~nto ~ ~o}?ros·o 
ver o Congresso Nacional agtr com profictênCia e asstdutdade 
nas Comissões com assuntos de grande inter~ss_e públicO como 
estradas, saúde, educação, energia e esse trabalho profícuo 
e diuturno s.er completamente esquecido pela imprensa, que 
é capaz de estampar na primeira página, panfii~tariamente, 
uma notícia a reSpeito dos salários dos parlamentares_ ou do 
pelnário vazio. Há. de fato, um grande desequilíbrio ent~e 
os fatos positiVoS e os fatos negativos. -

Mas é preciso refletir sobre um axioma fundamental do 
jornalismo, segundo o qua[ advertir é mais iínportante do 
que estimular. Em outras palavras, avisar do mal é socialmente 
mais necessário do que enaltecer o bem. 

A tarefa básica do jornalismo é denunciar~- para evitar 
'que os cidadãos sejam vítimas do engodo, da falcatrua) do 
charlatanismo. da demagogia e da mentira pública, da rnanipu
laçi!o da verdade. É muito mais importante denunciar que 
a água fornecida pelo Departamento Municipal está contami
nada do que dar primeira página e destaque para inauguração 
do novo encanamento. É uma questão de prioridadeT de dispu
ta pelo congestionado espaço jornalístico. Advenir sobre o 
que- está errado, em defesa dos cidadãos? é prioritário em 
relação à promoção (que a nosso ver também é necessária, 
embora secundariamente)~ do que está certo. 

Em visfa do que acima expomos? Valendo~nos ainda do 
que foi dito relativamente à emellda n" S, O parecer é contrário. 

Emenda n" 11 

A emenda visa assegurar ao jornalista o direito de assinar 
matéria de sua responsabilidade e recusar assinatura quando 
a matéria sofrer modificação que altere o seu teor e sentido 
originaL Entendemos apenas que O ptü"ág·rafo 69 da proposição 
já está contemplado no texto, tornando-se.p_ois desnecessário. 

O parecer é favorável, nos termos propostos. 

Emenda D' 12 

A expressão "autoridade pública de notória idoneidaden 
parece-nos redundante, portanto insatisfatórla. Seria aceitável 
supor que há alguma autoridade pública não idónea? E, se 
não for idõnea, poderá continuar sendo autoridade pUblica? 

A emenda, malgrado tenha sido assinada pelo eminente 
Senador Josaphat Marinho~ visa atender a uma postulação 
crítica do Sr. Walter Ceneviva, em artigo publicado na Folha 
de S. Paulo~ Tivemos a oportunidad de mostrar~ em artigo 
por nós assinado e publicado por aquelejornal, o equfvoco 
grave em que incorria -o supracitado senhor. na sua fome 
demolitória e reformatória do substitutivo que temos a honra 
de assinar, Mede-se, por acaso. a tdoneidade de uma autori- · 
dade pública pela importância de seu cargo ou de seu escalão 
administrativo?· Um soldado da PM. honesto e responsável. 
seria menoS idóneo que o Ministro de Trabalho e Previdência 
Rogério Magrl? 

O parecer é contrário. 

Emenda n'13 

A emenda altera o texto no que se refere aos seus aspectos 
redacionais. Quem melhor do que o autor original do projeto 
para propô~Ia? De nosso ponto de vista, não se configura 
a hipótese de confusão conceituai aventada pelo ilustre Sena
dor Josaphat Marinho. Devemos, no entanto admitir que a 
modificação, por outro lado~ poderá representar uma restrição 
positiva ao que o texto se propunha originalmente. 

Nosso parecer é favorável, mas sentirno~nos na obrigação 
de alertar aos Srs. membros da CCJ e ao Plenário que a 
supressão da expressão He de acesso ao público" implicará 
em _uip.a severa ~ução do_ espaço para exercício da atiyidade 
jornalística:: Nenhuma pessoa mais poderá mesmo -sendo ho
mem público, ser fotografado em recintos que Dão se.fam OOnsi~ 
derados locais públicos. Exemplo: é proíbido fotografar qual· 
quer pessoa em clubes noturnos privados~ clubes sociais, festas 
de casamento, em residência$ particUlares~ treinos de futebol~ 
reuniões ou comícios políticos em recinto fechado, ja'iltares 
ou almoçqs para convidados. seminários. debates, conferên
cias, palestras em que não haja livre acesso do público. 

Emenda n' 14 

Essa emenda~ embora partindo de um equívoco de inter~ 
pretação, acaba por fazer uma proposição correta. Troca o 
que é certo por outra fórmula que é igualmente certa, do 
ponto de vista linguístico e gramatical. Cabe-nos esclarecer 
ao ilustre autor da mesma que a expressão originalmente ado
tada pelo texto, Hdos mortosH funciona como complemento 
nominal e não como adjunto adnominal, isto é, não tem o 
sentido de ''pOsse" como supõe o ilustre autor. 

Por outro lado, é positiva a extérisão do direito de postu~ 
lação aos colaterais, 

O parecer é favorável 
~ Emenda D' 15 

A emenda é de redação e aperfeiçoa o texto 
O parecer é favorável. 

Emenda n• 16 

A emenda é positiVa e aperfeiçoadora. Principalmente 
porque tem caráter aditivo e hão substitutivo~ reSultando na 
seguinte redação: "autoridade e servidor públicos ... ", no ca
put do artigo 10. 

O parecer é faVoráveL 

Emendan~ 17 

A emenda, infelizmente 1 não atende aos objetivos a que 
se propõe. A gravação de programas é importante não para 
o curso ou desenrolar da ação, mas para denúncia ou queixa~ 
crime, ou representação junto ao Ministério Público. ~ desne
cessário, uma vez colhido o material com que o denunciante 
desej~instruír a ação~ que a gravação-permaneça 2anos- inta~
ta, Ademais, essa hipótese seria írrealizávef para as emissoras 
médias e pequenas do país. 

O parecer é contrário. 

Emenda "' 1& ~ 

Trata-se de proposição aperfeiçoadora, assinada pelo au-
tor do projeto. , 

O parecer é favorável 

Emeoda n" 1~ 

A emencja tem uma carga indiscutível de defesa social 
dos menos protegidos pelo poder económico. €orresponde 
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à visão, à fÕrmação·po1ítica, e à pureza étlêãêlo seu autor, 
o ilustre e combativo Senador Maosueto de Lavor. 

Pedimos vênia tão~somente para uma avaliação dos efeti~ 
vos resultados sociais que essa norma ae<)í'retaria. 

Do ponto de ";sta social, qual é a prioridade do trabalha~ 
dor? 1": manter o seu emprego e-t., seu salárlot 2": se demitido, 
ser demitido sem justa causa. _ -

Ora, quando o jtJmalista profissional empregado recu
sar-se a prestar determinado serviço à empresa de comuni
cação, alegando questão de consciência, poderão ocorrer 2 
hipóteses: a) o patrão reconhece o s_eu Qireito e sua$ razões 
éticas e aceita normalmente a recusa; b) o patrão, indignado 
com a recusa, despede o empregado, mas obviamente o fará 
com outra alegação~ em outro momento. para não caracterizar 
o ferimento ao Código de Ética já aprovado pelos sindicatos 
e atualmente em vigor. -~ -

Configurando~s,e a hipótese a, verifica~se desnecessário 
constar da lei a observância do Código de Ética. Conf:igu~ 
rando~se a hipótese b, perguntamos: no que a emenda pro~ 
posta asseguraria o emprego do jornalista? Ele seria demitido 
de qualquer maneira. Recusando-se "-·veicular matéria que 
lhe fira a consciência, sua deinisSáo_ vi& por outro tnotívo, 
em outra oportunidade. Conclusão: não é uma norma 
de caráter ético que assegura 'O se o-crinlprimento, mas-
coercitivo que existe -nà relação de emprego. A única rma 
de garantir que um jornalista não seja perseguido ou demitido 
por recusa ética a um serviço se dá através do iilstítütó da 
estabilidade. 

Se a cláusula de consciência pudesse ser concrefanlente 
assegurada por uma declaração normativat não havería o direi~ 
to à estabilidade no serviço público. Por que se éoneedeu 
aos servidores do Estado o instituto de estabilidade? Porque 
essa é a única .;_ repito e insisto -- a_ única fqrma efetiva 
de assegurar o cumprimento da cláusula de consciênc1a. Não 
fora a estabilidade, o funcionário ptíblico estaria submetido 
- a cada mudança de governo - à tirania do novo patrão. 
que lhe obrigaria a cu~prir funções e tarefas contrárias aos 
seus princípios e à éticii geral da profissão. 

Poder~se-á. entá01 indagar se esta é uma cláusula inõet+a, 
inútil. meramente .de"Claratóría, sem nenhum efeito prático. 
por que não adotá-la, ao menos pelo seu efeito moral? 

Examinemos, pois, como se materializari,a no Cãfupo das 
relações concretas de trabalho - a exigência da cláusula de 
consciência. Toda vez que um empregado estivesse para ser 
admitido em uma empresa de comunicação~ estaria incluída. 
nos pressupostos de sua _admi-sio~ uma "enhevista" do Depar~ 
tamento de PessoaL Nessa entrevista, tudo lhe seria iriâagado. 
inclusive no que se refere ao seu credo reHgiqso, político~ par~ 
tidário, e principalmente quanto à orientação adotada pelo 
jomat Estaria o prof.ssional diante do seguinte dilema (este 
sim, dolorosamente) moral: a) dizer d_e seu posiéiOnamento 
pessoal, que difere do do patrão_ e da empresa em tudo, ou 
então, b) mentir ou omitir tudo a seu respeito e de seu pensa
mento para obter a vaga. 

Esta seria a prática adotada pelas empresas para evitar 
incdmodos futuros. A norma proposta haveria de criar situa~ 
ções de permanente humilhação e doloroso constrangimento. 
Imagine-se-como issu_se processaria no próprio relaciona~ 
mento entre os colegas. Gom que empáfia~~córn que arrOgân
cia, um jornalista de direita, trabalhando de consciência tran:..:· 
qüila (afinal está no seu.chão) olharia um colega, sabidamente 
de esquerda, mas que perjurou seu passado, seu credo. suas 
~déias, no ato da ,entrevista, só para obter emprego num jornal 

de oríentação direítlsra? Pior do que a prepotência de um, 
só o rebaixamento moral do outro. 
~ _ E Para nós, apesar de já termOs exaustivaiúerite explicado 

nossa posição a respeito de tal emenda, um dever chamar 
atenÇão dos Senhores Senadores para tais cónseqUéitciaS, 

Tão c13.ra e límpida é nossa posição nesta matéria que 
aqui nos sentimós na obrigação .de trazer urn caso exemplar 
e verídiço; e~remamente Uustiativo para a norma que se 
está discutindo. 

Um jornalista"~ empregado da TV Dífusora, Canal lO de 
Porto Alegre (empresa que hoje não existe mais. já que "foi 
adquirida peJa Rede Bandeirantes) sentiu como um rijo pu
nhal em sua própria carne essa amarga experiência. No dia 
18 de novembro de 1976, esse jomalista foi chamado à pre· 

__ sença dó- então diretor de programação da emissora. Na pre
sença de uma testen:iunha, o Sf. Claro._Gilbeno, também em
pregado da. einissO~~ em cargÕ de di!~Ção dito diretor exigiu 
do jornalista um pedido formai de desculpas~ por suas críticas, 
ao Vice-Governador do Estado, Sr. Amaral de Souza. O humi
lhante e vexatório gesto ~e veria ser feito no ar. Não se tratava 
~de revisar uma infomiaçâo objetiva. o que seria aceitável, 

. caso a inforrilã:Çlit;): estivesse erradâ; tratava~Se, fsto sim, de 
revisar uma opintão, dada 24 horas antes. em relação ao com-
portamento político de quem estava ilo -poder. Entendendo 
que tal agachamento moral contrariava a sua postura ética 
pesso-al, a sua respeitabilidade profissional e a sua cidadania, 
o jornalista recusou-se formalmente a atender â determinação 
superior, alegando justamente o respeito à êtica profissional. 
Dür~nte mUi_ios e ·muitos a:nós nenhurri jciiriai; nenhuma eínis
sora de rádio ou TV lhe deu emprego no RGS. E pór que 
não lhe davam emprego? Porque queriam desse jornalista 

_ um.a (!eclaração formal de que havia aberto mão de suas idéias 
políticas e de sua visão moral da sociedade. Na prática, confiw 
gurava-se o terrível expediente da exigência de um verdadeiro 
atestado ideológico, Como condição para o emprego. 

Obviamente a empresa o demitiu sem fazer constar de 
sua ficha funcional essa '"desobediência'~ t j<1 que J fato incririli
nava o próprio empregador, não o empregado demitido. 

Lucidamente, pois, sem resquícios de envolvimento pes~ 
soai, sem ressentímentos, temos condiçõeS: isentas de avª-líar 
o alcance da bem iteodonada emenda do Senador Mansueto 
de Lavor, cujo gesto pretende ser um ato de s~olidariedade 
com os trahalhadores em comunicação social de nosso. país. 
A emenda, infelizrnentet não alcança os seus objetivos, poden
do, conforme já demonstramos, provocar efeito peTVersamen~ 
te oposto ao pretendido. N?SSo parecer, pois, é contrário. 

Emenda n" :20 

A emenda propoSta pelo ilustre Senador Álmir Gabriel, · 
em nosso entender vem corrigir uma falha do substítutivo, 
que não faz referência ao interesse difuso, realidade indiscu
tível das cornplexas_-sociedades modernas do mundo ocidentaL 
Embora a Constituição dê essa atribuição ao MinistériQ :eúbli
co-~ a proposta em exame não é excludente do preceito consti~ 
tucional nem com ele colidente. 

O parecer é pela aprovação 

Emenda n9 21 

· A emenda caracteriza uma compreensão imperfeita da 
dua!idade sobre que se fundamenta o sistema de comunicação 
social no Brasil. E verdade que a informação é um bem públi
co. o direito à informação é um díreito fundamental da cidadak 



3026 Sexta-feira 8 DIÁRIO tiO CONGRESSO NACIONAL (Seçãõ ii) · MàiÕ de 1992 

nia, garantido pela CoilstitUiÇâo~ mas_ a empresa que opera 
a informação é empresa p?Jvãda, 

Se a empresa é de natureza privada, não há como intervir 
no seu processo interno de gestão. Essa intervenção é inconsti
tucional. Por Mais que nos-seja pésãrOSd dizé-io, não podemos 
fugir a esse dever. A emenda caracteriz!J: ~ma interven~o 
i:itdevida na empresa privada. Não se pode o mesmo com 
empresas de ônibus concessíonátias de servtço públicot mine~ 
radoras ou outras que, pertencendo a um ou mais particulares, 
prestem serviço público mediante có.õcessãb- ou pe·rmissão. 
Essa dualidade (empresa privada e set"Viço público) torna difí
cil, do ponto de vista jurídico. compreender o contexto na 
qual operam, 

Por outro lado, carece de lógicit propiCiar aos etnpregadoS 
papel gestor sem que também arquem çorn os prejuízos ou 
dividam os lucros. Afinal de contas, ao -assumir representação 
no Consellio EditOrlaf,que.....:..... em úlüma iOãHSe- estabelece 
toda a polftica dos senriÇQs prestados pela empresa ao consu
midor, os empregados se tornam titulares diretos da responsa~ 
bilidade do sucesso editorial ou do fracasso do jornal, o que 
evidentemente se reflete no caixa da empresa. 

O mesmo se pode dizer de "representantes da sociedade~·. 
Que responsabilidade teriam -essas pessoas sobre lucros e per
das? Quando _o jornal fosse mal. elas pod~riam responder 
em jufzo pelos danos? É evidente que pelo Código Civil.
é o que faria o proprietário da empresa. Ainda: poderiani 
elas requerer em juízo participação nos resultàdos do aumento 
das vendas avulsas, por assinatura, e do volume de publi
cidad_e? 

Lamentamos~ mas são de tal ordem os óbices da intricada 
trama legal que tal Conselho suscitaria, que, com todo oreS~ 
peito ao seu autor. o dedicado e austero Senador Almir Ga~ 
briel. não temos outra alternativa senão nos manifestarmos 
pela rejeição da emenda. 

Emendan• 22 

Pelas raz:ões expedidas em relação à emenda anterior. 
no que se refere à intervenção na esfera adn:tinistrátiva interna 
de empresa privada, entendemos de _c!ifí_ciL~p1i~5~_Q -~_que 
é proposto pela presente emenda, 

Cãbe aos-veículos de comunicação atender ao seu -público 
leitor, uma vez <:ftie isso Sígnifêará -aUmêriio de-_ sua tiragem 
ou da sua audiência, Cabe aos veículos de comunicação encon~ 
trar a melhor forma de fazéRio. Não cremos ser possível obrigar 
uma empresa a realizar contratações _e a ínstiúiir de parta~ 
mentos-. Essa interveniência Ultrapassa o poder regulador da 
lei de imprensa. 

O jornal deverá, isto sim, atender ao direito de resposta 
e retifica.ção plenamente. na forma da feL Como isso será 
feito é da competência privada de Cada empresa, A emenda 
do ilustre Senador Maurício Corrêa encerra uma intenÇão 
extremamente positiva.- que supõe -um real melhoramento dos 
serviços prestados pelos meios de comunicação. No entanto~ 
essa qualifiCàÇão dos serviços deverá ser uma iniciati'Va_ do 
próprio órgã~_. -que evidentemente será preiniado com a maior 
credibilidade c maior procura pbr pãfte do pdtilico, 

O parecer é Contrário à emenda. 

Emenda n" 23 

Entendemos qUe à posfiibllidade de esclarecimento ou 
ratificação já está aSSegufádfi"il.O- capítulo referente aO direito 
de resposta, no corpo do substitutivo. 

Por outro lado, a pluraHdade de versões, como já disse
mos em parecer à emenda n" 10~ só é assegurada pela plurali
dade de veículos~ e pela necessidade imperativa do jornal 
de manter o crédito e o respeito de seu público leitor. O 
chamado jornalismo objetivo é opção editoriaf de algUns veí~ 
culos, mas não é de outros, que deliberada e abertamente 
fazem jornalismo de opinião. 

Somos pela rejeiÇão. 

Emenda n• 24 

~ exigência Preví~~a nesta emenda já é preenchida pela 
legíslaç~Q vigente. Entendemos desnecessário repetí~lo naJei 
de impren"', que não tein essa fmalidade. O parecer é pela 
rejeição. · · 

Emenda n"25 

A propos.içfio combína com os objeti_vos da ie'í de irllpren
sa. A reparação a·o dano também supõe o conhecimento públi-
co d~ ~"ondenação. O parecer é favoráveL - -- -

Emenda n~ 26 

_A proposição assinada pelo ilustre Senador Ronaldo Ara~ 
gão regula de forma justa e precisa a prova da verdacle. impe
dindo que esta se transforme em novo expediente visando 
a devas~ar a_vfda do _ofendido, É impOrtante-lembrar que 
a proibição à ex<:eção da verdade no direito pe-nal e no processo· 
pena1 brasileiro, quando aplicada a cidadãos de vida privada, 
visa justamente impedir que o pr()_cesso se transforme numa 
tribuna de maledicência e difâm.ãção, viõlaridõ a fritiritidade, 
a vida pregressa e a privacidade do demandante~. O pareçer 

· é favoráveL 

Emenda n9 27 

A emenda tem como objetivo impedir a propriedade si~ 
rnultánea de veículos diversos de comunicação. O proprietário 
de uma empresa de rádio não poderia possuir uma estação 
de TV e ainda um jornal impresso. Da mesma forma, o pro
prietário-de unl jornal não teria direito à propriedade de emis
sor~_ de râ~io ou teled~fus.ã~. E_m outT<?:S pala":ras. 6 einpre
sário da área de comunicação social estaria restrito· a~ uma 
só faixa de mídia: rádio, TV ou imprensa escrita. 

A pulverização da propriedade é uma das formas de ga· 
rantir a democratização social e política dos meios de oomuni..
caçâo prín~p3Jmente no que ~ refere_ à -multimí4ia. 

A. n~v~ le~ de imprensa, que é objeto do projeto do 
Senador Josaphat Marinho, na verdade não tem e não nos 
induz a ter. como Relator, tal pretensão. Ao tratarmos da 

-- questão das relações. do jornalísta e da imprensa com: a socie~ 
dade brasileirat estamos apenas abarcando uma parre do com~ 
plexo tema relativo aos meios de comunicação no País. 

A emenda é, pois, descabida para inserir--se nó· projeto 
que estamos votando. E se o Senado pretende modificar"estru~ 
turalmente e diluir o poder concentrado na rádío e teledifusão 
brasileira, para tal fim ã em~l!da é preCãiia~ inalgrado âs int~n· 
ções do seu autor. Não se combate uma estrutura tãó ~erosa 

- com instrUmento ião débi~._ :é precisO-mais e ~lUito rriaiS. 
O -parecer é, neSsas circunstãriclas;contrárió. 
Sala das Comissões 8 de abril de 1992. -Nelson Carneiro, 

Presidente- José Fogaça, Relator- Cid Sabóia- Mauricio 
Corrêa - José Paulo Biso! ;_ José Eduardo- Nabor Júnior 
- Elcio Álvares - Garlbaldi Alves - JosapiÍaÍ Marinho -
Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Jutahy Magalhães. 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O Ex· 
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projétos que vão ser lidos pelo Sr. 1~ Secre
tário. 

São lidos_ os_ seguintes: 

Art. _ 38 As instituições· fin-anCeiras conservarão ,sígilo 
em suas. operações "ativas e passivas ~ sérviços prt!Sfád(iS. 

§ 1"- As informações e esclarecimentos ordenados pelo 
Poder Judiciário, prestados pelo Banco Central do Brasil ou 
pelas· ínstituições financêiras e a exibição de livros e doeu

-mentos em Juizo se revestirão sempre do mesmo caráter sigilo
so, só podendo a eles ter acesso as partes legítimas na causa, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 54, DE 1992 que deles não poderão servir·«: para fins estranhos à mesma. 
Altera o art. 38 da Lei n'4-595, de 31 de dezembro § 2'-O Banco Central do Brasil e as instituições finan-

de 1964, o qual dispõe sobre o sigilo bancário. ceíras públicas prestarão informações ao Poder Legislativo, 

0 Congresso ~acionai decreta: podendo, havendo relevantes motivos, solicitar sejam man~ 
Art. 1' O art .. :'18 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro . tidas em reserva ou sigilo. 

de 1964, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: § 3' As Comissões Parlamentares de Inquérito, no 
exercício da competência constitucional e legal de ampla inves-

"Art. 38 ............... , ..... ~ • ., ........... ,.. ... -:--···· tigação (art. 37 da Constituição Federa.!.e Lei n' 1.579, de 
. .._~..,._ ....... ~~H····~ ... ~ .............. ~---······~~· .. ·~-- 18 de março de 1952), obterão as informações qtie neéeSsi-

§" ·g~ -~·AProteção do sigilo bancáriot conforme dis.. tarem as instituições financeiras, inclusive através do Banco 
posto neste artigo, não se aplica a me~bro de quah:~u~r Central do Brasil. (16.1) 
dos Poderes d.a República ou a serv1dor da ad.mmts- § 4"- Os pedidos de informações a que se referem_ os 
tração direta. das autarquias, fuJ!dações e entidades §§ 2» e ~'\ deste artigo, deverão ser aprovados pelo Plenário 
paraestatais." da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e, quando 

Juslífieaçãn 

É fato notório que o sigilo bancário, ínstitti~ção_ intima~ 
mente ligada à preservação da privacidade individual, tem 
sido anteparo eficiente, no sentido de dificultar a persecução 
de ilícitos praticados no âmbito da administração pública. 

Não se pode deixar de admitir que a pessoa inv_es_tida 
em cargo ou função pública deve abdiçar de certos privilégios 
concedicl9S ao cida\,lão comum. A de~esa dointeresse_púb!ico 
exige de seus gestores) em qualquer escalão da estrutura esta~ 
tal essa espécie de renúncia. De fato, o que deve prevalecer 
é ~a adequada abertura dos _atos gerenciais, de mod~ que 
sejam devidamente conhecidos, acompanhados e avaliados 
pela sociedade. . ... . .. ·- . . ·-

Para que esse nível de mode111idade admin,istraJivà sef~ 
alcançado, é essencial que os intérpretes da vontade coletiva, 
isto é~ os agentes_ públicos, sejam inseridos em adequado co;:~ 
texto de transparência1 que dé:ve pres1dir os atos de gerêncta 
da coisa pública. · . · · · 

Sob __ a or_ientação dessa insofts!náv~l ~-xigêncili ae respeitO 
à sociedade~ a qual, aliás) encontra reSpaldo nos princfpíos 
constitucionais da mOtálidade e publicidade (CF. art. 37, ca
put), é apresentada esta proposição. Seu_objetívo constitui. 
portanto, a inadiável necessidade de que se promova institu
cionalização de nonn~ que possibilite resgatar a confiança_ 
da sociedade no Poder Público. 

Nenhuma nação será grande, sern_q~e seu aparelho estatal 
seja eficiente, do ponto de vista da organização, e forte~ do 
ponto de vista da credibilidade e da moraL . .· .. 

Finalmente, é imperioso condamar os Senhore!i Parla
mentares para que apóiem esta iniciativa) de forma que possa 
tramitar veloznlente. Sua_ in®rporação aQ ordenamento jur}~ 
dico~ é tarefa urgente, pois assim demanda o Direi.to, pois 
assim reclama a própria sociedad~. globalmente considerada. 

Sala das. Sessões, 7 de maio de 1992. Senador Ger~;<>n 
Cru.n!lfa. 

LEGISLAÇÃO ClTADA 
LEI W 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO .DE 1964 

Dispõe sobre a política e as instituições monetárias, 
bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Na~ 

· clonai e d11 outras providências-

se tratar de Comissão Parlamentar de Inquérito, pela maioria 
absoluta de seus membros. 

§ 5"- Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fa
zenda e dos Estados somente poderão proceder a exames 
de documentos. livros e registres de contas de depósitos, quan~ 
do houver processo instaurado e os mesmos forem conside~ 
rados indispensáveis pela autoridade competente. 

§ 6•- O disposto no parágrafo anterior se aplica igual· 
ment~ à prestação de esclarecimentos e informes peias institui
ções financeiras às autoridades fiScais, devendo sempre estas 
e os exames serem conservados em sigilo, não podendo ser 
utilizados senão reservadamente. 

§ 79 - A. quebra do sígilo -de que trata este artigo constitui 
crime e sujeita os responsáveis :ã pena de reclusão, de um 
a quatro -anos. aplícarido-se~ no que couber~ o Código Penai 
e o Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis. 

(À Comissão de ConstitUIÇáo, Justiçtl e Cida~gnia 
decisão terminativa.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO N• SO,DE 
- 1992 

Susta os atos normativos do Poder Exeçutivo que estabe~ 
leceram atualização monetária nos financiamentos ru~ 

-~ i-lliS medfante recursOs do Tesou.ro Nacional ou de depó
sitos bancários não remuneradO$. 

O Congresso Nacional decreta: 
~c Art 1' São su<tadas as Resoluções n~ 1.576 e 1.577, 

de 1989. e a Resolução n' 1.738, de 1990. do Banco Central 
do BraSil, no que concerne à inclusão da atualização monetária 
nos financiamentos concedidos pára produção agrícola ou pe
cuária mediante recursos- financeiros do.Tesõhro Naêionar Ou 
oriundos âe depósitOs bancários não remunerados. 

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

Justificação 

A Lei n' 4.829, de 1965, ao institucionalizar o crédito 
rural, estabelece normas de ordem públicà- que não podem 
ser contraditadas sequer por acordo entre financiador e finan~ 
dado. 
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Ao tramitar sob Projeto de Lei n? 3.125, de 1965, a propo
sição originária do Poder Executivo pretendia autorizar a atua~ 
lização dos créditos rurais, verbis: -

Sob o aspecto social, já foram perdidas centenas de milha
res de pequenas propriedades ru-rais cujos proprietários não 
conseguiram saldar seus débitos, sendo que s.ó.no Estado do 
Paraná foram 52.800 pequenos agricultores (Jornal O Estado 
de Minas de 7-5·91, pág. 12). "Art. 15. 0> débitos resul)antes de operações 

e crédito rural poderão ter seu Yalor monetário corri:. 
gido, tendo em vista o disposto no-item V do art. 4", A atualização monetária sobre-financiamentos à agriculw 
de ac<lrdo com critériOS que o Conselho _Monetário tura e_àlJecuária ainda esbarra em relevante questão moral, 
Nacional indicar. n pJ?rquant~, os recursos são. predominantemente, cedidos pelo 

Contudo~ o Congresso_ Nacional suprimiu o dísposítivo, setor púbhco~ sem custos ou a custos símbóliCQS.. Outra parcela 
sob a justificação de que o lavrador já suportava frequentes expressiva emama de depósitos não remunerados pelos ban
percalços decorrentes de adversidades climáticas e de male· . 00

1
5
2
·,5P,erém, uns e ~mtrTos são empres~ado~ a _juros de 9.,5% 

fícios de ordem económica. - . " a . 7o ao ano, mats a axa 'Referencta1 DJána. favorecendo 

Cert • b - ,p, d d' h . umcamente os bancos. o e que nas o nga>sVes e pagamento em m e1ro . 
a oorteção monetária só pode ser acrescida ao débitO sClef-~ Apemrr da ausênCia de lei que autorize a atualização mo
aut<:rize fazê~lo na espé~ie de negôcio;·pois nínguém está netária dos créditos rurais e_ de su~ pernici<;>s~dade _social e 
obngado a fazer ou adetxar de fazer al~o senão em virtude mor~l, o Con><:lho Monetátio .. Nactonal dectd!U legislar em 
de lei {CF, art. 5, II). · sentldo permtsswo, conforme documentam as Resoluções n~ 

Assim, foi necessário que a Lerli'···;c:rsr.oe 16-7-1964 1.576 e 1.577, de 1989, e L 738, de 1990, extrapolando flagran
criasse a atllalização·monetária da então Obrigação Reajus~ temente de sua com~etência administrativa, en1 que invoca 
tável do Tesouro Nacional e mandasse utilizar sua va:riaçâo amparo. fixada na Le1 n"' 4.595. de 31~12-64: 
para atualizar os crédito.s tributários. - hArt· 4"' Compete privativamente. ao COnselho 

A seguir-, a Lei nó 4.380, de 21~8-19()4, veio instituir a Monetário Nacional: 
correção monetária nos cOntratos imobiliários de interesse 
social. 

Entretanto, a Lei n"'4.414, de 24~9-1964, rião ContemplOu· 
a atualização monetária dos débitos da União, dos Estados 
do Distrito Federal, dos Municípios e das autarquias, ao regu: 
lar o pagamento dos iuros moratóríos. · -- · -

No que concerne às desapropriações por utilidade públi· 
ea, a Lei n' 4,686, de 21~6-1965, veio estipular a eorreçãO 
monetária só após decorrido um ano a partir da avaliação. 

A fim de que pudessem·· ser atuaUzãdoS-os valores das 
operações do Sistema Financeiro de Habitação, foTnece-s:lâriõ 
que o Decreto-Lei n~> 19~ de 30-8-1966, deterniinasse a adoção 
de cláusula nesse sentido. 

E a Lei n' 5.670, de 2-7-71, ao reger o cálculo da correção 
monetária, de início excluiu o perlodo anterior à data em 
que tenha entrado em vigor a lei que a institUiu (ãrf. 1 "'). 

Só em 8-4-81, mediante a Lei n' 6.899, foi determinada 
a correção monetária sobre débito resultante de decisão judi
cial, a partir da data do vencimento.de tftulos.de dívida líquida 
e certa mas apenas a partir do ajuizamento da ação nos demais 
casos,. 

Faz menos de dois anos que a Lei n9 8.í31, de 24-12-90; 
veio determinar a atualização· monetária dos créditos sujeitos 
a concordata, ao introduzir nova redação para o art. 163~ 
parágrafos I• e 2', no Decreto-Lei n' 7.661, de 21-6-45. 

No caso dos créditos rurais, além de o Congresso Nacional 
ter expungido o art. 15 do. projeto que deu origem à vigente 
Lei n• 4.829, de 5-11-65, o próprio Presidente da República 
ressalvou a aplicação da correçâo monetaria ao editar o Decre
to-Lei n' 70, de 21-11-66: 

"Art. 9:> Os contratOs de em·présdm·o Coni garan
tia hipotecária;-oom exceção dos que consusbtanciam 
operações de crédito rural, poderão prever o: reajusta~ 
mento das re.spectlvas prestações de amortização e ju~ 
ros com a conseqüente càrreção monetária da dívida. H 

Do exposto, infere~se que, juridicamente1 é ilegal a co-
brança de atualização monetária dos devedores de quaisquer 
financiamentos ruraiS, 'enquanto o Congresso Nacional nãr 
dispuser em contrário~ 

............ ,., ' ...... '' ...... '' ..... ., ...... ,, ....... ······.·········~·-· 
·VI-Disciplinar O crédito em todas as suas moda

lidades e .as operações creditícias em todas as suas for~ 
mas~ inclusive aceites? avais e prestações de quaiSquer 

, garantias _pQr parte das instituições fírianc6iras;" 

_ Ç)bviamente~ a competência disciplinadora de uma autal:~ 
quia ;muito longe está de poder legislar sobre "matéria finan
ceira; ~bial e monetária. instituições financeiras e:·suas óPe~ 
rações"~- ~un(ç- que Jaz parte das atribuições do .C<mgresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República (CF, 
art. 48, inciso XII). E a política agrícola será planejada e 
executada ná forma da lei, incluSive Os instrumentos creditícios 
e fiscais (Constituição, art. 187, inciso I): 

No exercício de suas atribuições -constitucionais, o- Con~ -
gresso Nacional decretou a Lei n"' 4.829, de ·5~11~65, regendo 
sobre o crédito rural. Seu art. 14 autorizou apenas a estipu
lação de juros remunerat6rios oti compéns.ât6rios, jurOs riiora
tórios! multa por inadímplemento e comlssão de fiscalização. 

A admínistriição pública há que circunscrever~se à compe.. 
tência que a lei lhe fixou, obedecendo aos princípios da legali· 
<!ade, impessoalidade, moralidade e publicidade (CF, ait. 37). 
Mesmo o chefe do Poder Executivo; no campo legiferante, 
tem sua co:rripetê~~a privativa expliCt1ada para iniCiar o pro
cesso legislativo e~ depois, sancionar ou vetar, promulgar, 
fazer publicar· e regulamentar as leis (CF, art. 84. incisos III 
e IV). 

Flagranteinente inconstituciôriãis e éxorbítantes da com
petência administrativa revelam-se os atos normativOS do Con~ 
sefho MOnetárfo -Naciorial-que decidíraín estabelecer atualiw 
zação monetária sObre os....cr~ditos rurais, tornados públicos 
pelo Banco Central através das Resoluções n~ 1.576/89, 
1.57711!9 e 1.708190. ---

Por outro lado, não se condiz com a r~lidade histórica 
o argumento. ou sofisma~ de que a expressa exclusão, pelo 
art. 47, inciso 11, do Ato das Disposições Constitucionais Tran· 
sítórias, da correção monetária sobre empréstimos concedidos 
de 28-2-86 a 31-12-87, aos mini, pequeqose médios produtores 
rurais, implicaria convalidação da atualização monetária parn · 
o futuro. A matéria era objeto de._ acirrada controvérsia e 
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causa de graves problemas junto aos aludidos produtores, 
motivos pelos quais a Assembléia Nacional Çonstituint~ deci
dira encerrar as demandas declarando, incontinenti. a ín~xigi
bilidade ao menos da atua.ijzação dos débitos contraidos no 
passado explicitado~ 

A imperiosidade de restabelecer a ordem jurídica, a oon~ 
veniência de baratear os custos dos alimentos e a necessidade 
de impedír o agravamento financeiro dos devedores rurais 
exigem que sejam sustadas as resoluções administrati_vas que 
instituíram, sem lei permTsSiva, a atualização monetária nos 
financiamentos rurais;- ao menos quanto aqueles feitos com 
recursos oriundos do Tesouro Nacional ou de depósitos não 
remunerados. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992. -,-_Senador Esperl· 
diãoAmln-

LEGISLAÇÃO CITADA 
RESOLUÇÃO N' 1.576 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9' da Lei 
n'4.595, de 31-12-64, toma público que oJ'residente do Conse· 
Jho Monetário Nacional, por ato de 2-2-89, -c-om base no- art. 
2Y do Decreto n~ 94.303, de 1 "-5-87. "ad referendum" daquele 
Conselho, tendo em vista as disposições do art. 4?, inciso 
VI, da citada lei, dos arts. 4' e 14 da Lei n' 4.829, de 5·11-65, 
e do art. 25, parágrafos 4' e 5', da Medida Provisória n' 32, 
de 15·1-89, resolveu: 

I-Estabelecer que os encargos financeíros das opera
ções de crédito rural formalizadas a partir de 15-1-89, com 
recursos da de que trata o item I da ResQlução 
n" 4.349, de erão ser ajustados livrementé entre 
financiado e 7 até o máxlrilõ de 12% a.a. de juros 
e atualização monetária 'Càlculada com base no Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC). · · · · 

II-Estabelecer que é vedada a formalização de crédito, 
com recursos da exigibilidade aludida no item anterior com 
prazo igual ou inferior a 90 (noventa) dias: 

III-Recomendar ao Sistema Nac:ional de Créditp Rural 
prioridade para os créditos de investimentos rurªis e para 
aplicações C()m :óliniprodutores e-pequenos produtores. 

IV-Delegar competência ao Banco Central para expe
dir as normas necessárias à execução desta Resolução. 

V- Estabelecer que esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicaçãol revogando-se as disposições: em 
contrário e a Resolução no 1.573, de 20··J-89. 

Brasília (DF), 2 de fevereiro de 1989 

........................ REsoi:üÇfi:oj;j; 'i:ii77 ...... ····------·-----
o Banco Central do Brasil, na forma do art. 9?, da Lei 

n" 4.595, de 31-12-64, toma público que o Presidente do Conse
lho Monetário Nacional, por ato de 2-2-89, com base no art. 
:29 do Decreto n9 94.303, de 1 11-5~87, "ad referendum" daquele 
Conselho, tendo em vista as_ disposições do art. 4>'~ inciso 
VI, da citada lei, dos arts. 4' e 14 da Lei n' 4.829, de 5-11-65,: 
e do art. 15, parágrafos 4• e S•,da Medida ProvísQ_ria n' 32, 
de 15-l-89, resolveu: 

I-Estabelecer que as operações- de crédito rural e 
agroindustrial formalizados a partir de 15~1-89, com recursos 
do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito sujeitam-se 
a juros fixados semestralmente c correção monetária com base 
no Índice de Preços. ao Consumidor (IPC). 

II- Estabelecer que as operações de que se trate sujei
tam-se, no primeiro semestre de 19891 a juros de 12% a.a. 
(doze por cento ao ano), ... __ 

III-Estabelecer que é vedada a formalização de crédito, 
com recun;os do Orçamento das Operaçóes Oficiais de Crédi
to; com prazo igual ou ínferiõr a 90 (noventa) dias. 

IV- Deleg3.! competência ao Banco Central para expe
dir as normas necessárias à execu_ção desta Resolução. 

V- Estabelecer que esta Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contdrlo. - -
• ••, ~••"'**"~n•••••~••u••••••-•••--~••••••••,.-•••••••1<~#•••••••••~··••••••••••• 

RESOLUÇÃO N' 1.739, DE 15 DE AGOSTO DE 1990 

Esta:bele~ encargos financeiros para as operações 
de crédito rural. contratados com r-ecursos obrigatórios 
(MCR 8-2) e para as operações de crédito rural e agroin
dustrial contratadas com recursos das Operações Ofi .. 
ciais de Crédito_ · 

O Banco Centfal do Brasil, na forma do art. 9" de Lei 
n'-' 4.595, de 31 ~ 12-84, torna público que a Presidente do Conse· 
lho Monetário Nacional, por ato de 15-8-90, com base no 
parágrafo 2edo art. 2' da Lei n' 8.056, de 28-8-90, "adreferen
dumH daquele Conselho7 e tendo em vista as disposições do 
art. 4". inciso VI~ da referida Lei n" 4.595. e dos arts. 4~ 
el,4 da Lei n' 4.829,,de 5-!J,65~ resolveu: 
-- -Art:_ 1<:> Estabelecer que as operações de crédito rural 

contratadas a partir da data da publicação desta Resolução. 
com recursos obrigatQrios (MCR 8-2). ficam sujeitas a jurõs 
livremente pactuados entre financiado e financiador, até o 
limite de _9% a.a. (nove por cento ao ano), e correçâo mone-
t~ia com base na variação do ;,ra1or do Bônus do Tesouro 
Nacional (BTN). . 

Art. 2<! Estabelecer que as operações de crédito rural 
e- agroindus~rial contratadas a partir da data da publicação 
desta Resolução, com recursos das Operações Oficiais de Cré
díto, ficam sujeitas a juros fixados semestralmente e correção 
monetária com base na variação do valor do Bónus do Tesouro 
Nacional (BTN), 

Art. 3? Estabelecer que a correçã.o monetária nas ope· 
rações de,que tratam os artigos anteriores se·rá obrigatoJia .. 
mente capitalizada no último dia útii de cada mês e na liquida~ 
ção da dívida 1 sendo calculada mediante aplicação da seguinte 
fórmula: 

x = citl100n 1 onde 
x = correção monetária; 
c = média dos saldos devedores diários; 

___ i = percentual de acrésciJ!!O do valor do Bônus do Tesou~ 
ro Nacional_ (BTN) em relação ao ~ês anterior. desprezan
do-se as casas decimais posteriores à quarta; 

t = número de dias transcorridos da liberação ou do 
último dia do mês anterior até o dia da liquidação ou o último 
dia do mês da correção; 

n = número de dias do mês da correção (28, 29, 31) 
ou 31). 

Art, 4<> Estabelecer que as operações de crédito rural 
e agroiridustrial formalizadas corn recursos das Operações Ofí~ 
cíaís de Crédito ficam sujeitas, no segundo semestre de 1990, 
a juros de 9% a.a. (nove por cento ao ano). 

Art. 5' Delegar competência ao Banco Central d.o Bra
sil para adotar as medidas e baixar as normas necessárias 
à execução desta Resolução"-

Art. 6? Determinar que esta Resolução entra em vigor 
na data de sua pubH~)-~O. 
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LEI N' 4.829, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1965. 

Institucionaliza o crédito rural. 

O Presidente da República, . 
Faço saber que o Congresso Nacional (fecreta e eu sancio

no a seguinte Lei: 
Art. 14. Os termos, prazos. juros e demais condições 

das operações de crédito rural, sob quaisquer de suas modali
dades. serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacio
nal, o.bservadas as disposições legais específicaS~ não expressa
mente revogadas pela presente Lei, inclusíve o favorecimento 
previsto no art. 4\', incis_o IX, da Lei n\1 4 . .595, de 31 de dezem
bro de 1964, ficando revogado o art. 4'~' do Decreto-Lei n9 

2.611, de 20 de setembro de 1940. 
Parágrafo único~ Vetado. 

PROJETO N' 3.125, DE 1965 
Institucionaliza o Crédito Rural. (Do Poder Executivo 

-Mensagem n' 387-83). 

Art. 14. Os térmos, prazos, juros e demais condições 
das operações de crédíto rural sob quaisquer de suas modali~ 
dades, serão estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacio
nal. observadas as disposlções fegllis ~specíficas, náo eXpressa
mente revogadas nesta lei, inclusive o favOrecimento pÍ"evísto 
no art. 4'\ inciso IX, da~ Lei n~' 4.595, ·de 31 de deZembro 
de 1964, ficando revogado o art. 4" do Decreto-Lei n"' 2.611, 
de 20-9-40. 

Art. 15. Os débitos resultantes de operações de crédito 
rural poderão ter seu valor monetário corrigido, tendo em 
vista o d~sposto no item 5. do art. 4~, de _acordo com critériOs 
que o Conselho Monetário Nacional indicar. 

Parágrafo únicõ~ _A correçã~_ nione.~ád_a. d~ que trata 
este artigo não _constituirá rcd~ímento trib~tável 4os_ seus be-
neficiários. · · · 

... . . ··-··" ........ -~--- .............. _ .. ·::------~·-·"'"···· 
LEI W4.357, 

DE 16 DE JULHO DE 1964 

Autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro Na· 
clonai, altera a legislação do imposto sobre a rendat 
e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nadoiial de!::reta e eu sancio-

no a seguinte Lei: _ · · ~-· -~ ____ _ 
Art. 1" FiCa o Poder E-XecUtivO auto.rizado a emitir 

Obrigações do Tesouro Nacional até o limite de títulos em_ 
circulação de Cr$ 700.000.000.000,00 (•etecentos bilhões de 
cruzeiros). obbcrvadas as seguintes cOndições, facultada a 
emissão de títulos múltiplos: 

a) vencimento entre 3 (três) c 20 (v!nfé)anos; 
b) juros máximos de 10% (dez por cento) ao ano, calcu

lados sobre o valor nominal atualizado; (4) 
c) valor unitário mínimo dé.Cr$ 10.000,00 (dez mil cru· 

zeiros). 
§ 1~ O valor nominal das Obrigações seiá atuaiizâdO 

periodicamente em fur1ção das variações do poder aquisitivo 
da moeda nacíonal, de acordo com o que estabelece o § 1" 
do art. 7' desta Lei. 

§ 2" o valor norriinal unitário, em--moeda corrente. re
sultante da atualização referida no parágrafo anterior, será 
declarado trimestralmente~ mediante portaria do Ministro da 
Fazenda. 

§ 3" As Obrigações terão valOr nominal unitário em 
moeda corrente fixado em portaria do Ministro da Fazenda~ 
podendo ser colocadas, ao par, pelo valor de cotação, nas 
Bolsas de ValQres, desde que não inferior a 50% (cinqUenta 
por centol do~d:;:sá.g~omédio dos melhore~ papé!s (l~tras e 
debêntures) das empresas particulares idôneas. 

§ 49 As Obrigações terão poder liberatório pelo seu va~ 
Ior atualizado de acordo com o § 1", para pagamento de qual
quer tributo federal, após de-corridos 30 (trinta) dias do seu 
ptazo de resgate. 

§ 59 Para os efeitos do limite de emissão, somente serão 
considerados em circulação os títulos efetivamente negocia" 
dos, computado o valor nominal unitárío de referência de 
que trata a alínea c deste artigo. 

§ 6? O Ministro da Fazenda fiCa autorizado a celebrar 
convênios, ajustes, ou contratos pura -emissão, cOlóéaÇao e 
resgate das Obrigações a que se refere este artigO. 

§ 79 As diferenças, em moeda corrente, de valor nomi~ 
nai unítário, resultantes da atualização prevista no § 1". não 
constitUem rendimento tributável das pessoas físicas ou jUrí
dicas. 

§ 8? O Orçamento da União cons~gnará~ anualmente} 
as dotações necessárias aos serviços de juros e amortizações 
das Obrigações previstas nesta lei. 

LEI N' 4.380- DE 21 DE AGOSTO DE 1964 

lNSTITUI A CORREÇÃO MONETÃRlA NOS 
CONTRATOS IMOBILIARIOS DE INTERESSE 
SOCIAL. O SISTEMA FINANCEIRO PARA A 
AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA. CRIA O BAN
CO NACIONAL DA HABITAÇÃO (BNH) E SO" 
CIEDADES DE CRÉDITO IMOBILIARlO, AS LE
TRAS IMOBILIÁRIAS, O SERVIÇO FEDERAL 
DE HABITAÇÃO E URBANISMO, E DA OU
TRAS PROVIDÊNCIAS . 

LEI N' 4.414, DE 24 DE SETEMBRO DE 1%4 

Regula o pagamento de juros moratórias pela União, 
pelos Estados, Distrito Federal. Municípios e autarquias. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte lei: 
Art. 1 !' A União; os Estados,. o Distrito Federai, os 

Municípios e as autarquias:, quando <::ondenados a pagar juros 
de mora. por este _responderão na forma do direito civiL 

An. 2~ FiCarii reVogados o art. 39 do Decr~to n" 22.785, 
de 31 de maio de 1933, e todas as demais disposições legais 
em contr4rio ao estabelecido nesta tei. _ 

BraSI1ia, 24 de sett..mbro de 1964~ 143° da Independência 
e 76' da República. 

LEI N' 4.686 DE 21 DE JUNHO DE 1965 
Acrescenta parágrafo ao art. 26 do Decreto--Lei n~ 

365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação 
por Utilidade Púbüca), -

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio

no a seguinte Lei; 
Art. l>' O atual parágrafo único do arL 26 do Decre

to-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de Desapropriação 
por Utilidade Pública) passará a ser o § 1'~', acrescentando-se 
ao mesmo artigo a seguinte disposição: 
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"§ 2~' Decorrido prazo superior a um ano a partir da 
avaliação o Juiz ou o Tríbunal, antes da decisão final~ determi
nará a correção monetária do valor apurado.,, 

Art. 2' . Esta lei entra em vigor na .data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contráriO, 
o o, o •'•• • o' • .~ • +•.•"'•~ • '•"' • • • • '~·-• o o-. •.•.• • ~ • • • • • • • • • • •.• o o ~~::_t_ • .',; n ·~·..,>>H+ • • • • o 

DECRETO'LEI N' 19 DE 30 DE AGOSTO DE 1966 

OBRIGA A ADOÇÁO DA.CLÁ.USÜLADE 
CORREÇÃO MONETÁRIA NAS ·oPERAÇÕES 
DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. . 

O Pre,sidente da República, usando da atribuição que 
lhe é conferida pelo art. 30; do Ato lnstitucionàl n' 2, de 
27 de outubro de 1965, e 

Considerando que o citado artigo do Ato Institucional 
n' 21he confere competência para expedir decr~os-leis sobre 
matéria de_ segurança nacional; 

Considerando que o problema da correção monetária 
aplicada às operações habitacionais atinge .à. rilalOria da popu-
lação nacional~ -

Considerando que, dada a diversidade de critifrios preco-'
nizados pelas leis que regem a matéria, a sua aplicação tem 
gerado dú\ddas e incertezas sobre ponto de suma importância 
na vida das class._es menos favorecidas~ o que pode acarretar 
intranqüilidade social;· ·· 

Considerando que. dada a finalidade eminentemente so
cial do Banco Nacional da Habitação, deve lhe ser concedida 
maior·autonomía para regulamentar os div.érsos critérios a 
serem adorados na aplicaçã-o da correção monetária nas opera
ções habitacionais; 

Considerando a necessidade de serem uniformizados_ os 
índices que refletem a depreciação monetária adorando-se 
como padrão as fixados pelo Conselho Nacional de Economia 
mas também a conveniência de serem admítldos crirérios e 
condições de aplicação da correção com maior next"bilidade; 

Considerando a urgência de promulgação de nonna legal 
que ponha fim ao estado de incerteza decorrente das dúvidas 
e fatos acima referidos, e que desta forma restitua a tranqüi
Jidade social a que está indiscutivelmente Hgada à segurança 
nacional~ decreta: . 

Art. 1' Em todas as operações do Sistema Financeiro 
da Habitação deverá ser adotada cláusula ® correção mone-
tária? de acordo com os índices de correçâo monetária fixados 
pelo Conselho Nacional de Ec.onoroia. p'ara êorreção do valor 
das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, e cuja aplica
ção obedecerá a instruções do Banco.Nacional\ia Habitação. 

§ 1• O reajustamento das prestações poderá ser feito 
com base no salário mínimo, no caso de operações que tenham 
por objeto imóveis residenciais de valor unítádQ inferior a 
(75) setenta e cínco salários mfnirrlos e se destinarem a atender 
às necec;~idades habitacion_ai$_Qe .f.amJlias_ Qt;Lba~renda. 

§ 2' O Banco. Nacional da Habitação, bem como os 
demais órgãos~integràrftes dó ... SlS.feffia FiitanCêifO da Hãbita~ 
ção, poderão financiai OU descontar as Operações de compra 
e venda, promessa de venda, cessão. promessa de cessão, 
empréstimo, finanCiamCrito e ·construção de habitação para 
pagamento a prazo~ quando os créditos delas resultantes forem 
corrigidos monetariamente de ·acordo com o art. 1 ~ deste De~ 
creto~Lei. 

Art. 2" Os órgãos integrantes do Sísf;friiã"Financeiro 
da Habitação poderão pagar correçãcf'm.onetáriâ ãoí"depósíios 

que hajam neles permanecido por prazo superior a (180) cento 
c oitenta dias. . _ _ · , . 

Art. 3' Este Dec.reto-Lei el)tr;trá. em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

~.' :. ~-; ...................................... ~-·-~- ..... ,_ .......... ; ._..-._., ...... . 
LEI W 5.670 DE :Z DE JULHO DE 1971 

DisPõe sObre ·o cálcUlo da correção rilom~táiía t1 

Art. 1 '-' O cál<::ulo da .oorreçãQ monetária não recairá, 
em qualquer caso, sobre período anterior à data em ·que tenha 
entrado em vigor a lei que a instituiu, 

LEI N' 6.899 DE 8 DE ABRIL DE 1961 

De!.<!nnillll a aplicação da correção monetáTia nos 
débitos oriundos de dedsão judicial e dá outras provi
dências. 

Art. 1" A correção monetária"ihCide sobre qt1aJquer dé
bito- resultante de decisão judicial, inclusiVe sobre custas e 
honorários advocatícios. 

§ l'f Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, 
a correção será calculada a contar do respecrivo vencimento. 

§ 2' o Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do 
ajuizamento da aç-ão. _ . _ 

Art. 2"_, O Pod~r Executivo, no prazo de_ 60 (sessenta) 
dias~ regulamentará a forma pela qual será efetuado o_eálculo 
da correção roonetâria. 
_ ---."-A_rt-"_,3~' O __ di~posto nesta Lei aplica~se a todas as causas 
pendentes de julgamento. - -

Art. 4' Esta lei entrará em vigçrna data de. sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam~se as çlísposíções em contrário. 

·LEI N" 8.131, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dá nova redação aos ar!S. 144, 159, 163 e 210 do 
Decreto-Lei n• 7.661, de 21 de junho de 1945 (Lei de 
Falências). 

_ O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e.eu sancio-

no a seguinte Lei: -
Art. 1• Os arts. 144, 159, 163 e 210 do Decreto-Lei 

n• 7,661, de 21 de junho de. 1945, passam a vigorar eom a 
seguinte redação; 

Art. 163. O despacho que manda processar a concor
data preventiva detennina o vencimento antecipado de todos 
os créditos sujeitos aóS seus eleitos. 

§ 19" Os crêditos sujeitos a concordara serão moneta
riamente atualizados d.e acordo com a variação do Bônus do 
TesoUro-Nacional- BTN1 e os..jufós serão calculados a uma 
taxa de até doze por cento ao· ano; a critério do juiz_~ tudo 
a partir da data do ajuizamento do pedido de concordata 
com relação às· obrigações até então vencidas e, em relação 
às obrigações ~incendas, poderá o devedor optar pelos termos 
e condições que anteriormente houverem -sido acordadas, sen
do essa opção eficaz para o períOdo anterior aos vencimentos 
co'nstariteS das obrigações respeetivas~ aplicando-se após os 
vendmentos a regra deste parágrafo. -

-·- § Í' . O disposto ~o 'parágÍafo anterior niió s<(apíica aos 
àédito_s fiscaisT que continuarão regídoS pela legislação perti~ 
~~ . .. . .... 
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DECRETO-LEI N' 70, DE 21 DE NOVEMBRO OE 1%6 
Art. 9~' Os contratos de empréstimo como garantia hi~ 

potecária~ com exceção das que consubstanciam as operações 
de crédito rural, poderão prever o reajustamento das respec~ 
tivas prestações de amorti:zação e juros com a conseqüente 
correção monetária da dívida. _ . 

§ 1' Nas hipóteses não vinculactas no Sístel!1a Finan· 
ceiro da Habitação, a correção monetária da dívida obe<!ecerá 
ao que for disposto para o Sistema Financeiro da Habitação. 

§ 2• A menção· a Obrigações Reajustãveis do Tesouro 
Nacional nas operações mencionadas no § 29 do art. 1~ do 
Decreto-Lei n' 19, de 30 de agosto de 1966, e neste Decre· 
to-Lei _entende-se como equivalente a menção de Unidade 
Padrão de Capital do Banco Nacional da Habitação e o valor 
destas será sempre corrigida monetariamente durante a vigên~ 
cia do contrato, seguindo os critérioS do art. 7?, § l"j da Lei 
n' 4.357166. . 

§ 3? A cláusula de correção monetária utilizável nas 
operações do Sistema· Financeiro da Habitação poderá ser 
aplicada em todas as operações mencionadas no § 2' do art, 
19, de 30.8.66, que vierem a ser estendidas a pessoas não 
integrantes daquele Sistema, desde que os atos. jurídicos se 
reGram a operações imobiliárias. · 

(À Comissão de ConstítuiÇifô,7iistiça e Cidadania) 

O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Os 
projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões ooin~ 
petentes. 

Sobre a mesa, requerimentO qUe será lidó pelo Sr. 19 

Secretário. - -- --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO ·N, 24j), DE 1992 

Requeiro, com fundamento na alínea c do art. 336 do 
Regimento" Interno, urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
n?- 17 ~ de 1992, que H Dispõe sobre a criação de Juntas de 
Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, 
defme jurisdições e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992. ~Humberto Lncena, 
Mauricio Corrêa, Valmir Campelo, Marro Maciel" Eduardo 
Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzí) - O re
querimento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário 
após a Ordem do Dlaf nos termos do arL 340. inciso II, 
do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o ·seguinte 

REQUERIMENTO N• 241, DE 1992 

Senhor PreSidente, 
Requeiro licenç-a. na forma regimental, para me ausentar 

dos trabalhos da Casa amanhã, sexta-feira, dia 8 do corrente, 
para participar~ de um encontro sobre o Mercosul. em São 
Paulo, Capital. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992. ~ Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) ~ Apro
vado o requerimento~ fica concedida a licença solicitada, nos 
termos do an. 43, inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

SQbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. V 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMEI'\TO N' 242, DE 1992 

Nos termos do an. 210, do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado Federill, da "Carta de 
Fonaleza" como conclusão do XXV Congresso Nacional dos 
Jornalistas, realizado em Fortaleza, Ceará, nó período de 29 
de abril a 3 de m-aio do corrente ano. 

Sala das· Sessões. 7 de maio de 1992._ - Senádor Mauro 
BCnevideS, Presidente do Senado Fêderal. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) De 
acordo com o art. 210, § 1', do Regimento Interno, o requeri
mento será submet.J.do ao exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na 
Sessão de 9 de abril último, foi lida a Proposta de Emenda 
à Constituição n9 2, de 1992~ de autoria do Senador Francisco 
RoUemberg e outros Srs. SenadQres, que incluí artigo no texto 
da Co~tituição Federa1, conferindo competéncia ao Congr.es
so NaCional para destituir Ministro de Estado e Secretário 
da Presidência da República. 
- A Presidência, em obediência ao dísposto no art. 356 
d? Regimento ~nterno e de acordo _com as indicaçõeS das 
Lideranças, designa a seguinte COI~issão para emitir Parecer 
sobre a matéria: 

~PMDB ... 
L Cid Sabóia de Carvalho 
2. Antonio Mariz 
3. Pedro S'imon 
4. Alfredo Campos 
5, Wílson Martins 

PFL 
1. Odacir Soares 
2. Datio Pereira 
3. Elcio Álvares 

PSDB 
1. Bení V eras 
2. José Richa 

PTB 
1. V almir Campelo 

PDT 
1. Magno Bacelar 

. PRN 
1. Rachid Saldanha Derzí 

PDS 
.LLucídio Portella 

PDC 
1. Amazonino Mendes 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Na 
sessão de 10 de abril último, foi lida a Proposta de Emenda 
à Constituição n' 3, de 1992, de autoria do Senador Odacir 
Soares e outros Sr$. Senadores, que altera dispositivOs da 
Constituição Federal. 

A Presidência, em obediência ao disposto no art. 356 
do Regimento Interno e de acordo com as indicações das 
Lideranças~ designa a seguinte Comissão oara emitir' Parecer 
sobre a matéria: · 

PMDB 
1. Mansueto de Lavor 
2. Nelson Carneiro 
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3. José Foga;;a 
4. Nabor Júnior 
5. Amir Lando 

PFL 
L Francisco Rollemberg 
2. João Rocha 
3. Carlos Patfocínio 

PSDB 
L Jutahy Mag<~lhães 
2. Ahnir Gabriel 

PTB 
1. v a!mir Cámpelo 

PDT 
1. Lavoisier Maia 

PRN 
1. Albano Franco 

PDS 
1. João França 

PDC 
1. Moisés Abrã:o 

O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi) c- For~m 
encaminhados â publicação pareceres das Comissões éle Cons-· 
tituição, Justiça é Cidadania e de Educação, que eoncb•em 
favoravelmente aos ProjetO$ de Lei da Câmara n"'~ 17 e 22, 
de 1992? respectivamente. " 

AS matérías ficarão Sóbre a Mesa~ durante cinco sessões 
ordinárias, a fim· de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Pelo 
Ofício n.., 92, de 30 -de abril Ultimo, o Presi(h;mte do Banco 
do Brasíl, em cumprimento ao disposto no § 41 do art. 20 
da Lei n' 7.827, de 27 de setembro de 1gs9, enéaminhou 
ao Senado o Balanço, devidamente auditado, do Fundo Cons
titucional de FinanciameritO do Centro~Oeste, ãdministrãdo 
por aquele estabelecimento. , . . . 

O ~-pedi ente será encaminhado ã Comissão· de Assuntos 
Económicos. -· · --

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O tem·. 
po destinado aos oradores do expediente da presente sessão, 
nos termos do Requerimento n.,.. 165~ de 1992~ de autoria do 
Senador Wilson Barbosa M~rtins e __ outros Srs. Senadores, 
será dedicado a comemorar o centenário do triunfo de Gene
roso .Ponce sobre a Revolta Separatista~ qUe ~viSavá ·excluir 
o então Mato Grosso do Teirit6rio.brasile1rõ.-

Concedo a palavra ao nobre Seriador WiJsQn Màrtíns, 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Pt;"e~idente:s·rs. S~nadores, minhas 

'senhoras e meus senhorest esta cerimônia tém o alto objetivo 
de consagrar a memória de Generoso Po~ce~ o expoente ma1s 
alto do extremo- oCidente dentro do Território brasileiro. 

Celebra~se~ hoje, o centenário do seu triunfo sobre o 
movimento que eclodiu em Mato Grosso, no ftm do século 
passado, com a finalidade de excluir essa Unidade Federativa 
do solo pátrio. . "'' 

Sob todos os títulos, é justa e arrazoada a idéia de cultuar~ 
se a figura do inolvidável homem ·público. Primeiro, como 
elementar tributo .à sua brava luta pela unidade do nosso 
Território; segundo, como advertência a novas conjuras que 
possam expor a Nação em crise à sanha de países estrangeiros, 
ávidos de aventuras expansionistas; e terceiro. C6tno resgate 

da ixpª"gem daqueles que se devotam com honra ao infatigável 
trabalho de representar o povo nos cargos públicos. 

Eclodiu, em Mato Grosso, no fim do século passa.do, 
. um movímento desagregador. ·que· tomou- vulto rapidamente. 
O momento era de profunda crise espirltúál e alcançava as 
várias instituições nacionais, inclusive as Forças Armadas. Era 
o· ~riodo de transição entre o Império, que submergia e a 
República que despontava. -

·A imagem do Imperador banido era pranteada, ao mesmo 
tempo que as autoridades empossadas no cenário federal e 
n<r estadual, cometiam erros e equívocc;>s de toda ordem. >~A 

__ República, rapidamente~ tornara-se velha" e "Presidente de 
Estado são depostos", observa: Joaquim Ponce Leal, no Júcido 
ensaio."A Se<;lição Separatista e a Co'ntta:.Revolução Integra
cionlsta de 1892 no Oeste" (Anàis do Congresso Nacional 

. de História da Propaganda, Proclamação e Consolidação da 
.República no Brasil, 3' volume 1989). 

Há uma série de levantes. evidenciando que uns guardam 
conexão com outros e que todos vis_am enfraquecer o ·sistema 
de gove:1:no. Ponce Leal resume:_ u ••• a interv~t;> ,de. poucos 
dias, revoltam-se as fortalezas da B~a .d~_GO.~~J~tH-a;., tç.n~-:se 
'depor o Presidente de São ~atlJ.o, ip.icta-se uma. rebelião no 
Rio Grande do Sul, onde também>e te}lta derrubar o governo, 
-aSsim como--em Pernarnbucq há uma tentativa de insurreição'' 
(idem). · · 

Mas~ de todas as insurreições a essa época surgidas, ne
nhuma é mais grave e expõe a maior perigo o Pafs-do que 
a ·de Mato Grosso. É a única~ realmente, separatista. 

o movimento e-stoura, ~a n.de Janeifo &: i892j ém cO- -
rumbá, porque ai, e não em Cuiabá; capital do E;s~do,_ se 
acha~~ ~e, movimentam os s.eu~ adeptos principais. E também 

. porque Corumbá es.tá situaçla_ apenas a seis quiJômetros de 
Ladário, onde já havia a Flotilha de nossa Marinha de Guerra. 
Mais importante aínda. os componentes da Flotilbajá esta·vam 
trabalhados para tomar parte ativa na insurgência separatista. 

-O seu Comandant~..>' _Manoel Augusto C3:Stro Menezes,
bem assim o Capitão Tenente Francisco JoSé Viera e o Major 

· ·Joiibal da Mota asseguram que'' ... não servjriaJD..as Jorç_as 
de terra e mar de obstáculos coritf~ o povo no livre exercício 
de sua soberani~.•t. Tal declaração ,valia romo. salvo-conduto 
para o engajamento da Flotilha nas conspiraçõesénás próprias 
operações levadas a efeito pelos marujos a favor da ma~rca. _ 

No dia 25 de janeiro, o Major Aníbal da Mota singra 
as· águas do Paraguai e do Cuiabá~ à frente de expedição 
destinada a depor o Presidente Manoel Murtinho, o que efetí~ 
vamente fez~ já na companhia do Deputado Caetano de Albu~ 

-- ·querque. Citetano intima Murtínho a deixar o posto, em nome 
do povo. Redargui Murtinho: "'Povo não, só vejO Soiàâdos". 
Muninho se recusa a OlfVir toda a arenga de Caet<J.no e se 
retira~ seguindo logo após para o Rio de Janeiro~ para pleitear 
apoio do Governo Féderal. Fpí eqtâJ? que os sediciosos organi~ 
zararil a Junta Governatíva. 

Entre os desatinos da Junta, surge _o Decreto n~ 2; com 
o seguinte teor: 

_ "Art~ 1~' Fi<;:anr perdoados todos os presos e sentencia~ 
dos e por sentenciar existentes na cadeia pública da cidade. 

Art. 2? Ficam igualmente perdoados os criminosos já 
processAdos e ausen~s e indultados os que na presente data 
não o estejam". 

A justificação foi fácil de fazer; os oficiais presos tinham 
prestado "assfualados'' serviços à-liberdade~ e os processos 
de todos os anístiados .. não tinham" qualquer fundamentação. 
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, 13-em ~Xf4mipados os fatO:jt· ~ bem feitas as contas, foram 
declarados i~ntos de.cujpa. nada menos qu~·"186 assassinos, 
inCendiários e~ladrõe.s ... çoiJ,forme assevera. Joaquim Ponce 
Lea!(i;lem).. , . . . 
, .M~s. T}.~Q pat:am af o~. diSparates. Fato. de muito mqior 
gravid~d~ ~ qu,e ch.ega à~ ,r~ias do absurdo.fpi o que conce~ 
beram os rebeldes, ao. pr~lamarem a ':'f3..epública Transa~ 
tiântica de Mato Grosso, separada do Brasil'' .. _ 

O cabecilha não era outro senão o CeLJoão da Silva 
B~rbo~a, que no se,u çuartel de Corumbá revrúu os camaradas 

. e propô.s nada ,Jl}.ai~. nada.~~nos que ~:seguinte_:_ . 
i•) que se de<:larasse, desde logo, lívré doBrasilo Estado 

· de Mato Grosso· · · -. ·· · ' -- - · 
· Z')'que se oficiasse às Rep6bficas do Pfata~ paTa manterem 

a neutralidade e não. consentir na passagem de fo:rça~ "pelos 
rios que. banham as mesrn_,as.Rcpúbiicas"; e finalmente~ . _ 

3') que se hipotecasse o Estado de Mato Grosso à lngla· 
terra, para obter recursos pecuniários (ata: de 31-3-1892~ lavra-

·História de Mato Grossso, nesse período da República, que 
se i:mplantâ.v·a sob todas as ·dificuldade.s. seria extremamente 
oportuno fa~ê~l!l. _ 

Man~ei M:urtinho, ao deiXar o Estado, em busca de apoio 
do Governo Federal, estava seguro ,de ,que, ali, permanecia 
alguém capaz de mudar a face das çoísas: . _ 

N~que[e Instante de ~ncerte;:za sobrf;! Ot nosso futuro, tama~ 
nha a inv.ersão de V<llores e. ausência de articulação rápida 
entre o Estado_ e a Nação, parecia qu~ MB;to Grosso, como 
Estado periférico, passaria a canst1tpí.r uma das pequenas re~ 
públicas sonhadas pelos discípulos ~e Ausust<?. Conte. A filo· 
·sofia contista pregava a divisão 4~s grandes países ~m pe_q~e~ 
nas repúblicas, habitadas por dois a três milhões de habitantes. 

Já antes de 1914. se planejara divídír as terras brasiteiras 
entre os Esmdos Unidos da América, á: Inglaterra _e a AlemaH 
nha. O Texas. por sua vez, se despfendera dO México, como 
pafs soberan~. para logo cair na armadilha de Estado subme
.tido à U:nião_nQrte-.americana. da em Corumbá), pelos rebeldes. .. 

Cumpre registrar, .a_ b-em doS que r,eprovaratn_ a tr~Slou- O mesmo erâ tentado, em 1892, no l3nlsi1. Países estran~ 
cada idéia, os nomes do Capitão:Ttlmerit:e Wanderley, do Co- geiros pre·paravam o retalhamento do extremo oeste, especíal
m~nd,ante da Companhia de Aprendizes de Menores, do Capi~ mente a Inglaterra e a Argentina, como tudo ficou muito 
.tão Anl:ónfo Ve.Jasco

7 
do Tenente-Ajudante: António MarUns daro atra~ês das pesquisas feitas nos arquivos do Itamaraty 

Filho, do Tenente~S_eCreMrío Ubano Vieira 'da Silvá. Oá AJfe- peio sociólogo da história Joaquim Ponce Leal. autOr de exce~ 
res V1cente Rabelo Leite Sobrinho e do Alferes JoãQ Gomes lentes trabalhos (0 Conflito Campb-C:idade - os Homens 
Monteiro. - -- - e~ Armas, Editora ltatiaía, 1988 e. n ensaio "A sediÇão 

Na ordem do dia, publicada em Cãceres," ó'bravo Coman- .S-eparatista e a Contra-Revolução Integracionísta de 1892 no 
Oeste", reft:rído.actma). · dante Tupy Cal(las, depois de ·condenar o gesto do Coronel 

, Barbosa, declarou-o s~dioso e b resporrsabilízou em nome Os políticos brasileiros que se uniram p~ra m~~iiar 9 nos§ o 
do Governo _ãa- Repúl;J}i~. · 9 fato é que 0 -Cêl. João da Silva T'aís teriàm, nã Sua paixãO atdente. objetivos e ambições rl:iver

. BarbOsa, ·Comandante do 7" Regimento da Cavalaria pgeíra, sás-, -mas é seguro que O resUltado trágicó ·da sua luta compro~ 
de Nioac~ foi elevado: à Presidência· ·áã f&eJii..qiada R-epú- metia a unidade do nosso territõrio. E nem podia ser díferente, 
blícil. A léndá!ía e vidente Nioac, fclízmerite·. não aparece quando todos os fatos se alinham num só rumo-o da desa:gre
nesta passagem de nos~ história apena-S· êom a triste figUra gação terrítorial do nosso País-. 
do Cel. Barbosinha. - Veja-se o qite~·àírriejavam os Conspiradores: _ 

Muito ao contrário, foi· nas suas belas campinas e nas a) não apenas a deposição tlo Presidente Manoel José 
de Miranda, como de todo o Sul, sob o seu comando, que Murtínho, mas a sep-âração de Mato Grosso, sob o nQrne 
·langO'Mascarerthas arrebanhou nada menos que mil comba- muito transparente de República Tf~nsatlântica ôli Estado 
tentes, ert.t reforço da renhida guerra moVida contra os entrega- Livre de Mato Grosso; 
dores de urn dos maiotes e melhores Estados que compõem b) credenciar diplomatas, nas Repúblicas do Práta, para 
a federação. ' ::. · -- -·~~impedir}atravêsdaneutralidade,apassagempelosrio_s_Paraná 

. o poder bélico do Estado ·Livre cfê _M3to G~Õssso se . e __ Paraguai. de (orças militares federais capazes de assegurar 
compunha de 1.200 hométS C mais dois batalhões de Infantaria a nossa ~rudade; -. . 
e um Regimento de CaVajaria. _ Tiriha;TaiDJ)ém:· à ·ariposição e) h1~~:car o Estado de Mato Grosso à. Ingia~rra, abnn-
o forte de Coimbra, no rio Paraguai, guarnecido por200 solda- do a p~ss!blltdade de estrangul~r a soberama nacJOn_aL 
dos e o Arsenal de Ladário afora batalhões de voluntários Nao se pode. perder de vtsta, _de ou,tro lado, o sonho 
be~ armados. ·~ ' - que sempre alimentar~m ps ~rgenti!los, naquele período histó~ 

À testa do Goverrio do Estado, encot:ltrava:se o _ÇeL nco, d<: r~staurar o Vtce~Rernado 4o Prata .. _ . __ . 
LuiZ Benedito Pereira Leite, em Uome do~ inssurrectos. . Ehmmado? }, .. fato Gro~sq do r~to d9 ~raêl!.,~ao tena 

Ante a insistência de Ponce, Floriaito Peixoto nomeara ma1~ ó no~o Pats razões para exercer mfiuencta sobre a va~ta 
o Gal. tuíz Henrique de Oliveira !lwbank para Comandante baCia Platma. 
do Distrito Militar do óeste, mas o naVio em qüe viajava A correspondência compulsada nos_arquivos e os noticiá~ 
fofTmpedido de transpor Coimbra e obrigado a retornar a rios publicados nos principais jornais da Inglatet:rf!, _notada
Assunção~ sob o mais veemente protesto do Comandante Ew- mente:ho The Times, órgão Gficial do Foreing Office, mostram 
bank. Vale a pena ler-se o inteiro t~or desse indignado pro~ que o desgraçado movimento era instigado pela República 
testo, .. feito por quem tinha a missão de resgatar a ordem Argentina. , __ 
no teatro das opétaçõés, ao lado de Manoel Murtinho, que O relato que ora faço Sr. Presidente, Srs. Senadorest 
com 1:le subia o rio Paraguai, mas que viu frustrada a sua de todos esses fatos serve não apenas para revolver o_ passado~ 
tarefa, ante a sublevação de seus subordinados. mas para preven'ir O futuró. Tudo o que aí está constitui uma 

Não posso aqui, ao· proferi:t este discurso, com limitado advêrtência e~ ao mesmo tempo, uma lição. Advertência e 
tempo, fazer a leitura desse protesto do valente oficiaL Mas. lição que foram dadas a este País por um dos seus_ mais ilustres 
aqueles que têm interesse pela História~ especialmente pela filhos~ Generoso Paes Leme de Sousa Ponce. 
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Somente um hórttem com as suas singulares qualídades Temos de promover políticas públicas capazes ~e corrigir 
cívicas e milltates poderia dar a contribuição que- deu à sua as -distQrções. As forçaS do mercado por si sós não corrigem 
terra. Ninguém mais naquela altura do tempo, teria bravura esseS desequilíbriOs. Temós qUe debater e já estamos ~eba
e liderança para empreender a contra~rc:::volução por ele em- tendo no Congresso essa magna questão. Urna comissão in
preendida. O País eslava sitiado de revoluções em_ rodos_ os cumbida de eStud~( Q grave problema do desequilíbriO econô~ 
quadrantes e não tinha meios ao seu a1cance para dar trata- mico- interregíOnal foi criada através- dO Requerhnento' n'? 
mento pronto e eficaZ à série de problemas com que se debatia. 810/91--CN. Inst3o!ou-se essa 'COmissão, solenemente~ no dia 

Essa dura tarefã coube a Ponce, a quem o Brasil deye 2 de abril passado. E seu Presidente o Deputadó César Maia 
o não esquartejamento do seu' solo. Se 05: BáDdeirantes' de e Relator o Senador Beni V eras. 
São Paulo souberam expandir nOssas fronfeiras.·o Bandeirante Nada absolutamente nada, 'pode separar Os brasileiros. 
de Mato Grosso aprendeu a finllá-las. Nenhum palmo de Essa foi a razão de nossa unidade- no passado: Será á rázão 
chão ganho na epopéià paulista seria perdido na epopélft mato- de ser da nossa unidade po futuro. 
grossense. - - - · - · · Assim sempre pensou- e _mais que __ pensou- se_!ltpre 

Outros episódios marcam, sem dúvída, a histór_ia ~o Ex- agiu Generoso POnte. sem dúvida~ um dos vultos culminantes 
tremo Oeste, cada qual mais expressivo para a sua brava deste Pais, ao longo de toda sua história. 
gente. Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! 

Nenhum~ porém, Se. compara à tesistência opOsta aO le· Palmas. O orador é cumprimentado.) 
vante de 1892, pelãs. terríveis conseqiféílciá!i "q)Jtn~etramente 
traria à segurança da Pátria. As investidas dos espanhóis áca- O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con-
baram cedendo ante.~- ~ossa decisáo de alâ:rgar ãs fr(fnteiras cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
para o Ocidente._ Mas esse feito foí devido aos pOrtugueses_ 
e aos paulistas. · . . . __ · O SR. JúLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia O' seguin-

A Guerra do Paraguai, que invadiu o nosso ,torrão, por te díscurso)- Sr.-Presidente- que por feliz coincidéncia, 
terra e água, constituiu insólita rune_aça nacional e foi repeilda nes~ data histórica de 7 de maio, é o eminente mato~grossense 
com as forças da Tríplice Aliança. Restaram~nos, no chão Senador Rachid Saldanha Derzi -- Srs. Senadores) nesses 
do Oeste, pelo menos. três episódios imorredouros:_ a reação tempos em que o imenso vulto de Tiradentes, o herói-mártir 
comovedora de Antônio Jo~o .. genuinamente mato~grossense~ da Pátria, ínvade, absoluto. a memória e o sentimento nado~ 
os padecimentos, a coragem e o valor da Retirada da Laguna, nl;\is. recebo da_ minha terra, _o Ma,to Grosso, o impulso e 
compartilhados por brasileiros de_ todos os quadrantes, e a o .exemplo; o -Calor e o orgulhO, para dizer de um homem 
Retomada de Corurobá... .obra imperecível dos cuiabanos, que inteiro. perfeito no seu amor ao Brasil, no respeito à v_o~tade 
por final pagaram por ela o pesado tributo de perderem grande da sua gente, na crença na liberdade e na demoçr:a~ia, na 
parte da sua população, contaminada pela varíola que_ dali coragem dos assinâlar para usar e vencer. Falo do m~s.brasj
os soldados doentes transportaram para Cuiabá. Por isso, leiTQ dos mato-grossenses e do mais ma.to-grossens,e dos brasi
aliás, o Governador de então, Çouto de M_agal~âes, S<?f~eu leiros; de um :homem que fez da utopia repuhUcana uma vida 
terrivelmente em Cuiabá. Naquela ocasíão S. EX" foiresponsa~ de vóos ri~façanhas, que se· cóilfunde com a própria história 
bilizado pela terrível doença que assolou a capital do Estado de Mato Grosso e do Oeste brasile~-1- ~xplica, em parte, 
de Mato Grosso. que contava· com aproximadamente 7 mil a integridade do território nacional e toma um capítulo da 
habitantes, pelo menos 3.500 habitantes morreram. . . nqs~a História politica, Generoso Paes.Leme de So1,1za Po.nce 

A análise meticulosa da história do Extremo Oeste põe éóêStadistaéosoldado,olídereojornalista,quematerializou 
em excepciOnal re1evo a .energia e a audácia de Ponce. _ · idéias pelo talento e pela bravura._ e sonhou cOm a Nação 

É a sua coragem sem limiteS que o Jaz reunir, em dezoito com qUe Tiriiôentes sonhou, construída na república democrá-
dias, trê.s mil <;Ompatriotas annados tfe revóJver, de garrucha, tica1 igualitária -e autônoma. _ _ _ 
de todas as armas de que podiam dispor e entrar em triunfo Generóso Ponce está, na api"eciàÇão de João Calmou, 
na Capital do Estado, restabelecendo as leis e a ordem. Essa 11entre os temperamentos fones desse Brasil longínquo e in
entrada se dá. precisamente~ a sete de maio, distante um compreendido) cuja ação histórica Se projeta na configuração 
século do dia .de hoje, razão pela qual estamos nesta tribuna, das fronteiras, no destino da terra. na ampliação da cultura. 
celebrando a data e consagrando a figura do extraordinário nos itinerários do progresso- em áreas imensas colonizadas 
homem público . .PacificOu o Norte, PacificoU o Centro e·pacm-· ou ocupildas por sua singular personalidade'•. Realmente, Sr. 
cou o Sul) varando o pantanal numa extensão de 9UO.quilôme- Presidente, Srs. Senadores, Generoso Ponce foi, ao mes_mo 
tros~ até expulsar os responsáveis pelo plano insensato de tempo, plural e único~ homem simples e nobilíssimO. vencedor 
1892. - triunfante e humilde. Um predestinado, escolhido por Deus 

Nos momentos de crise, comO- O cte-·àgora, precisamos e pela História para~ ·éoino poucos homens, ver além da colina~ 
invocar aS figuras tutelares do passado. Como Qizia Le ~on: ,_ doar~se fervo~ente às cau~as em que acreditava, conduzir 
"Nos grandes acontecimentos que ameçam a existén<::ia de multidões e construir com generosidade e grandeza. 
um povo, a vontade dos mortos sustenta com enex:gia a vontade _Nascido em Cuiabá, em 1852, aos treZe anos Se' alistava 
dos vivosn. como voluntári·o nas tropas que irlain tetoma:r Coru-mbá dos 

Ressurgem, nesta hora, pruridos separatistas no Brasil. paraguaios. Numa madrugada, o garoto abandona o seminário 
Queixain-se uus--âe que~ se não fossem as regíóes pobres, e se incorpora ao Exército. Vitorioso, volta da guel!a aos 
estariam ·mais ricos~-Outros·se-julgam em situação de penúria dezoito anos com quatro condecorações concedidas pelos go~ 
e jogam a culpa nas regiões abastadas. Ignoram uns e outros vernos do Brasil, Argentina e Uruguai. Entre elas~ a Cons
o que foi es<:ulpído na Constituição de 1988, isto é, que cons- tâncía e Valor, a mesma medalha que os heróis da Retirada 
titui óbjetivo fundamental da República reduzir as desigual- da Laguna receberam. O Imperador cita seu nome numa Or~ 
d~des sociais e regionais existentes entre nós. . dem do Dià. 
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Ainda .estudante, se identifica com as idéias liberais que 
q'uebravam as peias e muros do conservado;ri.stno monárquico. 
Com trinta anos, é eleito deputado provincial pelo Partido 
Libe!at, e iem átuação marcante que o apfõXifuava daqueles 
que pretehôiam a mudança qo ~egime e soiútavarn com a 
República. Foi Secretário do Barão de Aguaj:>eht, que presidia 
a província e chefiava o Partido, e cumpria o segundo mandato 
como Deputado Provin'cia[, quando Dcotioro proclamou a 
República no Rio de J aneh·o. Como Presidente da Assembléia 
Legislativa, proclamou a adesão de Mato Gro~SiJ ã Republica. 

- Ge~C-rosO PonCe é\0 fUridadoí e lidero o-PartidÔ Rep~: 
blicano no Mato Grosso'. Na últiina década do século passado~ 
vamos encontrá-lo combativo, nqi~vel~ noS epiSódios de turbu
te'ncia que ilustraram os primeirOs passos -d~ República, e 
instalávaÍTi a nova ordem no Mato Grnsso. Logç:> ftpós a l>.r:ocla~ 

.mação da Repolbliéa, o General Antõnío Maria Coelho, Barão 
de Amambaí. que com· eler Ponce, havi~ lut~~o na Guerr~ 
do Paraguai, libertando Corurr)bá~ é aclamado_ Governador 
do Estado. Poncc, que- liderava o Patido Republicano, ao 
lado. de Joaquim Murtinh~, denuncia o fato çomo send~ !l_~:_Ua 
uJ!}anobra palaciana". Nas ele:tç~es de 1890, Coelho é o v;ep,ce~ 
dor r mas .a arbitrariedade- e os atos· de violência contra .os 
aliados de Ponce, então d_eputado es~~dual~ tevam o gover~ 
nador à deposição. A 15 de agosto de 189~ é promulgada 
a ConStitUiçãõ do Estado, e vinte quatro horas depois, Manuel 
José Murtinho é empossado como o primeiro governador f{}o 
pubHcano do Estado. Generoso Pon-ce é riVice-Governador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 1892ê o.ano detewlinante 
para a história de Mato Gro.sso,--q~e tem.em .Generoso ~once 
o seu personagem prinCipal. E quando um movimento de 
secessão sacó~e._~quelas t~rras e a República ~ambaleia. no 
Oêsfê bfasnelro. em meio a muita agitação política. a gt;~erri
Ibas de grupos e partidos que desenhartJ. _!.t_!fla guerra civiL 
A Federação, frágil e incipiente,- cone· perigo. Os correligio
nários do General Coelho, do Partido :Nacional, que se opunha 
a Ponce e a Murtinho~ tomam Corumbá num ato de rebeldia 
ao Governo Federa(, depois Culabá, onde depõem o Gover
nador Manoel Murtinho. O movimento nascera do fracasso 
da Intentona havida contra Floriano Peixoto. A localização 
fronteiriça de Mató Grosso; tão distante da Capital da Repú
blica e ó difícil acesso ao 'Estado favoreceram o surgirne"ntó 
da idéia de separação, de desmembramento de .rvlato Grosso 
do Brasil. o que, na verd~qe,_era um pretexto para resoh:er 
interesses partidários, o que causaria grandes dificuldades à 
Nação. Proclama-se o Est~do_Li~~_de M~o <;Jros,SÇ}t com 
bandeira própria, que envia emissários diplomáticos aos países 
vizinhos ao Brasil) soticit:lndo o reconhecimento da indepen~ 
dência~ e Poi trás de tudo iSsO estava a Inglate!TI!, 

No dia 7 de maio de 1892, precisamente há 100 anos, 
o Coronel Gêneroso Poncel no comando de 4 mil homens~ 
cerca Cuiabá e domina os revoltosos em mcrJos de uma sema~ 
na. Trinta-tfciii<:ó-dias depoisf Generoso Ponce retoma Corum~ 
bá para. em seguida, reconduzir Manuel Murtinho ao poder. 
Ar~tes, porém, por um breve períOdo._POiiCe governa o_ ~~ato 
Grosso. O Governo Federal tentou _minimizar.a gravid~de 
dos fatos ocorridos em 1892. já que _à RePública nascia ínse~ 
gura sob sucessivas crises políticas e financeiras. O Presidente 
da República, Floriano Peixoto, errt Mensagem ao Congresso 
Nacional, a 12 de maio daquele ano+ reconheceu, no entanto. 
que o golpe em Mato Grosso poderia ·•ter feito ruir a Repú
blica e levado à desintegração do seu terr~tório". Floriano 
convida Ponce pa-ra assumir o GOverno, maS ele~ fiel às suas 

convicções democráticas, se lli:nita a reconduzir Murtinbo. 
Floriano assinala os •·seus serviços à República". conferin
do-lhe _honras de .Coronel Honorário, Oficial Superior do 
Exército Nacional. 

Legalista, obediente à Con_stitui~ão~ Ponce repudiava a 
desordem. a prepotência, o arbítrio •. toda espécie de crime 
que atentava contra a ordem institucionàl e a vontade popular. 
Daí o seu galhardào de. pacificador, o seu prestígio como
político, que, mesmo· na altítude da vitória, não se valia do 
poder para tansformá-lo em mandonismo, perseguição aos 
adversários. ostentação, abuso ou repressão. O seu idealismo, 
a sua vocação para servir, e o Seu desprendimento levaram 
um historiador a afirmar que Generoso.Ponce tínha "a renún~ 
cia puritana ao troféu~ a indiferença pela presa, a superio
ridade depois da vitória, o desinteresse estóko". Era. na ver~ 
dade, um homem de idéias. das causas e das missões. Essas 
não lhe pertenciam pessoalmente. mas a toda uma gente a 
que se .irmanava com õs ideais do& grandes líderes, com os 
sentimentos de um bravo e com a fé de um santo. O poder, 
para ele, era uma incumbência e um dever, uma circunstânciat 
um exercício cívico, ético e politico, visando ao bem comum, 
à feÜddade coletiva. Generoso Ponce sonhou, juntamente 
com Lopes Trováo, Silva Jardim e Saldanha Marinho~ com 
a República avistada cem anos ant~s por Tiradent-cs e contri~ 
buiu decisivamente para o seu estabelecímento e a sua afirma~ 

_ çáo. 
Ainda em 1882. vamos encontrar P~nce como redator

ch~fedojornal O Mato Grosso, na trincheira pela consolidação 
da República e pela obediência à ordem constitucional. 

Em 1894, Generoso- Ponce chega ao Senado Federal. 
onde brilha até 19ú2. Nesta Casa, foi Terceiro e Qyar:to Secre
tário da ~fesa Diretora e ·Membro atuante das Comissões 
de Obras Púlicas e Empresas PrivileiPadas, de Finanças e 
Comércio. e de Agricultura e Artes. _ 

Ponce chefiou a Revolução Popular de 1906, que derru
bou o desastroso e sanguinário goverrió de António Pais de 
Baaos., conhecido como Dr, Pais, mohopelo Exército Liber~ 
tador. Ponce viveu aí o auge da sua liderança no Estado, 
aclamado nas cidades e nos campos. Ao entrar em Cuiabá, 
à frente do Exército Libertador. Generoso Ponce faz uma 
proclamação aos seus comandados, que sintetiza a sua profitr 
são de fé ideológica e política e o seu amor ao Mato Grosso: 

..... A conquista da líberdade ou a morte._ 
Vencemos, enfim! A tirania ruiu por terra. 
O regime da lei está re.stabelecidot e eis-vos, patriotas 

ínvencíveis, fiadores da liberdade, recebei como re:compenSa 
dos vossos extraordinários serviços as bênções deste povo li~ 
herto, que de joelhos vos agradeceP' 

Em 1895, proseguindo na sua destacada carreira como 
jornalista, funda O Republicano.Nesse tempo, colabora, tam
bém, intensamente, na imprensa do Rio de Janeiro. 

No ano seguinte, elege-se Governador do Mato Grosso, 
na época. um só. Depois de quatorze meses de governo, renun
cia para se eleger deputado federal. Em 1911, Ponce morre 
no Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida e as obras d,e Gene
roso Pooce ensinam as gerações e -uúminam a tra]etórfa do 
povo brasileiro para a libertação e a pros~rida~e-. - : . . 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o centcnáno .d.a v1tóna 
de Ponce, que é uma vitória nadónal, repubHcana, ~ grata 
no povo mato-grossense, seja no velho Mato Grosso, seja 
no novo Mato Grosso do Sul. pois aviva~lhe, na alma e n~ 
memória, o sentimento cívico~patriótico de amor ao Brasil 
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e de orgulho por ter contribuído para a nossa caminhada -
republicana e nossa integridade territorial. e ter escrito uma 
página de lutas e de glórias da nossa História políticà.0

-

Generoso Ponce é o lfder de 1892, uma vitõria da liber· 
~de e da democracia ÇQntra o golpismo, contra a fOrça ilegí- · 
ttma e espúria que afronta ·o direito e a cidadania. 

Neste instante solene também aqui~ nÓ Senado) lá na 
nossa Capital eterna de Mato Grosso, Cuiabá, todo o povo 
mato-grossense reverencia a memória de Generoso Ponce. 
Neste momento, no Palácio Filinto Müller sede do Poder 
Legislativo Estadual, realiza-se também p~-~ sessão solene 
de homenagem a esta grande dãtà: E no Palácio ·Paíaguás 
no final 4a noite, o. Governador do Estado de Mato Grosso: 
Jaime Verlssimo de Campos, estará entregando a ·coineildà 
da Ordem do Mérito de Mato Grosso aos descendentes desse 
bravo herói Generoso Ponce. 

Ao avocar o centenário deste evento da nacion~lidade 
na honrosa condição de-Senador peJo Estado de Mato GrOsso: 
ocupando com dignidade a mesma cadeira que Generoso Pon~ 
ce ocupou nesta Casa, tenho a honra de atuaHzar e registrar 
essa notícia histórica, de júbilo patriótico, ao S_en.adQ._e .à Na~ 
ção, que é a minha homenagem ao valoroso povo mato~grÕs
sense~ ao valoroso povo da terra de Rondon e de Generoso 
Ponce, ao valoroso povo da terra de Filinto MUller e de João 
VillasBoas, que também honraram este Senado. Homenagens 
que espero sejam assumidas, também, pelos ilustres paÍ"es 
no Senado e no Congresso NaciOnal a esse grande brasileiro 
que muito honrou o Brasil. - -

Muíto obriga<lo, Sr.. Presidente. (Muíto beiJ1.! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esta 
Presidência se associa à justa hom"enagem que os- eminentes 
Senadores Wilson MartÍJls e Júlio CampOs preStam ào grànde 
mato~grossense e grande brasileiro Generoso .P'Qncç, na data 
em que se comemora o centenário do triunfo de Qenetoso 
Ponce sobre a República Separatista. 

Agradecemos também a presença de Elizab~th Barbosa 
Muller Ribeiro, tetraneta de Generoso Ponce. (Palmas.) 

Concedo a palavra, para uma breve comunjcação ao 
nobre Senador Francisco Rollemberg. ' 

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Para 
uma breve comunicaçãõ. Sem revisão do orador,) -Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, nestes cinco anos de Senadc é a primei~ 
ra vez que uso da prerrogativa de ocupar o microfone para 
uma breve comunicação. Esta será brevíSSima~ 

É_ uma comunicação, uma pcrquirição e uma cObraltça. 
O_Jornal do Bra:Sil., de ontem, Sr. Presidente e Srs. Sena~ 

dor_e~~m um dos seus editoriais, um deles intitulado H Assédio 
ao Cofre'' diz o seguinte: 

"Nenhum país venceu a inflação e saneou a econo
mia sem o reequilíbrio entre a receita e as despesas 
públicas ---:- estamos de acordo. Há 40 anos, o Estado 
se destaca como o motor (para partida ou para fazer 
marcha à ré) da economia brasjleira. 9 ajuste fiscal 
desagrada aos benefjciár1os dos- gastos públicos. São 
eles: os empreiteiros de obras, os fornecedores de mate
tiai_s_e equipamentos para as empresas estatais. os que 
g~ham na troca de patamar da inflação, como os ban~ 
queiras. os intermediários e as. empresas que atuam 
de forma cartetizada nos preços.n . 

Sr. Presidente _e_ Srs. Senadores, ~ao terminar esse pará
grafo o editorial diz o seguinte: 

. _ ": .. e,·.~~retudo, os governadores, quê gaStám o-
dinherro publico~ e os políticos levàm a sua·conltsS:ãb' 
como co!fetores na libertação das verbas 'do EstadO .... 

. _ ?ra_, Sr. P_r~sidente _e Srs~ $~n~dore~. · ~rg~~~o ·à Pt~si~· 
dencia desta Ç~s~ Se tQ_IllOU C9Uhecimento desse editorial: 
Em caso afírmativo, quais as providências que tOrãóU "pà!a 
que ~~em escl_arecidos esses fatos? .. P.Qt_que sou daqueles-:::
e creto que toda a Casa pensa assim -que querem ver publi
cado, para execração pública, os nomes dos mau$ políticos-. 
que se tornam corretores do Erário. E como eu., já há mais 
de duas décadas nesta Casa, no. Cóngr~sso Naciollàl,. :óâo co-_ 
nheci nenhu~, deles, gostaria de ~ão ser colOcadQ riesta·ge1éia 
ger~ dos pohttcos que corrompem~ se corrompem e se tornãró. 

- ~tao, corretore~ ~9 Eráriº, ~a :rr~~l~êncía já tomóu cónhe
~mento, e se t<?mou a~g:uma pt'<.wídência, fiCO ihuitd feliz por 
mso. Mas~ se amda nao o fez~ eu .faço neste instante o meu 
apelo, para que o faça o quanto antes, no sentido de iire5ervar 
o bom nome ~a instituição à qual pertencemos. P..orque? colo~ 
cado como fo1 colocado, posto como foi posto -os poHticos 
_:_ houve uma especifiCação, Eotjo, eu· gostaria de ·saber se 
os políticos são aqueles que fazem ~proselitiSmo pOiítt'CO ~e ·dã'O 
têm mandatos, se são aqueles que fazem do Jobbv uma maneira 
de fazer política, ou se são aqueles que têm" mandatos: bs. 
parlamentares que frequentam as Casas do CongresSo da Câ
mara e do Senado. 

Era est.a a_ breve, bre~íssima comunicaçã9 que eU goStaria 
de fazer. Ftco, Sr. Presi~ente e Srs. Senadores, no aguardo 
de ~ma resposta a esta mmb.a pergunta e a estaxninha preo_cu
paça<>. . . . .. -

Era o que tinha adizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

. . . O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - Giató 
a V. Ex~ .. ~ · · 

Cóm à palavra o nobre Senador Maurício Corrêa. (Pau
sa.} 

· · S. EX"- n_ã'o está preSente. 
Co~cedo _a palavra ao nobre Senador Jutahy MagaJh.ães, 

como Lider, -· · 

- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Como 
Líder, pronuncia ó seguinte discurso"'-)- Sf. Presidente Srs. 
Senadores, agradeço os cinco minutos que V. Er me con~éde, 
conforme o Regimento, e tenho a certeza de que aqui não 
haver;i pugilato. Conversaremos sobre assunto da Bahia tran-
qüilamente. ' 

_ -Sr. Presidet;_te, cor:_for~e a primeira parte da minha previ
sao, a Assembleia Legtslatlva do Estado da Bahi~_ concedeu, 
ontem, licenç~ para a justiça julgar a Deputada Maria José, 
do PT. ··-· • · -

A Deputada Maria José, ero sessão plenária da Assem· 
bléia~ fez um comentário ínuito forte, acredito até que desabo
nadar, ã pessoa do Governador do Estado. 

~mpre defendi a tese de que o Deputado. o Senador 
ou Vereador, quando acusa, injuria ou caluniã_alguémt não 
deveria estar com a imunidade garantida._ No caso a chamei 
sempre_ de a impunidade garantida pela Constituição. O meu 
-entendm:tento~ porém, não é o da maioria. A Constituição 
de_:enn~na que o Parlarne~tar é imune por seus atos e palavras. 
Nao se1 até onde, a Justiça irá, realmente, definir se houve 
ou não acatamento à determinação constitucional~ porque ha~ 
verá recursos para a área federal. 

Sr, _Presiden~. o interessante de tudo isso é que fala~se 
que o Governador está agindo dentro da lei, dentro da legali~ 



3038 Sexta-feira S DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!:ONAL (s;ção Ii) . Maio de 1992 

dade, querendo que a Justiça apure se há ou não crime come~ 
tido peJa Sr' Deputada. O Governador. t.âinbénl. gosta de 
ofender os outros, e há várias publicações na imprensa, de 
S. Er, acusando .o Governador Níl9 Coelho.· d.e ladrão, cafa
jeste e tudo qUanto ,é ãcusaÇã~- que_ ~e pode fazer <te alguém 
-está publicado na imprensa~ e S. E:x:~ mesino fala qas emis-. 
soras de televisão. Existe um pedido na Assembléía Legisla~ 
tiva, desde 28 de agosto do ano passado, para que se dê 
licença, se permita que o Governáaor do Estado, também, 
já que é um ato democrático? é direito dé quem se julga 
ofendido buscar a Justiça para apurar os fatos, téqueriniento 
da Justiça para poder levar adíante o processtn~õhtra o Gover
nador do Estado, dado entrada por parte do ex~Çiovernador 
Nilo Coelho; · 

E mais, Sr, Presidente, existe um DêPUtado que hoje 
é do Governo, eleito pela Oposição, até pelo nosso Partido, 
que pede pelo amor de Deus que dêem licença a ele _para 
ser processado; e não é nem por causa de disc,urso, de palavra 
mais forte utilizada na trib~na_da Assembléia, mas por atos 
admintstrati\>OS quando foí PrefeitO de_ Sallto Amaro. A A:;.. 
sembléia também não--dá licença, apesát de ú Deputado fazer 
di"Cursos inslSterites pam~ quê 6~sa licença seja concedi~a. 

Onrem, Sr. Presidente e Srs. Senad-ores. o assunto foi 
levado à deliberação da Assembléia. A Oposição pediu uma 
coisa muito simples; que as cédulas fossem _rubricad~s. ou 
então que se ftzesse uma cédula única para Võtat""slm ou ·não. 
Mas a maioria governista não aceitou. Tínha que ser a cédula 
marcada - quem disse que estavâ marcada "fói" um Deputado 
do Governo, Deputado Aristor. Os Deputados da Oposição 
saíram do plenário; os Deputados do Governo chegaram a 
falar em uma reuniã:o para hoje. a fim de que- se- pudesse 
tomar uma deliberação finaL Mas, à_nOite~ o Presidente da 
Assembléia recebeu um telefonema do Govérnador~ qu~; dis~ 
se; •~Quero a decisão hoje h! E- foi dada a decisào ontem! 
Foram 39 votos a zero! Vamos à Justiça." 

Isso é democrático? Não sei! __ N~o sou jurista para fazer 
a exegese do dispositivo constitucio~al. Mas, se for. por que 
a Assembléia não vota tam!Jê:m a. licença para processar o 
Governador? Trata-se de uma decisão polítiCa; não é uma 

decisãô d6mocrátieât não é uma decisão em busca da Justiça, 
mas sim um ato de fOrÇa, quando repetindo as pa!avras 

·de S. Ex .. - diz: "Não! Aqui quem man·da sou eu"l E é 
isso o que ocorre na Bahia! -· 

Sr. Presidente, esse_ &to não vai <:tCabar aqui. Como previ, 
o primeiro ato foi c·ompletado ontem; o segundo ato é a conde
nação na Justiça; e o terceiro é. o pe-dido de cassação do 
mandato da Deputada. Hoje, ao chegar no meu gabinete. 
vindo de uma CPI, por coincidência ouvi no alto~falante o 
Deputado Félix Mendonça discursando._S~ Exl' disse sem que
rer: uNós ainda não estamos pedindo a cassação do mandato. 
É um ato de justiça, um ato democrátiCo''. - · --=-=-

Mais um manifesto de Deputados, dizendo gue na Babia 
se pratica a democracia na sua css~ncia~ porqu~ esses mani
festos são muito espontâneos!. .. 

Vimos. há poucos dias. um manifestO de Deputados liga~ 
dos ao Governo - 25 ou Z1 -, à Folha de S. Paulo, porque 
este jotiYal havia publicado um artigo qm(falava em •·Repú
blica do Acarajé". Quem se atrever a não assinar verá- o 
que acontece no dia seguinte. _ _ . . . _ 

Srs. Senàdores~ para combater o Governador é preciso 
que a pessoa não tenha H rabo de palha.,; é preciso não neces
sitar de nada do_ 9~'-:~I'B_Q_;__~ preciso não solicitar favor de 
espécie alguma de S. Ex'LE, graças a Deus~ disso estou livre! 

Espero, Sr, Presidente, Srs. senadores, que haja, no ln~ 
tervaio entre uma açâo- e outr~, çon,diÇ~es para se fazer justiça 
na ~ahia. · 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite~me V. E11..., um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer, 
Senador Josaphat Marinho. Estou falando como Líder pela 
segunda vez em 13 anos de m~ndato, exatamente para permitir 
o aparte a V. EX' 

O Sr. Josaphat Marinho- EstOu. observando que V. 
Ex~ como Líder ou como .simples-Senador fala sempre bem. 

O SR. JCTAlÍY MAGALHÃES- Muito obrigado. Veja 
tomo aqui nós podemos dialogar assim. 

O Sr. Josaphat MarinhO-- Exatamente. Estou com esta 
serenidade. porque também não há por que revelar qualquer 
exaltação para um aparte ãs ponderações que V. Ex" faz em 
torno do que ocorre, no momento. oa Bahia. Não entro na. 

·análise do procedimento da Assembléia, porque ela deve ser 
- considerada soberana. Até prova em contrário, a maioria deci~ 

diu, concedendo a licença. porque jiJ(gOu próprio: ·Não ét 
alias. fato de surpresa no Brasil. Hoje quase toda a gente 
do meio político louva o ptocedlmento democrático do Sr. 
Juscelino Kubitscbek. Mas foi no Governo de Sua Exceléncia 
que Se reqUereu licença para processar o Deputado Caríos 
Lacerda. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E a licença não foi 
concedida. 

O Sr. JosaphalMarinho O que se há de compreender 
é- que a Assembléia assim decidiu porque julgou próprio. dian
te dos fatos., não deferir, o pedido. No Governo da Revolução, 
que V. _Ex~ apoiava, foi pedida a licença para processar o 
Deputado Márcio Moreíra Alves. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Também não foi con· 
Cf?didai" 

O Sr. Josaphat Marinho- Também não foi concedida, 
mas o Congresso Nacional pagou com a suspensão de suas 
ativídades a libérdade com que exerceu o direito de recusar 
a licença.- Garanto~Jhe que na Bahia ta! não vai ocorrer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não, porque a Assem
bléia concedeu. _ 

O Sr: Josaphat Marinho- E acho até que V. Ex• tem 
raz~o quando reclama. porque precisa ser analís3.do o pedido 
de licença para processar o Governador. Isto também é demo~ 
crá:ico. Queria apenas assinalar que f)doe se divergir da orien~ 
taçao adotada pelo Governador António Carlos Magalhãe>, 
rp_as até este momento S. EX'l' procede nos estritos limites 
da legalidade constitucional. Pleiteou os meios Jegais para 
processar uma Deputada que julgou ofendê~lo. como faria 
qualquer de nós ou qualquer cidadão. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES-Veja V. Ex•, Sr. Presi~ 
dente, como à_s vezes podemos fazer julgamentos diyersos 
_sobre os mesmos fatos. O Senador Josaphat Marinho diz que 
o Governador está agin"do dentro do.s limites constitucionais. 
tegais. Já é a segunda yez que_ S. Ex• raz referência a que 
apoi-ei a Revolução. Apoiel nunca tive nenhwn favor dela. 
Nunca pedi, também nunca recebi. Nunca tive nenhum cargo 
no Governo Federal, porque também não pedí. Em ~qUalquer 
governo, é a melhor forma de agir. 
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Agora, o que fiz_aqui no Senado m_e orgulha, sobretu~o Mas, hoje, o que eu quero~ o que exijo, o que p·eço, 
pela ooerêncía. E_st_â_ áL o Sena.dpr Jarbas Passarinb·o~ que era é quê Se-reSpeite a Bahia. - . - . , : - - : 
meu Uder. Não está aqui hoje o Senador A_loysio Çhav~~ Era o que 'tinha a dizer. Sr. Pres~dente. (~ui~o 9~tttD 
que era Líder do PDS, quando se falot> em eleição díreta. -. ·.-.O S. R. , PR_~S~ENT_ E (Rachíd Saldanha Deri:i) -·Com 
E foi no meu gabineté._- o mesmo que ocupo até hoje 
que surgiu 0 movimento pela eleição direta dentro do meu a palavra o nobre Senador Maurício COrrê-a, -comO Líder. 
Partido; procurei o meu Lfder, na época, o Senador Aloys:io o SR. MAURÍd:O CORRÊA (PDT -DF. Pronuncia 
Chaves, dizendo a S. Ex~ que não me pedisse para-· votar 0 seguinte diScurso.) -Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, o prí~ 
contra porque eu não a_ceitaria.. Fui procurado pelo atual Sena- meíro item _da Ordem do Dia é um projeto d~ Deputada 
dor José Sarney, Presidente do Particto. que me advertiu; Rita Camata, que procura reiulai!_1efitar o-art 169 da Con.sti-
uvocê está fazendt:fb jogo ~o adv_ersáric:-"' J?u d~~s:: ~ã~ -~. t!l-i~ão. 
voto contrai voto a favor das Dtrçta&-Já! E FU]uet praticamente Tenho f8Jâd0 aqUi dã pfêoCupação que devemos ter ao 
sozinho durru;:tte algum tempo, _ _ votar um projeto de lei complementar-da profundidade desse, 

Por isso, Sr. Senador, não me ínCo:õiodo quando dizem sem que tenhamos alguns parâmetros para mensurar as- canse-
que participei de um Partido que apoiou ~ Revolução. O qü.ências que advirão, se aprovarmos projeto tal qual está 
meudis~rso.depoís?eac~baraRevolu,ção).foireçonhecendo redigido, . , '·-- ·- .. ___ . 
tudo aqudo que constderet que ela hav1a fe1to d~ b_gm, reco- Eu gOStaria de fazer minhas as palavas da Coor4enação 
nhecendo, também, no meu entendimento, os erros políticos Nacidltal da:s Entidades dos Servidores Püblicos com relação 
que haja cometido, ·- .. - , a esse projeto, Já apresentei aqui alguns números, e vou dizer 

E digo, Sr. Senador, .que às vezes evoluímos. Na politica agora o que essa Coordenação pensa a respeito. 
podemos evoluir; podemos bus~ outros conhecimentos~ ou
rras razões. E na politica há quem evolui e há quem involui. 
Isso acontece diariamente, . 

Espero estar evoluindo. Acho que ainda ienho mUito 
para evoluir, ainda tenho muito para me aperfeiçOar. Mas~ 
gra~s a Deus -isso d~go com a maior satisiã'Çáo do mundo 
~- tenho merecido o t:espeito dos meus colegas, dos meus 
companheiros de_ Partido e dos m~us companheiros de política 
na Bahia. 

Hoje, posso ir ao PCB? posso ir ao PC do B, posso ir 
ao PT, posso ir a-qualquer Partido da esquerda, que sou 
recebido com respeito. E;_ esta a consid~ração. que .espero. 
Vivo para isto. 

Acabei de dizer a uma jornalista que e_~t.ava fazt;:ndo uma 
reportagem sobre quem vai ser candidato à reelefgâO-; quando 
me perguntou; - "O senhor vai se_r candidaton? .. 

- Eu disse: não. 
-"Por quê?" 
-Porque não quero, não quero de jeito nenhUm~ 
Mas .. graças- a Deus~ ontem mesmo, n!J.m jantar na casa 

do Senador Maurício Corrêa. ouVi Vários companh~íróS me·us, 
que não são do meu Partido. dizêrido: "Vocês'' _não_Q~ve _ 
deixar a política", como ouço iss01 graças a D_e':l$• tambem. 
quase todos os dif!S, dos meus companheiros _na Bahia. Mas, 
simplesmente, eu não quero. 

Por isso, Sr. Presidente, tenho toda a esperança de que 
na Bahia realmente voltem a ter o respeito às opiniões~ o 
respeito à lei. 

Precisamos ter, na Bahia, o reconhedmeflt~-d~ que cada 
urn tem o direito de pensar livremente. Não podemos ter 
na Bahia esse clima que vimos hoje no Congresso N~ciona1, 
que é um clima provocado. 

Qúando Ju.i Deputado, meus colegas me mostravam os 
apartes que eles eram obrigados a me d~r 1 manuscritos pelo 
Governador de então, que é o mesmo Goy_e.~ã46r de_)1çje, 
apartes me ofendendo. Qraças a,_Dell~ _n~~!lhum. qeles me 
deu esse tipo de aparte. mas me-mostravam os-caii:ões. 

E esia a prática. Respeito a 'lei. 
Sr. Presidente, prefiro dizer que este aí, Rui Barbosa, 

cujo busto engrandece este plenário, respeitava _a lei e está 
nps olhando aí de trás. 

"0 PLC n, 125 reduz de 65% para 6()% o percen
tual máximo de comproinetiinento da$ Receitq.s Cor~ 

- rentes éõnt Despesas· de P~sso_al e Ençarg_Os Sociais. 
Além disso, cria um noVo cbnceito; "Receita Cortente 
Líquida", assim expresso:· - " 

· Receitas Co-rrentes _ . 
(menos) as transferências constitucionais e legaist 

ao DF, Estados e Municípios~, 
(menos) a receita do P!SIPAS"EP; _ . 
(menos) a despesa com benefícios pagos péla Pre

vidência SóciaL 
Com"ba.se nestes parâmetros, a CoordeflaçilO Na

cional das Entidades de SevidOres Federais (CNESF) 
analisou, juntamente com a assessoria- do Senado! indi
cada pe1o relator, Senador Almir Gabriel, a execução 
o:n;amentári~ de 1991 e do 1" trimestre de 1992, tendo 
identificado o seguinte: 

a) com base no Balanço Geral da União, o dispên
dio com pessoal e encargonooi:ais, em 1991, alcançou 
5S.08% da ''~eceita Corrente Liquida", apesar· da dra
n;tática situação salaiia_l bnposta aos se;l;"vidores civis 

- e militares; · 
b) relativamente à execução orç~ment~ria de 

1992, até 31 de março, o dispêndio com pessoal alcan
çou 95% da "'Receita CoJ;Ç"ente Líquida", com _base 
nos dados publicados no Diário Oficial_da União, de 
30 de aoril de !992, às págs, 5067 a 5070; 

e) em 31·12-91, a Dívida Pública Mobílíáría era 
de Cr$96,5 trilhões, tendo saltado, em 31-3-92 para 
Cr$192 trilhões, ou seja, houve um açréscimo de 
Cr$95,5 trilhões, correspondentes a 23 vezes o_dispên~ 

-dio com o pessoa) - Cr$4,2 triihões - no- primeiro 
trimestre de 1992; 

d) a rotagem dessa dívida, durante_'! mês ~e abril, 
custou ao Tesouro ct"tfCa de Cr$40 trilhões, o que signi-· 
fiCa_ que o custo diário da ro~agem. equivaleu à folha 
m~n~l de Jqdos os s~rvirlore~ civis e militares, ati VOS 
e lnatiY_Qs da UniâQ. 

Cabe observar que o !Otil das Receitas Ççor_t:e_nt~~, 
no primeiro trimestre_, segundo publicação do Diário 
Oficial da U)liâo, de 31-4-92, foi de Cr$12,6 tnlhões, 
_níenós, portanto. de um teiço do dispêndio paraª rola~ 
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gern da dívida só no mês de abriL A despesa com Sr. Presidente, permita-me V. Ex\ rapidamente trazer 
pessoal no período de Çr$4~? trilhões, é atípica pois "aqui -~rri~ Qutj-8. matéria---qúC tem me Pfoocupado:o Mi~istério 
mcorpora o pagamento de férias. 1311 salário etc, - <la Economia e o Banco Central contiriuaní a entender que 

. Por ?utro lado~ as receitas da União~ sobretudo não podem mandar para o_ senado_ Federal as respostas aos 
a trtbp.tána, apresentam utna queda no valor real com~ requerimentos que fazemos, quarido entendem que versam 
parattvamente ao primeiro trimestre de 1991. basica» sobre sigilo bancário. 
mente em função das sucessivas ti:!lPalhadas jurídicas Encaminhei) através do Senado Ft:;der-at requerimento 
do Executivo (Fínsocial, Lei n' 8.200/91 etc.). ao Ministro da Economia- para que S. Ex' precisasse para 

. A ar:ecadaçã~ ~e~ ca!do vi9J~.ntamen\e, não só o Senado Federal, sobretudo para mínha satisfação e tranqüi~ 
devtdo à mconsequente política económica do Gover- !idade - que trata de uma qu~stão séria, que é o Fundo 
no, mas t.a;nbém pelo desmantelamento irresponsável do Centro-Oeste. 
dos mecamsmos de arrecadação de tributos que culmi- ~s~ requerimento está va'l:ado. Õas seguínte indicações: 
na com uma· arrecadação inferior ao montante sone- -gado. , _ "1) Quál o valor dos repasses da União do Fundo 

. ~ evasão do. Finsodal ~m 1991, su-perior: a Cr$S,S ConStífuciOriãl de Financiamento do CentrO-Oeste~ duw 
tnlhoes e os efertos ct.a Let n' 8.200í9l, que podem rante o exercício de 1991? 
representar_ m:-a sangr1a aos _oofres púbUcos da ordem 2) Fornecer relação dos projetos aprovados~ em 
do US$12 bilhoes~ anulam todo 0 incremento da receita 1991, e respectivos valores de financiamerit_o, abran~ 
de Pessoa Jurfdíca que 0 ajuste fiscafde dezembro- gendo os Estados de Mato Gtósso~ Mato Grosso do 
de 1991 pretendeu obter para 1992. _ Sul, Goiás e IJístrito Federal. 

Não há mudança de tonceito da Receitas Corren~ 3) Fornecer relação dos beneficiários dos recursos 
tes.qu-e dê jeito nesta situação. - - d~_Fundo do Centro·Oeste e seus re$:r}ectivgs valores, 

. Aaprovação desse Projeto (PLC n• !25) institucio- relativamente ao Distrito Federal, durante o ano de 
nah~ana~ portanto. a compressão-Safarlal~ tornaria ine- 1991. Fom5t00r relação dos projetos em andamento." 
xequ!vel qualquer possibilidade de se fixar uma política Qual foi a resposta do Ministro da Economia? 
salanal e transformana o dlSpositivo constitucional da iso~õmia salarial entre os Três Poderes. em mero exer~ "Qúanto·às demais~dagaçõ~s do Senador- pro--
cíao de retórica. jeto, benefícios e valores de recursos -, cm;npre·me 

A proposta do Executivo, expressa no artigo 44 informar que dizem respeito a operações ativas, sobre 
?a I:DO~ é cm~gel~r os salários_ em_ 1993 em níveis as quais·o Banco do Brast1, como toda instítuiç§o finan~ 
rnfenores aos àe a~ril ~e 1992, <? mês da insatisfa-ção ceira, está obrigado a guar4ar sigilo, consoante impo~ 
~er?l: ~reve no_ Leg1siat1vo~ marcha da família militar, síção legal estabelecida no art. 38. da Lei n? 4.595/64." 
mdlca~Jvo de greve nacional dos servidores etc. Ora, a Lei n• 4.595164 - Lei de Mercado de Capitais, 

No entendimento desta Coordenação não cabe que criou o Banco Central do Brasil, está revogada pelo prin
ao Poder Lefti.slativo_ assun:Ir o ~nus de dar suporte · cípio do art. 50 da Constituição Federal. que autOrizou as 
legal ao empms-mo sistemáhco do :txecutivo". Câmaras do Congresso. tanto o Senado como ,a .Câmara Qos 

~u acrescentaria~ ~r. ·P!esidente, Srs. ~enadÔres, que é Deputados, a encaminhar requerimentos, inclusive sobre ma~ 
um riSCO votar um proJeto dessa_ grandeza sem examinar_ as téria dessa natureza. _ , , . _. _ _ 
conseqüências que vâo- ãdvlr-de-sse ato. Seguramente 0 funciv- Não exíste mais sigilo bancário para o atendimento de 
nalismo correria o risco~ inclusive, de amanhã não ter condi- requerimentos formulados por Parlamentares. O sigilo é do 
ções de receber qualquer aumento, em função de um parâme-- Parlamentar que solicita: - -
tro que foi estabelecido para que os gastos 'da Unjão não E, para finalizar. Sr. Presidente, gostaria de deixar bem 
ultrapassem aqueles 65% do projeto da oepUfada Rita Cama~ explícito que essa dúvida já surgiu aqui, por ocasião de requeri~ 
ta, que exclui determinadas despesas da União. definindo mento formulado pelo então Senador Jamil Haddad~ que a 
o que é despesa corrente líquida, portanto, diferente daquilo Mesa transformou numa consulta à Comissão de ConStituição. 
que entendemos para uma situação como essa. Justiça e Cidad~nia, lá recebendo parecer favorável e unânime 

Hoje, as lideranças da Oposição s~ reuniram _estavam do Senador Jutahy Magalhães. Essa questão, portanto, está 
presentes os, Senadores ~umbertq L~cena~ Almir Gabriel, mais do que díssipada. mas o Banco Central. o Banco do 
José Paulo B1sol e Eduardo Suplicy -e resolvemos apresentar Brasil e o Ministério da Economia teimam em não nos atender, 
à ~esa um requerimento~ com base no art. ~52, II~ do Regi- Estou encaminhando requerimento complementar, para 
mento Interno, para cessar os efeitos da urgência desse proje~ qUe o Ministério da Economia responda~ nos termos da Consti
to, a fim de que o Senado Federai possa votá-lo com convicção, tuição, àquilo que cada Parlamentartem o direito_de solicitar 
depms ?e um amadurecimento e, assim, termos~ realmente, e não inVOque mais isso. Solicito a V. ~. Sr. Presidente, 
uma let complementar, da gravidade dessa, votada depois que encaminhe o parecer do Senadot_ onc!e ficou claro -
de exames profundos. É uma questão séria. _ embora a ~ei não prec~sasse ser interpretada -que o Banco 

. Sei qu~ o Governo deseja votar de qualquer jeito esse. Ceritt:al, o Banco do Brasü, enfim, as institu_iÇões de cré4ito 
p~oJeto, mas não podemos comprometer, abSolutamente, a têm que fornecer as sOlicitações feitas'pdos Pa'rlánlentares. 
VIda dos trabalhadores brasileiros, a vida dos funcionários, o Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me lo' .Ex• um aparte? 
sem que tenhamos condições amadurecidas para saber, exata~ 
men!e, as repercussõ~, as conseqUên<:ia.s de urn projeto dessa OSR. MAURÍCIO CORRtA -Com prazer: tiobre Sena~ 
natureza. ·you_passa_r à_Me!;,a, portanto, este requerimento, dor. 
com as assmaturas dos ParJamentares, para que não votemos O Sr~ Jutaby Magalhães - Senador Maurício Corrêa, 
esse projeto, a não s.er através de expediente normaL se não me engano - a Mesa poderá informar melhor 
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do que eu -, esse parecer a que V. Ex~ faz referência já
foi votado aqui pelo Plenário, que assumiu a sua paternidade. 

· Portanto, não é ~ais uma opinião. u·rna í:ridica·ção da ComísSªo 
de Constituição~_ Justiça_ e Cidadania, nem um p~recer apenas 
aprovado pela oornissão1 hoje é uma decisão dQ Plenário do 
Senado Federal. 

O SR- MAURÍCÍO CORR~A - Tendo a c,onfjrmação 
da Mesa de que j_á-'houve a v~tação, solicitO à :PreSjdência 
que encamínhe este rc.;qu-efüri.ento ao Ministério da EoonOniia, 
no sentido de que nos forneça os elementos, inclusive com 
a advertência de que se trata de cumprimento da constituição 
e que o Senado Federal já ~ posicionou a !:sse respeito. 

Sr. Presidente, entendo que já há mais do que â Cãracte~ 
rização do crime de responsabilidade, mas me parece justo, 
pela última vez, que se comunique ao Ministério da Economia1 

Fazenda e PJanejamentO que essas respostas têm que ser dadas 
e que informações evasivas como essa- não mais devem ser 
fonnecidas ao Senado Federal, oU até~ eventualwente~ à Câ-
mara dos Deputados, _ · 

Portanto. passo· este reque:çímento às mãoS de V. Ext, 
esperando que a Mesa o encaminhe o mais iapidamente possF 
vel, com essas advertências. -

Encaminho, também, à Mesa o requerimentO formUlado 
pelas Lideranças da Oposição, no sentido da extinção da ur~ 
gência com relação ao item 1 da pauta. " 

Durante o discurso o' Sr. Mauricio Cotrla; o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocUpada pelo Sr. Diréeu Cariteiro, 
1' Secretdrio. · 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.. . 
Alfredo Campos - Carlos De'Cadi - Eiléas Faria -

Gerson Camata --Iram Saraiva - Irapuan CoSta- JúniQr -
José S;uney- Onofre Quinan -Raimundo Lira. 

OSR- PRESIDENTE (Dirceu Câmeiro)_:_ À Mésaaguar-
da os requerimentos. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo-sr. 1" 
Secretário. 

É lido-_ e ~provado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 243, DE 1992 

Para os efeitos do artigo 43, II do Requerimento Interno 
do Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da Casa 
nos dias 12, 13 e 14 de maio do correnté. 

Sala das Sessdes, 7 de maicr de 1992. ~-Senador José 
Sarney. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado 
o requerimento. fica concedida a li~ença soUc;itada, nos tf;}rmos 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa~ projetos de lei que serão lidQS pelo Sr. 
1' Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 55, DE 1992 

Altera dispósitivos d<> Decreto-Lei n• 2.300, 
de 21 de novembro de 1986, que "dispõe sobre licitações 
e contratos da Administração Federal e dá oUtras próvj.. 
déncias". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os dispositivos adiante indiCados do Decre

to-Lei n" 2.300,' de 21 de novembro de 1986, passam a viger 
com a seguinte redfção: -· 

·Att. .3" ....... ~ ..... "'" •• h·········-~~-~..-~·~·-·"··· 

~ 1' . : :;:::: :: :::::::::::.:::::::::·::::: ::::::'::;: ::::::::::::. 
II - ......................... ~:::_., ..... ""'"=·-,;:,--....... . 

. . III -que conduzam à escolha de d'l_terminada 
marca dC próduto. 

§ 2r ....................... ~···~•····H···-·······--········ 
§ 39 Toda licitação deverá ser pfecêdida de am

pla pesquisa, de modo que a respectiva Comissão tenha 
a exata noção·dos preços de :mercado do objeto licita~ 
do." 

''Art. 5~' _ ................. ~""""········-··:·~····•··-·~··--· 
<' <<o<HO•••UO•>OOO•<*H••>>"• ···~·•••<•ooo••-- ><,<0 '"•••••••••••••<••• 

XI- emergênêia ~ fatçls dUorrep'tes' ·Qe hfP6te-
ses imprevisfveis, que neeess~Utm. de imediato atendi· 
mento;u 

"Art. 20. 
•..•. ··~·'"~~· .. · •. -............ , ~·.····c-··-···'"'"; ....... .,_ ..... ····• .•• .._. ___ _ 

§ ·3"' Convite é a·· inO-dalidade de licitaçãO entre, 
no míni~~. 7 (sete) ptoponentes do ramo de seu obje
to~ cadastrado-s ou não, qué serão convocados mediante 
publicação -sucinta na Irnpiensa Oficial e em jornal 
de ampla circulação, podendo esta convoçação ser su
plementada através de carta, com antecedência mínima 
·de 5 (cinco) dias úteis." · 

"Art. 22. . ...........•..... :: ..... ~~~--~·~--~.: ... -.. ~.-... 
§ 1 <? Nãu se aplica a exceção prevista no fiiiãl 

ao item X, deste artigo? no caso de fornecimento de 
bens ou prestação de serviços à própria Administração 
Federal, por órgãos que a integrem, ou entidades pa
rae&tatais, criadas para esse fim específico, bem assim 

__ 11:0 ~'de forn~ímentó de bens ou serviços sujeitos 
. a preço fixo ou ta_rifa, eStipUlados pelo Poder Pdblico. 

§ 29 Para as dispensas de que trata este artigo. 
devem ser çolhidos~ ·informalmente, três orçamentos. 
ç:ertificados no procedimento administrativo." 

"Art. 25. ···~···>c' ... ·--~--- .... '.·-····~···~···: .... """ .... 

·····~3~-p;.;;;~·d~·~j;~~Çã;-~);~i;;~;.;;;;(~·~-F-.;;.,d;-de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 

4. prova de situação regular perante o Programa 
de Integraçã.o Social (PIS); 

5. prova de situação regular perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Se~W .(INSS).'' 

"Art. 37. , ........... -.. ·-·-·-,-··-·-·-··--······-···"· 
f 1" Para os efeitos deste artigo, constituem tipos 

. de licitação: 
1-a de menO-r preço; 
II~ a de melhor técnica; 
III--- a de técnica e preço; e 
IV-a de preço-base, em que a Administração 

fo::e um valor inicial e estabeleça, em função dele~ limi
tes mfrtimo e máximo de preços, especificados no ato 
convocatório. 

§ 2~ Nas licitações de técnica e de técnica e pre~ -
çot para obras de grande vulto. será atribuída nota 
técnica, divulgada no Edital, aos critérios- e especifi~ 
cidades de cada obra. 

§ 3• Em qualquer hipótese, decídir-se-á por sor
teio se houver empate entre duas ou mais propostas. u 

"Art. 78. 
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····--··-···-··'-~·~>'··~·--'-'-· .~:.:......... ............. . 
XIX- o não-cumprimentO das ·normas relatiVas 

à saúde e à segurança no trabalho dos empregados 
da empresa contratada, previstas em ler Ou em acordo, 
convençlio ou dissidio coletivo; 

XX- deixar de cumprir a legislação tral;)alhi~ta 
relativamente a seus empregados; 

XXI- a inobservância da legislaç~o relativa à 
proteção do meio ambiente." 

"Art. 86. v··~·~·~·--····~.....:~·-·-·--~················.,.-
§ 39 O MinistrO da Economia, Fazenda e Plane

jámento poderá detenninar meio, moÇo e forma _de 
comunícaçáo ao Departamento da Receita Federal de 
pagamentOs de quantias elevadas feitus por órgãos ou 
entida®s da Administração em decnrrência de contra-
tos: de obras, compras e serviçOs.-" ~· -

Art. 29 Esta Lei entra em vigor rHi ôafu de sua publi~ 
caçá<>. 

ArL_ 3~, Revogam-se as disposições em Contrário. 

Justificação 

Tem sido de tal monta o- noticiário sobre irregUlaridades 
na aplicação· de dinheiros páblicos~ a ponto de estarrecer a 
opinião pública e de preocupar seriamente todos quantos, 
de alguma forma, têm o dever de coibir çsse nefando proceder 1 

que ninguém. em sã consciência~ pode ficar Omisso diante 
de um quãtlro de tamanha degradação nrotal. a comprometer 
e a debilitar o caráter nacional. · 

São notícias de supcrfaturamento, suborno, ''inflação fuw 
tura", notas técnicas 1 preço médio, preço-base oculto, e tantas 
outras engenhosicla-des~ que chega a causar um certo pasmo 
ante tão grande variedade de artifícios para burlar a lei, ou 
para, valendo-se das "malha~ mais graúdas" da norma jurídi
ca. marcar os· ·prócedimentos licitatórios ou obter díspensa 
de licitação. antepseudoemergência para aquisição de bens, 
que, as mais das vezes, ficam nos pátios ou nos armazéns* 
deteriorando~se por falta de uso. _ -- -

É certo que nenhuma legislação pode} por si mesma, 
acabar com a corrupção. É certo tambóm, que uma legislação 
frouxa pode estimular os agentes públicos desonestos.,. como 
uma Jegislação severa pôdC inibir as falcatruas nó serviço pú-
blico. ~ --- -

É pois, confo seólimento do cumprimento do'dever cívico 
e de representante do povo, c[Ue otã~prOjXmho a modificação 
do Decreto-Lei n>' 2.300, de 21 de novembro de 198-6, a fim 
de torná~lo mais eficaz corilo instrUmento reguladO! dã contra
tação de obras, compras e· serviços para~â administração Pú~ 
blica. 

Assim é que 1 douravante, toda licitaçáo'deverá ser prece~ 
dida de ampla pesquisa, de modo que a respectiva comissão 
tenha a exata noção dos pT"eçus de mercado do objeto licitado. 
Esta regra pretende evitar que os proponéíileff, em CÕnluio1 

apresentem seus preços excessivamente Majoràdõs :.._o famo
so "combinemos"- e o administrador não tenha um parâm:e~ 
tro para perceber a burla, out ainda, pretende~se evitar a 
prática de proçedimentos licítatorios regulares apenas na apa
rência. 

Uma nova conceitUação à licítação por convite~ éXigin~ 
do-se sua divulgação através da imprensa. objetiva erradicar 
ou mitigar a prática das chamadas "propostas 'de cobertura" .. 

Para se evitar o superfaturamento, a Proposição exige 
sejam colhidos três orçamentos. devidamente certificados no 
processo nos casos de dispensa de licitação. 

-Tã"infiém pliss; a S~r necessária prova de regularidade 
com o FGTS, PISe INSS. 

A famosa nota técnica; como criteffo.subjetiVo dê j~Igá~ 
Tnento. é banida da legislação. A nota.técillca pode até existir, 
mas desde que divulgad~ no EditaL 

Em sfntase, estas são algumas das principais modificações 
que se pretende ver adotadas, para tornar a aplicação de 
recursos públicos mais transparente e que os princfpíos de 
legalidade. impessoaHd~de, moralidade e publicidade, consa~ 
grados no art. 37 da Ca:rta Magna~ sejam efetivamente obser
vados e cumpridos, 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992. - Senador Nelson 
Wedekin. 

• .LEGISLAÇÃO CITADA. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDEAA
TIV A DO BRASIL 

Art._.37 A administração públicã direta, indireta ou fun
dadonal, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos pricípios 
de legalidade, impessoalidadet moratídade, publicidade e, 
também, ao seguinte: 

l-os cargos, empregos e fuóções públicas são acessíveis 
aos bra~'ileiros que preencham os requisitos _e$tabelecidos em 
lei· 

' II -a invCstidura 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; 

----·ln -o prazo de vafidade do concurso público será de 
até dois anos, prorrogáVel uma vez, por igual período; , 

IV- durante o prazo improrrogáve1 previsto no ~edital 
de convocação. aquele !)provado em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos será convocado com prioridade 
sobre nQvos concursados para assumir cargo O-'J. empregO, nà 
carreira; _. _ _ _ 

V -os cargos em comissão e as funções de çonfiança 
serão exercidos, preferencialmente. por servídor:es ocupantes 
de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condi
ções previstos em lei; 

DECRETO-LEI N• 2.300, DE 21 OE NOVEMBRO DE 1986 

Dispõe sobre licitações e contratos de administração 
federal e dá outras pr_o*idêneias. 
••••u••*•u•u•••••ou .. •••••••••••••••••uoooo .. uuouo•••••••••uoo•o 

Art. 3<:< A li,citação destina-se a selecionar a proposta 
maiS vantajosa para a administração e será processada e julga~ 
da em estrita conformídade co-m os princfpioSbásiCos da igual~ 
dadc, da publicidade, de probidade administrativa. da Vincu, 
1açáo ao instrumento convocatório. do julgamento objetivo 
e ~os _que lhe são corre!atos, 
~. __ § ~~ É vedado aos agentes públi;:os admitir, prever~ in
cluir~ ou tolerar, nos atos de convocação. cláusulas ou condi~ 
ções que: _ _ _ 

1-comprometam, restrinjam, ou frustrem, o caráter 
competitivo do procedimento licitat6rfo; -

II- estabeleçam preferências ou distinções em razão de 
naturalidade t da sede ou do domícilio dos ·licitantes. 
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§ z;; Em igual~~d.e de con4ições, à vista ~o critério ou 
julgamento estabelecúio no instrumento "C?nvocatório, será 
assegurada preferéncia aos _I'Jf:1,1S -~ serviços pr<?duiidos, no 
País, por empresas nàdonais. 

§ 3" A licitação não será sigilosa, sendo públicOS~ e aces
síveis ao público~ os atos de seu prociidíme·ritó, salvo quanto 
ao conteúdo das pr~POstas, até a respectiva abertura. 

SEÇÃO II 
Das Definições 

Art. 5"' Para os fins deste- Decreto-Lei, considera-se: 
1-Obra- toda construção. reforma ou ampliáção; rea~ 

lizada por execução díreta ou indireta; -
II - Serviço -:- toda atividade realizada dlreta ou indire

tamente~ tais como demolição~ fabricação, conserto, instala
ção~ montagem, operação, conservação, reparação, manuten
ção, transporte. comunicaçãO ou trabalhos técnicOS profis- -
sionais; 

III -Compra- toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de Upl,~_ só vez ou parceladamente;. 

IV- Alienação -ioda transferência de domínio de bens 
a terceiros; 

V- Execução direta - a que é feita pelos próprios Ór-
gãos e entidades d~ A_dministraçãoi - -

VI- Execução indireta - a _que à Administração ou 
autarquia contrata com terceiros. sob qualquer das seguintes 
modalidades; 

a) empreitada por preço global - quartdo se contrata 
a execução da obra _ou do serviço 1 por preço curto e total; 

b) empreitada por preço unitário -quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço, por preço de unidades 
determinadas; -

c) administração contratada - quando se contrata a exe~ 
cução da obra ou do serviço, mediante reembolso das despesas 
e pagamento da remuneração ajos.~ad'a_para-os trabalhos da 
administração; · 

d) tarefa-- quando se ajusta mão-de.~obra para pequenos 
trabalhos. por preço certo, COJD- Ot,L ?e_~_(ornecimento de mate-
riais; - .. _ "' 

VII-Projeto básico- o conjunto de elementos que 
defina a obra ou serviço, ou o complexo de obras 9U serviçOs 
objetos de Hcitação, e que possibilite a estimativa de se~ custo. 
final e prazo de execução; --

VIII- Projeto executivo -:- o C!)0jUiito" dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra; 

IX- Contratante _:-_a Un1ão ou aUtarquia signatária do 
contrato; 

X-Contratado- a pessoa física ou jurídica signatária 
de contrato com a.União ou ~~tarquia. 

Art. 7'~ A exec-ução das Ql;Jras- e dos serviços devem pro~ 
g,ramar~se, sempre em sua totalidade, previstos seus custos 
atual e final e con&iderados os prazos de sua exe9ução. 

§ 1" É proibido _ó parCelamento da exeCuÇ.~~-- de obra 
ou de serviço, se existente previsão orçamentária para sua 
execução total, Salvo ínsuficiéntla de recursos ou comprovada 
conveniência ad~!_n}s~r~}~a. -· - · 

§ 2" Na execução parcelada, a cada etapa ou conjuntO 
de etapas de obra ou serviço, há de CQrresponder licitaçãO 
distinta. 

§ 39 Em qualquer caso? a autorização de despesa será 
feita para o custo final de obra ou serviço prOjetado. 
' .... ~ .. ··- ........ ~·· -~··· ·---:·· ......... -,;.~:..h--~--·'····-~~~.;,.··"""··· ...... . 

·. Art. 20. São modalidades de liéitação: 
1- concorrência~ 
n - tomada de preços; . 
III- convite; 
IV- concurso; 
v·-leilão .. 
§ 1" Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessg~.dos que, na fase inicial de habilita~ão preli
minar, comprovem possuír os requisitOs mínimos de qualifi~ 
cação exigidos no-e.dital para a execução de seu objeto. 

§ 2' Tomal:la de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados previamente cadastrados, observada a necessária 
qualificação. . . 

· § 3~ 'Convite é a modalidade de liçitação entre. no míni
mo, 3 (três) intéressados do raJ!l6 perti_nen_te ao seu objeto. 
cadastrados ou não, escolhidos pel~ unidade administrativa. 

§ 4" Concurso é a moda[~dade de licitação entre quais~ 
quer interessados para escolha de trabalho técnico ou artístico, 
mediante a instituição de prémios aos vencedor-es. 

§ 59 Leilão é a modalidade de licitação entre quais-quer 
iriter-c.'!ssados para a venda de bens móveis e semoventes insen~ 
síveis para"a' Admínistração, ou de produtos legalmente 
.apr6erididos, devolvidos a queril de direito ou utilizados no 
serviço público, 
•' • •' ~ "'"""' • • • • • • • ••• • •' •' • ~-n~•·•:•: •!<•• • ••-•• •••~' • • • < • ••• • • • •'' • • ·~··~••• •• • 

Art. 22. É dispensável a licitação: 
--I~ para obras e serviços de engenharia até 

Cr$100.000,00; 
li-para outros serviços e compras até Cr$15.000,00 e 

para alienações1 nos casos previstos. nes_te decreto-lei;_ -' 
III - nos casos de guerrat grave perturbação da ordem 

ou calamidade pública;. 
IV -nos casos de emergência, quando caracterizada a 

urgencia de atendünento de situação que possa ocasionar pre~ 
juízo ou comprometer a segurança de pessoas. obras, serviços~ 
equipamentos e outros bens:t públicos ou particulares; 

"-:·-·V- quando houver comprovada conveniência adminis
trativa na contratação direta. para complementação de obra, 
serviço ou fornecimento anterior; -
. VI- quando não acudirem interessados _à_ licitação ante

rior. que não possa ·ser repetida sem prejuízo para a Admi~ 
nistração; _ 

VII -quando a operação envolver concessionário de ser~ 
viço público e o objeto do contrato for pertinente ao da con
ce5são; 

VIII - para a contratação de serviços técnicos com prt?
fissionais de notória especialização; 

IX - para a contratação de profiSsional de qualquer se ror 
artfstico. diretamente ou através de empresário, desde que 
consagrado peJa crítica especializada Ou pela opinião pública; 

X- para a aquisição de imóvel destinado ao serviço pú
blico; 

XI- para a aquisição ou restauração de obras de arte 
e objetos: históricos, ·de autenticidade criticada, desde que 
C9JI!.patível ou inerente às finalidades do órgão ou entidade~ 

XII~ quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente superiores aos praticados no mercado; 
õ\l forem 1ncompatfveis com os fixados pelos órgãos estatais 
inc-umbidos do controle ofi~ial de preços casos em que se 
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admitirá a contratação direta dos bens e se:rviÇl?St por valor 
não superior ao constante do registro de preços. 

XIII -quando a União tiver que intervir no domínio 
económico para regublr preços ou normalizar o abastecimen
to. 
•••••• -""-···--- .... ~ .. ~,_ .. ___ • ""*'""""" •-"+'. "· ..;. .. ,;;.*'~-.: •• : ... .-.-:..sc~h, .-.......... ., • .,. .. -.# ~ 

SEÇÃO II . 
DA HABILITAÇÃO. 

Art. 23_, -Para a ·habilitação na·s licitações, exigir~se-á 
dos interessados, exclusivamente, documentaçtlo relativa a: 

I- capacidade jurídica; 
II- capacidade técnica; 
III- idoneidade finanCeira; 
IV- regularidade fiSCàl: ~ --
§ 1? A documentação relat~va ã_ capacidãde jurídica, 

conforme o caso. consistirá em: 
1. cédula de identidade: 
2. registro comercial, nO caso de empresa individual~ 
3.- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrados, em se tratando de sociedades comer
ciais~ e, no caso de sociedades por ações, aç~~panhados de 
documentos de eleição de seus administradores; 

4. inscrição do ato constitutivo, no Caso de sociedades 
civis. acvmpanhada de prova de diretoría em exerclcio; 

5~ decreto de autorização, devidamente arquivado, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona· 
mento no País. 

§ 2~> A documentação relativa à capaddade técnica. 
conforme o caso, consistirá em: --

1, registro ou inscriçãO na entidade profissiorial Cf>lllpe~ 
tente; 

2. cornprovaçao de -aptidão para desempenho de ativi~ 
dade pertinente e compatível~ em quantidades e prazos com 
o objeto da licitação~ e indicação das instalações e do aparelha
mento técnico adequado e disponível p;1ra a realização do 
objeto da licitação; 

3. prt)Va- do atendimento de requisitos- previstos em. lei 
especial~ quando for o caso. · 

§ 3~> A documentação relativa à idoneidade financeira, 
conforme o caso. consistirá em:- . 

1. demonstrações ~xn:itábé:iS do últimô ·exercício que 
comprovem a boa situação finane:eíra da empresa; 

2. certidão negativa de pedido de falência ou concor
data, ou execuÇã6.'[)atriinonial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica ou domkííio da pessoa física. 

§ 4ç. A documentação relativa à regularidade fiscal. con-
forme o caso, consistirá em: · · 

1. prova de inscrição n9 Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF.) ou no Cadastro Gera\ de Contribuintes (CGÇ); 

2. prova de quit_!lção ~rn a_ F~?enda Federal1 Estadual 
e MunicipaL - - - . _ 

§ s~ Os documentos referidos nos parágrafos anteriores 
poderão ser apresentados ef!l originai, por quàlquer processo 
de cópia autenticada, ou publicação em órg<.ão de imprensa 
oficial. 

§ 6" - Em cada licitação poderá ser exigida) ainda, a rela~ 
ção de compromisSos a.Ssuffiid~ pelo interessado, que impor
tem diminuição de capacidade operativa ou absorção de dispo~ 
nibilidade financeira. 

§ 7? A documentação de que trata este artigo poderá 
~r exigida também nos casos de -convite. 

§ s~ o certificado de registro cadastral a que se refere 
o § lQ do art. 29 deste decreto~lei substituí os documentos 
enumerados neste artigo, obrtgada a parte a declarar~ sob 
as penalidades cabíveis~ a superveniência de fato impeditivo 
da habilitação. 

§ 9~> A Administração poderá aceitar certificado de re~ 
gistro cadastr.;tlemitido por órgão ou entidade federal~ desde 
que previsto no edital. 

§ 10. As empresas estrangeiras que não funcionem no 
País atenderão, nas licitações internacionais, as exigências dos 
parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes, au
tenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradu~ 
tor juramentado, desde que estejam consorciados com empre-
sas nacionais. · 

§ 11. Havendo interesse público. empresas em regime 
de concordata poderão participar de licitação para compra. 
• • • • • • i • • • • • •• • • • ·~•· •• • •• • • ••••••' • • "" • ··~-·••n•••• •· •• o.·h ~.;-;,-_.·;;;-::';.~~:;;.; • 

Art. 37. O julgamento das propostas será objetivo. de· 
vendo, a autoridade ou agente administrativo-. realizá·lo _em 
conformidade com os tipos de licitação, a· Critério Prevíamente 
estabelecido no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente mais referidoS. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo. constituem 
tipos de licitação: 

I -a de menor preço; 
II- a de melhor técnica; 
III- a de técnica e preço; e 
IV -a de preço-base, em que a administração fixe um 

valor inícial e estabeleçaT em função dele, limites minimo 
e máximo de preços, especificados no ato convocatório. 

Art. 38. Serão desclassificadas: 
I- as propostas que não atendam às exigências do ato 

cOnvocatório de 1icftã.ção; 
II- as propostas com preços excessivos ou manifesta~ 

mente inexeqüíveis. -

Árt, 39. As sociedades de economia mista, empresas 
públi~-~. fundação sob supervisão ministerial e demais entída~ 
descontroladas direta ou indiretamente pela União, até que 
editem regulamen~s próprios. devidamente publicados. com 
procedimentos seletivos simplificados e observância dos prin
cípios básicos de licitação, ficarão sujeitas às disposições deste 
decreto· lei. 

· · · · · · ·~·······(;rc~;;,;;d~-d~ ·c~;;;;itúl{;a~·;· J:~~-~~ç~-~~c/d~d~·~;~ 
-decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 56, DE 1992 

Dispõe sobre a participação estrangeira no capital 
social dos bancos_ comerciais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'* A participação estrangeira, direta ou, indireta, 

.no capital so-cía:l de banco comercial. fica Umitada, a partir 
da promulgação <!esta lei. a 5D% (cinqüenta por cento) do 
capital tot~l e a 113.(um ter:;oJ do capita!.com.direito •.voto. 

Art. 2" A utilização da expressão identificadora do gru~ 
po estrangeiro --ao nome -do banco somer·te é admitida nos 
-seguintes casos: 

1-quando filial ou subsidiária em ativídade no País ou 
-quando a participação acionária estrangeira for majoritária i 
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II- quando. a participaÇão adohárla ·estrangeira for mi
noritária, desd~ .que as.socíada ao nome, marca ou sigla do 
parceiro majoritário. oacionaL · 

Art, 3"' Caso a participação acionáriatnajorii:árla nacio
nal esteja diluída, a razão social não pode induzir a idéia 
de que o sócio estrangeiro -detém a maioria do capitàl social 
do banco. . . . . - . 

Art. 4& É obrigatório o registro no liVro si:rC.ietáriõ e 
no Banco Central do Bra1Sil, pelo acioqiSüfC~ontrõladO, de 
todo e qualquer acordo de acionista que venha a ser firmado, 
que tenha como o}?jetlvo disciplinar as_relações entre os _Sócios 
de bàQco comerci,í\_1 COJlt Piirtidpação esrrangeira Ou? a sua 
falta, a declaração ôa inexistência di! participação es-wmgeira 
no capital do banco.. · 

Art. 5"' Ao regiStrar o acordo a que se refere o artigo 
anterior, o BancO ·ce"ntral do Brasil deve analisar os seus 
termos~ com vistas a aValiar o efetivo poder decisório de cada 
grupo de acionistas, njiO podendo ser admitido que :o sócio 
majoritário nacional detenha, em qualquer ·a·sstinto.· ·poder 
decisório iníe_ri9r aó :dq acionista e~Str.apgc~!_O. _ . 

Art. 6" E. admitida a transferência dé POSiÇÕes ·de aéio· 
nistas estrangeiros no capital do banCO comercial para outros 
acionistas estrangeiros, desde_ que atendidos requisitOs técni~ 
cos e .de idonei~ad~~- determinado~ pelo Banco Ççntral_ do 
Brasil, bem como observ·adas a;; r1!gr:as de reciprocidade exis
tente.s. o.o. país sede... do acionista estrangeiro aá<juirente das 
açõ·es. - · 

Art. 79 A eventual extr:apolação dos limites de partici
pação acionária estrangeira·~ de que trata .o a.rr: 1~ desta lei. 
somente é admitida mediante autori:Zãção do J~anco Central 
do Brasil, quando: " 

I-o aumento da participação do sócio estra"f!geiro, de
correr de ajustes no quadro decomposição adonária, determi
nados pela retirada da parte societária nacional; 

II- o aumento da participação do acionista estrangeiro 
se configurar como efetivo instrumento de recuperação da 
normalidade econômico--fjn~nceira e operacional do banco; 

III- da constituição de novo banco; caSQ \!Ui que a auto
rização para o início de sua!\ atiVidade~ operaCíOOais fica cOndi~ 
cionada ao atendimento aos limites de participação adonária 
nacional e estrangeira estabelecidos nesta lei~ 

§ 1~ Nos casos previstos nos itens I ~ II, deste artígo, 
o banco não pode aumentar o totai dos seus ati vos no 1'9·' 
(primeiro) ano da extrapolaÇão nos limites de parH'Cíp~açãO 
acionária estrange-ira·,-devendo. a cada ano subscqüente, redu
zi-la em 113 (um terço), de mancifaque, ao final do 4'(qoarto) 
ano. a participação estrangeira fique d_entro dos_limites ~tab.s!-
lecidos nesta lei. - - - -

§ 2o Ca,so_n;io seja eric-cmtrado _parCei~o--n.ãcionaí que 
assuma a parte acionária estran·gerrà- coino esfabeleddo no 
parágrafo anterior, o Banco Central (fãrli por encerrada as 
atividades_ do banco. com o. co.nS?qüente ·cancelamento de 
suas autorizações para funcionar. · -

Art. 8' A qualquer tempo, dentro do período aludido 
no parágrafo primeiro do artigo anterior. encontrado parceiro 
nacional previamente aprovado pelo Banco Central do Brasil, 
serão restaurados O$ limites normais da participação acionária. 

Art. 9" A presente_ lei entra em vigor na data de su3 
publicação e será regulamentada pelo Poder ExecutiVó, no 
prazo de 60 (sessenta) dias. ~ ~~. · 

Art. 10, Rcvoga.m~se as disposições ení OOritrãtiO. 

Justificação 

_-O preseÍlte Projeto de Lei terrr por objetivo permitir a 
formaçã-o de "joint venture-s" na área finaOéeira oomerciãL 

Esse projeto visa, ainda, a esfabeleccr Hinites para a parti~ 
cipação estrangeira no capital dos bancos comerciais. nos moi-

- des dos já existente-s p(fra os bancos de investimento, socie~ 
dades de crédíto imobiliário. sociedades de arrendamento 
mercantil e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. 
, _ Os limites propostos vão preservar o cqntrole nacional 

sobre o capital dos bancos assim criados. o que evitará a 
dominação do capital estrangeiro nas instituições financeiras 
comerciais. 

Essa-s foram as fàZões:· que nortearam a elaboração do 
projet9 de lei que ora submeto à apreciação dos meus. ilustres 
pares. 

- Sala da:;. Sessões, 7 de m<!iO de 1992. - Senador Ney 
Maranhão. · 

(À ·coniissão d~ ConsiituiÇáó, Jlisuça e Cidadania 
- decisão ·unnil}_a_til!a. r--

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneifo) ::::_Os projetes 
lidos serão publicados e remefiâo à comissão ~mp~tente. 

Sobre a. mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. -- · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO 
!'\' 244, DE 1992 

Reporto:me àõ A~o n' 663/MEFP, de 24 de _abril de 
~.1992, íntenn~dio~ do qual o Sr. Luiz Antônio Andrade Gonçal
ves. Minístro de Estado da Econoniia,, Faze-fida e Píanejaw 
mento. Interino, encaminha a esta Casa resposta ao Requeri~ 
mento de lnfÕrmaçõe!i'n9 61. de 1992, de minha autoria, recu~ 
sando..:;e a fornecer as informações perque'i'idas em três de 
seus quatro itens, sob Q ~rgumento da imposição legal estabe
lecida no art. 38 da Lei n' 4.595,' de 1964, que obriga as 
instituições finançei!!:tS a gúardar sigilo bancário sobre suas
operações ativaS e passivas e sê:rViÇos prestados. 

Considerando-se que a questão da obrigatoriedade do 
fornecimento· de informações ao Congresso Nacional, sObre 
as supracitadas operações e serviços efetu.ados por instituiçõeS 
rmanceiras. a serem prestadas pelo Poder Executiv_o, por inter
médio de seus_ntinistros de Estado, já se~enconJra-devidame:nte 
elucidada por ocasião da aprovação pelo Plenário desta Casa, 
do PJirecer.n" 173~ de 1990, da Comissão de Constituição) 

JustiÇa -e Cidadania. reitero -os ternid!f do sobr~dito Requeri~ 
mento de Informações. a fim de obter resposta ·aos- Seus-quesi
tos n"* 2 e 4, não respondidos, requerendo, alnda, a -remessa 
de Cópia do aludido Parecer, em seu inteiro teor, ao Ministro 
da Economia, Fazenda e PlanejaroenN, para gue tome conhe
cimento do entendimento fírmado a res_p-eiro -dã matéria. 

Sala das Sessões, 1 de maio d~ 1992.-;-~eilador Mauricio 
Corrêa, Líder do PDT. ~ · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O regueri· 
menro lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso JII do art. 216 do Regimento Interno. 

· O SR. PRESII)ENTE (Dirceu Carneiro) ~~A Presidência 
comunica ao Ph:!nário-que a Comissão Diretora. em reunião. 
realizada no dia 5 último, aprovou os Requeriment-os n~ 111. 
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113, 114, 115, 124, 126, 127, 147, 148, 149, 162, 170, 172, 
198, 200, 201, 209 e 221, de 1992, de autoria dos Senadores 
Amir Lando, Eduardo Suplicy. Iram Saraiva, Jutahy Maga
lhães, Lavoisier Maia~ Magno Bacelar, Dirceu Carneiro, Pe~ 
dro Simon e Ronaldo Aragão, de inlormações aos Ministérios 
dalnfra~Estrutura1 Economia, Fazenda e Planejamento; Agrl~ 
cultura e Reforma Agrária; Minas e Energia; Trabalho e Ad~ 
ministração e Banco Nacional do Desenvolvimento Econó
mico e Social. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"Esgotado o 
período destinado ao Expediente, 

Passa-se à · · · 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 125- COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do ãrt. 336, 
e, do Regimento Interno.) . 

Votação, em turno únjco, ·do .l?.fOjeto de Lei ·da 
Câmari"n' i25, de 1991-Complementar (n' 6018~, na 
Casa de origem). que disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo pUbHcot na forma do art. 169 
da Constituição Federal. . 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meíra Filho. 

- 1" pronundamento: favorável fiO Projeto; 
- 2"' pronunciam~to: favorável à Emenda de Ple~ 

nárlO. -
(Dependendo de parecer sobre as emendas apre~ 

sentadas perante a Comissão de Assuntos Econômí
eos.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pe-lo Sr. 11 

Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 245, DE 1992 

Requeremos~ com fund!)mento -n<J ·art._ 352, inciso II do 
Regimento Interno, seja retirado do regime de urgência o 
PLC n• 125, de 1991 -Complementar. 

Sala das Sessões, 7 de maio de 1992.- Humberto Lucena 
- Maurício Corrêa - Eduardo Suplicy- Chagas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'Conéedo a . 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs. 
Senadores, enquanto esteja extremamente sensibilizado com 
a argumentação do nobre Senador Maurício Corrêa, de acor
do1 inclusive1·com a sua emenda, é visível a falta de quorum 
para deliberação. Por issot apeio no sentido de que o requeri
mento que pede a retirada do regime de urgência, seja retira· 

,...,do, porquanto~ embora discordante d~ forma original do pro--. 

jeto, eu -não concordo com a retirada do regime de urgência, 
para que este assunto seja debatido com .a maioria da Casa 
presente em plenário. Em razão disso, faço esse apelo. Se 
não for atendido~ peço verificação de quorum~ 

O Sr. G<!rson Camata - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. GERSON CAMA TA (PDC-ES. Para encaminhar 
a votação. Seni revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs, 
Senadores, trata-se de um projeto de lei complementar regula
mentando um artigo da Constituição Federal brasileira, apro
vado por unanimidade por todas as Lideranças na Câmara 
dos Deputados. . . 

Tant9 da imprensa, como do próprio Congresso sempre 
se ouve dizer que não se regulamenta a Constituição, que 

____ ela não está sendo~ regulamentada. Quando u~a das raras 
regulamentações passa por unanimidade na Câmara dos De
plitàdos- e chega ao Senado, este protela a votação. 

Ora, há três anos estabeleceu~se na Constituição o limite 
de gastos com funcionalismo-público por parte da União, 
dos Estados e dos Municípios. Ninguém está cumprindo esse 
limite. Faz-se uma Constituição no Brasil. e ninguém a respei
ta. O Poder Público não a respeita. como o Cidadão vai respei
tá-la se a própria autoridade_ não a respeitar 

· Na hora em que o Senado re<:ebe um projeto comple· 
m.entar regulamentando a Constituição, objetivando fa.zer 
com que haja menos funcionários e· que eles sejam melhor 
remunerados. para que haja recurs"os públicos a serem inves~ 
tidos em obras que também criam empregos e bemMestar para 
~ ,?Opuiaçáo? o projeto fica ria pauta, com o regime de urgên
cia, por mais de um més sem ser notado, 

Creio que o Congresso brasileiro~ por excesso de conser
vadorismo, não está votando nada daquilo que é fundamental, 

-estrutural para tirar o País da situação em que se encOntra. 
Ouve-se+ por exemplo. aqui, críticas à situação da Previ

dência. Na realidade~ o Congresso Nacional, levou a Previ
dência Social à falência. Na Constituinte, univerSalizamos o 
atendimento médico da Previdência e não previmos fonte de 
arrecadação. Não foi o Governo que faliu a Previdência, nós, _ 
o CongressO~ falimos a Previdência. E-assim' há uma série 
de outras questões fundamentais. A União. por exemplo, ho
je, não tem meios, não tem recursos para combater a inflação. 
Já começam a dizer que o esquema do Ministro Marcílio Mar· 
ques Moreira éstá esgofado, que S. EX' não vai conter a infla~ 
ção. Podem chamar o Papa ou Jesus Cristo, porque vamos 
chegar ao ano 2000 com o Pacote n" 40, com o centé-simo 
Mini-stro da Fazenda e com uma inflação mensal de 50%., 
porque ela é gerada pela Constituição que votamos aquí} que 
retírou recursos da União} transferindo~os para_ os Estados 
e Muni~ípiós, mas os encargOs nãO. A União não tem meios 
de conter a inflação desse jeito. 

O Congresso está vendo isso~ todo mundo, como o Con~ 
gresso, sabe disso;. todos o.s economistas lúcidos do Brasil 
entendem que se não ocorrerem essas reformas estruturais 
- esta lei complementar é Uma delas - o País não sairá 
do atoleiro em que se encontra económica e finanCeirâniénte. 
Estamos parados, vamos adiando e não sei até tJuando iremos 
adiar esta votação. Penso que será até que se generalize os 
saques aos supermercados, até que todos os ônibus do Brasil 
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sejam quebrados e~ quem "Sabe, apareça um Fugimori é àf ' 
se teme fazer alguma coisa. -

Pot isto. quero· fazer um apelo: \ramos ter a coragem 
de votar. de decidir e discutir. O Brasil necessita de medídas 
corajosas. Faço um apelo para que não se retire esta urgência 
para que possamos discutir t e todos tomemos uma posição -
diante da urgência porque o País necessita de -medidas e nã_o 
noslimü_~~mos, ''empurrando_ com a barriga'~ todos.os projetos 
tão importantes que estãO af. -,- .. __ 

Durante o encaminhamento de votação do Sr, Ger
son Canúita, ciSr.' Dirceu Carneiro, 1~ SecrtáriO, deixa 
a cadeira da presidl!ncia, que é ocupada :P_elo. Sr. Mauro 
Benevides, Presidente. - ·.. ------

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ....:.. Conlin.ua 
em votação. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a p:lla,vra para encaminhar a votação. ---- --~4 ~ - • -~ -· 

O SR. PRESID!>NTE (Mauro Benevídes) -Concedo 
a palavra ao nobre Se-nador,-- - - - ~ 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~ CE. 
Para encamínhar a votaÇ:io. Sem réVisão 'do orãdQr_J--=-='Sr, 
Presi:dente, Srs. Senªdo_r_es, não quero discutir o· ID~íi.tO _dó 
projeto. sobre o qual já me PránÜnCier na $ü~ ~rneil:â apari· 
ção na Ordem do D1à, quando recomendei algtiritas Provi~ 
dêndas-que, de imedhlto. forâffi repetidas po:r um_Plenário 
que~ naquele momento, nãó estava bem ãrrfaâutecido para 
a compreensão dest~ __ matéri~. Hoje,· pêde-Se a ce,.Ssàção _da 
urgência, ·o seu canc;elamento: - ~-"-- - -

Verifiquei que o Senador Jorias· Pinheiro pediu VerifiCa~ 
ção, mas não entendi sobre o quê, porque não oüvi que ~tivesse 
sido anunciado o resultado da votãçâo. ~ - · - · 

Queria que V. EK•1 Sr. Presidente, info~iua~se à Ud~U"ftÇa 
do .PMPB se o requeriril:ento foí votado~ s9bre_ o qual se 
pede veriffcãÇão -d.Jl voJação ou qual foi o reque-rilnentb do 
nobre Senador, nosso ilustre compan~elrô Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dêndá. esclarece ao· nobre Senador 'Cíd Sabóia de Cãrvãlho 
que- até aqui os trabalhos vinham: sendo presididos, como 
exemplarmente o faz, pelo 1" SecretáriO, Senaâor Dirceu Car:. 
neiro. 

S. Ex• me informa que o que se prócessá no momento 
é o encaminhamento de votação. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO;_ Sr: Presidente, 
então não houve pedido de verificação, efa o ericaiji}!;~OO_ento 
da votação do pedido do ,ca,nçelamento da U_rgéncfâ~ -- - · 

Gostaria de falar1 então, encanlinharido esse requerímenM 
to. 

' -· ' ~ . -- -

si. '?"residente~- (jUe"iõ eXpliCar que o PMPB aCOIDpanha 
esse projeto com muíto interesse.:~Realmente, como disse o 
Senador Gerson Carnata~ a matériá é~âe grãrfáe"'iniPoftâncía, 
No _entanto, é de tanta irnportânéía-·cjue·-qualquer detalhe, 
qualquer rninudência que possa levar a-üni equívoco, haverá 
de representar uma gama de graves prejuízos para a ~açâo. 
A intenção é iri'etocâVel. Eu semp·re disse' quando discutia 
essa matéria:, em outra oportunidade, que o qué se desejava 
não estava. propriamente, escrito, e hoje pat_ece que é yóz 
gené;r:ka nesta casa~ enté'tíder-se que não-~penas aquilo. qu~ 
indiquei. mas outras faéétas que podem, igualm-ente, se:r md1- _ 
cadas, não estão tp.duzindo o pensamento salutar,_o pensa~ 

rnento imporrantíssirnõ da nobre Deputada Rita C3rnàta, que 
logrou êxito no seu projeto,· quando ele tramitou ria Câmarâ 
dos Deputados. - · -

- ~r. Presidente, esse pedido de sustação da urgência se· 
deve a recomendações de Senadores que se debrUçaram sobre 
a matéria e descobriram cenas co_mp!exidãdes. Querêm; por~ 
tanto, mais oportunidade ·para o· ê:studo da mesma. 

,__ O PMDB. Sr. Presidente, autorizado pelo Líder Hutnw 
berto Lucena -falo em nome da Liderança-, neste niOnien
to, não se interessa em fazer consideragões_ soJ)J~ o~ projeto, 
mas se interessa em decJarat: ._que é preciso (íüe o.: pr-ojeto_ 
tenha um estudo mais demorado, mais acUrado, s:- que chegue~
mos a essa regulamentação por caminhos calmoS e trâm}üilos, 
que nos 'levem realmente ao- teXtO- que bem melhor possa 
ser produzido na etapa que esse processo queima perante 
a Câmara Alta do País. 

Assim, encaminho pela aprovação do pedido de suStaÇâO 
da urgência, certo de que esta Casa, com a prudência que 
lhe é l'ecufiar, há. de exrurtinar.isso.! não como __ urn .l?loqueio 
ao projeto, quê é da maior_ Ül}portância, mas coln3 respeitO · 
a ele próprio, que exige estudos do· Senador Alroír Gabriel, 
estuàos meus,· estudos dos Senâdores EsperiâlãO _A'mín ê Amír 
Lando, enfim, de pessoas que se-interessaram sobremaneira 
pela matéria enfocada nesse projeto. _ 

O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presídente~ peço a palavra 
pela ordem, 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides)- Com a pala· 
vra o nobre Senador Jona5 Pinheiro. ~ 

.O, SR. JONAS PL"'HEIRO (PTB- AP. Pela ordem. 
Seni _ieViS'áO do orador.) - Sr. -PreSidente,_ creio que houve 
um-_equfvoco. N~ Veidad~. foi)ido e posto em- Votação o 
requerimento de retiradã do regime de- urgêncía. Apelei no 
~_!iti(io de que fosse retirado esse requerimento. Não o sendo; 
peço vetificaçã:q de-quorum._ Portanto, requeiro, neste instan~ 
te, que· seja sustado o enc<:\m1n~amento de votação e feita 
a verificação de quorum. · · · 

O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência cOncede a palavra. para éflcaminhamento, ao nobre 
Líder Esperidfão Arnin e, em seguida, ao nobre Senador Mau
rício Corrêa. Após anunciado o resultado da votação,. proce~ 
derMse-á à verificação de quorum solicitado pelo nobre Líder 
Jonas Pinheiro. · 

Concedo a palavra. ao nobre Líder Esperidião Amin. 

· O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS .:._ SC. Para encamí· 
nhar a votaçãO: Se'ril reviSãO do--ó'tãdor.)- Sr. Presidente, 
SrS:. Senadores, creio que é frtseJ5arável o raciOcínio acerca 
da prioriâade da urgência do projeto do cOiiheci.rQ.en~_o de 
uma reunião hàvída há pouco mais de um mês no gabi~ete 
da Presidência. Se não me falha a memóriat a refeiíd~freuriiãó 
·se deu no dia exato em que se constituía a Comissão Parla~ 
mentat qUe i~vestiga a questão referente à estenlizaç:âo de 
IhulhefêS nó Brasil, posto que estava_m no gabinet~ da Presi
dência o Setiàdor Carlos Patrocínio, então designado para 
compor a presidência daquela ComiSSão, i Deputada Rita 
Camata e a Deputada Benedita da Silva, igualmente compo-
nentes da direção daquela Comissão Parlamentar Mista. 'Na:.. 
que la ocasião, boa parte das Lideranças partidárias ouviu e:X~ 
plicações de técnicos do Governo Federal, do Ministério da 
Economia, acerca da concepção dos elementos técnicos do 
projeto, discutimos tais assuntOs e concordamos em preservar 
a urgência. Por esta razão é que não posoo partilhar da idéia 
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de que se dará um melhor encaminhamento à matéria retiran
do-se~lhe a urgência. Por isso~ porque o mérito. da questão 
justifica·, porque há esse antecedentef é que desejo 1 antecipa~ 
damente. oferecer o meu apoio ao Senador Jonas Pinheiro 
para o imediato pedido de veriftcaÇão de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevi<:IesJ - Conoedo 
a palavra ao nobre Lfder Maurício Corrêa. · · --

0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para enoami· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, naquele momepto havia apenas levantado a 
minha mão para explicar ao Senador J:o!)aS Pinheiro que S. 
~ estava equivocado. porque ainda não havíamos votado 
o requerimento. Portanto, a parte correta regírilentai para 
o encaminhamento é esta. Inclusive, Sr. Presid~.r~te_, j~ apre~ 
sentei os meus argumentos na época em que falei pela Lide
rança. 

Muito obrigado. :.,___ 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para ·encaminhar. 

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

OSR. HlJMBERTOLUCENA (PMDB-PB. Para enca
minhar a votação.)- Sr. Presidentel Srs. Senadores, desejo 
aduzir algumas considerações a r:espeito desta matéria, para 
que não fique a impressão de que estamos assumi_~do posição 
contrária ao mérito do projeto de iniciativa dil Deputada Rita 
Camata, que é d6 PMDB, como_ representante do povo do 
Espírito Santo. . 

Tenho mantido contatos permanentes com s_. Era respei
to dessa proposição. Estamos empenhados em que esse pro
jeto venha, afinal, a se transformar em lei complementar, _ 
de acordo com o q11e está previsto na Constituição. O limite 
de 65% para despesa de pessoalt por enquanto está apenas 
inserido no Ato-da~ D~posiçOes Transifóiiils da Constituição, 
exigindO:.sê, para que ele tenha caráter permanente e passe 
a servir de parâmetro às despesas de pessoal nos Estadosr 
no Distrito Federal. nos Municípios. que haja~ então, uma 
lei complementar, que é o que pretende, com muita compe~ 
tência e oportunidade a nobre Deputada Rita Camara1 através 
desse projeto. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores~ durante a tramitação da 
matéria. já em regime de urgêncja, no Senado Federal, a 
proposição recebeu algumas emendas,, visando a alteráRla. 
Uma delas é do Senador Maurfcio Ccirrêa, outra~ se não me 
engano, do Senador Esperidião Amío, e es-távamos em fase 
de expectativa de uma emenda que estaria sendo elaborada 
pelo nobre Senador Almir Gabriel, que se debruçou mais 
profundamente sobre o exame do assunto e ficou impreS
sionado com os números que recolheu chegando a um novo 
texto. 

Estávamos prestes a aprovar hoje, se possível,_essa e-men
da ao projeta de lei, cuja urgência neste momento estamos 
tentando extinguir, da palavra do Senador Almir Gabriel, 
numa êOmp<lsição coril o Senador Maurício Corrêa e, se possf~ 
vel, com o Senador Esperidião Amip.. 

Hoje, tivemos um encontro e S. E~ t o nobre Senador 
Almir Gabriel, chegou à conclusão de que o assunto ainda 
estava muito verde; o projeto não poderia ser votado de irne~ 
dlato e solicitou-nos tempo. S. Ex~ concordou, e peço o seu 
testemunho, no sentido ~e gue ~eria necessário" que o Senado 
extinguisse o regime "de urgência concedido a esse projeto 

de lei, para que pudéssemos ter maior tempo parâ estudar 
a matéria e, afiria1, chegar a uma conclusá9 flnaJ. 

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que o problema merece 
realmente uma reflexão maior, tendo em vista, inclusi_ve, ago
ra, uma questão nova qúe surgiu e que envolve não apenas 
os servidores civis da União, dos Estados e_ Municípios, mas 
os servidores militares, que é a isonomia salarial. que terá, 
certamente, implicações na de~pesa de pessoal da União e, 
posteriormente, do Dístrito Federal, dos Estados e dos Muni~ 
cípios. 

O quadro é outro~ portanto, o processo evoluiu. Por esse 
motivo e diante dos argumentos expendidos, sobretudo pelo 
Senador Almir Gabriel, resolvemos apor a_ nossa assinatura, 
solicitando ao Plenário do Senado a extinção da urgência, 
o que não Significa o nosso desejo de rejeitar o projeto, no 
momento. Pelo contrário, o que pretendemos é aperfeiÇoá-lo, 
para que, num menor tempo possível. possamos ter essa lei 

- oomplementar, indispensável para garantir a austC~ridade dos 
orçamentos públicos deste País. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel para encaminhar 
a vo~çâo. 

O SR. ,<\.LMIE GAllRIEL (PSDB - PA. Para ~ncami· 
nhar a votação. Sem revj.são do orador.)- Sr. _Presidente, 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero transmitir ao Sena~ 
dor Marco Maciel as minhas escusas por não ter conseguido, 
hoje pela manhã, falar-lhe a respeito da mudança de posição 
que tive de ontem para hoje, em função de dados novos que 
me chegaram às mãos e que alteraram substanciosamente 
aquilo que havíamos acordado ontem, diante do Presidente 
do Senado. 

Sr. P~.·esidente, Srs. Senador~, quando esse projeto de 
lei da Deputada Rita Camata entrou na pauta de discussão, 
tive~os em co,nta um fato que me pareceu. na altura, extrema~ 
mente grave que era o de considerar~se receitá c-Orrente líqUi
da, aquela que resultava da arrecadação total de contribuição, 
imPostOs -e outros, deduzindo-se dela a~ despesas referentes 
às transferências constitucionais legais, o PIS/Pasep e~ apenas, 
os benefícios dos previdenciários.. _ - - - -

Naquela altura, era meu radocínió que também deVessem· 
ser considerados como dedutíveis os recursos destinados a 
assegurar o cttsteio da saúde desses mesmos trabalhadores, 
ou, em outros termos~ aquilo que se convencionou chamar 
de despesas do próprio Inamps. 

Em face desse dado, solicitamoo às Lideranças que dêem 
tempo, afim de que procedamos a éstudos com vistas a obser
var de que maneira, de um lado~ asseguraríamos condições 
adequadas de remuneração dos trabalhadores~ servidores pú
blicos e, por outro lado, seríamos também capazes de asseguR 
rar recursos que garantiriam, de um lado, pagamentos dos 
benefícios e, de outro, o pagamento das ações de saúde desti~ 
nadas aos trabalhadores. 

Ao cabo de várias análises,_ constatamos que o próprio 
Governo não detinha informações que nos pudesse passar 
de m~e4'a pronta, rápida. 

Então, pelo menos durante duas semanas1 estivemos bus~ 
cando dados que nos perriiitissem ter uma situação capaz de 
infonnar o conjunto do Senado sobre qual a melhor posição 
que deveria ser assumida por este PlenáriQ. __ 

·- Sõ ao fip.al de duas semanas é que pudemos ter _os seguin- . 
tes dados: as re-ceitas correntes referentes ao ano de 1990 
foram de 5 trllhões. 551 bilhões; a receita corrente líquida~ 
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co!oc;)da segundo ciitérkí que a not>re Deputada Rita Camata 
estabeleceu, foi de 3 trilhões, 105 bilhões, e as despesas de 
pesst>al foram de 1 trilhão, 93ll'.bilbões, correspondendo a 
62%, aproximadamente/ -das reCeitas c·orrentes. 

Em 1991 ~ nào ~cfiegamos a fechar os datlos Por inteiro, 
porque existem discripâncias de informações. Todavia; essa 
discrepância não chegà â ·alterar substanciosaP:tente o racio
cínio que dela se poisa tirar·). já qUe ãs tecei tas. co-rre-ntes 
chegaram a 24 ttilhões, 990 bilhões; ar~ceit_a em;rente liquida 
foi de !3 trilhões, 111 bilhões, e as despesas com pessoal 
foram de 7 trilhôes, 6í5 bilhões em um dado, e, em outro, 
foram de 7 trilhões, 183 bilhões. --~-~- __ _ 

De qualquer maneira, em uma delas daria cerca- de 58% 
dos gastos_ com pesso~J~ enquanto que, na outra, daria 56,9%. 
Na práticar a diferen~_de _m~~~ros não cJ!~ga _a ~lt~rar signifi
cativamente o percentual da receita corren~ líquida despen
dida com pessoal. 

Mas~ no ano de 1992. a situação ficou dramatíCameiite 
diferente na medida em que as receitãS correnteS deste ano 
chegaram até agora a 12 trilhões, 617 bilhões; as receitas 
correntes líquidas chegaram a 4 trilhões, 357 bilhões a a. des
pesa-com pessoal a 4 trilhõe_s, 186 bilhões, correspondendo 
a 95% do totál das receitas liquidas. . 

Ora~ é claro que temos etpériêriciâ adfninistiativa sÚfi
ciente para entender que os quatro primei!ós meses -de -um 
ano podem não representar a totalidade dos 12 meses, incluin
do 139, 3 meses. Eniãó, na Verdade. a projeção do trimestre 
para o total do ano é distorcida. Todavia, o que poderíamOs 
esperar é que essa distorção fosse até cerca de setenta e ·poucOS 
por cento. No momento em que ela alcança cerca de 95% 
do total das receitas OO'rrentes Hquídas;· af já temOs-Que pensar 
duas vezes. 

A respeito disso- buscamos saber quais· as raro~- qttt'f ti
nham levado a tal situação. Uma primeira foi a de qU:é o 
Finsocíal não está sêriàõ ·a-rrecadado de malleirã. Cõrreta, ade
quada, por todas as razões que este Plenário oonhece. E O ]lira 
razão foi que as· rece1~(d~ !~pOsto ~e 'Renda de ,Pessoas 
jurídicas sofreram um obaque extraordináriO; ·representando 
a soma das duas algo em torno de uma perda equivalente 
a 12 bilhões de dólares do Orçamento dei-a! da tlníão. -

Ora. Sr. Presidente e SrS. 'Senadores, em face -desses: 
dados e principalmente à condição que não temos de perspe-c
tivas de como se podem alterar as receitas da União, é absolu
tamente impossível decidir-se agora~ no meu entendimento, 
como fixar, de maneira definitiva, através de uma lei comple
mentar+ aquilo que: deve contemplar os_ gastos com pessoal, 
na medida em que hoje a receita corrente líquida era pratica~ 
mente a totalidade dela própria, ou em outros termos, que 
não se teria como financiar a manutenção das universidades, 
a manutenção dos serviços _de saúde, a manutenção, então, 
do aparelhamento do próprio Estado. Quer dizer, o Estado 
teria que destinar para o pagamento de seu pessoal pratica~ 
mente a totalidade daquílo que representa a receita líquida, 
cuja alteração nem pode ser feita na própria medida em que 
·as transferências são constitucionais, legais e d9 PIS/P ASEP. 
Então, são despesas ou :recursos retirados da receita cotrente 
que não se pode discutir .. Por conseguinte~ neSte rn?~~nto. 
fazer urna legislação que imponha uma fórmula defrmtlva a 
ser levada a efeito e a cãbo pela própria administração pllblíca 
federal~ no meu entender, é uma precipitação e não funcionará 
de maneira adequada para o nosso- País. Diria que vale a 
pena, sim,_ termos uma legislação co~plementar a isso corres~ 
pondente, mas tem que estar articulada à garantia de que 

se~ pode ter do Finsocial a _receita qu~ s~_ espera e~ que· se 
espeita à contribuição, ou melhor, ao Imposro_de Renda de 
pessoa jurídica, um novo perfil de arrecadação. Sem esses 
dois pontos- oolo~?ados, não se terá uma receita corrente sobre 
a qua1 se possa deduzir valores adequados para a transferência 
a EstadoS e Municípios e muito menos capaz de garantir uma 
política dé pess<:>al ao lado de propícíar também aos trabalha
doreS assístênda à saúde e condições de pagamento dos seus 
benefícios. · 

Cheguei a preparar um documento que. num primeiro 
monrento~ encaminhei ao Senador Marco Maciel. _Um segundo 
documento ficou naS_ minhas ·m~ris, não cheguei a pa-ssar·para 
o Senador Meira Filho e nem para o Senador Marco Maciel, 
pelo fato de os dados finais que chegaram a minha mão fize.. 
iam~me Concltiir que,'na niedida em qoe não sejamos capazes 
de definir a questão do Finsocial, nem do Imposto de Renda 
de pessoa jurfdica 1 n_ão tere_mos condições de fixar a_gora-. 
através ·da lei complementar~ os gastos destinados a p-essoaL 

Nesse trabalho chegamos a pedir ao IBGE o total dos 
muni;;:ípios brasileiros, aqueles que tivessem menos de 30, 
menos. de 50 e acima de 50 mil habitantes, a fim de que 
a proporçã-o-do pagamento· das despesas com o pessoal nos 
Municípios menores pudessem ser m~lhor ponderadas do que 
quando comparãda àquilo que hoje é .a despesa do Distrito 
Federal, dos Governos Estaduais ou dos Municípios de maior 
porte neste País. 

De maneira que quando hoje em reuníão estivemos ex
pendendo a riossà opíriiáo:·houve a ponderação, de nianeira 
Séria, de que este CongresSo não pode decidir neste momento. 
Dessa: forrría;pe'nsd-q'ue deva ser reti~~da a urgêrJ.cia~ a fl:m 
de que' possamos discutir melhor e ter um desenhO do caminha
mente das receitas correntes, das reCeitaS tributárias deste 
País. -

Esse .é o meu ponto de vista. 'Tenho certeza de que tam
bém~ o do PSDB .e dos outros partídos qu~ estão preocupados 
com a maneJra melhor de adm_inistrax o nosso País_. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro __ Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho~ para encami

. nbar a votação. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS - P A. Para enca: 
rninhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presideilte-, 
Srs. Senadores, acáfio de ouvir o Senador Almir Gabriel de
po-is que o Senador Humberto Lucena a ele também se referiu. 
A mim~ parece~me que a questão está relativamente fácil de 
se chegar a um denominador comum. De que se. trata? De 
ganhar tempo. O nobre Líder do PMDB disse que o nobre 
repres.en~ante do Pará. Senador Almir Gabriel~ entendeu que 
a matéria nãQ estava_ devidamente ama · 
de prazo. Reiirar a Urgência desde logo, e 
possivelmente a experiéncia qUe tivemos aindà q 
pela coordenação do Governo. 

Toda_ o projeto qUe tiramos urgência' acaboU rlão seh&i 
votado: o projeto_dos porr9s, da própria iniciativa do Senador 
Fernando Henrique Cardoso, o projeto de marcas e patentes 
et~_ .. Or?-,_~e_h~qje n'ªo maJJtjyçrmos e~$~J.:equerimento, se não 
9 aprovarrrtos, tirando a urgênCíã~ é evidente, em primeirO 
lugar, que _o requerimento para derrubar a urgência pOde 
sei reaprisentado, sem problema~ na terça-feira. Ainda assim, 
haveria .tempo para que o Senador Almír Gabriel recebesSe 
elementos_ para que pudesse, na próxima terça ou na quarta~ 
feira, ter uma vísão já completa do assunto. Dependeria, natu
ralmente~_ d~s fontes de recursos de que S. Ex~ precisasse 
se servir para receber a informação. 
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Portanto. das duas uma: ou se derruba a urgência e, 
nesse caso, a matéria póde ficar-postergada íridefinidamente; 
ou, ao contrário, não se derruba a urgência a_8ói-a. Não há, 
evidentemente, um quorum qualifícado para aprovar a maté'~ _ 
ria que fiei, portanto, sujeita a nOvas votaÇões e à apreSen« 
tação de novo pedido de derrubada de urgência,_ sem prejuízo 
da qualidade do exame que o nobre Senador Alriiir Gabriel 
deve fazer, 

Por outro lado, fui infonnado pelo Senador Marco Maciel 
de que o acordo das lideranças para aprovação de urgéncias · 
que sempre houve, acaba de ser rompido agora. Diante disso, 
a minha posição é de acompanhar o que_ foi _aqui levantado 
peJa liderança, em exercício, do_ Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Almir Gabriel- Senador Jarbas Passarinho, gosta~ 
ria de fazer uma colocação, embora regimentalmente não ~ja 
permitido. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Há muito aqui sendo 
feito sem permissão regimental. nobre Senador. 

O Sr~ Almir Gabriel- Nobre Senador, o FinsoCial está 
d<"pendendo de decisão do Supremo Tribunal Federal e a 
questão do imposto de renda, pessoa jurídic~~. tã.mbém está 
dependendo de outras ·negodações do próprio GOVernO. En~ 
tão? não- é propriamente maís em função ·dos dados que eu -
possa dispor e sim de uma decisão que está fora do contexto 
real da arrecadação. 

O Sr. Jonas Pinheiro - V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Senevides) - A Presi' 
dêncfu esclarece ao nobte Uder Jonas Pinheiro que qúando 
a controvérsia é suscitada entre membros de uma mesma Ban~ 
cada ou Bancadas de um mesmo Estado~ a Mesa tem-se m~i~
festado flexíveL 

O Sr. -Jonas Pinheiro -Sr. Presidente, só queria relem~ 
brar que aquele projeto sobre a Zona Franca- de Manaus 
passou 27 dias em regime de urgência, Nada impede, portantot 
que permaneçamos por algumas ruas :S.qUi __: 8, 10 dias -. 
em regime de urgência também. Quantos substitutivos não 
foram apresentados àquele projeto da Z.ona Franca? Era só 
isso. 

O Sr. Marco Macill! .,-~r. !'residente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala· 
vra o nobre Líder Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação.) - Sr, :Presid~,>:nte-~ Srs, Sénado~es~ vou ater-me 
exclusivamente à qUestão ·da Urgência: Não vou discutir agora 
o mérito do projeto, mesmo porque não faltará oçâSiãQ ·para · 
fazê-lo. 

Mas. Sr. Presidente, tenho muitos argugênchl argUI:nentos 
a produzir em relação à aranutenÇão da urgêlldã.. Aliá~, já 
estaria parcialmente dispensado de faZê-lo., em· faCe. çlas ex-ce~ 
lentes argumentações que aqui foram produzidas pelo nobre 
Líder Jonas Pinheiro, pelos Senadores Jaz:_bas Passarinho,_E~ 
piridião Amin e por tantos outros que se manifestaram. de~ 
monstrando, à sociedade. a inteira p·rocedênda de que seja 
conservada a urgt:nCia para: essa ptoposiçãó". · 

O primeiro árgttmento, Sr. Presidente, aecorre de_ um 
compromisso constituinte noss"o: Quáb:do-·Votariios a Consti~ 
taição de 1988, estabelecemos que essa questão deveria ser 
objeto de lei complementar. É o que diz o aít. 169: · 

"A despesa com pessoal ativO"t!-inativo da União, 
dos Estados. do Distríto Federal e dos Municípios não 
poderá exceder os Hmites.estabelecidos em lei compie~ 
mentar.H ' 

Depois vem o parágrafo único. que reg~~a outras questões 
já tratadas no caput. 

Entàot na proporção-·em que aprovarmos esse projetO. 
estaremos contribuindo para dar eficácia plena ao texto consti
tucional, que juramos defender e nos co~prometemos a regu
lamentar. 

_Trata-se, Sr. Presidente, de uma Jei que complementa 
a COnstrtúiÇ~o~ indispensável para que nós. que fomos legisla~ 
dores Constituintes e, ago:ra:, so~os legisladores ordinário_s~ 
tenhamos a consciência de que é necessáxio _dar a esse preceito 
constitucional a sua devida regulamentação. 

_Ora, a retirada da urgência, Sr. _Presidente. nos exporá~ 
mais urna vez, às. críticas da socieda4e Çrasileira que diz não 
estar sendo Q Congresso diligente ·na regUlamentação da COns~ 
tituição, porque estamos postergando, de alguma forma~ no 
tempo a plena execuçâo da _Carta Constituciói1al, produto 
de quase dois anos de cansativas e exaustivas negociações. 

Estou até muito à·vontade para dízerísso, Sr. Presidente, 
por·que não se trata aqui de projeto- de iniciativa do Poder 
Exe.cutivo. não .se trata • .sequer, de proposta de membro do 
meii Partido. O .que estou fazendo aqui é a defesa de uma 
proposição que teve como autora. se não estou equivocado, 
a Deputada Rifa Caíriata, do PMDB, e com Relator, o ilustte 
Deputado José Serra, do PSDB. . . . 

Es~e projt:to fof aprovado na Câmara dos Deputados __ 
nãO por maioria absoluta Siniplesmenfe~ Sr, Presiden~. mas 
pradcan1ente sem contestação. E isso~ Si', Pre lente~ ocoueu 
o ano passado~ não é um projeto'que chegou av Senado agora. 
Pelo contrário enéónti'a-Se nesta Casa desde 1991. 

Sua tramitaÇão foi iniCiada em 19S9.1ogo após, portanto, 
a promulgação da Carta Constitucional. 
-~.,Na Câmara dos Depu,tados, foi objeto de debate dl_!ra_nte 

mais de_uma ano e já se encontra nesta_ Casa hã,. pelo menos, 
·seis a sete meses. ReCCJ:rdo-me, inclusive. que, ein noVembro 
do ano passado, tentei colocá~lo em votação nesta Casa, rião 
tendo. por excesso de matérias em apreciação;solicitadot na
quela o<;asião~ a urgênc_ia. Mas é uma proposição que já"ü!~rit 
um largo- período de repouso aqui? que já foi suficientemente 
analisada peios membros da Instituição e qu-e, conseqúen: 
tem,~~nt'7! n~o tem por que fugir a UnJia deliberação da Casa. 

Sr: PreSidente. pior do que rejeitarmos ou emendarffiõs 
o projeto é simplesmente não deliberarmos, é de alguma for~ 
ma~ deixarmos de dar, conseqüentemente, efici:íéTa"à~Consti-_ 
tuição e fazer com que leis indfSpensáVeiS.- que· o País está 
r~lamando, deixem de ter a sua implementação. Inclusive 
algumas dessas leis interessam aO Estado Federal que 'so-mos, 
porqúe é" importante lembrar que sempre que. falamos em
União - cow elucida, com propriedade, João Barbalho. 
noS S:etfs "C. ... cntârios ã- OmstítUição de 1891'~ -~estamo-s 
pressupondo que o Governo Federal é a soma das vontades 
estaduais e, pelo Constitudonalismo de 1988~ é_ também a 
soma de outros entes federativos. que pasSaram a ser os Muni~ 
cípios. ---

Estamos esquecendo que essa é uma lei que interes..o;.a 
aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal não apenas 
ao Poder Central, ao Governo da União. · 

Um outro argumento, Sr. Presidente, que gostaria de 
brandir aqui, por inteiramente oportuno, é que se há WTla 
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matéria que merece urgência é esta .. porque~ sem a aprovação 
desse projeto, não tt:rt.mtos como consignar as provisões na wo. ~ -~ 

V, E~ sabe que retardariios a apreciação da LDO. Esta~ 
mos correndo o risco. inclusive, de chegarmos_ ao mês de 
junho sem a tramitação -da LDO concluída. Mas uma coisa 
é certa: a LDO tem :que estar Com a sua tramitação concluída 
até 30 de junho. E-ntão, estamos a poucos dias" a pouco mais 
de um mês do termo da promulgação da LDO, 

se não aprovarmos esta lei. as provisões não poderão 
constar da LDO e, conseqUentemente, o dispositivo não terá 
vigência no ano de 1993. Não_ o regulamentamos para 1989) 
nem para o Orçamento de 1990, nem para o de 1991, nem 
para o de 1992 e corremos o risco de não o reguiat_nentarmos 
para o Orçamento de 1993. Da forma que vái, o dispositivo 
só irá vigorar talvez para os Governadores que se elegerão, 
em 1994. 

Certamente, os atuaís governadores estaduais. prefeitos 
e governador do Distrito Federal não se beneficiarão desse 
dispositivo. QuandO ísso vier a ser inscrito na LDO~ só terá 
a sua vigência em 1994, quando muitos go'vêrnadores já esta
rão se desincompatibiliumdo, sobretudo, aqueles que forem 
concorrer a cargos eletivos. ~--- __ -. _ 

Sr. Presidente~ se hâ um prOjeto que~ como colocou muito 
bem o Ministro Jarbas Passarinhot precisa de urgência, é·este. 
Não quero. como disse no início das minhas palavras, analisar 
o mérito do projeto. Quero chamar a atenção da importância 
da manutenção da urgência. Foi algo discutido numa reu~iáo 
de Lideranças e consensualmente acertado. Não é uma maté
ria nova na Casa; já se encontra na Ordem do Oià há_ itlgmTI 
tempo, E não é a prlriteira v~z que Uma maté_ria deste porte 
permanece na Casa, mesnio em regiil_:té de urgén~a. _ _ 

O Senador Jonas Pirlheiro lembrou com propriedade que 
a lei que dispõe sobre renúncia fiscal na Zona. Franca de 
Manaus ficou na Ordém do Dia 27 dias conseroíivos. Nem 
por isso se extinguiu a urgência. Talvez tenha sido por conta 
da urgência que 'se tornou· possível a votação da matéria. 
Se retirarmos a urgência desta matéria~ certamente ela não 
voltará este ano. Se voltar~ não_ ocorrerá- em tempo de serem 
incluídos os seus dispositivos nas provisões da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Então, Sr. Presidente, não teremos perdido 
apenas um. mas dois anos. Vamos aguardar 1993 para inserir 
na LDO daquele anO. para, en!_.ã_o, ter vigência só ~~ri'f1994? 
Não está certo, em absoluto! De mais a inais, as urgências 
solicitadas aqui- e o fizemos conjuntameri.te -·fOram todas 
discutidas e votadas, inclusive com minha participação. Essa 
foi praticamente a única urgência que, na última bateri3 de 
urgêndas concedidas~ túi proposta por meu intermédio. Con
cordamos com outras urgências_. muitas das qUaís não eram 
prioridades para o Governo, -

Ainda esta semana, votamos matéria de interesse de Esta~ 
dos e Municíp-ios Com minha anuência, atendendo a solicitação 
de integrantes de partidos de oposição. 

Não quero aqui falar do p~sado, uma vez que dizem 
que "águas passad&.s não movem moinhoj'. mas algumas delas 
mereceriam melhor exame. Apesar disso, concordei oom a 
urgência. Concordando com a urgência~ obviamente permiti 
que a matéria tivesse uma tramitação mais ágil. mais expedita. 
Por essa razões, Sr. Presidente, enfatizado esse segundo argu~ 
mento em defesa da urgência. 

De mais a roais. Sr. Presidente- agora passo ao terceiro 
argumento -~ se há alguma sugestão a oferecer~ que seja 
oferecida! Se há alguma proposta a trazer 1 vamos examiná-la. 

No projeto da Zona Franca, foram muitas e muitas -
lo'l).vo-n1e, ~ais_uma vez, na opinião do Senador Jonas Pinhei
ro - as emefidãs. Saíram 5 ou 6 Substitutiv:os até que se 
chegou a um texto que representou o consenso da Casa. 

Se há uma sugestão a oferecer ao projeto para melhorá~ lo, 
estamos abertos ã diseussâo. Vamos verificar, vamos examinar 
melhor. No entanto, a extinção da urgéncia tem, a meu ver, 
uma característica muito diferente. Para mim, a extinção da 
urgência significa não regulamentar o ,di.spositivo constituclo~ 
nal. significa não dar eficácia plena à -CoristittiiÇão, signifiéa 
deixar de dar aos Estados, Distrito Federal e Municípios esses 
dispositivos de que necessitam até para manter em boa ordem 
as finanças públicas. 

··Temos, Sr. Presidente. nesta Casa e fora dela, que conc:i~ 
liar o discurso com a ação. .. - zy, 

Todos os dias ouço' aqUI discu~os d~ que é_ necessário 
sanea_r as finanç11s públicas; todos os dias ouço aqui manifes
tações no sentido de se acab_ar ®m o défícit púb1íco; todôs 
~ .d~as ~ço Íilt~rv~nções aqui_~~ sent~d9 d~ q~e_ ~ necessário 
se evitar o e~pfeguismo,despesas com pessoal acima.d~ capa
cidade de pagamento de Estados e Municfpíos e d~" p-r6pni 
Vnlão. TodQ3>-fJ~, dias ouçQ esse!? di,s~vt:so?, Sr. Pre~dente. _ 

Mas~ na hora que partimos para propostas concretas, 
sinto que o discurso cede lugar a pressões corporativas. Esta 
é a verdade, pressões corporativas. Resta saber se, no exercido 
do nosso J:!landato, vamos cumprir aquilo que é delegação 
do povo ou se vamos sueumbir diante do Estado corporativo, 
do Estado que evidentemente não está preocupado com o 
enfrentamento das grandes questões: sod.ais brasileíras. 

Estou disposto a ouvir sugestões e propostas. 
, . certa feita disse Prudente de Morais Neto que n Parla~ 

mento não era fábrica, que não se deveria caracterizar pelo 
número de projetas que aprova. Concordo. 

No entanto, não podemos, Sr. Presidente, ficar dias e 
dias aqui praticamente sem aprovar nenhuma proposição im~ 
portante. 

Estamos há muito tempo submetidos a um varejo. As 
matérias m:ais importantest quando aqui chegam, são sempre 
premiadas com dilações, com adiamentos, com deferimentos 
de prazos que fazem com que. ao final do ano7 possamos 
dizer que aprovamos muitas leis, mas poucas leis importantes. 
Sacrificamos~ às vezes, a quantidade em detrimento da quali
dade. 

o __ Quero insistir ne-ss-e pon-tõ. 'Considero que tenho mllitàs 
e muitas razões para solicitar ã Casa que mantenha· a urgência. 
Se perdemos esses dias, certamente vamos perder o ano, não 
o ano de 1992, mas o de 1993, o que trará prejüízo à própria 
institucionalização do País. pelo fato de deixarmos de regula
mentar adequadamente o Texto Constitucional. 

Fêitas ·essas considerãções, ·Sr~ Presidente~ gostaria de 
chancelar o que disse o nobre Líder) Senador Jonas Pinheiro. 
S. Er>, com mUita propriedade, díSse que se não houver um 
reexame dessa matéria, ou seja, se esse pedido não for retira~ 
do, não nos restará outro caminho. Aprovo integralmente 
a manifestação de S. EX" a não ser pedirmos verificação para 
deixar claro que não concordamos com esse expediente que, 
a meu ver. em nada vem ao encontro dos interesses do Pais 
e da piena eficácia da Carta que nós to-dos aprovamos ero 
198S. 

O Sr. Manslleto de LavOr --:sr. Presfderite, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene~i4e>J - Concedo 
a palavra a V, Ex• 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presí~ 
dente, Srs. Senadores, ouvi com a maior atenção- o-s argu~ 
mentos dos eminentes Senadores_Jarbas Passarinho, Marco 
Maciel e Jonas Pinheiro~ favoráveis à manutenção da urgência 
desse. ProjetO-no/ 60í89 1 de orige:m na Câmara dos Deputados, 
O Senador Marco Macie1 friSOu multei bem que o projeto 
não é de _autoria do Governo e siill da-ilustre Deputada Rita 
Camata, do PMDB .•. ___ _ 

Esse é realmente um projeto iinportaflte. está dentro 
das propostas do PMDB de enxugamento das comas públicas. 
No entanto, é preciso dizer - e o Senador Marco Maciel 
teve o cuidado de dizer_ que não entraria no mérito do projeto, 
estava apenas discutindo e defendendo a manutenção da ur
gência, que é requerida quàndo se entende que uma determi
nada matéria não tem ma1s aspectos poiémicos_e_que a votaÇão 
ocorrerá depois dos esclarecimentos, infóimações, enfim, da 
formação .de _consct<!ncia do .Plenário, para que o voto seja 
conscientfl.JSSQ~.o que j:e pede. 

No momento em que se constata que a matéria é maís 
complexa do que se poderia imaginar, que ela estã relacionada 
com outras matérias, paralelas, em discussão na Casa ou no 
Congresso·, como·é·o caso da LDO, cujà prazo para aprovação 
é 30 de jun}lo, não vejo por qtie um Parlamentar-· se agarrar 
a um instrumento que é fuqcional para todos nós, para que 
ma;érias importantes tenham prioridade. Isso_ é um J;ectu·s.o _ 
regimentaL No momentO em que a complexidade da matéria 
aconselha uma dilataÇão "de prazo~ não vejo ]>or que nos_ agaí:'M 
rarmos a essa urgência como se ela fosse o,objetivo princíp~l 
das nossas discussões e da_ votação, pois o importante é que 
se avance nos objetivos da Deputada Rita Camata. 

Então, m~ permitiria dizer que o Partido que esposou 
essa iniciativa--não foi o do_ Governo, portanto, n6s do PMDB 
é que deveríamos estar aqui pressurosos em manter essa urgên~ 
cia. Não é interesse desse ~ou _daquele partido+ é interesse 
do País. h precisO que· o' emine"nte Líder do Governo e os 
Partidos que o apóiam tenham um pouco de paciênCia, pois 

nem todos os Senadores têm a capacidade de percepção de 
uma matéria tão . complexa e rápida como tem o Líder do 
Governo e é preciso que assimilemos melhor a matéria. 

Neste sentido, vejo que é necessário dilatar um pouco 
o prazo para avaliarmos à luz de matérias que estão discutindo 
assuntos similares, como é o caso da .disc.ussão em torno da 
LDO. , 

Sr. Presidente~ Srs._Senadores., acho prudente. :adequado, 
é importante para um melhor esclarecimento que não se vote. 
essa matéria hoje:.sc realmente há a fórmula regimental~ a 
saída regimental. mantida a urgência, se dilata_r por mais uma 
semana+ conforme sugeriu o nobre Senador Jarbas Passarinho, 
de acordo com fundamento em precedentes já verificados 
na Casa. tudo bem, dependerá da nossa Liderança, e iremos 
avaljar. 

Votar essa matéria hoje, quando o Senador Almir Gabriel 
trouxe números contundentes para a Casa, ·que pre_cisam ser 
avaliados, serla 1 no mínimo, imprudência de nossa parte. E. 
realmente, o Senado não é uma Casa de imprudentes, .senão 
de moderados, de pessoas que gostam de avaliar os projetes 
com mais profundidade. como sempre ocorre em outras maté~ 
riaS, t11Uit0 m.alSo iJ.(j- caro· desSa matéria ptOp<ffità, que é de 
iniciativa- do'PMDB, com<Yfrisou o Senador Marco Maciel, 

Partido que não está apressado~ que não está agarrado à urgên~ 
da para votar essa matéria ... Pediria a compree~são de V, 
Ex~ como já fez o nosso Líde:r:) s~cundando a posição de S. 
Ex", que entendesse a posição do PMDB~ entendesse ã posição 
dos -demais Senadores, que não querem votar uma matéria 
~e_s~s_s~~ entend~r _os seus aspectos, a sua complexidade, 
os seus impactoS no Orçamento da União. Portanto, vejo 
como prudente, corno Importante, como essencial a protelação 
da votação dessa matéria. Se isto ocorrerá derrubando~se a 
urgência OU: não, vamos- verificar, Mas. o impOrtante é que 
ela não seja votada hoje, agora. e que se dilate. pelo menos 
por mais uma semana a sua votaÇão, para qué se possa ·apro
fundá~la, principalmente à luz dos dados trazidos aqui pelo 
Senador Almir GabrieL 

O Sr. Marco Maciel- V. Ex.• me concede um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presí· 
~ncia pede ao nobre Senador Marco Maciel que não invoque 
em seu prol o precedente anti-regimentat concedido ao Sena
dor Almir Gabriel para apartear o Senador Jarbas Passarinho. 
ou seja, o argumento de que ambos pertenciam à Bancada 
do Estado do Pará. 

O Sr~ Marco Maeiel- Exatamente, Sr. Preside-nte. Mas 
como ele produziu uma questão de procesro que diz respeito 
à _maté_ria que estamos díscutindo, eu pediria a V. E-,e que 
pelâ ofdem me concedesse a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) A Presi· 
dencia pede ao nobre Senador Mansueto de Lavor que conclua 
a· sua intervenção. 

O SR. MANSUETO DE J<A VOR - Na impossibilidade 
do aparte, mesmo entre pernambucanos, encerro o meu pro~ 
nunciamento fazendo um apelo em nome daqueles que ainda 
não entenderam todos os aspectos. ou melhor, não avaliaram 
os impaCto-s desse proJeto aqui aludldos pelo Senador Almir 
Gabriel. Peço que se faça a dilatação pleiteada. retirando 
ou não a urgência. O importante é que tenhamos condições 
de votar sabendo o que estamos votando. 

O .i~strumento da urgênci~não está sendo funcional para 
os nossos trabalhos no momento. · 

Era isso;-sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
o encaminhamento. -

O Sr. Marco Maciel- Pela ordem, Sr. Presidente. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,--- Concedo 
a palavra, pela ordem. ao nobre Senador Marco MacieL 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE;.!'ela ordem. Sem 
~revisão do orador.)_- Sr .. Presidente. Srs. SenadQt~s,___a_maté~ 
ria que se encontra em regime de urgência exige quorum 
qualificado. ou seja, 41 votos afirmatiVOs. 

Conseqüentemente~ por se tratar de lei complementar, 
é matéria qUe não cogitamos de votar hoje. 

Certaffiente, ela só votárâ para a Ordem dO Dia, de acor~ 
do com a rotina da Casa, na próxima terça~feira, Será que 
daqui para lá. aqueles que não tiveram tempo de lançar os 
olhos sobre a matéria já nãú terão fonnado um juízo? 

Sou contra, Sr. Presi'dente, a extinção da urgência. Não 
estou defendendo a votação hoje, agora. So"u contra ã extinção 
da urgéncla t · • -

E aí, se o Senador Mansueto de Lavor entendeu em 
toda a sua extensão o meu raciocínio, quero dizer que estou 
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de acordo com a palavrafinal que S. Ex~ acaba de dar aqui 
na Casal ao dizer que deSeja 'apenas um prazo pãra examinar 
a matéria. Com tsso estou de ãcordo. Mas o- que querem 
fazer aqui, neste inStante, p'or um docUmetito apresentado 
pelo Senador Humberto Lucena, é retirar a urgência da rnaté~ 
ria, que é algo, a meu ver, que vai eliminai' a poss-ibilidade 
do seu exame ainda este mês, e~ conseqüentemente.-de serem 
objeto de inclusão na tDO os preceitos nela finriados. 

Sr. Presidente, parece não haver muita divergência entre 
a minha posição e a do Senador Mans:ueto de Lavor. Nesse 
caso estamos pcmambucanamente unidos, porque a colocação 
final de S. E~ foi no senúdo de que queria praz<>. ·com isso 
estou de acordo. não quero votar a matéria hoje._Admito 
votá·[a na rerçaAeira, na quarta, se S. ExJ; preferir. Sou contra 
extinguir a urgência ~ por éSS:e caminho in;1pedir que a matéria 
seja discutida e votada. 

É esta a razão. Sr. Presidente, dessa mÍiiha P3:iivra pela 
ordem, porque acho que isso ajudará o Plenádo a enten9.er 
a mínha posição. Amrs: ã -pOSição que fo·i~ -pela primeira vez. 
aqui, exposta pelo Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Humberto Lucena - Sr. Presidente, eu acredito 
que ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevlélesj -__:_ Estamos, 
agora1 tendo o privUégio ·de ouvir seguidamente os Líderes 
das Bancadas na primeira e segunda vez.. 

O Sr. Humberto Lucena- Eu não falariã, Sr. Presidente. 
Só não há questão de ordém a contraditar, porque o qu·e 
o Senador Marco Macicl fez foi um novo encaminhamento. 

Era apenas esse o registro que queria fazer, e nada mais. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V .. Ex' tem 
absoluta razâo, e a Presidência apenas cOntempcifiZôu tendo 
em vista a relevância dessa proposição. Mas se contínuarem 
a falar os Srs. Senidores, evidentemente não prorriOveremos 
o avançamento da pauta de hoje, o que realmente nos preo· 
cupa" 

O s •. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

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

OSR. COt:TINHO JORGE (PMDB _;PA. Para encami
nhar a votação. Sem re\·isão_do orador,) Sr, PreSidente, 
Srs. Senadores: Senador Marco Maciel, creio que esse projeto 
náo é tão simples nem tão fácil de decidir, porque aqui estamos 
discutindo dois con1.reitos diferentes. O projeto da Deputada 
Rita Camata fala em receitas correntes líquidas~ conceito que· 
implica dizer~ considerando o Fundo de Participação dos Esta
dos e o Fundo de Participação dos Munícípi6s, as transfe~ 
rências relativas à Previdência Social. 

Acho que o Senador Marco Maciel não entendeu ou não 
compreendeu o projeto, que muda radical~ente o conceito. 
O atual conceito usado é o de :teêelta corrente, em que o 
Goveino. de forma equivó~da, (.{edUz as·"transferências aos 
Estados e Municípios e O Satdo que ele considera de receita · 
rorrente, exatamente no Orçamerito· da üilião. 

O .Sr* Marco Maciel- Permite-me V .. Ex• um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Concederei o aparte a 
V. Er quando terminar meu pensamento. 

Hoje em dia, Senador Marco Maciel, o que ocOrre é 
que o Governo. utilizando o conceito de receíta cOrrente, 

- prevista no projeto da Deputada Rita Canlata, gasta mais 
de 90%, na prática. Vou discutir conceitO- te6ricé>de orça~ 
mento: na prátiQ, 90%; como, hoje, dentro da atual conjun
tura em que se pretende a isonomia salarial, podemos aceitar. 
e~aminar e aprovar esse projeto da Deputada Rita Camata, 
sem analisar essa realidade orçamentária que mudou rapida~ 
mente, do início da tramitação do projeto, apresentado em 
1989, em relação a 1991. e. hoje, estamos em 1992-. 

Há mudanças conceituais sérias nesse projeto,· entre a 
realidade atuaJ e a proposta da Deputada Rita Camata~ que 
exigem análise séria, porque· o Governo não pode, jamais, 
aprovar esse projeto tendo cm vist~ -~- re~llid,ade tributária 
atual. O Governo não tem possibilidade de cumprir isso. nem 
os Estado, nem os Municípios, Claro que é imporlinte limitar 
as despesas de pessoal, ma-s insisto, Senador Marco Maciel, 
que, dada a realidade atual, .temos que analisar. com segu
rança, com equilíbrio. com Sereriídade, as conseqüências fi
nanceiras propostas nesse projeto. E,·por isso,~as colocações 
do Senador Almir Gabriel são pertinentes e devemos ter tem R 

~_suficiente para estudar com critérío esse projeto, que é 
importante, é do PMDB, nosso·partido, e, por isso mesmo, 
estamos sugerindo que não se dê urgência a ésse projetO e 
que o examinemos com maior profuhdiOaOé. ~O problema é 
oonceituaL 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.A Presi
dência dis-pensa-se de avisar ao nobre Líder, Senador Marco 
Maciel, de .que estamos em encaminhamento de vptação e 
que a transgressão regimental que ocorreu foi numa d~(er~ncia 
que pode ter s!do, ao·mesmo tempo. ao nobre Senador Almir 
Gabriel, mas, sobretudo, ao nobre Senador Jarbas Passarinho, 
que esteve au-sente desta Casa por aJgum tempo, e com isso 
nos frustrava, todas as tardes pela ausência de sua presença 
na tribuna. 

V. Ex'" já falou duas vezes, brindou, portantO, esta Casa; 
esgrimiu de todas as formas com a palavra brilhante e brandiu 
o seu verbo convincente. Vamos esperar agora a manifestação 
do Plenário. 

O Sr. Marro M""iel - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encamínhar a votação. _ -~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..:... Com a pala
vra V. EX' 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Sena
dor Coutinho Jorge trouxe a análise de mérito, e a meu ver, 
com todo o respeito. S. Ex' cometeu, acho que indelibera
damente~ alguns equívocos. Prímeiro, a execuÇão n~o se dará 
autom-aticamente, o projeto cogita de três exercícíos; segundo, 
com relação à questão das vinculações. O argumento tanto 
não procede, que foi objeto de emenda do Senador Maurício 
Corrêa, retirada depois de um debate que mantivemos na 
Casa. com a presença do Secretário Roberto Macedo. 

Não quero discutir o mérito agora, Sr. Presidente 1 mas 
acho que ele produziu as questões que, a meu ver~ não refletem 
a avaliação e a leitura que faço do projeto. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Mauro ·senevides) - Em votação 
o requerimento. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
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O Sr •. Jonas Pinheiro Sr., Presidente: peç? verificação 
de quoruni. · · ~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O nobre 
Uder Jonas Pinheiro pede verifiêação de _quorum. 

O Sr. Jonas Pinheiro __ , Sr. Presidente. com o_ apoiamento 
dos Srs, Senadores: Jarbas Passarinho) Esperidião Amin, e 
Josaphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevídes)- Preenchido, 
portanto. _o requesitó rêgirrlental. · 

Solicito aos'Srs. Sena.<:]ores.-que tomem assento nas suas 
respectivas bancadas. VaH;e pro<::essar a verificiição de quo~ 
rum solicitada pelo nobre Líder Jonas Pinheiro, com o apoio 
de mais três émiilcntes pare·s. · 

Em votação. 
Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO !,UCEN;\ (PMDB ....:_ PB) - O 
PMDB vota ''Sim", Sr. Presidente. 

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

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC MA)- 0 
PDC vQta usim u t .Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PDTI , 

O SR. MAURÍCIO CORRJ!A (PDT - DF) - O PDT 
vota "Sim", Sr. Presidente. 

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

O SR. ESPERIOIÁO AMIM (PDS - SC) - O PDS 
vota "Não~', Sr. Presidente. · · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Coino votá 
o Líder do PTB? " 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AM) -O PTB VO!:a 
"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) ,--- CQmo vota 
o Líder do PSDB? " " 

O SR: CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI) O PSDB 
vota "Sim H. Sr. Presidente. ' ,, _ 

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

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT _;;;; SP) - O PT vota 
"Sim~"'>, Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota 
o Líder do PSB1 " 

O SR, JOSÉ PAULO BISOL (PSB RS) O PSB 
vota "Sim~~. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Todas as 
bancadas já orientaram seuS respectivos l"nte-graíites pã.rà' o· 
exercício do voto. {Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votaçã9) 

VOTAM "SIM" OS SRS, SENADORES: 

Almir Gabriel 
Antônio Mariz 
César Dias 

Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
Coutinho Jorge 
Darcy Ribeiro 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Epitádo Cafeteira 
Garibaldi Alves 
Humberto Lucena 
JoãoCalmon 
Jutahy Magalhães 

~~Magno Bacelar 
Mansueto de Lavor 
Maurício Correa 
Onofre Quirum 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Esperidião · Amin 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
Marcio Lacerda 
Ronan Tito · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram 
"'Sim'~, 22 Srs. Senadores; e •·Nãon~ S. 

Não houve abstenção. 
Total: 27, 
Não há quorum. 
Na forma regimental. a Presidência suspenderá a sessão 

por 10 minutos, aCíonando as campaíhhas e conclamando a 
todos os Srs. Senadores a demandarem ao plenário. 

·- --Está suspensa a sesSão. · · 

(Suspensa às 17h15min, a sessão €reaberta ils}7h40 
min) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Está rea
berta a _sessão. 

A Presidência pede ao Srs. Senadores qUe tomem aSsento 
effi seus respectiVOs lugares, em decorrêricia da fluidez do 
prazo regimental, para processarmos a verificação de quorum. 

A verificação de quorum foi solicitada pelo nobre Líder 
Jonas Pinheiro e teve o apoio dos nobres Senadores Jarbas 
PassarinhO, Esperidião Amin e Josaphat Marinho. 

Os Srs. Senadores jápodem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Almir Gabriel 
Antônio Mariz 
César Dias 
Chagas Rodrigues 
Coutinho Jorge 
Dárcy Ribeiro 
Dirceu CarneirO 
Eduardo Suplicy 
Epitâcio Cafeteira -
Humberto Lucena 
João Calmon 
José Fogaça 
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Jutahy Magalhães 
Magno Bacelar 
Mareio Lacerda 
Maurício Corrca 
Nelson Carnei!'o 
Paulo Biso! 
Pedro Simon 
Ronaldo Aragão 
Ronan Tito_ 
Ruy Bacelar 

VOTAM "NÃO" OS SRS.SENADORES:. 

Elcio Álvares 
Esperidião Amin 
Gerson Camata 
J arbas Passarinho 
Jonas Pinheiro 
Josa.phat Marinho 
José Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) ...., Votaram 
"SIM1

', 22 Srs .. Senadores. 
Houve sete abstenções. 
Total: 29. 
O SR. MANSUETO DE LAVOR-· Sr. Presidente. peço 

a palavra. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Mansueto de Lavor, 

O SR. MANSÚETO DE LAVOR (PMDB c-cl'E. Pela 
ordem.) Sr. Presidentet queria regist-rar o nieu voto.~. · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Fica compu
tado o voto do Senador Mansueto de Lavor. Com isso, chega· 
mos a 30. Cóm o próprio Presidente, 31. 

Faltaram, portanto, 10 SrS. Senadores para garantir o 
quorum destinado à apreciação deste requerimento. 

~ão havendo quorum, a apreciâção üa ma1éria ficará 
adiada. 

Os itens dois e tiês ficam com a votação íiual:Ó1~-~ adia~ 
da. 

Em razão disso~ fica prejUdicado O Requerimento de Ur
gência n• 24ll/92. 

São os seguintes os itens cuja apreciação é adiada: 

2 

REQUER.lMENTO N" 15, DE 1992 

Votação. em furno Unico,-UO Requerimento n>? 75. 
de 1992, de aUtoria do Senador Pedro Simon, solici
tando, nos termos regimentais, a tranScrição, ~os Anais 
do Senado Federal. dos editoriais publicados nos Jor~ 
nais Zero Hora e Folha de S. Paulo, intitulados "'Prosti
tuição de Meninas" e "Crianças Escravizadas~'. 

3 

REQUERIME"'"TO N• 169, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 169, 
de 1992, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, solici
tando. nos_ termos regimentai_s. a ~ramitação emcOnjun~ 
to dos- Projetos de l.ei do Senado n~" 12 e 24. de 1992t 
que dispõe sobre a criação de novas situações- de movi
mentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. 

O Sr. Jar.bas Passarinho- Sr. Presidente, ~peÇO a palávra 
pela ordem. · · · 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Cóncedo 
a palavra ·ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela or
dem:)- O Sr. -Presidente, na votação anterior, eu estava 
seritado na bancada que corresponde, na _mesa, ao Sf:nador 
Mareio Lacerda e não vim para a rn.lnha banc.ada, cométendo 
um equívoco e votan4q como se fosse o Senador Mar$!io Lace r~ 
da. O voto "N~o'_' _(oi_meu, equivocadamente da~o. 

__O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Muito gràto 
pela comunicação Ç.C V. Ex". Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) _:: Concedo 
a palavra ao nobre Líder do PSDB} Senador Chagas Rodri~ 
gues, para uma comunicação considerada inadiável. 

O SR. CHAGAS RODRIGUÉS (PSDB -PI -Pela or· 
del}l_ sem revisão do orador.)-Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
como é do conhecimento de todos, o nobre Senador Femando 
Henrique Ctii-doso não te!~"! comparecido às últimas sessões 
do Senado e do Congresso. E que S. Er se encontra~ c;onforme 
recomendação .médica. em repouso, em São Paulo~ lutando 
inclu~ive para não ser submetido a uma intervenção cirúrgica, 
caso_ este repouso e o tratamento não tenham um resultado 
~itivo~ resultado este que todos desejamos. 

Sendo assim. S. Ex+~ na impossibilidade de pessoalmente 
t:rataf.de importante assunto~ enviou hoje uma carta dirigida 
ao Sr. Eduardo_ Brito, Editor do Correio BraziUense. 

Esta carta, Sr. Presidente1 por -si .elucidativa, se refere 
à notícia que o jornal Correio Braziliense traz na data de 
boje. 

Passo a lê~la: 
''limo. Sr. Eduardo Brito 
Editor --: Correio Braziliense 

Senhor editor: 
LLcom espanto matéria publicada hoje no Correio Brazi .. -

. liense sob o titulo "Tucano sugere fusão com o PFL ... Não 
fosse a matéria ter sido assín~d_a por Tarcísio Holanda, eu 
a atribuiria aos que estáô permanentemente interessados em 
desagregar o PSDB. Lamento, de toda maneira, que Tarcísio 
não tiveSse me ouvido antes de incorrer em tão grave equívoco. 

No dia do almoço com o Presidente~ antes de _viajar para 
São Paulo~ informei à imprensa, através. de minha assessoria, 
os asSuntos de interesse nacional- e não polítioo~partidários 
-sobre os quais havíamos conversado e que incluíram parla
mentarismo, inflação~ reforma fiscal, Lei Orgânica dos Parti~ 
dos e EC0-92. -· -

Em nenhum momento houve qualquer referência a fusão 
de partidos; muito menos entre PSDB e PFL .. Pior ainda, 
na parte final, quando me identifica entre os que considera 
"distantes dasocíal-<iemocracia pregada pelo partidor. Esque
ceu-se de que fui um dos primeiros a propor o PSDB e que 
ajudei a dar~lhe a conotação, que continuo a sustentar, de 
um moderno partido social democrático. 

Cordialmente. 
·-Brasflla. 7 de maio de 1992.- Senador Fernando Henri~ 

que CardosoH 
Portanto. Sr. Presidente. fica toda a Nação ciente. de 

que a noticia, corno diz o próprio Senador Fernando Henrique 
Cardoso. não tem procedência. · 
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Desse modo, esclarece-s_e, a situ~ção, O.?.S.RB não está_ 
interessado em fusão com ~enhum partido, nem com <>par
cela~~ de partido, ·o que seria até impossível perante a lei 
eleitoraL ' 

Lamento também que essa not!cià tenha sidÍ) veiculada-
pelo ilustre Jornalista Tarcísiõ Holanda. 

O título da_not.(Çià., __ Jiliás, não se harmozina com o texto 
iniCial: "Tucano su,geré fusão coin o PFL".--MB.s-·a notícia 
diz no primeir<> perlodo: 

"O Senador Femand!>.J;Ienrique Cardoso; Líder 
do PSDB no Senado, propôs ao Preside_nte Fernando 
Collor, num encontro que ambos tiveram no Palácio 
do Planalto, há cerca de 10 dias, a formação de um 
Partido Social Liberal, com base popular, que se constí
tuiria com parte dos Tucanos, parcelas do PFL e com 
o PDT." 

Como se vê~ no ccirpo- do artigo fala -se em fusão es>m 
parcela do PFL. ao passo que o título é "Tucano sugere fusão 
como PFL~·. 

Na realidade, comO esClareceu o· nobfe uder Fernando 
Henrique Cardoso, o l'SDB não.está ínteres$ãdo.em fusão 
nenhuma com o PFL, nem com o Partido do nobre Gover-
nador Leonel Brizola. · 

É, portanto~ a verdade sobre o assu,QJO que trago ao 
conhecimento do Senado e do País~ já que S. Ex\ o nobre· 
Líder, não. pôde ~s.tar aqui presente para} de viva voz. escla
recer devidamente esta matéria. 

o SR. PRJ;:SIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
conceder a palavra ao nobre Líder Ronan Ti!ií, que fará impor
tante comunicaÇão à ·Casa, a Presidência deseja comunicar 
aos Srs. Senadores que, no início dà'tarde · de~hoje; -recebeu 
expediente do Sr. Ministro da Ação Social, Deputado Ricardo 
Fíúza, que, até ó final da Sessão Legislativa passada, exerceu 
as funções de Rell!toLda Comissão Geral do Orçamento. 

Recorde-se que há cerca de uma samana, o nobre Lfd~r 
do PT~ Senador Eduardo Suplicy, apresentou à: Casa um expe~ 
diente segundo o qual teriam ocorrido irregularidades na ela
boração do Orçamento, CO!ll a·ihserção de emendas que não 
teriam sido rigorosamente aprovitdãs pela Comlssâo de Orça
mento,-nem pelo Plenário do Congresso. 

De posse daquele expediente, diligenciei o seu envio ime
diato ao Relator Ricardo Fiiiza e inStei aS~~ que se pronun
cie com a brevidade de possível ~respeito dessa matéria que 
ganhou largos espaços na grande imprensa nacional. 

Desejo comunicar que estou promoveildo o _apensamento 
desse expediente ao requerimento do nobre Líder do PT. 
Eduardo Suplicy, a fim de q(le, logo em seguida, possa adotar 
as medidas subseqUentes para que se elucide, de uma vez 
por todas, como se processou a elaboração do Orçamento 
para 1992. 

Na oportunidade em que recebíamos a visita do Ministro 
da Ação SociL, Deputado Ricardo Fiúza, anunciei aque1as 
mesmas providências que desta cadeira já havia tornado públi
cas para conhecimento dos Srs. Senadores, ou seja, de que 
este ano; através de conta to já mãnlido com __ o PreSide'nte _ 
da Comissão, Messias Góes, e coni Ci Relator do Orçamento, 
Senador Mansueto de Lavor, adotarerilOSUma série de médi~ 
das, entre as quais a não-dilação de prazo para apresentaÇão 
de emendas ao Orçamento. 

Destaca-se que .. o ano anterior, fomos compelidos por 
uma pressão que não conseguimos superar na-ocasião, a pro~ 
mover, por três vezes, a prorrogação das emendas ao Orça-.. 

mento. AJ.ém disso. é nossa intenção dotar a Comissão de 
OrçamentOs· de unia ·estrutura técnk.à próPI:Ui 'que permita. 
não apenas ao seu Relator Presídente~ lJlaS a todos os 120 
integrantes a oportunidade de discutir a_ proposta, os desta
ques, acompanhar as votações, enfim tudõ que se relacionar 
com a elaboração da Lei de Meios da 'Qnlão, para o exercício 
subseqüent~. · · · 

A derradeira medida, que tambêm anuricieí~ é de que1 

a~~ ~õ 9-i-a 5 de dezembro, fmprorrogavelmente) faremos constar 
da Ordem do Dia do Congreslio Nacional a proposta orçamen
tária. DepOis de fluir o interr~gno· de· Oito dias, faremos inser~ 
ção da matéria para apreciação de sua redação final. De$Sa 
forma, então~ entre o prazo que vai mediar a votação do 
parecer e a redação final. os Sr. Deputados e Senadores terão 
a oportunidade de compulsar as emendas aprovadas em con~ 
fronto com o próprio parecer e cada qual poderá tirar a sua 
ilação para conscientemente votar a redação final da Lei Orça.: 
mentária. -

Quero com isso deixar presente o prOpósito da Mesa 
de dar seqüência à apuração dessas irregularidades, assim 
consideradas pelo Líder do PT, Senador Eduardo Sriplicy, 
a_:(im de que se resguarde, acima de tudo, a imagem do Con
gresso Nacional e que todas as matérias aqui mtades éstejàm 
em perfe1ta consonância co:õfãs-notniàs constitucionais-e rêgi~ 
mentais e com o bom nome do CongreSso brâSileird. . 

Eram os esclarecimentos que me sentia no dever de tras
mitir neste instante à Casa, depois de haver recebido, no 
iníci9 da tarde de hoj~~ a yjsita !3o, nas?O MiniStro da A~o 
Sncial, Deputado Ricardo Fiúza. membro do Congresso Na
cional. Diria inais; éjúe esse-eXpediente podefá cõ.egar às mãOS 
dos Senadores que o desejarem compulsar, a começar pelo 
próprio Líder do PT. Eduardo Sup1ícy. e naturalmente a im~ 
prensa~ que neste momento passa a receber t::ssas informaçõçs 
subscritas pelo nobre Deputado Ricardo Fiúza. da mesma 
forma como ocorreu em relação ao expedidente enviado há 
cerca de oito dias pelo nobre Líder do PT. 

A Presidência, nobre Líder Eduardo Suplicy, vai conce
der a palavra ao Líder Ronan Tito e a: seguir a· V. Er~ que 
é o primeiro orador inscrito e que disporá de 50 minutos 
para ocupar a tribuna da Casa. 

O Sr. Eduard<J Suplicy - Quero apenas. garantir eSse-
direito, Sr. Presidente. _ _ 

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, quem está precisando 
de garantia sou eu, porque estou inscrito, a vez é minha~ 
e peço a V. Ex• que assegure a minha palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Asseguro 
a V. Ex• a palavra. Apenas o Senador Eduardo Suplicy consta 
na lista de oradores como o primeiro inscrito, MáS- a Mesa 
já havia garantído a V. EX" o uso da tribuna, e o próprio 
Lfde do PT entendeu as ;razões que indicaram o nome de 
V. Ex+ para agora fazer uma comunicação inadiável. 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para uma c_omuni, .. 
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pretendo 
faze-r uma comunicação em nome da Liderança dO PMDB, 
dentro desse espírito de que o Líder, a qualquer momento, 
poderá pronunciar~se quando se trata de assunto _inadiável. 

"V. Exrpóderá constatar isso a partir desse instante. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei se v. Ers obser-: 

varam que, na saída da porta principa1 do Congresso Nacional, 
do lado esquerdo, há umas 50 ou 60 crianças acantó~adas. 
~ não verificarã.m, meus pêsames. 
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Será que nos acostumamos tanto assim às crianç3.s aban~ 
donadas? Acho que sir.n. Lelli:bro:..me de que um poeta disse: 
"Ai de mim se perder a capaCidade de indignar-me diante 
dessas injustiças". São 60 'criánças que estão ··aqru:· à ·,.porta 
do Congresso NaCional, por quê? · 

Neste instante~ Sr. Presidente, Srs. S~nadores~ tenho uma 
denúncia séria àfaier. Um juiz sUbstituto, AmériCo Bianchinf, 
baseado em informaçõ-es-da Deputada Selma Sauerbronn, en~ 
tendendo que a fundação particular o:itde essas crianças-esta~ 
vam albergadas, por não eilt!it legalizada, não poderia tê-las 
sob sua guarda determinou a· sua rerifoÇ'ãõ-I5ãUUma enfidiáe- · 
estatal. 

Tenho a impreSsão de que o MerítísSimõ ·sr. !uíz e a 
S~ Promotora não leram o art, 227 da ConstituíÇáo. Aliás, 
esse artigo tem uril extraordinário -significado para" nós, -que 
fomos, na época,-CóflstitUiõtes? pois fÓi ãpreSentado pOrre~ 
presentação popular com 1 milhão e .300 mil assi_naturas, sendo 
mais de 400 mil assinaturas coroprovaüamente com o número 
do título de eleitor. ---- --- -

Vou me permitir-à ler o· referido artigo: 

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e 
do Estado_ assegurar à criançá- e ao adole$cente.- wm 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimenw 
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cul~ 
tura, à dignidade1 ao respeito~ à liberdade e à convi
vência Wniliar e comunitária, além dé-coloCá~Jos a sal~ 
vo de toda forma de_ negligência, díscriminaçãot expio~ 
ração~ violência, crUeldade e _opreSSãO. •• 

Por que afrrmô que é importante~ pàra nós-,- OS Consii~ 
tuintes de então e. para todos os brasileiros, esse artigo da 
Constituição? O Congresso Nacional foi condecorado pela. 
ONU, porque foi a primeira Constituição, em todo múrido, 
a colocar prioridade absoluta à criança. Agora, é sintôulifiíco 
que o Brasil tenha feito isso. Por quê2 Porq:ue, desgraça~ 
damente, a criança aqui não é prioridade - não é sequer 
respeitada. 

Meu Deus do céu, em qualquer lugar do mundp se sabe 
que o futuro do país se deve à criança! A criança é o futuro 
do pais! Como o Brasil trata o seu futuro? Como é que o 
Brasil trata o embrião da pessoa humana do futuro? Há que · 
se observar aquelas sessenta e tantas crianças ·acantonadas 
ao l.ado do Congresso, porque a Segurança da Câmara não 
permite a permanência delas naquele local. A políCia quer 
levá-las presas. E fui até-lá ouvi~las. As crianças não querem 
ir, segnndo elas, para o albergue que está sendo. colocado 
à disposição pelo GDF, porque lá há instrumentos de tortura, 
e alguns deles já foram submetidos à tortura. . c 

O que o_casionou a_ vinda dessas crianças para cá'? Elas 
estavam numa fundação particular que, segundo o juiz, des 
cumpre o Estatuto da Criança, porque não está legalizada. 
i'. o legalismo, é o legal contra o moraL !'!a verdade, há prova 
de que essa fundação, de que essa sociedade, de que essa 
entidade é reconhecida oficialmente pelo CBIA, o órgão máxi· 
mo da criança, uma secretaria vinculada diretamente ã p-resi~ 
dêntia da República. Lembro que Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República sempre diz que a criança é absoluta 
prioridade neste País .. Pois bem, essas crianças já estiVeram 
no referido albergue. Vou até citar o nome que foi colocado 
à disposição pelo secretariado. Afinna-se que lá há tudo à 
disposição delas. E há mesmo! Acontece que essas crianças 
já estiverem em um lar, e a D. Regina Helena Pedroso e 
Deodato Rivera. que lideram a questão da criança desde 1983, 

no B'rasn. ritim famoso e'nCohfió -r-eiliZado eril SãO José- dos 
C~pos, entenderam. assim como um grupo de brasileiros 
ali pJ:esentes, que deveríãnlÇS cuidar da criança. 

, Na época~ qúatldo da niinha gestão na Secretaria do Tra~ 
balho e Ação Soda! do Dr. Tancredo Neves, o Presidente 
da_ Febem era o Dr. Antônio 'Carlos Gomes di\ Costa7 hoje 

-!JreSídente 9o CBIA, um dos Pedagogo~: mãis interessados 
na questão da crianÇa) um homem que tem dedicado a sua 
vida toda à criança abandonada, que. no Brasil, por ser utn 
problema menor, não s-e chama mais criança-. cbiima-se p1e"nor. 
V. E~ Já-ôbServOu isso? Quaiido vejo esses eufemismos tenho 
calafrios. 

Jacques Maritain em w:n.exçraordil,1ário lívro, chama aten" 
çao s-Õbre os vocábulos em períodos conturbados, principal~ 
mente de ditadura: ucuidadq com a setnântica_-e com a língüf&
tica? po-is os tennos podem estar encobrindo muitas coisas". 
O menor abandonado! O menor é" uma coisa nietior, de menor 
importância. que não iequer a nósSa ·preocupâção. Mas, peio 
ánior de Deust quem não se preocupa com a criança? --· 

Por exemplo, no Canadá) é proibida, Sr. Presidente~ qual
quer veiculação publicitária usando a criança. Entendem os 
legisladores canadenses que usar a criança para atingir o· sub~ 
consciente ou o inconsciente do consumidor é crime. Por isso 
mesmo não se p<>de usar a criança. E a criança aqui como 
é tratada? Matam as crianças abandonadas. Abandonadas por 
quem? Se uma criança está na rua, foi âbandonadá pela sua 
família, pelo quarteirão, pela sua Cidade, pelo Estado, pela 
sociedade. Ela não é men!Jr e o proJ;>lema n~o é m~nor. . 

-- Tctdas as _veze$_ que se discute o Estatuto da Criança e 
do Adolescente - tive a honra de ter sido o seu primeiro 
signatário e de ter 'lutado, como _!..(<;ler_:. nesta Casa e talllbém 
na Câmara dOs DCputados, para a sua aprovação-; observo 
~ggm~s pesso~s·~al avis~das dizerem o HEstatuto do Menorn. 
Não é do Menor, mas do Maior, porque a criança, em todo 
p-ãís- do mundo, tem· o maiOr cuidado e desvelo por parte 
dils autoridades. 

Talvez tivéssemos que questionar e saber por que se aban~ 
dona o futuro .do País nas ruas, cheirando cola1 servindo, 
muitas vezes, -de trombadinha, ou pivete. O que são pivetes? 
Eram as crianças abandonadas na Itália do após guerra. cujo_s 
pais foram mortos, assassinados durante a guerra, sem ter 
para onde ir. Herdamos esse termo. Mas que guerra nossa 
é essa que abandona a criança e lhe dá o título de Menor, 
ou seja, de menor importância? 

O Sr. Esperidlão Amin- Permite-me V. EX' !';m aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Esperidião Amin -·Senador Ronan Tito~ o assuntO 
que _V. Ex~ está a aferir, assim como disse D Presidente da 
Repúblda ser prioridade zero, seguramente é'! assunto mais 
lancinante do Brasil, a chaga mais dolorosa de que a sociedade 
padece, de mais difícil cura ou extirpaçãO, Porque é uma: 
demonstração de que o rebanho vai maL Quando qualque-r 
socie~de animal, qualquer rebanho, rejeita sua cria, abando~ 
na-a1 dela não cuida, tem-se aí o indício de que aquele rebanho 
vai caminhar paTa a extinçãO. Ora, se com os ~ímaisínferiores 
é assim, com o ser humano, que é um animal superior, pela 
definição biológica. quando acontece_de a sua cria, o filho> 
a cri~ça, o menor, como V. Ex• lembrou há pouco, até por 
ser uma designação .equivocada, seguir pelo caminho da rejei~ 
çâo. o caminh-o do enjeit~mento~ o caminho da falta de pers-
pectiva de vida e da falta da. possibilidade de vir a ter um 



3058 Sexta-feira 8 .. - -DIÂIÜÓ i)'() CONGRESS~ NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

projeto de vida """"'"::.m~i$ grav~ do que está acontecendo com 
as milhares de crian~s e talvçz, esS(\$. sessenta que est~o ali, 
em boa hora, tenham vindo para escandali_zar- esta Casa, 1$ 
que estamos diante do mais seguro indicio. d1! quase prova 
de que o nosso ,rebanho, ou seja, a $O'cieda~~4umana. no 
caso a sociedade brasileira, está caminhando para o estiola
mento dos seus valores* pré~estréia 'da sua extinção. Portanto, 
V. Ex:testá se referinclo, sem dúvida alguma, ao assunto majs 
importante. mais grave e mais lancinante do quadro de agru
ras, sofrimentos. e injustiçaS que a sociedade brasileira vive., 
V. EX' está, inclusive, abordando uma dl.\5 _facetas desse tema 
complexo, que é a questão legai versus ideal versus reaL EssC 
talvez seja o assunto do_ qual o Congresso Jlfáis consci~nte 
deseje Í\lgir: o con1ronlo-no ca$Q da cria!l&a ~do adolescente 

do real com o legal e com o ideal: Isso m.Qstr~ que" não 
apenas a sociedade como um todo. mas o Congresso Na;::ional 
em particular continua devçndo muito. Tal_yez, com o Estatuto 
da Criânça e do Adolescente 1 esteja, na verdade, a dever 
mais do que antes. 

O SR, RONAN TITO -·Agradeço o aparte lúcido do 
Sériador Esperidião Amin, ·a quem, neste mómento, quero 
render uma: homenagem. S. Ex~ governou ·o _:estado de Santa 
Catarina ria mesma época em que estava~ sob minha responsa· 
bilidade, a questão da criança no meu Estado. 

Nessa ocaSião, tive um depoimento que muito me sensibi~ 
lizou. A Secretariá, sé Dão me enganot era de responsabilidade 
de sua esposa, hoje Deputada Federal, que cuidava de tudo 
com () maior desvelo, de modo que santa Catarina ~rviu 
para nós todos~ naquele momento - esperO ciue ainda hoje 

como modelo de como se deve tratar a crian9a. 
St. Presidente, lembro-me de que, certa vel., às vésperas· 

da Semana da Criança -no Brasil tem dia para tudo, outro 
dia falamos, inclusive, no dia rlo Taquígrafo- étue no meu 
entendimento, deveria ser todos os dias~ I ui. aO :nr: .. Tancredo 
Neves e pedi que ele formulasse uma frase de abertura daquela 
semana, para tentar motivar, através das festividades, a popu
lação sobre a importâncJa de se cuidar da criança. 

E ele elaborou uma frase que acabou ficándo na_c.onsc~~nw 
cia do povo n:iineíro, inas que·eu gostaria mu~~ç;_-que fi_CaSse 
na consciência do povo brasileiro: "0 abandono da crianç5i 
é crime de lesawpátria."' 

Isso _não é palavrório, n~o é chav.ão 1 _não é frást!.feita. 
Na medida em que abandonamos a criança a sua própria 
sorte, estamos cometendo crime QeJçs~-pátriar no presente 
e no futuro. -

O Sr .. l\fansueto de Lavor- V. Ex~ me pennite um a par~ 
te? 

O SR. RONAN TITO- Ouço, com prazer, o~Senador 
Mansueto de Lavor~ que debateu comigo mUitas-veZeS·.~ sempre 
acrescentando, quando da discussão do Estatuto da CriaD~;a 
e do Adolescente no Senado Fed~ral. 

O Sr. Mansueto de Lavor - V, Ex11 foi o condutor~ o 
maestro do processo legislativo que culmiiÍou com um dos 
mais importantes dispositivos legais para a $<!ciedade, que 
é o Estatuto da Criança. V. Ex~ tenf todo o mérito nesse 
trabalho 1 junto com os que pertenceram ãque"Ia Comissão. 
V. Er começou lendo o artigo lapídar. que é o art. ?:27 da 
co·&tituição FederaL É interessante notàr que esse ârtfgó 
não está isolado. Está dentro de um conjunto·, quC é o Capítulo 
VII, que trata da família, da criança, do adolescente e do 

~dOS9-~Ep.globa. portanto, torlo_s os, cicl9s-·.da vida humana, 
partindo da crlançã, que é a: ~urora:t ~passàndo pelO adoles" 
.cente, o adulto que é o meio~dia~ chegando ao ocaso da yida. 
É como se fosse um dia. Não se pode tratar, .segundo a própria 
ConstituiçãQ 1 uma criança isoladamente._A !:riança é a bando~ 
nada quando está isolada d;( famllia li d!l sociedade. Se o 
art. '127 é máravilhoso, todo o Cap11ulo Vli, a começar do 
art. 226. é de extraotdinátia impórtânciã. e oportunidade: "A 
!amJlía~ base da sociedade 1Jem especial proteção do EstadoH. 
NãP. diZ" ute_rá"J não diz "deve ter~·; diz .. tem". Se a família 
não· tem ,no momento projeção~ Q Estado, através de todos 
os seus agentes. inclusive QS juízes, está' .n_egando,_ ·rasgando 
a própria Constituição. Or{l, realmente, Senador Ronan Tito, 
~tam9§ çonsiderando _a criança abandonada do ponto de vista 
físioo. M~, o mài-s dramátiCo é que esse abandono se manifes·ta 
também do ponto de vista da falta .de proteçiío do Estado 
a tftulo de uma hipócrita ise-nção de censt~ra na própria fam:Oia. 
Hoje em dia - e tenho. esse problema porque ténho filhos 
pequenos. de cinco."e. se;is anos - "Y«j9 que o inst~ento 
com o qual a criança mantém mais coptato do que a escola, 
do_que çom os seus próprios pai::;, está dentro da casa e cha~ 
ma~se televisã.o. É um poderoso instrumento de comJlnicação~ 

· de oonYicção e de formação da criança._ No Brasil, uma criança 
da cidade, hoje, em média, assiste televisão por mais de três 

· horas por dia e nos países_ desenvolvidos, seis horas por dia. 
E" o Estado não está ligando para essa proteção que ele 

tem obrigação de dar. "A família tem·a proteção do Estado". 
Nesse caso~ o Estado está sendo ·absolutamente omisso e tem 
um ·aliado enorme na própria (amilia que se omite. A criança 
em casa ·está praticamente abandonada a esse instrumento 
~que se chama televisão* E ess_e ín.sti'tinle.ttto, que está Sendo 
objeto de denúncia da Conferên"êfa dós Bispós1 em Itaíci, 
é deletário para a famflia. Dirão· que estou com urna pregação 
moralista, medieval, querendo restaurar a censura. Mas não 
é verdade. Diz o art. m: 

"Art. 227. É .dever da família, da sociedade e 
do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta, prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à edu~ãq, ao lazer, à profissionalização, à cul~ 
tura, à dignidade, ao respeitO, à liberdade é com'ivência 
familiar e comunitária, além de coloc_á~los a salvo de 
.tOda forma de negligência, discriminação, exploração, 

-violência, crueldade e opressão." 

Pois bem, a grande escola não só de violências mas tam~ 
bém de. derfociúfa~ d&s costumes e· dos \'-ªI ores mo,raiS está 
dentro de caStf:"é a televiSãO-. Nâo é- diScriffilnaçãõ;U!Tl certo 
tempo atrás. essa responsabilidade era atribuída ao ci_nema, 
pois não havia a difusão em massa das televisões· em casa. 
Havia um cautela contra Q cinema, de tal man~ira que os 
trailers dos f!lmes imprópflos para menores ife 18 anos não 
~('iáSsaríam _antes ~e um filme que fosse livre. O que ocorre 
hoje na tefevisão? Para todos os filmes que paSsam hipêlcrita
mente a partir das 20h ou 22h, há chamadas constantes durante 
o dia todo, inclusive com cenas daquele filme~ dentro da pro~ 
gramação infantil. Ora, se não se cuida disso, ·nãO adianta 
se preocupar depois. É certo que às erianças que estão na 
frente do Congresso Nacional falta-lhes pão e a assistência 
e o apoio morai. Mas até as ... êliançaS de famllias·cons:ideradas 
hoje integradas estão abandonadas à sua própria sorte pelo 
ihstrumento·da televisão. Equanto os p-ais estio trabalhando~ 
as crianças estão aprendendo violência e dissolUção dos COst\1-
meS. ~dentro de casa. · 
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Se este discurso· é moralista e atrasado, -nós devemos 
ter a cot:'agem de fazê-lo. Porque o mal está aí, e agora vem 
a denúncia de segmentos. 

Então, na realidade 1 parabenizo, V. Ex• por levantar, 
tão oportunamente. esta questão, dizendo. para terminar. Sr. 
Senador, algumas palavras sobr~ a história do juiz que acha 
que as crianças q-u~ vivem em uma fundação não legalizada 
devam ~r abandonadas e jogadas -~m _uma entidade estatal. 
É preciso observar que a crise das crianÇa ditas abandonadas, 
dos meninos de rua~ comejtou a gta11ar-se nô trlón'l.erttO em 
que o Estado avocou a si a protci:ção ·cta criançg, ·estatii:iitdo~a 
através das FUNABEM. Então, aquelas ínstítuiçõeúradicio
naís ligadas a entidades religiosas, entidades filantrópicas que 
cuidavam tla criança, se sentiram esvaziadas, desmotivadas, 
sem apoio do Estado para fazer aquilo que o· Estado tenta 
fazer, mas não consegue. Falta-lhe o carinho_, a devoção, o 
idealismo que têm estas entidades particulares de qualquer 
credo, de qualquer segmento filantrópico.- Então, essa dérro:
cada~ essa situação do menor é uma tragédia para o povó 
brasileiro; é uma ameaça ao futuro do país. E o Brasil pensa.va: 
que adquiria a sua irriagem depois da reintrodução da demo
cracia politica embora não tt:nhamos a democracia et..onõmica! 
Nada disso! A imagem do Brasil nunca foi tão ruiii:lno exterior 
como ne·ste período. Antes matavam e torturavam presos polí
ticas; hoje torturam e matam crianças. a parte mais frãca, 
que deve ter a proteçáo do Estado. O Cilpitulo Vll da Corisiic 
tuição~ que trata da família e da criança~ pode Ser a nossa 
glória como constituintes que assinamos a Constituição, ou _ 
pode ser um libelo contra nós. Porque o assinamos, mE!S não 
o cumprimos ou não fizemos tudo aO nossó alcance para cumM 
priMlo. Parabéns a V. Ex• pelo discurso. A oportunidade é 
evidente e o tema realmente urgente, porque se trata, como 
disse o homem público, o mestre Tancredo Neves, o estadista 
de uma questão de lesa-pátria. E desse crime de lesa-pátria, 
somos ooMautores no mínimo pela omissão, se não trabalhar
mos e enfrentarmos sem medo aqueles que nos vão julgar 
moralistas ou atrasados, por estarmos clamando contra o mal 
que faz à familía e à criança a tt:levisão e·· os demaiS- instru
mentos que abandonam a criança a sua própria sorte Cm casa 
- não só nas ruas - sem nenhuma proteção do Estado. 
Parabéns a V. EX' 

OSR. RONAN TITO- Quando V. Ex•dizqueo proble
ma é do momento, eu gostaria de dizer que não é só da 
momento, mas é vizinho. 

Há 60 e tantas crianças aqui à porta do Senado Federá! · 
desde terça-feira. Elas estão dormindo ao relento, vendo as 
estrelas e~ possivelmente, cheirando cola. 

Por que aconteceu issO? Aconteceu porque a promotora 
fez uma denúncia e o juiz entendeu que essa el)tidade, não 
estando legalizada, não poderia ter sob sua guarda as crianças. 
e elas deveriam ir para uma entidade do tipo da FEBEM 
-não é exata.mente a FEBEM, mas uma entidade estatal. 

No entanto, quando se perguntou a uma criança por que 
ela não queria voltar, para Já, ela disse que era porque lá 
tomava choque, sofria afogamento e havia tortura. Então~ 
a criança fugiu e encontrou o amparo dessas pessoas. 

· Agora vem a denúncia niaior. lsso é preâmbulo, Sr. Presi~" 
dente. , 

O Sr. Deodato Rivera~ q'ue é um funcionário apose'ntado 
da Câmara dos Deputados, um cientista polttico, e que se 
dedicou a essa causa de maneira extraordinária, neste mo
mento está preso. 

'_' -Sé V. Ex•" quiserem-saber, ele disse que foi presÕ através 
de requisição·do MinistériO Público, baseada nos atts. 236, 
da Lei n' 8.069190, e art. 132·combínado tom -õs arts. 248 
e 330 do Código Penal. _ 

EsSe crbnillOso terrível. Deodato Rivera, cometeu o cri
me c!e querer proteger as crianças da tortura de órgãos oficiais) 
juntamente com uma educadora que ronbeço há 10 anos~ 
trabalhando só pela criança. E fordenunciado porque estaria, 
na sua casa, usando mão·de-obra de menores, A polícía esteve 
lá;-próc"urou por tqdo lado, e (;Orno não encontrasse ningu.ém, 
apenas uma ·moça, COf!Siderou_·que ali estava a prova. Ela: 
"teve que exibir a. <?ertidão de ~ascimento da moça que estava 
trabalhando ali, para· provar ([ué era sua filha. 

Isso foj resultado de uma disputa entre duas entidades. 
Quem paga? A criança, sempre: 

As crianÇãs estão ali~ para quem quiser vê-las., na porta 
do Senado. Por que estão mais na porta do Senado do que 
na da CâJI!ara? Porque foi determinado pela segurança da 
Câmara qUe era necessáriO ·vigiá-la's. E a polícia fói <:hega:ndo 
maiS perto·. Então fomos "à Se.gurança do Senado e pedimos 
qve Jhes díssem proteçâo. E. justiça sefã feíta 1 a ~S!!gUrança 
desarmada dq _S_enado FederaJ ~stá protegeQdo ~ cpanças, 
abriu os sanitários para elas e lhes fornece lanches e água. 

Felizmente~ graças a Deus, <?S __ f~nCíonários_ do Sepado 
Federar estão mais uma vez cumprindo a sua obrigação de 
mflll~ira espontânea. 

O Sr~ João Calmou-- Permite-me V. Exf um. aparte? 

O SR. RONAN TITO- ·Pois não, nobre Senador João 
Cá1mon. ouço~ci corril5fazer. 

_O Sr. João Calmon- Nobre _Senador Ronan Tito, ao 
ouvrr o seu magnífico discurso, lembrei·me de uma frase do 
estadista francês Clemenceau: "A vitória tem muitos pais, 
mas a derrota é órfã"'. A certa altura do seu discursa, V. 
Er declarou que lutou muito. como Líder do PMDB nesta 
Casa, para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adoles
cente. Na reali-dade 1 V. Exa fez muito mais do que isso. Se 
eu ainda cultivasse ou ultrapassado_ t:I~bito ~do n:ocadilho, eu 
diria que V. Ex~ foi, no Senado" •o•ç pai da críança". V. Rx:a 
foi o autor do primeiro projeto de Estatuto da Criança e 
do Adolescente apresentada nesta Casa e qoe, depois de am
plamente discutido nas comissões técnicas, veio ao plenário, 
e foi posteriormente remetido à Câmara dos: Deputados, onde 
uma admirável representante do povo do Espírito Santo. a 
Deputada Rita Camata, éiripeõhou-se de corpo e alma para 
o encaminhamento deeyse Estatuto_, e teve uma atuação reaJ
meD.te extraordinárhi. juntame.nte com um oUtro cotnbatívo 
representante do povo do Espírito Santó, o Deputado Nelson 
Aguiar, que, infelizmente. no pleito seguinte, não foi reeleito. 

O SR. RONAN TITO- Vamos fazer justiça a esse moço. 
O Deputado Nelson Aguiar vem trabalhando pela criança 
desde 83, também como Secretário do Trabalho lá no Espfrito 
Santo -e ajudou-nos muito. Na época em que apresentei aqui 
o Estatuto, ele~ no mesmo dia, apresentou-o na Câmara dos 
Deputados. . 

Façamos justiça ao ex-Deputado. V. Ex' lembra muito 
bem esse extraordinário batalhador em prol da criança, 

O Sr. Joiio Calmon - Não poderia omiti! O nome do 
Deputado Nelson Aguiar depois de destaçar também a atua~ 
ção brilhante da nQbre Deputada Rita Camafã". :PoSterior~ 
mente~ depois da aprovação na Cátnanr;o projeto do Estatuto 
da Criança e do Adoles.cente foi remetido ao Senado e? como 
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não é, rarq .nesta Casa~ decidiu-:se que esse EstatutO deveria 
ser aprovado em-ritmo de blitz, de. velocidade máxima. Fui 
escolhido.para s~:t; o seu Relator em plenário .. Teria que ser 

. aprovado naquela tarde e. apresentei o meu parecer verbal, 
que foi acolhido, por unanimidade. Neste momento, V. Ex•, 
por excessiva modésita, deixou de: destacar com. nitidez que 
todo ess_e processo de e-laboração do Estatuto- da Criança e 
do Adolescente começou aqui no Senado e foi uma iniciativa 
sua. Eu não poderia, portanto,-ouvir calado esta manifestação 
de exçessiva modéstia de V. EX" qão_destacando _a,sua atuação 
que+ reaJrrlentet 'tem um singular relevo. Coricotdo inteira~ 
mente C!.im· a feferCflcia do nobre Senador Mansl.!oeto de Lavor 
sobre a influência deletéria, criminosa da televisãO'que. segun~ 
do um filósofo inglês, é a mi\is imPOrtante i'frnfa da civilização 
contemporânea. Nos horários em que as crianças estão atentas 
diante da telinha da televisão, estão sendo hoje à presentadas 
cenas de extrema violência, inclusive em desenhos animados. 
E para agravar ainda mais o problema, em desenhos anímados 
também produzidos no Japão. que é um país que nos enche 
de inveja pelo seu devotamento obssessivo à causa da educaM 
ção. Nobre Senador Ronan Tito, aceite meu~ parabéns pelo 
seu _admirável pronunciame~to. 

OSR. RONAN TITO -Senador João .Call!1ilfi, na época 
também fui chamado de pai da crianç~, e eu ,qi~se qiiê, no 
máximo, -poderia ser pai adotivo~ porque havj,a muitas mãos 
contribuindo para a elaboração 9.aquele estatuto1 Mas eu o 
amava. tanto quanto um pai adotivo. que se abala do seu 
lar e a dota. uma criança. . .. 

Mas. Sr. Presidente, o .ubjetivo principal deste pronuncia~ 
mento é .~r que na guerra entre o rochedo e o mar~ quem 
paga é o marisco. A-s crial)ças estão aqui no Senado. O pr~~ · 
fessor Deodato Rivera .está na cadeia 1 com:iJ:laàQ~ em tantos 
artig'OS que tenho a impressão que ele vai pegar o-·mfniíno 
25mil anos de cadeia. E qual o grande crime que ele cometeu? 
O crim.é de querer adotar essas crianças) e de rlar~lhes uma 
condição .de vida nOimal, serena~ clara. _ 

E agora há disputas de entidades. Uma vez ouvi o Gover~
nado-r Tãneredo NeveS diz.cr o seguinte: "Só dois tipos de 
homens l~dani com crian~as1 os-sábios ~ os::· Sabi(!.os ... PQsso 
garantir a V. Ex• -e a este Pt~~ário que· as â_:.sas pessoas ~ue 
estão sendo, acusadas aquit. conheço~as mu1to ·e há muitos 
anos, o professor Deodato ·ruveia e a professora Regina Hele
na Pedroso não são sabidos. são sábios; dedicam-se d~ __ cqrpo 
e alma às criança$, com o maior desprendiJl?:~~to,_ fn~lu_si~e 
de suas vidas públicas. 
t Quero, para encerrar. Sr. Presidente, me referir âq'uela 
imagem que o Senador Ma_nsueto de Lavor fe.z dos filmes. 
Quartdo vou ao cinema ou ªo teatro, saio de casa?- pego o 
meu dinheiro, entro numa fiia, retiro o ingresso e entro já 
sabendo adredemente que tipo de filme vou ver. Mas a televi
são invade a minha casa, não pede licença para entrar. E 
como faremos? À tarde, os pais normalmente estão en:l se"uS 
trabalhos e as crianças estão recebendo essa "lição" de violên~ 
cia, de degradação moral, e de tudo. 

Sr. Presidente, eu~ que fui contra a censura. que lutei 
desesperadamente para dar liberdade à imprensa, penso que 
ou a televisão se autolimita. ou seremos obrigados a fazer, 
no Senado, algo para limitar a "pornoGlobo" e a "pomo
Mancheten. 

. Sr. Presidente, quero saber o seguinte; As crianças vão 
ficar abandonadas~ na porta do Senado Federal? O-professor 
Deodato Rivera vai continuar preso?. E ã nossa Consciência, 

como fica? Enclausurada, escondida aqui'! Então não saiamos 
daqui. Fiquemos aqui. porque~ se sairmos pela porta da frente, 
vamos encontrar alguma çoisa que provocará a nossa consciên~ 
cia: E essa coisa e fruto dessa sociedade: são as .crianças . 
Crianças abandonadas. Desgraçadamente. 

Muito obrigado, 

Durante o discurso do Sr. Rofr.aJfTito. o Sr. Mauro 
BetJeVi4es, Presidente. de_fXQ a cadeira da presicltn.cia, 
que __ é ocupada pelo Sr: Beni V eraS, ~SUpJCitt€ de Secre-
táYiá. . · -

O SR, PRESIDENTE (Beni V eras) -Tem a palavra 
o nobre Senador Eduardo SupJícy. · · 

O SR: EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~ 
Srs. Senadores, diante das explicações encaminhadas peJoRe
lator Geral do Orçamento da]Jp.íão çie )!?92, ~~n:is,tr~ Ricar<!~ _ 

-·Fiúzat· aos questionamentos levantados sobrÇ! alterações intro
duzidas na Lei de Meios_, após sua aprovação, temos a tecer 
as seguintes considerações: 

1 - Q Si. R,elator-_G.eral qtil_ik_OU-se _apenas úe parte de 
m~u pronunciamento, alterando-lhe o sentido. quando deixou 
de Citar exatamente minha conclusão. como _consta da Ata_ 
da feuniãO 'do dia -18-2-92: qtie se proloógou madrugada a 
dentro. Eis o_textg-, na íntegra: 

"O SR. PRESIDENTE (Senador Ronaldo Ara· 
gão) -Senador Eduarçlo Suplíey, solícito a V. Ex' 
que conclua. 

O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY -
Concluindo, Sr. Presidente, seria multo importante qUe 
pudéssemos nos aproximar ao máximo de critérios, co
mo sempre mencionou o Relator~Geral, os .t;qai? tr~ns-
parentes possíveis, critérios' que ·possam ser explicados 
a cada um dos Senado.re_s e Deputados, já que não 
foi possível neste ano. que no próximo, no máximo 
seja dado um passo na dtreção da recomendação do 
próprio Relator-Geral, Deputado Ricardo Fiúza." 

,.z,...,...._A reivindicação do Partido dos Trabalhadores para 
a aquisição de ônibus para a Prefeitura Munícipal de São 
Paulo, acatada peio Sr. Relator-Geralj tramitou regularmente 
na Comjssão Mista de Orçamento._ tendo sido apresentado 
e aprovada em seu parecer_finaJ, bem como .as emendas relati
vas a o_ut.ros municípios com a mesma finalidade. Sendo assim~ 

- nãó bauve qualquer caráter de excepciOnalidade -como deixou 
transparecer o Deputado Fiúza. · -- -

3 - Como se verifica da tran$-c;rição da_?:_ta da reunVio. 
do dia 18~12-91. resta daro que o Deputado Eduardo Jorge 
utiJizou~se do termo "'prec.áriou; referindo-se a-errós· formais, 
de reda9ão, existentes no parecer dO Relator~g<:ral, e não 
com a conotação de conteúdo que dá a entender o Deputado 
Fiúza em suas explicações. 

"DEPuTADO EDUARDO JORGE -Além 
disscr. há imprecisões que realmente precisam ser cOrri~ 
gidas. Se aro:ntece aqui, deve es~ar acontecendo em 
outros locais. No crédito para a cídade de São Paulo, 
por exemplo, aparecem 4 bilhões para Taquaral, distri· 
to de Campinas; 1,5 bilhão para Píracicaba, para Itaca
rambi, que fica em Minas Gerais, e até para o açUde 
Bodocongó, em Campina Grande. Talvez porque a 
Prefeitura seja pai'aiba'na,'CKtá no crédito da cidade 
de São Paulo." 
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4 --Relativamente aos ite~_s 6,7 ,8.9 e·~iO das explicações
do Sr. Relator~GCral ao Presidente _do Congresso Nacional, 
cabem os seguintes esclarecimentos: -

4,1 - O Ministra_ Fiúza omitiu o trecho fundamental 
da ATA, onde por proposta do próprio Relator, aprovada 
pela Comfssã'o Mista de Orçariiento, há limitações a serem 
respeitadas ao analisar-se os destaques transformados_em indiR 
cações: · · · 

"O SR. I'RE5lDE:N1E (Senador Rona!do Ara
gão)- Seria um destaque de texto, corretivo? · -

Com a palavra o Relator, Deputado Ricarqo Fiú~ 

za. "O SR. DEPUTADO RICARDO FÍÚZA ~
Acho exuema~ente louvável a intenção do Deputado 
Félipe Mendes. Se S. Ex• permitisse, eu poderia fazer 
uma adaptaçãC!. Por coincidência. estava pedindo. ao 
Presidente que .qutorizasse os companheiroS que fize
ram o trabalho. comigo. que sabem que _cometi umas 
trinta injuStíça_s, pelo <iue pude detectar hoJe, a reali~~ 
rem uma triagem preti_minar c.m toJ.?~ os_- d~s!a_qu~s 
que contivessem érro mafetial, ou séjã;C6ri"eção de 
fonte, correção de rubrica de Estados, etc. Por exem~ 
pio, hoje um companheiro, não me lembro quem, me 
dlsse que havia o nome ·de dois municípios em uma 
emenda. Pensaram que um bairrÇt era municiplo e es-
creveram "município tal e Compinas", __ 

Eu não sei """"":" há uma comiSsão de acOmpanha~ 
mento e depis será feito um longo traba1!w de compu
tação - se a Comissão poderia delegar ao Relator~ 
fiscalizado e prestando contas a todos os pãrtidos atra
vés da Comissáo de acompanhamento, as seguintes ta- . 
refas; corrigfr erros tipicamente. materiais e compro
váveis1 fazendo com que se possa comprovar qualquer 
dúvida imediatamente; remanejar verba indicada por 
um mesmo Deputado, a pedido, por escrito, do pró~ 
prio. Assim, eliminaríamos um núcleo_ imenso~ Se a 
Comissão Concordar, repito, o Relator poderá corrigir 
erros materiais ou-crros __ de computação compro'!"ados, 
guardando a memória dessas correçóes para elucidar 
qualquer dúvida. A Comissão de Acompanhamento 
seria informada de todos os passos dessas correções.
Poderfarnos ainda fazer as modificações sugeridas pelo 
Parlamentar. de acordo com a verbtt indícada por ele. 
Por quê? Porq~e m~!tos Parlamentares estão dizendO-~
.. Eu assinei esta emenda a pedido. Não tenho i.nteres-se 
nela. Es:;e municíp_lo náo_me intereSsa. nias outro sim. 
O Relator -pode deslocar?" Se formos VOtâf todas as 
emendas, é um nUnca acabãr. Mas se_ o Relator for 
autorizado a mexer na emenda apresentada por um 
Deputado a pedido dele, por escríto, guardando a me~ 
m6ria para a Comissão~ (aclifiará moito.~O.Deputado 
terá que me pedir por escrito. Eu atendereí com base 
na verba do Deputado. No caso de duplicidade de des
taques referentes à verba de um Deputado 1 eu poderia 
juntar os dois. Portanto, os companheiros que tivessem 
apresentado destaque nesse sentido, no momento da 
votação retirariam os_destaqu~s_o_u pediriam ã secre
taria pàta retírá-los. Eliminaríamos pelo menos um ter~ 
ço dos problemas, 

-GOs-tãria dê. subíneter esta proposta à Comissão 
e aos companheiros dos partidos. 

(Não identificado) -Sr. !'residente, peço a pala
vra pela ordem. Nobre Relator, acho que o destaque 

já poderia sê:rvír 'COh).b ·üm~:-solícitaçãÕ' zw nóbre 'Réla~ 
ror. Não seria predso.fazet·nova solicitaÇão: · · ~" 

O SR. DEPUTADO RICARDO FlÚZA ->Tam· 
bém serve; mas os que não tiverem áp'reSe'ntad?o desta
que poderão encaminhá'~lo ao RelatOr. 

o sR. PRESIDENTE (Senador Ronaldo Aragão) 
· ·-Em Votação a sugestão do Relator. · -

a·s. Srs. DeputadoS que concordam permaneçam 
como_-~e:ettt9!1tral1_1. (~a;u~a.) . . _ , , ·. . • · · ~ 

Aprovâda na Câmara d.;>s Deputados, ps ~rs. Se· 
:t;tadores q~~ C'?nCord~trJ pe,rm~ne~m.c,o,Il1o se enco,n-
tram. (Pausa.) · . · · ·. , . 

Apfóvada no Senado' Péde~r~.l. - · 
' . . . ·-

Tal tacuna_ é extr.emamente gravosa pois~ o ofíciô encami~ 
nhado_ao Presidente, Senador Mauro Benevides, baseia-se 
nas lirnitaç6es.impostas pelo plenário da Coffiissão Mista de __ 
Orçamen(OS ao Sr. Re!ator, que;,.no entanto, não as consi~ 
derou. . . 1 • 

Fica claro" 'poruinto, pelo txanscrição acima que o Sr. 
Relator poderia 11peoas: ' · 

à) corrigir erros formais; .. 
b) remanejar emendas aprovadas por outra~ dyst~cadas 

de um mesmo Páflamentar. ' · 
5-Com referência ao item 8, a ãitáiise deve se,r baseada1 

necessa:riameote; no parecerão Sr." ~elaiOi---Gf:ral, consignado 
nas listagens emitidas em 17 e, 18 de aêzembro de 1991. e 
que foram as utilizadas em meu levantamento, pois a essênciã 
desse trabalho constituiu-se em verificai' sé aqueles Ilntites 
aproYàdos pela Comissão haviam "sido respeitados. 

'6 -Não se pode considerar como ade,quado o documento 
-sugeí:ido pelo Ministro Fiúza no item 10, para base 'de compa
ração entre o orç·amento sancionado "e o orçamento aprovado, 
pois o texto que foi entregue ão Presídente Mauro Benevides, 
em 7 9e fevereiro de 1992, e que evidentemente contempla 
todas as alterações efetuadas após o prazo estipulado pela 
Comissão Mista não é o texto de seu parecer que fol apresen~ 
tado e aprovado pelos membros do Congresso Nacional" 

Foi extensa a- ~e.squisa para qu:e· Pudéssemos identificar 
estritamente as emendas que foram acrescentadas e não ape
nas aque)as que f9ram substituídas. Aprovar acréscj~os de 
emendas constituí éompetênda exclusiva do Congresso Nacio
nal, 

--Neste contexto a·prt>posta do Deputado Paulo Hartung 1 

formulada às- primeiras horas do dia 19 de dezembro de 1991, 
impôs restrições adicionais ao trabalho da Relatoria. uma vez 
que estabeleceu limites temporais à análise dos destaques, 
tmnsfqrmados em iildicações. que deveti'a estar concluída até 
às 16 horas daquele mesmo dia. 

Ante todo o exposto, não podem ser consideradas como 
satiSfatódas ãs explicações ora_ apre'sentadas pelo Sr. Relator. 
hoje Miriistro Ricardo Fiúza, ao Presidente do Congresso Na~ 
cionaL 

Brasília, 7 de maio de 1992. -Senador Eduardo Mata~ 
razzo Suplicy (PT- SI'). 

Sr. Presidente, acabo de ser ínfonnado de que~ na tarde 
de hoje, o Ministro Ricardo Fiúza fe:z declarações à Imprensa 
que-beiraram--o-desrespeito -a··est-e Senador, de forma Qüe, 
ao ínvés de esclarecer corretamente o _que foi por mim apon~ 
tado, mostra que. existe algum problema a preocupáMlo. 

Quero assinalar o meu respeito a S. E~~ como por qual
quer representante do povo, eleito para o Congresso NacionaL t-
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Não vOU n1e:cicioria·r as P~lavras· que consiélE:ro inadequa· 
das a outro·parlamenta~ para· dirigir·se ~-um lfie'f11bro do Con·~ 
gresSo-NacionaL ~spero )ip~rids _qUe ~~ja :cbtrrprido o dever 
d~ C?n~re~so NaciOnal de apuqu,,coroplet~m·ente, que conti~ 
nuo apontando. . _ · · ' 

Espero, ~i~~rain~~te·, que o -Ministro Ri~rdo Fíúza refli~' 
ta melhor sobre as suas palavras e sobre as razões que o 
levaram a ser Relator da Comissão Mista do Orçarirento, pois, 
~o i em fu~çã:o. de eu ter ~umprldo _com o meu.deyer, apontando 
uregulandades na forma como procedia O' ex"'iRelator·Geral, 
que S. Ex~ foi guindado a esse posto. substituindo o Deputado 
João Alves. Dáda a relevêncí~ dos documentos ~que compro
vavam o que eu falava~ todos• eles se tornaram objeto de. 
inquérito policial, hoje aberto por decisão do Proc_urado-Geral 
da República, a pedido do Deputado José Genoino, então 
Líder do PT, e de mim próprio. Esse inquérito ainda não 
terminou. · 

Sr~ PF~;;_idente; aquilo que nOrmalmente apresento sobre 
problemas ~~mo dinheiro dQ ppvo, non11a,I:rp.~nte o faço com. 
P""Ovas. Esse é outro exemplo"! Portanto, penso que o poVo 
brasiieir_o saberá, avallai o procedimento destenlperado, nesta 
tardet do Ministro RiCãrdo Fitlia', · · ~ ~ ~ - · · 

MuitO .obrigado, Sr.'PieSidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - C<lncedo a palavra 
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. ' 

·o SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, s~~ _e Srs. Senadores, 
a miSéria· social tem sido o logotipo iitfarriãfité d-Õ chamadQ 
TerceirO Mundo: mundo dos pobres~ a comunidade interna-. 
clonai das Nações deserdadas da fortuna do desenvolvimento _ 
e do saber. Entretanto, nobres Colegas~_~ .cada dia conven~, 
ço-me mais de que é possível conviver com padrões de desen~ 
volvimento econômico mais modestos diante das nações ricas, 
longe da chaga da pobreza e dos grandes desequilíbrios sociais. 

Esses desajustes, se por um lado refletem cenário em 
que os países· que o exibem 'São presas da ganância materialista 
dos mais ricos~ por outro lado representamt em grandeza tal R 

vez mais intensa:, a crueza e a perversidade dos seus desequi~ 
li'brios internos. - - · _ 

É em torno dessas idéias que gostaiia de tecer algumas 
considerações aos meus nobres Pares1 sem perder, é claro, 
a visão brasileira da auestão, o modo próprio como podemos 
tratá-la. 

Dígo isso porque estoifconvencido da existência_ de amplo 
espaço de ação política que nos cabe ocupar, Visando à extin
ção da miséria social em nossa sociedade. 

A pobreza está indissolu.velmente associada às questões 
ambientais, sem que, entretanto. se possa determinar-lhe um 
sentido exclusivo de causalidade,, Segundo essa afirmação~ 
de caráter geral. vão·se verificar as duas formas principais 
de associaç!o eritre a miséria social e o meio ambiente: a 
dese-rtificação de certas regiões povoadas, como os espaçoS 
semi-árldos, e a vergonhosa convivência u.rPana entre a pobre~ 
za e os espaços poluidores, sobretudo pelos resíduos tóxicos 
nas águas e na ·atmosfera. e· a total ausência de saneamento 
básico e de higiene pública. · ·~- -

Em ambos os casos identifica-se, com fàcilídade, a exis~ 
téncia de um traço de uníão entre meio_ambiente e pobreza, 
configurado tal eixo na falta de educação e no eterno afasta
mento governaníental da universalização de programas sociais 
mais convenientes. · -o--

As_ duas ·rorm.as associat~vaS ,cÇ>pt fr~qüêiiciá também se 
U:ném pelo vinvulo do fluxo migratório ·que·Se dá das zonas 
seini~áiidas para os grandes centros urbanos_, ~gr:avando. ainda 
ritãis, o qUadro de miséria das cidades. 

Fosse madrasta_ a natureza, impe~eá~el ã ação inteli~ 
gente do homem; fosse o semHrido in~bQ,dável pelo avanço 
tecnológico ou por simples ações políticas de .caráter redistri
b~.Jtjvo, eu calaria a minha yoz, Sr. Presidente~ o meu protesto 
que, com toda a probabilidade. representa o pensamento da 
maioria çlest4 ilu~trç Assembléia. . 

Mas tal determinismo não el.iste j aliás~ como em tudo 
na criação que não se refira ao i~stan~e da morte. E digo 
instante da morte, Sr. Prêsídente, porque 1 sem a associação 
desse fenômeno biossodal ao tempo, não .se pode falar, até 
mesmo. em deieiiníiílsn1ó dessa ·principal transformação que 
nos atinge a todos. Se exíste algo que a ciência e a tecnologia. 
junto ã História, claro, tem~nos en-sinado, é_ que a ação humana 
alcança tudo que é criado; transformando os seres e o ambiente 
onde eies labutam. . . . 

'Se ~siiD é, ·srs, Senac:lores, por que'rlos calarmos diante 
da rudeza e das agruras das secas nordestinas e da miséria 
social que-nos envergonha diante do.inundo e, sobretudo~ 
perante nossa consciência de políticos? É possível modificar 
esse quadro com as ações políticas pertinentes, agregando 
re-cursos financeiros e a cooperaçã~ internacionai, num esforço 
patriótico para uma substancial redução desse quadro entris
tecedor. 

Não estamos tratando de possibilidades, de conjeturas, 
maS de ação ad-equada sob o respaldo de experiências bem 
suCédidas. 

A irngàção aliada à educação do hoinem e o -uso do 
solo sob a égide dos i~'têre~Sses da coletividade são os dois 
ritec~nismos fundamentais da recuperação económica e social 
das regiões semi-áridas e de suas miseráveis popUlações. 

Mas Q que se vê, em nosso País. é a perenizaçá<ilãmen~ 
táveJ de uma política atrasada. Distribui cestas básiéas sob 
o cri v o do coronelismo máis cruel do que as_ famosas frentes 
de t~balhO. É fonte de corrupção, seja por desvio de recursos, 
seja pelo uso da mão~de-obra em benefício exclusivo dos pode .. 
rosos. 

No âmbito urbano, vê-se a omissão governamental no
isolamento politico das comunidades mais carentes) ç;omo se 
fosse possível ao Estado omitir-se diante de seu dolorido ela· 
more pedidos de socorro. Agrava-se o quadro. como na capi~ 
tal do Rio de Janeiro, onde o crime organizàdo já substitui 
o Estado nas suas açõCs perversas de justiças·e de organização 
sodal que privile_giam o delito. 

Enquanto isso, gastam~se vultosos recursos em obras 
adiáveis. sempre super'áVa1iadas, 

_ Onde está uma política de emprego? Por _que a eterni~ 
zação de estruturas burocráticas~ eufemisticamente voltadas 
para o amparo ao menor carente. mas, na verdade, _ineficazes 
por abordarem de modo notQriameiJJe ~quivocado o grave 
problema da infância abandonada? Já se sabe que o total 
dos gastos em assistência social no Brasil~ se traJ;Isformado 
em uma poHtica adequada· de a!nparo às famílias· de baixa 
renda, levaria à acentuada redução da miséria sOc~ál, sobre~ 
tudo à urbana. · 

Falta. assim Sr. Presidente, decisão política nos diversos 
níveis da administração pública e na coordenação de esforços 
da sociedade para alcançar. efetivà e eficazniente·. ·problema . 
da pobreza em nosso País. - · 
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Iremos discutir _e ;a j~nhq,_r;a hooro_sa P?~i~q pe _an.fi- Meu apelo, pois, às autorid,adt;sJe9-~~ai~, est.aP-uaís e mu-
triões~ as questôé;s 1 ambientai~ e o_ se~, ~Dtf<:l~~~m~nt9 c.;om _ ·nicip·ãís para.q4c busquem sól~~C?es,cri,a:tiv;;t$ capa~~ ,ct_~ _cop~ 
o desenvolvimento econômic6 e socíãl. "Choveremos nõ Uio-· duiir ao inadiável _ajus~e d~ P~le,rivos .. S6 com i~~~. re~&~a.r~ 
lhado"- permitanl--íne;n-óbres oolCgas, usani .:expresão Chul? dar~o os superiores inte.resses ~Jfl jogo. . , . . ,_. . 
-porque,senãopddemosnegarac6mplexidadeda~questões ·' Afinai. OS Cíáadãos pagam impostos para u~ufniir~m de, 
ecológkã.S e da pópuhição que demandam inadiá~<;i'~Jl acordos _bom_ s~JVi~(l'_público. Náo para assegurar empregos a buro-
intetnacíonals, têinOs a_i:tui) em nosso ptóprio- (p.iíntâl, amplo Crã.'tas e lucrO a- enlpretteiras. 
espaço decis6r[o -para tratar de noSsaS ·vergonhosas Jrtazelas Era o 9u~ !inha a dizer. Muito obrigado. 

internas. Se à comúmdade das nações civilizadaS cabe discutir . , 0 SR. PREsiDENTE (Bení V eras)_ Concedb a pala 'ira 
as regras universats'de ctmtrole do fneio ambiente, a nOS br:asi-- ao nobre Senador Marco Maciel. , 
leiros cumpre a tarefa intransferível da rev~rSãO do inaceitá\'el 
quadro da miséria_sooial. · 

É por essa via que. o Brasil pode. oferece~.ãS riaçõei.do 
pJaneta sua maior contribuição~ a :do pri~Je,giar os i~tetesses 
da maioria na contrução Be um mundo maiS JUsto, m_ats l'!uma· 
nitáriO ·e> por ·quê 'nãó- diZê-lo,. SCguindo nossa índole cristã, 
um mundo mais fraternal. 

Muito obriga~9.', · : 

o SR. i'RESIOENTÉ (Beíli Veras)- cOnc~dQa palavra· 
ao nobre Senador McfrciO 'Lacerda. · 

. . . - ' 

O SR. MÁRCIO .LAI::EROA (PMDB -1ft: Pro'!!'ncia 
o seguín~e discurso:) '_:_.,sr. Presidente, Sr"'~ e. ~~s. Se~ado~es, 
os produtores de Mato-Çrosso estão seriariieh~e-prêoCúpãd~s 
com o escoamento -de ~'U<f produção. Em especial os do Mumw 
cípio de Brasnorte; que.náo consegue-m -sequer pagando 
fretes mais elevados que··os- do mercado -um caminhão 
para transportar sua riqueza. . · · -. 

N~o e para menos. Considerando o .estado precárí9 e:ríJ., 
que se encontra o trech<: da ~strada Pox:to ~~ndo N~?vq/Bras~ 
norte s6 um louco · arnscarm a própna. VIda e a segurança 
do ~ro em troca· de frete. O alto Cústo de manutenção 
do veículo e o tempo gasto no transporte desencoraJam a 
aventura. E os pro-dutores, ilhados, ali enterram suas esperan_~ 
ças-, ·ou ali morrem. _ · ~- -- · · · 

Assiril Sr. PreSidente, vivemos um enorme paradoxo. 
Enquanto'~oniemorainos a safra ~gríc~lã. de_ i992, defronta'~ 
mo~ nos com· 'O risco· fcill -de perder çonsiderável parcela da 
produção,, por falta de estradas bá$icas ou vicin~iS,. ap_t_~_s· a 
receber tráfego pesado c intenso. ~-~ ~-- ____ ... . __ _ 

A crítica -situaçâo·-da iCde viária do Estado configura 
problema de enormes reflexos económi~os e soê1~-.~o .dese~tí~ 
mulo a novos investimentos desenha um cenáno sombno: 
empregOS devorados, empresas ameaÇadas, doses de incerteza 
no futuro de todos. 

Sr. Presidente. este é o Pais do camillhão.Optamos pela 
artéria r'o'doviária para desenvolver as d_i~ere~tes regiões. ~e:_~:
soas e mercadorias têm que ser transportadas para con~et11.ar 
a malha de tranferências.capaz df: movimc~tar ?_SiStema d~ 
trocas. 

Constitui pura ignorância ou má fê pensar que, no Brasil, 
onde já se t€:Ve por lema "governar é abrir estradas" fé possível 
lograr o d~~envolvimento-sem ·um siste-mâ ~dequ~do_ de rodo~ 
vias ·que pep:rtita o transporte da mercadona. . . 

Impõe~se, pois, dar ao escoamento a lll:esma_ 1mportânci_a 
que se dediCa à produção. Identificar ns·pontos de estr~;:tgu
lamento e pôr em prática medidas _urgent~ de recupe~ação 
e meihori'a- das estradas brasileiras é a receita. para- elevar 
a produtividade e dímjnuir as perdas da produção ~gríc9J_a. ~• 

S6_ assím o campo continuará a ani111at: -ª- ecõn-õmi?~ a 
injetar otirriísmo nestê·sraSil effi Crise, com produção em que~ 
da e desemprego em alta. -

''- . 
.. O SR. 1\lARCO MACIEL (PFL- PE.:Prónuncia o se· 

.guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores; em 
depoimento prestado na semana passada nesta Casa~ o Mínís~ 
tro Adib Jatene dissertou sobre a questão da cólera que tanto 
preocupa o no.sso Pafs~ __ 

Disse,. inicialmente~ S. Ex~: ~ _ 
: , u A epidemia :rtão conhec~ fronteiras. Pratica~ente .todos 

_osJ;>aises na t\.m~rica do Sul. fo.r~m atingidos. ,O Perq chegou 
a ·ter, no ano pa~ado, mais de' 300 mil <;aWs e no. presente 
ano já notificou, mais de 80 mil, .~ó in!çip de. abtil. de 199~, 
já lifl:v.ia atingfdo -o Brasil na fronteir;,t com o Peru, após d1~s~-. 

. minar-se pelo Equador e Colômbia. E&tava estabelecido que 
a introdução da doença em qualquer País não podia ser evi
tada. 
- No mês de julho de 1991, a cólera atinge o Médio Soli· 
mões na cidade de Tefé e, em outubro, houve transmissão 
autóctone na cidade_ de Manaus. A epidemia, sempre transpor~ 
tJ!<Ia pelos barcos dos rios amazónicos, atinge o Estado. do. 
A~t~apá. Através .do comércio ,da ,costa marítima ·entre o ~Pará 
e o Maranhão, atinge este Estado até as baías da Ilha de 
São Luiz no ínicio de 1992 .. 
_ _ No fiUal do mês de janeiro do corrente ano, provavel

mente: transportado pelos comerciantes de redes e madeira, 
"<Lvibrião contamina a bacia no Rio Ipojuca, na cidade de 
Bezerros, na Zona do Agreste Pernambucano e o Vale do_ 
Rio Piranhas a partir da cidade de Pato' na Paraíba. Aluai· 
mente~ atinge os· estados nordestinos do~ Maranhão, ,ceará. 
Rio Grande do Nane, Paraíba, Pernambuco, Alago as e Bahia. 

-A-Epidemia, no corrente. fl!-êS, possui três cenários distin~ 
tos~ Há tendência de aUmento do número de casos no Nor
deste, estabilização nos estados da região Norte, e nos demais 
estados s<fmente bá notificação de casos importados de outras 
regiões. - -- - - - - - -

A introdução da Cólera. no Brasii, tem yandes reper~ 
cuss6es nas áreas· de desenvolvimento económico e sociaL" 

Depois desse histórico, o titular da Pasta da Saúde passou 
_a discorrer a respeitO da epidemia no Nordeste; espétfalmente 
no meu Estado - Pernambuco. 
--·.Mais adiante o Ministro Jatene. com inteira prOcedência 
--e Isso, deve constitUir- motívo ·para cuidados especiais -
afirmou: 

._,A cólera ê uma doença da pobreza e atinge ba~icarii~!l~~ 
-- os gntpamentos sociais que vivem em grau de extrema pobre

za,-·s-em habitnção adequada. e eis o que pretendo destacar 
- sem oferta de água tratada e esgoto sanitário. as camadas 
de baixa renda e de pouco nível de escolaridade~ 

Tal análise me leva à tribuna para fazer algumas conside
raçõeS a propósito d~ importância ·do, saneame:~nto _ b~siço t;" 

atuaÇãq que dispensei como-Gõilernador ct7 Perna_mbuc~ à 
quêstão. Por isso desejo registrar o que d1s7e. a propósito 
do tema, o engenheíro Arthur Lopes de ArauJO, que durante 
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4 anos, a meu convite, exerceu as funções de Secretári<i dt;:" 
Saneamento e Obras dQ Estadot em entrevista à irilprensa-
recifense.. , 

"Antes de tudo, deve~.se ressalta_r que o. conceito de sanea~ 
mente básk'O implica automaticamente ações de abastecimen:
to d'água e esgotamento sanitário. Sendo qúê: o abastecimento 
de água potável ãs populaçõ"" é necessarill:mente uma àção 
de governo, daf seu caráter prioritái"ío. Já o esgotamento pode 
ser feito, não Obrigatoriamente através de tJ!f\a_ rede pública 
de esgotos sanitárioS,-mas também atravéS- ôe soluções indivi
duais~ taiS como as fossa.s 4omiciliares _cooiUits ou ·séptica!?, 
res511lvadas as limitações diJaqas pelo nível do lençol freático, 
emalgun$casos." ~-· ,,. ____ ··-- ._. 

No meu governo, dois- dos mais iniportarite·~- niühiclpib~f 
do Estado, que não dispunham de esgotaniento.:ia.Uitário~-:PàS~ 
saram a tê-lo: foram con~luídos e inaugurados o sistema de 
esgotos de Olinda (1 • Etapa), na Zona None da Região Metro· 
politana do Recife~ c o de \'itôrla de Santo Antão. , 

É importante ressaltai qu.e durante minha gestãO deix.ei 
todas as sedes ,municipais com obras de abastecimento d'água, 
bem como alguns distrítóSUripôr1<1il:tes. Em te_rrnos de abaste
cimento, devem ser dcsúléàdos: sistema do ruo Orob~ para 
suprimento d_as cida®s de Surubim, Salgadi_nho, Passir!l e 
Cumaru, e reforço do sistema de Boru. .Jª(diro, sitem~ do 
Rio Cursaí para abastecimento. de Carpina. TtaCUnhaém, La
goa do Carro, Paudalho, Chá de Alegria, Feira Nova e Lagoa 
do Itaenga; sisteina da Barragem Bitury, para abastecimento 
de São Bento do Una c Lajedo; sistema fpariemíriha, para 
abastecimento de Cimbt:es, Alagoinha e Vtla de Ipanema e 
ampliação do abastecimento d'água de Pesqueira; duplicação 
do Estação de Trata.rni!:rito de Tapacurá; 'sistemas para abaste
cimento de Terezinha, Brejão; Paranatama, Capoeiras:;Juca
ti, rtacatu, Jurema, Jupi, Calçado, Ibirajuba, Uiteporã (Boni
to), Cruz rle Malta, Nascente, Gergelim~ Lagoa de Barro, 
B.od_o_có, novo _sistema de Araripina~-Morais, Cedrot Fátíma, 
Brejinho 1 Afogados da In,gazeira!Tabira, Jqaquím Nabuco, 
Sítio dos Nunes~ novo sistema de Triunfo> Btúque, Tupanà
tinga, Itaíba, Caraibeíras, lbimirim, Correntes, Solidão~ Gua~ 
rani; duplicação do sístema de abas_tecimento de Arcoverde, 
com a -construção de uma nova adutora· e duplicação da estação 
de tratamento; e projeto do sistema Botafogo (construídO 
posteriormente). - - - --

Para a implementação destes sistemas foram construídas 
as seguintes barragens, com a aplicação, inclusive, de recursos 
do Projeto Asa Branca: Barrinha (Cedro), Nossa Senhora 
de Lourdes (Solidão), Bahhetro (Jurema),luteporã (Bonito), 
Terezínha (Terezinha), Mulungu (Bufque), Serrinha (Breii: 
hho), Cursai (Paudalbo), Capoeiras (Capoieras), Santa Filo·. 
mena (Ouricuri), Palmeirínha (Rio Orobó), Triunfo (Triun· 
fo), Ipaneminha (Pesqueira), Boa Vista (Sain!). e início da 
barragell! de Brejão (Bezerros). · · · -

Estes oo_mentários tomam~se especialmente rm.portantes. 
nos dias atuais, quando o povo de Pernambuco enfrenta um 
surto de _cólera, embora pequeno e s ob controle das autori
dades sanitárias do Estado, e para que ele esteja bem infor
mado sobre o bom uso. que foi feito dos recursos-destinado.s 
ao setor de saneamento básico em nosso Estadq, no quadriênjo 
em que o Executivo pernãmbucano esteve em. m\nhas mãos. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Bení V eras) . Cqgcedo a palavra 
ao nobre Senador Almir Gabriel. -

O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB ~~A. Pronuncia o 
se~inte discurso.) --sr. Presidente, S~ e ~rs. Senaqo-r:es, _ 

ao _dia ~ de,japeiro, em sessão dest~ Egrégia ç:asa, alertei 
o Congresso Nacional e as 3;t~torídades biasíieiras para as 
çond'çó~, injustâs e para a:s dfêunstâncías deploráyeís~ repu]~ 
sivas até. em- que foi preSO e está sendo _julgado. na Suíça, 
o brasileirQ SebastiãO- Hoyos - acusado de unir~~e a uma 
quadrilha e faciliar o assalto a uma agência bancária naquele 
pafs. Volto agora a esta Tribuna para novamente denunciar 
a farsa de que está sendo v{iima esse noSSo concidadão e 
para, mais uma vez? concitar h_(issas_autoridades- contando 
pata isso com o apoio dos· par[ãinentares e mesmo da opinião 
pública - a tom.arem uma pósiÇã"o" tnais enérgica1 firme é 
decidida sobre a questão, levando nosso veemente protesto 
à diplomacia~ aos tribunais e aos governantes helvécios. 

· - Essa miilh-a ifiSístênda, ·srs. Senãdôres, decorre do fato 
de_ estarmos P.resenciafldo a tranlitaçâô'de um processo judicial 
eivado de vícios, manifestamente teilderidóso - a ponto de 
merecer o repUdio de numerosas organizações- internacionais 
~ e, em mui~os aspectos, obsc;:uró. De~~~' tam~m, do 
fato de eu estar a cada dia mais convicTo da íriOçência de 
Sebastião -Hoyos, que, aparentemente·, foi escolhido como 
bode expíatório para que o envolviriiento'de pessoas influen~ 

tes, eventuais falhas no exaltado sístem.a de segurança dos 
bancos suíços, e outros interesses escusos não venham à tona. 

Para melhor compreensão do caso, ·rememorei em breves 
palavras o infausto aconteçime.nto em_ que Sebastião Hoyos 
(oí casualm~Qte envolvido. Antes, no entanto, direi quem 
é es;:;e cidadão que, embora vivendo fora do Brasil há quase 
trinta anos, jamais renunCiou-a sua-nacionalidade~ e jamais 
deixou de_ atender seus compatriotas que o procuraram nesse 
longo exílio. 

Casado, pai de três filhos e duas vezes .avó, segundo 
filho numa f"lllília de 10 irmãos, Sebastião Hoyos, 57 anos, 
nasceu em Santarém, no Pará. Estado que tenho a honra 
de representar nesta CaSa. Muito cedo mudou-se para Belém, 
onde veio a participar de movimentos estudantis e a filiar..-se 
ao Partido Comunista Brasileiro. Trabalhoy_ na Secretaria ele 
Viação e Obras, foi dele ga9-_0 do Sindicato dos Petroleiros 
e engajoU-se na luta pela implantação da reforma agrária, 
especialmente nas terras próximas à Rodovia Belém - Brasí
lia, que considerava promissora para os projetes de assenta
mento. 

Com o golpe militar de 1964, deixou o Brasil, iugíndo 
num barco de pescadores e refugiou-se na Guiana, onde parti
cipou dos movimentos políticos em favor da independência 
daquela colónia. Durante esse tempo foi procurado por muitos 
dos seus compatriotas, que lutavam contra a ditadura no Bra~ 
sil, e ali procuravam amparo. Recebia-os em sua casa~ com 
toda sua limitação de recursos, e os ajudava a·encbntrar algum 
emprego, não tendo jamais fal~do à hospitalidade. 
. Assim viveu Hoyos por sete anos na Guiana, com a mu-
Iher e os filhos~ até que um certo dia, por conta do seu envolvi
mento nos movimentos pró-independência, foi seqüestrado 
por militares franceses. mantido incomuniCável em-uma prisão 
parisiense, e posteriormente obrigando a mudaNi:e para o 
interior do país. Com a ajuda de amigos conseguiu fugi:[' da 
França e refugióu~se na Suíça, onde reecontrou~se com a mu
lher e os filhos e viveu por 20 anos sem cometer qualquer 
deslize, 

Na Suíçat Sr. Presi~ente e Srs. S_enadores~ Sebastião 
Hqyos jamais envolveu~se com a polícia ou a justiça, mesmo 
tendo trabalhado, a partir de 1991, nos setores de vigilância 
e transporte de valores da U nião_ _ _dos BanOOs Suíços. Ultima~ 
ineõte trabalhava Como mensageiro, e eventualmente, nos 
-- - -



Maiode1992 . DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feíra 8 "3U65 

dias de folga, complementava sua renda com trabalho de vigi
lante. Assim viVeu tranqüíló~ sem problemas, até o dia 25 
de março de 1990, um domingo. Naquele dia, convocado a 
substituir um funcionárío doente, Hoyos, sem o saber, iniciava 
sua longa e kafkiana desventura. . 

Naquele diat HoyOs, CO:fllO, di~,,sybs.titufa_uffi ·vl$ilante 
doente, na condição de guarda auxiliar~ quando o banco foi 
assaltado por um quadrilha de cinco bandidos. Agredido pelos 
assaltantes, ficou desacordado, tendo sofrido traumatismo crâ
nio-encefálico e outros ferimentos, de acordo_ com. o laudo 
médico. Tal agressão provocou-lhe at~ perda parcial da audi
ção, o que o levou a tratar-se com especialistas. Apesar dos 
golpes recebidos, Hoyos pôde descrever para polícia os assal
tantes, visando à confecção dos retratos falados ... · 

Desde o seu primeiro depoimento, Sebastião Hoyos man~ 
teve-se coe_rente. confirmando sernpre o teor de S\lâS declafa:' 
ções. Entretanto, fcii acuSado por um dos assaltantes d~ ter~lh.e 
fornecido infonnações sobre o sístema de alarme do banco, 
Sobre não haver qualquer evidência dessa atitude; os depoi
mentos do .assaltante são ccntradit6rios e até mesmr suspeitos, 
dadas as suas ligações com pessoas que ocupavam cargos proe-
minentes na Un_ião s:los Bancos Su.íçps. . . . 

Com férias marcadas para 29 de março a 27 de abril 
daquele ano. Hoyos teve de cancelá~ las e permanecer na cida
de. Mas acabou sendo detido C!Jl con~eqüéncià de um depoi
mento suspeito~ em muítós pontos ob...scnro~ e sem fUndamento 
em provas materiafs, Desde então. encontra-:Se preso em 
Champ DoUon, naquele país. apesar do::; protestos dos familia
res. de autoriclades ~rasileiras e até de or.gani~~o~s ~~erna
cionais, que não se conformam e9m as irreguiariQades e arbi~ 
trariedades que se vêm observando no pro<:esso contra }ioyos, 
os quais configuram uma autêntica agressão aos direitos hum;,\: 
nos. 

O comportamento do Judiciário suíço, espeélficamente 
nesta questãOt Sr. Presidente e Srs. ~nndores. faz cair por 
terra o bom conceito de que desfruta aquela Nação na comuni
dade internacional. O Sr. Sebastião Hoyos, por dois meses 
após sua prisão, foi mántido incomuniçável e sem direito a. 
constituir advogado para fazer sua defesa. Até hoje não foi 
sequer ouvido em jufzó. tendo sido a~nda prejudicado !!m 
o~tros aspectos. entre os quais podemos citar a recusa das 
autoridades judiciárias em reconstituir o ãsSalto, e a inexis~ 
tência de uma acareação na qual fossem colocados fren,te a_ 
frente ele e seu acusador. 

O processo em que está envolvido Sebastião floyos con
tém muitos outros vícios. mas trata~se de pormenores jurídicos_ 
cuja citação. no momento, seria fastidiosas. As falhas e arbi
trariedades -são tão gritantes que deram origem ,A ~nstituição 
de dez comitês de ,solidariedade no Brasil, itlém de suscitar 
protestos~ como disse, de organizãções inúànacionais que de
fendem os direitos humanos, e da própria associação dos advQ
gados suíços. Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, além da 
liberdade de um indivíduo- e_ esse já é p ~u bem suprenlo, 
o maior valor de que pode desfrutar -, está em jogá~ aíilda, 
a afirmação do Brasil como país soberano, que respeita e 
se 'faz respeitar na comunidade das n~~es;. e estão em jo_go; 
também, o valor e o conceito (,ia própria Justiça, instituto 
indispensável à vida harmónica e ao bem-estar individUal e 
coletivo na socieda_de civilizada. 

Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Seil.ádores, _quero dizer 
que, embora_ convicto da il)ocêucia de S~bastiã~ _Hoyos, não 
reivindioo a sua libertação, !!las a oportunidade de um julga- . 

mento justo e a chance de defesa. Confio em que as autori~ 
dades_ brasileiras se empenharão em d_e_fender os interesses 
do nosso ·coucid,a.dão, e acredito que a Justiça helvécia, ao 
finai do julgamento, acabará por sanar os vfci<>s do processo, 
por restabelecer a verdade e por libertar Sebastião Ho::~os. 

Muito-obrigado! 

. O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)-Nada mais havendo 
a tratar. a Presidência de$igna para sessãO 'ordíriáfia~ de áiiianhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' li5-COMPLEMENTAR . 

(Em regiine de. urgência, nos termos do 
art. 3:Í6, c, do Regimento Interno) 

Votação, em tutn<? únicó: d9 Ptõjéto di Léi da Câmara 
-··n' 125, de 1991-Complementar (n'60.389, na Casa deorige!ll), 

que disciplina os Jiniites das despesas com o funcionalismo 
públicó, na forma do art. 169 da Constituição Ee.deral. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-ll' pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 2• pronunciamento: favorável à Eme~tda <le Plenário. 
(Depenaeíidõ de votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgéncia.) · · 

--2-
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO DE DECI!,ETO LEGISLATIVO 
N• 15, DE 1988 - - . 

__ Di.s~ussão, em turno único, da tedação fmal {oferecida 
pela Comi;;são Diretora em seu Par~cer n' lQl, de 1992) do 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 15 de 198.8 (n' 20/88, na 
Câmara dos Deputados)~ que aprova o texto da Convenção 
n• 154, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
sobre i:Q,centívo à negociação CQletiva. adotada, em Genebra, 
em 1981, durante a 67• Reunião da Conferência !nremacional 
do Trabalho. ·· 

-3--
REDAÇÂO l'INAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'll,DE1992 

DiscUSSão) em turno úntcot da redação final_(oferecida~ 
pela Comissão _Diretora em ~eu P;uecer n• 10(), de 1992) do 
Projeto de Decreto Legislativo n' 11 de 1992 (n' 11019i; na 
amara dos Deputados). que aprova o textp do Protocolo 
Substitutivo do Artigo VI do Acordo Cultural de ?3 de &etem
bro de 1964, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva dõ Brasil_ e o Governo da __ República do Senegal, em 
Brasilia, em 14 âe fevereiro de 1984_ . . 

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Está encerrada 
a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 18 hqr~ e 50 mimitos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 167, DE 1992 

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe• 
têncía regimental e regulamentar, em conformidade com a_ 
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato· 
da Comissão Diré!Ora n• 2, de 4. de abril de 1973, e tendo 
em vista "O qu<f"eOíiSta do Processo n" 19.425/91*0, resolve, 
alterar o Ato desta Presidência n• 145, de 1990, publicado 
no DCN ,Seçã() II, de 3-7-90, para manter aposentado, vol<Jn
tariamente, VICTOR REZENDE DE CASTRO CAIADO, 
Assessor Legislativo~ DAS-3, efetivo~ do Qtladro de Pessoal 
do Senado Federal, Parte_Especial, nos termos do artigo 40, 
indsó III, alínea a, da Constituição da República Federativa 
do Brasil, combinado com os artigos 67 e 186, i,nciso III, 
alínea a e 193~ da Lei n?8.112, "de 1990~ no cargo em comissão, 
símbolo SF-DAS-102.3, com a opção pela retribuição do cargo 
efetivo de q~e: -~rata_ p ~rtigt? _2:. ~ ~' da ~ei p~ 6.-323176~ 
§ 2~, artigo 3», do Decreto~Lei ~" 1~445/76>! altera~o pelos 
Decreto-Lein'' 2.270185 e 2.365187, aplicados no Senado Fede· 
ral pelas ResOluÇões llF n' 7, de 1987 e 198; dé 1988 e artigo 
11 da Resolução SF no 87, de 1989, bem assim com as vanta· 
gens da Resolução SF n' 21, de 1980, a partir de 14 de nevem· 
bro de. 1991. com proventos integrais, observado o dispostCL 
no artigo 17, inciso XI; ~a Constituição 'Federal. , 

Senado Federal, 6 de maio de 1992. - Senador Mauro 
Benevides, Presidente. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 42, de 1991 (n• 1.371/88, 
na Casa de origem), que proíbe a comercíalização de medica
mentos -cuja fabricação ou venda foi iilterdH:ada no País de 
origem: -Sessão: 9-4-92 ( 49) 

-,Projeto de Lei da Câmara n' 93, de 1991 (n' 4.819/90, 
na Casa de origem)t de iniciativa do Ministério Público da 
UniãO, que cria cargos de Procuradores do Trabalho de 2~ 
categoria~ Cargos efetivos e e-m CoinisSãO. e dá outras provi
dências, no âmbito do Ministério Público do Trabalho. -
Sessão: 22·4·92 (57) · · · · 

-Projeto de Lei da Câmara n' 114, de 1991 (n' 2.214191, 
mt Casa de origein), dé iniciãtfva do Superior Trlbunat de 
Justiça~ que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal 
de_ Primeiro Grau da 4" Região e dá outras providênciaS. --
Sessão: 23-,4 .. 92 (58) . . 

-Projeto de Lei da Câmara n' 31, de 1991 (n' 4.618/90, 
na Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a Lei n• 5.700; de 1' de setembro de 1971, que 
dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil d(!S Símbo!os 
Nacionais, -Sessão: 23·4-92 (58) 

-Projeto de Lei da Câmara n• 21, de 1992 (n' 2. 745192, 
na Casa· de origem)t de iniciativa do Presídente da República, 
que dispõe sobre a antecipação de reajuste da remuneração 
dos servidores públicos federais. -Sessão: 23-4-92 (Extraor-

SECRETARIA-GERAL DA MESA dinária:) (59r . 
- Prójeto de Lei da Câmara n' 108, de 1991 (n' 1.99fl89, 

-- -- - , ·~ , __ . na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a criar 
(RESENHA DAS MATÉIUAS APRÉCÍADAS uma escola agrotécníca federal no Municípoio de Araguaína, 

DE 1' A 30 DE ABRIL DE 1992 .. Estado de Toeantins e dá outras providi!ncias. - Sessão: 
ART. 269, 11 DO REGIMENTO.!NTERNO) 30·4-92 (66) . 

Projetos aprovadOs e envilldos à sanção' . · ~Projeto de Lei da Câmara n' 118, de 1990 (n' 5.3,29190, 
- Projeto de Lei da Câmara no 11, de 19lJ2_(n' 2.592/92, nà· Casa· de- origem); de iniciativa do Tribunal Superior do 

na CaSa de ori~em), -quê -~ispõe sobre os venciffieritos dos Trabalho~ que cria Junta de COnciliação e Julgamento na 4~ 
Ministros do Súpremo.Trioútíal Federal-Sessão:2-4-92(Ex· Região da Justiça do Trabalho e dá.outras providéncias. 
traordínária.)(40) · ·· Sessão: 30'4·92 (66) 

-Projeto de Lei da Câmara n' 12; de 199:2 (~'2:613!92, Projetos aprovados e enviados à promulgação: . 
na: Casa de origem),-qU~ (!is):>õe- &ibre os vencimentos dos - Projeto de Re-solução n" 131 de 1992~ apresentado pelo 
MlriiStros dõ SuperiOr TribunaJ de Ju~tiça.dos Juízes dos Trí~ Senador Élcio Álvares 1 como conclusão do seu Parecer de 
bunais Regiónais Federais; dos Juízes FederaiS e dçs)uízes Plenário, que altera a alínea d dos itens X: e II do. artigo 2? 
Federais Substitutos.:.._ Sessão: 2'4·92 (Extraordinária.) (40) da Resolução n• 83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado 

-Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1992 (n' 2.614/92, Federal. -Sessão: 9·4·92 (49) 
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos Projeto de Decreto Legislativo. n'. 25, de 1992 (n' 
Ministros. do Superior Tribunal Militar e dos Juizes da Justiça 163/92, -na Cã:in~a dos Deputados), que aprova os -instru-
Milítar Federal. -Sessão: 2-4-92 (Extraordinária.) (41) mentoscontratuaisreferentes à doação ao Governo Brasileiro 

-Projeto de Lei da Cãmara n; 14,_de 1992,(n•.2.~15192, da importãt1cía de US$560,000.00 (quinhentos e sessenta mil 
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos dólares americanos) ou Y76.000.000,00 (seté.rrta e seis milhões 
Membros do Ministério Público dá União e dá outras provi· de ienes) pelo Governo do Japão. -Sessão: 9-4-92 (Extraor-
dências. :.._Sessão: 2-4-92 (Exíiaordlnaría.)(4i) · · · . · dinária.)(5o) 

-Projeto de Leí da Câmaran' 15, de.l99:r(n•2.~2iT9:i, · -Projeto de Decreto Legislativo n' 129, de 1991 (n• 
na Casa de o:iigenl), que dispõe sobre os velicimeptoS dos 62191. na Çãinara dos Deputados), que aprova o texto do 
Desembergadores, Juízes de DireitO, Juízes de DireitO Acórdo _sobre Cooperação Cultural celebrados entre o Go-
tutos e Juízes de Díreito de Tirritórlos,.iD.tegrãnies da verno da República Federativa do Brasil e o Governo da 
do Distrito Federal. -Sessão: 2-4-92 (Extraohlinária. República Po,.,,llar da Bulgária, em Brasília, em 25 de julho 

- Profetode Lei da Câmara n'16, de 1992 (n' 2:63!/9;!, ... !le l!l~lt -c"-'<'Sáo: 13-4-92 (52) 
na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos ~Projeto de Decreto Legislativo n' 131, de 1991 (n' 
Jlrfinistros .do Tribunal Superior_ do Tr-abalho, dos Juízes dos 63191, na Cttmara dos DeputadOs), que aprova o texto do 
Tribunais Regionaís do Traba~<?, ~.2.SJl!í~ PreSidentes de Convênio de Cooperação-Bilateral entre o Governo da Repú~ 
Juntas de Conciliação e Julgamento e .dos Juízes do Trabalho blief\ Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia 
Substitutos- Sessão. 2-4-92 (Extraordinária.) (42) na Area de Produção Animal, firmado em Brasflia, em 15 

-Projeto de Lei da Câm'\r• n' 38, de ).991_(n~ 5.394/85, de agosto de 1990. - Sessão: 13-4-92 (52) · 
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n' 4.886, -Projeto de Decreto Legislativo n' 132, de 1991 (n• 
de 9 de dezembro de 1965, que _regula as atividad_es dos repre- 64~1~ na .C~_m~r~ dos Depurados), que aprova o texto do 
sentantes comerciais autOnOmós, ·-·sessão: 9-4-.92- (49) Acordo de Cooperação p-anro :ApróVêitamento dos Recursos 
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Naturais e o Desenvolvimento._da Bacia do Rio Q.uaraf, cele
brado entre o _Governo da República Federativa do BraS-il 
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Artigas; 
em 11 de março de 1991. -Sessão: 14-4-92 (52) . . . 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 133, de 1991 (n' 
67/91, na Câmara l:los DepUtados), que aprova o texto do 
Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o- 9~~e~o ~a 
Romênia, em 13 de março de 1991. - Sessão: 13-4-92 

avaliaÇão dOs incentivos fiscais, snbsidíos e benefícios de na tu~ 
reza financeira, tributária e crediticia. ·(COmpetência 'fe·rmiâa-· 
tivií.j =-:Sessão. 2-4-92 (39) . .·. . . · 

.:_Emenda do Seriado ao Projeíó de Decreto t:gíslát!v6' 
w24, de 1983 (n°6183. nã Câmara dos D.eputad<JS), que aprova 
a correção do artigo XV, alínea b, do Acordo Relativo à 
Orgaõ.ii:ação Internacional de Telecomunicaçõês por S-atélite 
:--: INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20 
de âgósto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n• í!:l,, 
de 5 de dezembro de 1912, e prómulgado pelo Decreto n' 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 140, de 1991 (n' 74.130, de 28 de maio de 1974.- Sessão: 3,4-92 (44} .. 
27191, na Câmara dos Deputados) que aproV<r-o·texto do -Projeto de Lei do Senado n• 280, de 1991, de autoria 
Acordo-Quadro de Cooperação Fazendário~Financeirá, eele- do Senador Odacir Soares, que qispõe sobre a· c"riação e o 
brado~ entre o Governo da República Federativa do Brasil lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia, 
e o Governo dos _E_stªdos _Unidos. M~xipll)0\3, em Brasília, no Br~sil, e dá ~~rtas,providêndas. -Sessão! 64-9~ (~?) 
em 10 de outubro de 1990. - Sessã.o. 13-4-92 (~2) -Projeto de Lei do Senado n' 281' de 1991, de autoria 

Projeto de Decreto Legislativo n• 142, de 1991 (n' do Senador Odacir Soares, que dispõe sóbre á criação do 
36/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o .texto da Dia Nacional do Fotógraf-o, oficializa no Brasil o Dia Mundia' 
Acordo sobre a criação de uma Comissão Mista de Coope~ da Fotografia .. e dá outras providências. Se.s:são: 6-4-92 
ração, celebrado entre o Governo da República Federativa (45) 
do Brasil e o Governo çla República da Tunísia, em Brasília, -Projeto de Lei do Senado n• 203, de 1991, de a"toria . 
a 27 de novembro de l990. -.Sessão: 13-4-92 (52) do Senador Francisco J{ollemberg, que altera a I,..ei n' 6.368, 

-Projeto de Resolução n• 12, de 1992, de iniciativa da de 21 de outubro de1976, que dispõe sobre me<lidas d.e preven· 
Comissão Diietora, que altera 0 Regulamento Administrativo ção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de_substâncias 
do Senado Federal, e a Resolução do Senado Federal n" 86, entorpecentes ou que determinem dependência físíca ou psf.: 
de 1991, Sessão: 14-4-92 (Extraordinária.) (54) · quica e dá outras providências. -Sessão: 20-4-92 (56) 

-Projeto de Resolução n' 12, de 1991, de autoria do -Projeto de Lei do Senado n' 259, de 1991, de autoria 
SenadoLJJ.>J:ahy _Magalhães, .que __ estabelece princípios geráis -- do Senador Mauiício Corrêa, que determina a indisponibi-
de Processo Legislativo, e dá outras providências.- Sessão: lidade dos bens_da :vítima de St?:qúestro e de extorsão mediante 
20·4-92 (56) · . . .. .. . . seqüestro, os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá. outras 

-Projeto de Resó.lllSãO n• 14, de 1992, de il!iciativa da providências. Sessão: 20-4-92 (Decisão terntinativa.) (56) 
ComisSão de Assuntos E"CQ:t:)Qmkos .. que ãutorlza a ·uniãó -:-Emendas. do Senado ao Projeto de Leí da Câmara 
a celebrar contratos bilaterais para a reestruturaç-ão da dívída n" 73, de 1991 (n" 4.064!89, na Casa de origem), de iníciativa 
externa do setor público junto aos gove:mos dos países Credo- do Tribunal de Contas da União, que dispõe s0bre a Lei 
res e suas respectivas agências de crédito. -Sessão: 28-4~92 Orgânica do Tribunal de Contas da Uniã,o e dá outras provi~ 
(Extraordinária.) ( 63) .. dêncías. -Sessão: 23-4-92 (58) . . - . • .. 

-Projeto de Resolução n"' 16, de 1992t de iniciativa da - Ernêndas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmára-
ComiSsão· de Assuntos Econômicos, que autoriza o Gõverno n" 126, de 1990 (n" 1.854/89, na Casa.Qe Qrigem), de inidatíva· 
do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no merca:do, do Ministério Público da União? que cria a Carreira de Apoio 
através de ofertas públicas, Letras Finan:ceirãs do Tesouro técnico Administrativo do Ministério Público da~ União e seus 
do Estado do RiO -Grande Qo Sul (LFt-RS), destinadas ao cargos~ fixa os valores de v,encimentos, e dá outr~s providên-
giro de 83% das 47.769.443 LFT-RS, véncívels no·pnmeiro cias. -Sessão; 23-4-92 (58) 
semestre de 1992. Sessão: 30,4-92 (66) c · · -Emendas. do Senado ao Prpjeto de Lei da Câmara, 

n• 31, de 1992 (n• 2.747/92, na Casa de origem), de iniciativa 
Projeto-s aprovados e enviados à Câmara dos Deputados: do Presidente da República~ que dispõe sobre a política nado-
-Projeto de Lei dQ Senado n' 125, de 1991, de autoria na! de salários e dá outras providências. - Sessão: 30-4-92 · 

do Senador Mário Covos, ·que altera dispositivo da Lei n' (Eitiaordinária.) (67) 
8.024, de 12_de abril Qe 1990, que "institui o cruzeiro, disp'õe Requerimentos aprovados 
sobre a liquidez_ dos ativos finanCeirO$n e _dá Q!ltras provi- d , Se 
dências Sessão: 2-4-94 (39) (Decisão terminativa.) . ~ Requerimento n' 8, de 1992, e autona do nador 

Gerson Camata~ solici~ando~ nos termos regimentais, a trans~ 
-Projeto de Lei do Senado n' 182, de 1991, de autoria crição, nos Anais do Senado ·Federal, do artigo publicado 

do Senador Eduardo Suplicy, que obriga as instituiçõesfinan: · 
ceiras oficiais a_ divulgarem as éoncessóes ele_ çrédito subsi~- no jornaJ O Globo, sob o título HQ Escândalo do Café'\ 
díado. (Decisão terminativa.)_ Ses~ao: 2_4_92o (39) (Decisão ·. ·edição de 19 de janeiro de 1992. -Sessão. 2-4-92 (Extraor· 
terminativa,) c!ináfia.) ( 40) 

' -:--~equeri_mento n~ 11, de 1992, de autoria do Senador 
-Projeto de Lei ,do Senado n'!" 208, de 1991, ~ autoria Lourl~$-i Baptista, solicitando. nos termos regimentais, a trans· 

do Senador Iram Saraiva, que acrescenta dispositivo à Lei crição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado 
n' 8.036, de 11 de maio de 1990, "que dispõe sobre o Fundo no jornal Folha d< S. Paulo, sob o título "O Boné e a V assou-
de Garantia do Tempo de Serviço e dá o_utras providências" ra'\ edição de 17 de fevereiro de 1992. -Sessão: 2~4*92 
(Decisão terminativa.)- Sessão: 2-4-92 (39) (Extraordinária.) (41) _ 

-Projeto de Lei do Senado n9 238, de )991, de aut9~ia . . ~ Req_uerlfuentó n~ 24} de 1992, de autoria do Senador. 
do Senador Esp~ridião Amin, que estabelece c.r#é_ri.o ·para Pedro Simon~ solicitando; nos termos regimentais,- a tr~n~cri,;.' 
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ção, nos Anais_ do SenaQo Federal, do editorial ··G~erra ã 
corrupção", e do artigo "Revolução pela~ l).,orynalídade", am· 
bos publicados no jornal Correio Braziliense;_~dição .. de 20 
de fevereiro de 1992. Sessâó.':l-4:92 (Extraordinária.) (42) 

-Requerimento n? 29, de 1992, de 'aUtOria do Se:ó.ado_r 
Marco Maciel, solicitando~ nos termos· regimentais, a uanS,Cri~ 
ção, nos Anais do Senado~ dos artigos intituládos, respectiva· 
mente, "A avocatória é a Sa"ída". e "A crise·_do Judiciário"~ 
publicados no Jornal da Tarde, edições de 5 de fevereiro 
de 1992 e de 11 de fevereiro de 1992. - Sessão: 2-4-92 
·(Extraordinária.) 43) · • 

-Requerimento n? 37, de 1992, de autoria do Senador 
Jutahy tvfagalhães, solicitando, nos termos !~_g_imentais, a 
transcrição nos Anais. do Senado, do artigp, de autoria _çio 
Ministro Paulo Brossard, publicado no jornal A Tarde, edição, 
de 19 de fevereiro de 1992~ em homenagem :ao centénàrio 
de nascimento de Raul Pila -Scssão:9-4-92 (Extraordinária.)~ 
(50) 

Requt;rimento n'~-151~ de 1992, de Úticiativà dã' Coniis- · 
são de Relações Exteriores e Defesa ~acíonal, solicitando, 
nos termos regimentais; seja consignado em Ata voto de cen~ 
sura pelo golpe de Es~adq ~orrido no _Peru.- Sessáo:_94-92 
(Extraordinária.) (50) _ 

~Requerimento il" 97, de 1992, de ~utoria d~ -ª~:r:t_a~~r 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, inciSo 
I, do Regimento lnternot a ínclusão ein Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n• 10, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre critérios parã outorga e renó\raÇào de conces
são ou permissão de serviço de ~~diodif~o-~ot:tora e_ de _sons 
e imagens. - Séssão; 14-4-92 (Extraordinária.) (54) 

-Requerimento n' 125, de 1992, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos dº art. 17:~. I. do_. 
Regimento Interno, a inclusão em Ordem d.o Dia do Projeto 
de Resolução ll' 6, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre 

· formalidades e critérios para a apreciação dos atas de outorga 
e de renovação de concessão ou permissão de serviço di radiO.. 
difusão sonora e de sons e imagens. _: Sess~o: 14-4-92 (Ex
traordinária.) (54) 

-Requerimento n~ 13U. de 1992, de autoria do Senador 
Odacir Soares, solicitando, nos termos regimentais, a trami
tação conjunta para o Projeto de Lei da Câmara n< 5, de 
1991, e o Projeto de Lei do Senado n' 20; de 1992, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre o trabalho 
noturno e dá outras providências. -Sessão: 23-4:92 (58) ' 

-Requerimento n<> 45~ de 1992, de autOria do Senador 
Humberto Lucena, solicitando, nos termos regimentais~ a 
transcrição nos Anais do Senado Federal. do discurso_ profe
rido pelo Professor Silvano Raia, por ocasião de sua posse 
na Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, no 
dia 26 de novembro de 1991. - Sessão: 23-4-92 (]';xtraor
dinária.) (59) 

-Requerimento n"78, de 1992. de autoria da Senadora 
Marluce Pinto, so1icitilndo~ nos termos do art. 256 do Regi~ 
mento Interno. a retirada, em caráter definitivO~ -do Projeto 
de Lei do Senado ng 302"' de 1991, de sua autoria, que estabe~ 
lece nonnas integrantes do Estatuto da Microen'!:Pt:~~a e da 
Empresa de Pequeno Porte 1 relativas aO tratamerito "diferen
ciado, simpliCicado e favorecido, nos campos administrativo. 
tributário, previdenciáriô, trabalhista. credítício e de desen-

\.- '·- ---···~-~---

volvimentcrempresarial.- Sessão: 30-4-92 (Extraordinária.) 
(64) 

'-Requerimento rf1 56. de 1992, de autoria do Senador 
Carlos Patrocínio. solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Federal~ do artigo íntifulado 
"O crime tarilbém é-flOSso''. de autoria do Dr. Antônio CláU
dio Mariz de Oliveira, publicado no jornal Folha de S. Paulo, 
edição de 28 de fevereiro de 1992. -Sessão: 30-4-92 (66) 

- Requeriinenio- n9 b2~ de 19~2. de autoria do Senador 
Humberto Lucena, solidiando, nos termos regimentais, a 
transcrição. nos Anais do Senado Federal, da ''Carta de Cane
la'', aprova-da pelos juízes Federais brasileiros, em seu VII 
Encontro Nacional, realizado na Cidade de Canela, Estado 
do Rio Grande do Sul, no período de 14 a 17 de novembro 
de 1991.- Sessão: 30-4-92 (66) 

-Requerimento n' 87, de. 1992, de autoria do Senador 
· Nelson C:ãiiiê1i:o~ -solicitando, nos terltlQS regimentais, a trans
criçãô~ -·n~s -A:.nais do SentidO F~deral .. do editorial publicado 
no_ jornal A Tarde~ de Salvador~ Bahia, edição) çle 24 de 
março de 1992, institulado "'0 pedágio e os flanelinhas'". 

Mensageos aprovadas relativas à escolha de autoridades 
-Mensagem n' 147, de 1992 (o' 27192, na origem), de 

15 de_janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado _a escolha 
do Senhor Marcos Henrique Cain~l_lo _Có_rte~. Mi~is.tro de Pri
meira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativa~ 
mente, com o cargo de Embaixador do Brasil junto à Comu
nidade da Austrália, exercer o cargo de Embaixador do_l3rasil 
junto ao Estado Independente de Papua e Nova Guiné. -
Sessão' 7-4-92(Extraordinária) (47) 

-Mensagem n' 149, de 1992 (n' 50192, na origem), de 
18 de fevereiro do conente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado_ a escolha 
do Senhor Fclix Baptista de Faria, Ministro de Primeira Clas-
se. da Carreira de Diplomata. para~ cumulativamente, com 
o cargo de Embaixador do Brasil junt~ ~ ~epública do f?ene
gal. exercer o cargo de_ Embaixad~r do _Brasii junto à Repú
blica da Gâmbia. Sessão: 1-4-92 (Extraordinária) (41) 

-Mensagem n' 155, de 1992 (n' 66192, na. origem), de 
28 de fevereiro do corrente ano~ pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Marcos Castriotto de Azambuja, Ministro de Pri~ 
111eira Classe, da Carreira de Diploni.ata. para, exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Argentina. Sessão: 
7-4-92 (Extraordinária) (47) · 

-Mensagem n' 154, de 1992 (o' 65192, na origem), de · 
28 de fevereiro do oorrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senadq a escplha 
do Senhor Francisco Thompson Flores Neno, Ministro âe 
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata. para. exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repllbtica Federal 
da Alemanha. Sessão: 28-4-92 (Extraordinária) (63) · 

-Mensagem n' 174, de 1992 (n' 109192, na origem), 
de 15 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor José Frandsoo Rezek, a fim de ser nomeado para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Célio de 
Oliveira Borja. -Sessão: 30-4-92 (Extraordinária) (65) 
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-Mensagem n' 175; de 1992 (n' 112192, na ~origem), 
de 20 de abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação. do Senado a escolha 
do Senhor Fram:;isco.C~r ,Asfor Rocha, para exercer o .. cargo 
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decor" 
rente da aposentadoria_ do Mínístro Washington Bolívar de 
Brito. -Sessão: .30-4-92 (Extra"Qrdinária) (65) 

Matéria declarada prejudicada e enviada ao arquivo 
-Projeto dé Lei do Sen)ldo n' 275, de 1991, de autoria 

do Senador Odacir Soares, que determina a indisponibílidade 
dos ben-s a vítima de seqüestro e de exto-rsão mediante s~qüC:s
tro) e com ressalvas, o de seu cônjUge e de seus parentes, 
ascedentes e descendentes, cons'al'fgüíneos e afins-até o quaitô 
grau: ~Sessão: 20-4-92 (Decís!ló terminativa) (56) 

Projeto arquivado nos termos do art. 101, § I' do Regi
mento Interno 

-Projeto de Lei do Senado n' de 1991-Complemen· 
tar, de autoria do Senador Alfredo Campos. que dispõe sobre 
a criação de estado e território. - Sessão: 7+92 (Decisão 
terminativa) ( 47) 

Proposições retiradas pelo autor e arquh·adas nos termos 
do art. 256 do Regimento Interno 

Projeto de Lei do Senado 302, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que est~Q.elece normas integran~ ·
tes do Estatuto da Microempresa e da Effipresa de. PeqUeno 
Porte, relativas ao tratamento diferenCiado, siniplifíCado e 
favorecido~ nos campos administrativos, tributáriosy previden~ 
ciário, trabalhista, ereditício e de desenvolyimento empre
sariaL - Sessão: 30-4'92 (EXtraordinário) ( 64) 

Projetos enviados à Comissão Diretora n• art. 98, VI do 
Regimento Interno) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do A,cordQ 
de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da E!lergia Nu
clear entre o Goveroo~-da República Federativa do Brasii e 
o Governo da Espanha~ celebrado em Brasilia, em 12 de 
maio de 1983.- Sessã<l: 9-4-92 (49) " 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 134, de 1991 (n' 
69/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Preven
ção do Uso Indevido e Combate â Produção e ao "Tráfico 
Ilícitos de Entorpecentes e- Substâncias Psicotrópicas, cele
brado entre o Govemo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Repúbliea do Equadoi, em BrasOia, em 7 
de novembro de 1990. Sessão: 9-4-92 {49) 

Doação~ de que trata a alínea a, inciso I, e§ 1", incisO IV, 
do art. 155 da Constituição Federal. -Sessão: 51492 (<1,9)" 

-::Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1988, (n' 
20188, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto da 
Convenção n' 154. da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT, sobre o incentivo â negoCiação _çpletiva~ a.dotada em 
Genebra. em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho. - Se$&1\>: ZZ-·4-92 (57) .. 

.:... Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1992; (n' 34191, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio, 
para o funcionamento da Sede Acadtmii:a da FLACSQ no 
Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Faculdade Latino~ Americana de Ciências Sociais 
- FLACSO . ..:. Sessão: 22-4-92 (57) . . " . " 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1992, (n•35/91, · 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto de Emenda 
ao ar-tigO 56 da eo·ovell_ção sobre Aviação Civillntemaciona1, 
concluído em Montreal, em.6 de outubro de 1989. -Sessão: 
22-4-92 (57) 

-=Projeto de Decreto Legislativo n' 11, de 1992, (n' 
110/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Protoeolo Substitutivo do Artigo VI do Acordo Cultural de 
23 de setembro de 1964, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República do Sene
gal, emBrasl1ia,em 14defevereiéode 1984. -Sessão: 22-4-92 
(57) . ~ 

-Projeto de Resolução n' 23, de 1991, de autoria do 
Senador Maurício Corrêa, que altera a redação do parágrafo 
único do art. 114 e acrescenta § 3• ao art. 126 do Regimento·· 
Interno do Senado Federal. -Sessão: 23-4-92 (58) 

-Projeto de Lei do Senado n' 105, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce PintfJ, que dispõe sobre o custeio de 
transporte escolar e construção e manutenção de casas do 
estudante do ensino fundamental COm recursos do salárlo~e~ 
dueação e .dá outras providências. - Sessão: 3()-4..92 { 66) 

-Projeto de Lei do Senado n' 107, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que disciplina a publicidade dos 
atos) programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-
blicos. -Sessão: 30-4-92 (66)" " .. "" 

-Projeto de ResQ!ução n' 22, de 1_29J, de autoria do .. 
Senádor Márcio Lacerda, que acrescenta parágrafo ao art. 
62 do Regimento Interno do Senado Federal. - Sessão: 
3QC~-92 ( 66) " 

ATA DE C.QMISSÃO 

COMfSSÃO DIRETORA 

6· Reu.iliio diiliná..;à reálnada, 

em 5 de maio de 1992 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (n' 
46/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do 
Acordo de Cooperaçã<:rparaa Redução da D~manda, Preven~ 
ção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico 
Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotróptcas, cele
brado entre o Governo da 'República Federativa do BrasiJ 
e o Governo da República do Chile. Sessão: 9-4-92 ( 49) . Às onze horas e vinte m.inutos do dia cinco de maio 

-Projeto de DecretoLegislativ.o n>?22, de 1992 (n"'99/91, de um-mil, noveC"entos e noveiiia e dois, reúne~se a Comíssão 
na Câmara dos Deputados). apresentado pela Comissão Mista Dírefora do Senado Federal. na Sala de Reuniões da Presi-
de Planos, Orçamentos Públicos. e Fiscalização, como conclu- déncia, Com a presença dos EXcelentíssimos Senhores Sena-
são do seu Parecer n" 30, de 1991-CN. que aprova as Contas çlores Mauro Benevides. PresiPente, Alexandre Costa, Pri-
do Governo da República relativas ap exercícJ<t financeiro m:~iro '\:'ice-Presidl?nte, Carlos Alberto De'Carli, Segundo Vi-
de 1989.-Sessão: 9-4-92 (49) ce-Presidente, Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Márcio 

-Projeto de Resolução n? 5, de 1992, de iri.1Cià1iVa da Lacerda,SegundoSecretário,SaldanhaDerzi, TerceiroSecre-
Comissão de Assuntos Econômicos, que estabelece alíquota tário, Iram Saraiva, Quarto Secretário. Beni Veras e Meirz 
máxima para o Imposto Sobre Trans~issão Thu~ M~ntis e .... Filho, Suplentes. 
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0 Sênhor Presidente dá iriício· à--reunU6-·eY-Submete â 
deliberação dos presentes os seguintes assu·ntos:: 

a) Processo· n" 003789i9:!.-6, êm qúé. ó Senhór Sênador 
CoufinhO Jorge,_Presldente da-Comissão l~mp(lrária dOSen·a~ 
do Federal, criada para ac_oropanhar as atividades da Con_fe-. 
rência Rio/92, solidtâ a:utorização para a participaçãO das ÃS
sessoras Oádia Rcissy Campos e Dad Abi C!fanine Squarisi 
naquele evento, no período de 3 a 14 de junfio de 1992. 

da e Planejamento, ínformações pela Caixa Económica Fede
ral de coroo- sllb-a:valiadas as capacidades de pagamentos dos 
Estados e Muoicípios mencionados. que solicitam emprés
timos de habitação, saneamento e infra-estrutura com recurSos 
do FGTS, . . . 

-Os presentes, após exame 1 aprovam a matéria e a encaml..: 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para: as devidas providên
cias, 

j) Requerimento n" 124, de 1992, no qual o Senhor Sena
Após debates, os prt~.sep.~~s 9ecidem: _e_s!a~e:l~r normas dor Iram Saraiva solicita ao Ministro da Economia, Fazenda 

para a participação do Senado Federal na Conferência, autori- e Planejamento, informações atinentes ao défidt de vinte bi
zando a solicitação do Senhor Senador Coutínbo Jorge, deven- lhões de dólares do Fundo de Compensação- de Variações 
do os demais procedimentos relativos à Riol92 serem eriéami- Salariais do SFH. 
nhados através do Co.ordenador~Geral desig.n!"do pei~ ~resi- Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encaníi~ 
dência do Senado. I . _ _ nham à Secretaria~Geral da Mesa para as de v~ das providên~ 

h) Norma diretiva sobre a concessão de passagens e hos- das. -
pedagem aos <lepoentes convocados o~ .. oo.nvidados pelas Co- k) Requerimento n' 126, de 1992, no qual o Senhor Sena-
missõe·s·Parlamentares Mistas de Inquérito. dor Jutahy Magalháes solicita ao Secretário-Geral da Presi-

dência-da República, informações atinentes às empresas pres
A pós discussão, a Comiss-ão Diretora estabelece que cada tadoras de serviço de limpeza e de segurança de prédios, 

pedido deverá ser examinado a partir da sol!citação do Presi- bem assim de mesa e copa, com as quais 0 Governo Federal 
dente da respectiva Comissão. mantém contratos. 

c) SolicitaÇãO a-e DiietorUH3efál de-Orientação Nonna- os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encatili~ 
tívaacercados procedimentos relativos a telefones residenciais nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providên-
dos Senhores Senadores, cias: · · · 

Os presente!i, ãpós discussão~ decidem que .qualquer pro~ J) Requerimento n" 127, de 1992, no qual 0 Senhor Sena~ 
cedimento deve ser adotado de acordo com as normas vi- dor Lavoisier Maia solicita ao Ministro da Economia. Fazenda 
gen_tes._- "·--'-c~~--- -·e- P{imejà:mento, -inforrnaçÕes--felatívas ao sistema bancário 

d) Proposta de "Programa _de Segurança lnregral'~ para brasileiro ... 
o Senado Federal, formulado por Kurt Pessek. Os presentes, após exame~ aprovam a matéria e a encatní~ 

É designado o Se.Ôhçr Pri~eiro _Sec!etánb -para·rei3.tar :·-- nham à Secretaria~Geral da M~ para as devidas providêp~ 
a matéria; -- · · ~ - · cias. 

e} Estudo sobre processo seletivo interno. - m) Requerimento n" 147, de 1992. no qual o Senhor Sena-
É designado o Senhor Primeiro S_e_cretârlO para relatar dor Eduardo Sup1icy solicita ao MiniStro da Infra-Estrutura. 

a matérla7~ --- - -~ -- ~------··~---- - · informações sobre a construção da UTE de Jacuí, entre a 
I) Requerimento ri, 111, de 1992, no qual o Senhor Sena- Eletrosul e Consórcio de empresas lideradas pela Villares e 

dor Amir Laildo- solicita ao Prêsidente do Banco Nacional pela Cobrasma, bem como detalhar as ra~ôes da dispensa 
de Desenvolvimento Económico ·e SOC!iif (BSDES), sejam de licitação para as referidas obras, apesar da legislação em 
encaminhados ao Senado Federal os documentos relativos vigor exigir a abertura _de concorrência pública~ em face do 
às avaliações que determinátaí:n os p·reçõs mínimoS para alie- elevado Valor (cerca de US$300 milhões). 
naçãcr das empresas já leiloadas no_ contexto do Programa Os p_~esentes, após exame+ aprovam a matéria e a encami-
Nacion:al de DesestatizaÇâ\). _. . . - - - _ . nham à Secretaria~Gera1 da Mesa para as devidas providên· 

Os presentes~ a:P6Sexalne, aprovam a matéria e a encam·i~ 'cias. · 
nharn à Secretaria-Geral para as devidas providências. n) Requerímento n"' 148. de 1992, no qual o Senhor Sena-

g) Requeriniei:ttô"O" i13, de 1992. no qual á Senhor Sena- dor Magno Bacelar solicita ao Ministro da Agricultura e Refor-
dor Eduardo Suplicy soli~ta _ao Ministro __ da lnfra~Estrutura 1 ma Agrária. sejam remetidoS a esta Casa. documentos relati~ 
informações sobre composição patrimonial e respectivo valor vos ao Convênio celebrado entre o Ministério da Agricultura 
dos fundos de previdência administrados pela direção de di ver- e Reforma Agrâria e a Prefeitura Municipal de São Raimundo 
sas entidades estatais. das Mangabeiras (MA), publicado no Diário Oitcial31-12-90. 

-- - - - -~ · Os presentes, após exame~ aprovam a m:atériá-e a encaml~ " 
Os presémes~ após eXa!ne, aprovaM a matéria e à encami~ nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-

nham à Secretaria~Gefiil da Mesa para as. devidas providên- cias. 
cias. o) Requerimento n9149~ de 1992. no qual o Senhor Sena~ 

h) Requerimento n" 114. de 19927 no qual o Senhor Sena~ dor Dirceu CarneirO solicita ao M.inistro da' Infra~Estrutura, 
dor Eduardo Suplicy solidta ao-Ministro da Economia. Fazen· informações a pto$>6sito de acontecimentos recentes ocorridos 
da e Planejamento, informa,ções_ sobre composição patrimo· na Eletrosul. empresa vinculada ao Sistema Telebrás. 
niale respectivo VaiO r doS fundos ·de Previdência administrados os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encarni~ 
pela direção de diversas entidades estatais. nham à Secretaria~Gf?r~al da Mesa para as devidas providên-

Os presentes, após exame, ã.pr~_varit a: lnaté_ria e a e~~mi- cias. - _ . 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devid:as provídên- p) Requerimento n" 1621 de 1992, no qual o Senhor Sena~ 
cias, - dor Jutahy Magalhães solicita ao Ministro da Infra-Estrutura, 

i) Requerimento n" 115, de 1992, no qual o Senhor Sena- informações sobre a inadimplência do setOr elétrico, conforme 
por Eduardo Suplicy solicitâ aó MiniStro da Economia, Fazen- Vem sendo noticiado pela imprensa. 
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Os presentes~ apõsexamet aprovam a matéria e a encami- Após debates, a Comissão 'Diretora decide 4elegar ao 
nham à Secretarla-Getal da_ Me$a para as devidas proVidên- Senhor Díretot-Ge'ral a competênCía para delibera{sobre cada 
cias. _ _ __ _ --_ _ _ _ solicitação; 

q) Requerimento n' 170, de 1992, no qual o Senhor Sena- · b) parecer ao e:<pedfente do Senhor Presidente do Grupo 
dor Ronaldo Aragão soiícíta ao Ministro da Economia, Fazen- Brasileiro da UniãO lnterparlamentar. solicítando o reexame 
da e Planejamentot a remessa a_ esta CaSã da ininuta do con~ do A. to n" 54, de 1988t da Çomissáo Diretora_._ no qua1 conclui 
trato de que trata a Mensagem n? 163, de !992 (n' 90192; no sentido de qué aquele Grupo· "provídenoie a abertuni de 
na origem). em tramitã_Ção p.o Senado FederaL . ~nta específica junto ao Banco do Brasil~ a exemplo do que 

Os prese-ntes~·após-exame~ aprovam íl'matérfa e a encami- vêm f~zendo as demais entidades subvencionadas pelo Senado 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên- Federal" (Processo n' 013967/91-6). 

cias~ · - - -- --··Os presentes,' após discussãO~ afmivã.m o parecér: · 
r) Requerimento n"' 172, de 1992t no qual o Senhor Sena- -O Senhor ~;'residente, então, concede a palavra ao Senhor 

dor Pedro Síínon Solicita aO Ministro da EcoDo:iriíã~- Faienda Primeií'õ-Secretário que dá ciência à Comíssão Diretora- de 
e Planejamênto, inforrnaç~e-s· atln_efltes ãS--"'despes3.s sigilo~ processo ligado à 1Dfodnã.tiZaÇão da~' ~om disquete con-
sasn; efetuadas peló GOverno Federal, desde 15-3-90. centrando 600.000 pá_~nas de texto alusivo à B_iblioteca_de 

Os prese"rites, após·eXàriie, aprovam a matéfla-e 'a e·ncami- Base do Congre~_o NaCional_:_ Série Ju_t14ica. 
nham à Sécfetàtíà~Ger-al da Mesa para as devidas provídên~ 
cias. - - Em seguida~ o Senhor PrimeirQ S~cretáifci apresenta o 

s) Requerimento n' 198, de 1992; nó qual o Senh~~ ·sena- Proeesso ri' 016940/91-1, do qual havia pedido vista em reunião 
dor Dirceu Carneiro' solicita ao Ministro âas Minas e Energia. anterior, com voto favorável à aprovação do parecer do Rela-
informações sobre se a Petrobrás já efetivou o dimensiona~ tor, Senhor Segundo Vice-Presidente. que sugere seja adota-
mento dos poços de gás natural já perfurados no litoral para- do, como parâmetro para a fJXação~<fu bolsa de estudo dos 
naense/catarinense, levantando todas a$ suas potencialidades. estagiários do Senad9, os vaiores da tabela da Coordena-ção 

. de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Ospresentes,ap6Sexanle,aproVamamatériae_àencaini- · acrescidos de 15% (quinze por cento) para as despesas de 

nqam à Secretaria~Geral da iv1esa para as devidas providên- transportes, com retroação a janeiro de 1992. 
cias. ~ _ _ __ -~ 

t) Requerimento n;o 200, de 1992, no qual o Senhor Sena· ·Após a discussãO. o parecer é aprovado-. 
dor Pedro Simon solícita iío Presipente cjo Conselho Curador O Senhor Segundo Se9retário faz uso .da palavra e apre-
do FGTS, na pessoa do Ministro do_ Trabalho. e .. da Admi.nis- senta parecer favorável ao ressarcimento de despesas médíco-
tração, informações- relacionadas a progra~as anuais e pJuria· hospititlares ao ex~Senador Mata-Machado (Processo n"' 
nuais do FGTS para os próximos cinco anos. · · 002901/92-7). 

Os presentes, após exanie, ·aprovam a matéria e a ei'lCãmi- O parecer é aprovado pelos presentes. 
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas prm-idên~ Dando seqüência aos trabalhos, o Senhor Presidente con~ 
cias; - cede a palavra ao Senhor Terceiro Secretário~ que submete 

u) Requerimento n'-' 201, de 1992, no qual 0 Senhor Sena- aos presentes os seguintes assuntos: 
dor Pedro Simon solicita ao Pres_idente do_ Banco N.acional a) lê o texto da emenda que pretende apresentar ao Pro-
do Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), através jeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. -
do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informa* A Comissão Diretora recomenda _Q envio da proposta 
ções sobre quantas empresas estatais foram privatizadas. de à comissão incumbida de examinar o referido projeto; 
acordo~com o Programa Nacional de Des-estatização. b) proposta de emenda ao projeto de resolução que "Es~ 

tabelece a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal 
Os presentes, após exame, aprovam a màtêtia e a elicami- e dá outras proVidências", acrescentando §§ -}9 io 5" nO 3rt. 

nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providênw 4~ 
cias·, O Senhor Primeiro Secietário solicita, é lhe é concedida~ 

v) Requerimento ni>2Q9,_ de 1992, no quill o Senhor Sena· vista da matéria; 
dor Pedro Simon solícita ao Mínistró das_Mim~.s ~ Energia c) expediente em que solicita seja-dado supOrté "adminis-
informações sobre denúncias de ilícitos na Petrobrás. ·trativo à Comissão Mista de Planos, Orçamentos PúPlioos 

Os presentes, após exame~ aprovam a matéria e a eocami- e FiscalizaçãÓ. 
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providên- A Comissão Diretora decide remeter a m-atéria àquela 
cias; comissão para se manifestar. -

w) Requerimento nl' 221. de 1992t no qual o Senhor Sena~ Em continuação, o Senhor Presidente passa a palavra 
dor Eduardo Suplicy solicita ao Ministro da Economia) Fazen~ ao Senhor Quarto Secretárió·;-que apresenta os seguintes as~ 
da e Planejamento informações atinentes a operações de crédi~ suntos: 
to com recursos do FGTS. . a) Parecer sobre o Projeto de Resolução n' 1, de 

Os presentes, após exame. apróvátn a matéria e a encãmi~ 1992-CN, que "Cria a CorilissãO MiSta Permanente do Con-
nham à Secr-etaria-Gl!ral da __ M_e~a para as devidas providên~ gresso Nacional de Prevenção. Fiscalização_ e Controle~ Dro-
cias. ~ g~ _e _do Tráfico llícito -de Entorpecentes", n:o qual concluí 

A seguir, o Senhor Prys~dçnte concede a palavra ao Se- pela atribuição das competências preViStas: no iui. 6<~- do_ ptOjetó 
nhor Segundo Vice-Presidente, que apresenta as seguintes às Comissões Permanentes_ exis~\t,jJ;o"do Sf'-<ilad:o 
matérias: federal e da Câmara dos Depti{~"":".~~l :-,--/~. ,· ._ ,.nrwJ ... ut: 

a) parecer sobre a fixação de cotas de impressão junto de matéria. excercê-las-ão por intermédio de subcomisSões 
ao Cegraf para as Comissões Técnicas. especialmente criadas para este fim. 
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Após debates, os presentes aprovam o pârecer. Amaléria 
é encarrlinbada: à Secretaria-Geral da Mesà para ai· dervidas · 
proVidências; - - - - ' .- · 

b) parecer favorável à aprovação da prestação de contas· 
· <19 Senado Federal, reíatíva ao' quarto tr!meàtre de 1991 (Pró-

cesso n• 001559/92-3). · · · · 

Após discussão, o parecer é aprovado. 
Com a palavra, o Senhor Senador Beni V eras, Suplente 

da Comissão Diretora, apresenta voto favoráVel à aprovação 
do parecer do Relator, Senhor Terceiro s-eeíetãtió, no Pro
cesso n' 017631191·2; <jo qual ha.,.ía pedido vista em reqqiljo 
:anterior, em qUe o ~seividor Granville Garcia de Oliveira soli
cita aUtorização parâ trei.narnento no eXterior, cOncluindO Pelo 
pagamento somente "da remuneração pelo exercício do cargo 
efetivo ou emprego••, ved~das outras concessões de qualquer 
natureza, para o período de 1'·2-93 a 30+94, · · 

Os presentes, ãpós: debates, aprovam o ~recer. 

Por fim, o Senhor Diretor-Gera_l apresenta ao exame dos 
':Pres~entes_o Requerimento n" 173, de 1992~ em que o Senhor 
~~t:~adôr Maurício cqrrêa solicita ao Minístro dos Transportes 
,"cópias ,do inteiro teo~ do contratQ -~lePtado em outubro de 
)99l,~ntre a ~elecomunicaçõe:; Bra~IJ~iras. SIA :-::- TEL):;· 
. ~RAS, e a S~etá T<i>\esp~io Spa Per la Comunicazione Spa' 
Zialt, com a mtervemênc1a da TELEMAT - Telecomuni
caç~ -de Mato Gr~o S[ A, c'oiD decl~âo dô Senhor PreSiN 
dent.e7 favorável à tramitaçãO. ad referendUJrt da Comissão 
Diretora. ~ 

_O~ presentes; após discussão, referendam a decisão do 
Senhor Presidente. ~ 

Nada mais. havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
eriCerra:da a reunião, às doze horas e_ quarenta minutos. pelo 
qu~ eu, Man?el Vil~la .de M~g~lbã~s, Dipf19{-GéraJ.. t; Secre~
táno da Comtssão Du;etora~ lâvrei a presente Ata que, depois 
de á>sina<la pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

. Sala da Comi>são Diretora; 5 de maio de 1992. -Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•63 SÁBADO, 9 DE MAIO DE·l.9JI2 -DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacionar aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, 

e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1992 

Aprova o texto do Convênio para o funcionamento da Sede Acadêmica da Flacso 
no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino· A· 
mericana de Ciências Sociais - Flacso. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ 
Art. 1• É aprovado o texto do Convênio para o funcionamento da Sede Acadêmica da Flàcso, 

no Brasil, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais- Fl:icso, em Brasilia, em- 3 de dezembro de '1990. 

Parágrafo único. São sujeitõs 'à aprovaçãó do Congresso NaciÓnai quaisquer atos que poSsam. 
resultar em revisão do referido Convénio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao palrimônio 
nacional. 

Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 8 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

CONVêNIO ENTRE O GOVERNO DA RÊPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, E A 

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO PARA 

O FUNCIONAMENTO DA SEDE 
ACADêMICA DA FLAC:SO NO BRASIL 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e . 
A Faculdade Latino-Americana de Ciéncias Sccíàis (Flacso), (doravante denominados "Partes"), _ 
Desejosos de dar continuidade a "iniciativas de cooperação de úiieresse do Governo brasileiro nas áreas de compe-

téncia e atuação indicadas nos programas de trabalho da Flacso, e · 
Tendo em vista o disposto no Artigo VIII, I, do Acordo sobre a Flacso e a Resolução n' VIII/05 de sua Assembléia 

Geral Ordinária, · 
Convém no seguinte: 
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EXPEDIENTE 
CBNTRO GRÁFICO DO SI!NADO FI!DI!RAL 

MANOBL VlLBLA OB MAGALHÃES 
Dfretor.Qer.a.l do Senado Federal 
AGAC!BL DA SILVA MAIA 
Diretm E:P:ea.tivo 
CARLOS HOMERO VIB!RA NINA 
D-AdmÍIIlJmtiw 
Lll!Z CARLOS BAS"IDS 
Dlrolw lnd"'lrial 
Fl.ORIAN AUGUSl'O OOlJTINHO MADRUGA 
Díretor 1\dj .. ló 

DIÁRIO DO CONGIU!SSO NACIONAL 
lmp......, &Ob r<epooubilld.tê a. Mon llo S...do F-

Artigo I 

1. A Flacso será representada_junto ao Governo brasileiro_pela Sede Acadêmica Fiacso -c Brasil, com sede 
em Brast1ia, 

2. O GoVérnt5 brasileiro 9esignará um r:epreseotante juntO à Flacso. 

Artigo n 
A Sede Académica Flacso ~ Brasll executará atividades de docênciã de pós~graduação, pesquisa e outras modali

dades de cooperação no campo do desenvolvimento económico e social e da integráção da América Latina e do 
Carlbe, em cumprimento a programas e projetos previamente acordados com os órgãos competentes do Governo 
brasileiro ou com instituições de ensino superior-e êentros de pesquisa, mediante consulta prévia ao Governo brasileiro, 
através de_seu representante. 

Artigo III 

A direção e a administração- rlas atividades da Sede AcaP,êrnica Flacso- Brttsil serão confiadas, ap Diretor da 
Sede, desigoado pela Assembléia Geral da FlaGso. 

Artigo IV 

1. A Flacso. seus bens e ativo; gnzarão de ímunidade de todas as formas de processo legal, exceto na medida 
em que, em qualquer caso determinado. houver expressamente renunciado a essa imunidade. Fica entendido~ porém, 
que nenhuma renúncia de imunidade se estençl_erá a qualquer medida de exe_cução. 

2. A Sede Acadêmica Flacso- Brasil, seus arquivos e documentos, serão invíoláveis. 
3. A Flacso. seu ativo e f:,ens no Brasil estarão: 
a) isentos de qualquer imposto direto. FiGa~ todavia. entendido que a Sede ,Acadêmica não poderá solicitar iseDção 

de impostos que não sejam mais do que uma simples remuneração dos serviços de utilidade pública; 
b) isentos de qualquer direito de alfândega, proibição ou restrição de importação ou exportação para objetos 

importados ou exportados pela Sede Acadêmica Flacso - B_rasil para seu uso oficlaL_ Fica entendido, todavia, que 
os artigos importados de acordo cOm essa isenção nãO Serão vendidos no território brasileiro, salvo se em COf!formidade 
com as nonn;(!s vigentes no Brasil~ 

c) isentos de todo direito de alfândega e de_ toda proibição ou restrição de importação e exportação para suas 
publicações oficiais. ,__ _ __ · . _. _ , . _-, _ __ __ 

4. A Flacso gozará. no que diz respeito a tarifas postãis, de tratamentO não ménbs favorável que o tratamento 
concedido a qualquer outro Governo, inclusive à missão diplomática deste. 

Artigo V 

O Diretor da Sede Académica_, ou se·u repreSebtánte devidamente autorizado, proporá ao Governo brasileiro 
os nomes dos funcionários e do pessoal internacional que se beneficiarão das prerrogativas mencionadas neste Acordo. 

Artigo VI 

O Dirctor e funcionárlo_s da Sede Ac;~v;lêmica e o pessoal internacional que para ela trabalhar no Brasil: 
a) serão imunes de processo legal qUanto às palavras faladas .ou escritas e a todos os atos por eles executados 

na sua qualidade oficial; 
b) gozarão de _ _isenção de impostos, quanto aos salários e vencimentos a eles pagos pe1a Flacso; 
c) 1erão direito de importar, com 'isenção de direltos, seus inóveis e obje"tos; quando assumirem peta primeira 

vez O- seu posto no Brasil. 
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Artigo VII 

Não gozarão das imunidades previstas tio Artigo· precedente as pessoas nele enumeradas que forem de nacionalidade 
brasileira. 

Artigo VIII 

L Os privilégios e lrhúnídades são concetlidos aos funcionários. representantes ou péSsoal interriadoria1 da Sede 
Acadêmica Flacso - Brasil apenas no interesSe da mesma, e não para benefício pessoal dos próprios indivíduos. 

2. A Flacso terá o direito e o dever de renunciar à imunidade de qualquer funcionário, representante ou pessoal 
internacional em qualquer caso em que a imunidade impeça o andamento da justiça e posSa ser dispensada sem 
prejuízo para os interesses da Sede Acadêmica. · - ~ 

Artigo IX 
A Sede Acadêmica Flacso Brasil será responsável pelos gastos decorremes do seu funcionamento. assegurados 

por uma parcela representativa da Contribuição Anual do Governo brasileiro à Flacso, fixada, no presente~ em quantia 
equivalente a US$100.000,00, e que poderá ser paga em moeda nacionaL Não obstante, tais gastQs poderão ser adicional
mente custeados por contribuições de instituíçõeS' brasileiras com 'as quais a Sede Flacso -Brasil mantenha convênio 
para a prestação de cooperação 'técnica. · · 

Artigo X 

O presente Conv8nio entrafá em vigor na data em que a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais -
Flacso acusar o recebimento da notificação do Governo brasHeiro de que o Convênio foi aprovado segundo as normas 
constitucionais brasileiras. · - -- - -

Artigo XI 

Emendas ao presente Convênio poderão ser propostas por qUalquer dãs -Pa-rtes. Qualquer emenda. desde que 
mutuamente acertada, poderá ser efetuada por troca de notatU! entrará em vigor na data em que a F1acso acusar 
recebimento da notificação do Governo brasileiro de que a emenda foi aprovada segundo as_normas constitucionais 
brasileiras. - - - · - - -- - ---

A.rtlgo XII 

O presente Convénio Poderá ser terminado por consenso mútuo ou mediante denúncia, efetuada por-via diplomática 
e oom antecedência m(nima de um ano. . 

Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de dezembro de 1990, em dois eXemplares originais. nos idiomas português 
e espanhot sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: 
Pela Faculdade Latino·American.a de Ciências Sociais· Flacso. 

Faço saber que o Congré!is<i Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, 
e eu, Mauro Benevides. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGJSLA1'IVO~i21, DE 1992 
Aprova o texto de emenda ao art. 56 da Convenção sobre A viação Civil Interna· 

clonai, concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989. 

O Congresso"Nacional decreta: " " 
Art. 1' É aprovado o texto de emenda ao art. 56 da Convenção sobre Aviação Civil Internacional, 

concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989 . 
• Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

"Senado" Federal; "8 de ma i<> di!' l992,""""C Senador !\1:mro Bene~ides; Presidente. 

PROTOCOLO RELATIVO A UMA 'EMENDA~ Tendo tomado nota do desejo geral dos Estados Contra· 
AO ARTIGO 56 DA CONVENÇÃO SOBRE A !antes de aumentar o número de membros da Comissão de 
AVIAÇÃO CML INTERNACIONAL Navegação Aérea, . . 

A ASSEMBLÉIA DA ORGANIZAÇÃO DE À VIA· Tendo considerado conveniente elevar de quinze para 
~ dezenove o número de membros daquele órgão, e 

ÇAO CIVIL INTERNACIONAL Tendo considerado necessário emendar, para esse fim, 
Tendo-se reunido em seu vigésimo período de sessões, a Convenção sobre Aviação Civil Intemàcional, feita em Chi-

em Montreal, em seis de ~utubro de 1989t cagof a sete de dezembro de 1944, 
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1. Aprovou, de conformidade com o disposto no art. 
94, a), da referida Convenção, a seguinte propostã de emenda 
à Convenção: · 

.. No art. 56 da Convenção, substituir a exPressão 
"quinze membrosn pela expressão Hdezenove mem~ 
bros". 

2. Fixou, de acordo com o dispóst'o no art. 94, a}, da 
menciOnada Convenção. em cento e oito o número· dos Esta.,. 
dos Cóntrara.ntes cuja ratificação é n'eceSsária par·a a êilfrada 
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 russo. cada um dos quatro igual~ 
mente autêntico, o qual conterá a proposta de c:::mend~ m<:ncio~ 
nada acima, assim CbJnO as disposições a seguir indicadas: 

a) O presente Protocolo será assinado pelo Presidente 
da Assembléia e seu Secretário-Geral. 

b) O Protocolo ficará aberto à ratificação por qualquer 
Estado que tenha ratíficado a Convenção sobre A viação Civil 
Internacional~ ou a ela tenha aderido. 

c) Os instrumentos de ratificação serão depositados junto 
à Organização de Aviação Civil Internacional. 

d) O presente ProtO<Oio entrará em vigor, cilm respeito~ 
aos Estados que o ratificarem, na data em que_ for depositado 
o centésimo oitavo· instrumento de ratificação. -

e) O Secretário-Geral comunicará imediatamente a todos 
os Estados Contratantes a data de depósito de cada um dos 
instrumentos de ratificação do presente Protocolo. 

f) O Secretário-Geral notificará imediãta!llente à_ tOdOs 
os ~tados partes na mencionada Convenção a data de_entrada 
em vigor·do presenfe Protocolo. _ . 

g) O pfesente Protocolo entrará_ e vigor. com_re$peito 
a 'cada Estado Contratante que o ratificar depois da d_ata men
cionada, a partir do momento em que depositar seu instru~ 
mento de ratificação junto à Organização de Avia_ção Civil 
Internacional. 

Em oonseq üéncía~ de acordo com a mencionada decisão 
da Assemblêitl. o presente Protocolo foi redigido peJo Secretá~ 
rio-Geral da Organização. 

, Em testemunho do que, o Presidente e o Secretário--Geral 
do mencionado vigésimo sétimo período de ~essões ~ ~ssem
bléia da Organização de Aviação Civii Iitternacional, devida
mente autorizados peJa Assembléia. assinam o presente ProtO: 
colo. 

Feito em Montreal, no dia seis de outubro de mil nove
centos e oitenta e nove~ em um único exemplar redigido nos 

_7idiomas espanhol. francês, inglês e russo. sendo_cada um dos 
textos igualmente autêntico. O presente Protocolo ficarádepo-. 
sitado nos arquivos da Organização de A viação Civíl Inte_ma
cional e o Secretário~Geral da 0-rgãiiizaçáo transmiti~ cOpias 
certificadas do mesmo a todos os Estados partes na Convenção 
~Aviação Civil Internacional, feita em Chicago, no dia sete 
de setembro de 1944. 

A. Alegria, Presidente do 27? período de sessões da_As~ 
sembléia 

S. S. Sidhu, Secretário-Ger?J 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 73• SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1992 
1.1-ABERTURA 

1.2-EXPED IE!'<l'E 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
- N' 186192 (n' 134192, na origem), submetendo à 

deliberação do Senado o nome do Sr. Luiz Fernando do 
Couto Nazareth~ Ministro de Segunda ClasSe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer- o carg_o de Embaixador do 
Brasil junto à República da Indonésia. 

1.2.1- Ofício do Sr. t• Secretário da Câmara dos De· 
pulados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: · ·· - -

-Projeto de Lei da Câmara n' 35192~ (n• 2.646192, 
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que .cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 23• Região. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 36192 (n• 4.572/90, 
na Casa de origem), de iniciatíva do Superior Tribunal 
Milítar, que organiZa a Justiça Militar da União e regula 
o funcionamento de seus S~tyiços ~uxili~!?S-"---

~ -Projeto de Lei da Câmara n' 37192 (n' 2.796192, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú
blica, que dispõe sobre a concessão de subvenção econó
mica nas O!fOrações de crédito rural. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

~-Projeto ~de Lei~ da Câmara n' 9192 (n" 1.812191, na 
Casa de origem), que '"dispõe sobre a criação de cargos 
de provimento efetivo e em comissão, nos QUadros Perma
nentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais
do Amapá. Roraima e Tocantins, e dá outras providên
cias H. 

-Projeto de .Decreto Legislativo n' 24192 (n• 82191, 
na Câmara dos Deputados}, que "aprova o texto do Trata
do para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas 
Binacionais Brasileiro-Argentinas, concluído".~tn Buenos 
Aires· em '6 de julho de 1990". 

-Projeto de Lei ~do Senado ~n, 74791, que "Dispõe 
sobre a eleição de Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica_pelo Congresso Nacional e dá outras providências". 

1.2.4 - Requerimentos 
- N' 246192, de autoria do Senador Pedro Simon, 

solicitando do Ministro da Saúde, informações: que men
ciona. 

- N' 247192, de autoria do Senador Pedro Simon. 
solicitando a transcrição, nos Anais do _Senado Fe9era1~ 
da matéria jornalística de autoria do jornalista Ricardo 
Kotscho, sob o título "Escravos são herança de projeto 
de Médici"', publicada pelo Jornal do Brasil de 19 de abril 
de 1992. 
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- N9"248/92, de autoria do Senador Jarbas Passarinho 
solicitando. a transcriçãO, nos Anais do Senado.Federal: 
do artigo sob título H A N ova .. Realidade Militar., de autoria 
do Senador José Sarney, publicado no Correio Braziliense 
de hoje 8 de maio de 1992. 

. - N> 249192, de autoria do Senador Albano Franco 
solicitando que seja considerada como lícença autorizad~ 
os dias S.e 6 de maio, ·próximo passadO. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.2.5- Ofício 
- N• 12192, do Presidente da Comissão de Consti· 

tuição~ Justiça e Cidadania. comunicando a aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n~ 74/Ql 1 que "Dispõe sobre 
a eleição de Presidente e V1ce-Presidente da R~pública 
pelo Congresso Nacional e dá outras providências~~. 

1.2.6 - Comnnicações da Presidência 
-Abertura de prazo para interposição de recurso. 

por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado n~ 74191, seja apreciado pelo Plenário. 

-Abertura de prazo para apresentação de emenQ.as 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 9/92. - -

1.2. 7 - Discursos do E~pediente 
SENADOR JOÃO ROCHA- Paralisação das obras 

da Ferrovia Norte~Sul. Necessidade de novos canais de 
exportação via Oceano Pacífico. -

SENADOR JARBAS PASSARINHO "Dia Mun· 
dia! da Cruz Vermelha", 

SENADOR EP!T ÁCIO CAFETEIRA:__ bonomia 
de salários dos $ervidorcs civis e militares. Democratização 
da míséda nacionaL ' ' · ' · -

SENADOR NEY MARANHÃO- Processo de atra· 
so no desenvolvimento de Pernambuco devido à política 
e à mentalidade maniqueísta de suas lideranças políticas. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- "Dia Mundial 
da Cruz Vermelha'". 

SENADOR LAVOISIER MAIA- Apoiamento ao 
discurso pronunc1ãdõ j)elõ 'Sr, Ney Maranhão na presente 
sessão. Defesa da reabertura dos bancos oficiais nos EstaM 
dos do Piauí, Rio Grande do Norte e Par'àíbã. 

SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- JustÍficando 
projeto de decreto legislativo, apresentado pOr S. Ex~ t que 
susta os atos normativos do Poder Executivo que estabele-

ceram atualização monetária nos financiamentos rurais me
diante; recursos do Tesouro Nacional ou de depósitos ban
cários não remunerados. Artigos de autoria_ do jornalista 
Janio de Freitas, intitulado "Denunciou, Levou~'. 

U-OíiDEMDODIA 
Projeto de Lei da Câmara n• 1251!11 -Complementar 

(n;. 60/89, na Casa de origem)~ que disciplina os limites 
das despesas com o funcionalismo público, na forma do 
art. 169 da Constituição I?ederal. Vo~o adJada, nos ter-
mos do art. 168 do Regimento Interno.. " 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 
15188 (n' 20188, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto da Convenção n"154~ da Organização fnternacional 
do Trnbaiho -OIT .. so:Ore o incentivo à negocia~o, ad~ta
da em Genebra~ em 1981, durante a 67~Reunião da Co_ofe
rência Internacional do trabalho. Aprovada. À promul
gáÇão. 

· Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 
11192 (n' 110191, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o texto do Protocolo Substitutivo do artigo VI do Acord.o 
Cultural de 23 de setembro de 1964; celebrado entre o 
Gciverno da República Federativa do Brasil e o Gôvemo 
da República do Senegal, em Brasília, em 14 de fevereíro 
de 1984. Àprovada. À promutgaÇ;io. .• . .. . · · ·· 

1.3~1 -:- Discursos a~ a Ordem do Dia 
SE:NÁDORFRA""NCISCO ROlJ..:tMBERG- Parti

cipação dos soldados brasileiros na 2~ Guerra Mundial. 
O SR.PRESIDENTE-Fala associativa ao discurso. 

do Sr. Francisco Rollemberg, · 
· ·"SENADOR JOÃO CALMON- Diagnóstico da saú· 

de do Brasil feito pelo Ministfo da Saúde, Dr. Adib laterie. 
em entrevista dada à revista Veja desta semana. 

1.3.2 - C001unicação da Presidência 
Arquivamento em definitivo do Projeto de Lei do Se· 

nado n' 18, de 1991-Complementar 

são. 
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxim.a ses-

1.4-ENCERRAME:-<TO 

2- MESA DIRETORA 
3- LíDíi:RES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
4- COMPOSIÇÃO DAS. COMISSÕES PER.'IIIA-

NENTES 

Ata da 73a Sessão, em 8 de maio de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epítácio Cafeteira, 

Esperidíão Amín e Jonas Pmheíro 

ÀS 9 lTORAS, t\CITt\M,'>Ti I'RFST!NTT!S OS SRS. 
ST!NI\l)( >RI'S: 

Alexandre l'mra - llcnl Vcras - <'haga~ Rodrigues -
I'.duardo Suplícy - Hpitácto Cafeteira - l'ranctsoo Rollem· 
berg -lrapuan Costa Júnior -Jarbas Passarinho- Jo!lo Fran
ça• Jo!lo Rm,ha- Jona.• l'inhcim- Jo:lé Ricba- Mauro lle· 
m:vidcs - Rachid Saldanha Jlcrzi - Valmir l'ampclo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bellevides) -,A lista de 
presença acusa o _co_mparecimento de 15 Srs. S.enado~s .. H~-: 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~ · 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1' Secretáiio procederá à leitura do Expediente. 
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Ê lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDÉNTE DA REPÚBLICA 

Submetendo ii delibt.m.Jçiio do Sentido a es(olh-a 
nome indicado para ftmção cujo provimento depend~ 
d(! sua prévia aquiescência: --

MENSAGEM No 186, DE 1992 
(N• l.l4/92, na origem) 

Senhores Membro> ,Jo Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52. inciso IV~ dfd:::onstrtü-ição 

Fe_deral, e de acordo com o disposto no art._ 18. inciso I, 
e nos arts, 56 e 58 do Reguh~me:nto aprova.ao pelo Decreto 
n' 93,325, de lo de outubro de 1986, c no art, 39, inciso 
II, alínea a, c no seu arL 40 do Anexo I ao Decreto n" 99.57&, 
de 10 de outubro de 1990. submeto à apreciação de Vossas 
Excelências a _escolha, que desejo fazer. do Senhm Luiz Fer~ 
nando do Coutto Nazaretb. Ministro de Segundã Cfasse. da 
Carreira de Diplomata. para excrc_er a fonção de Embaixador 
do_ Brasil junto à RcpUhlka da Indonésia. _ 

Os méritos do Mini~tro Luiz Fernando do Coutto Naza~ 
reth, que me induziram a escolhO:~ lo para o desempenho dessa 
elevada função. constam da anexa info~açâÇI do Ministé_río. 
das Relações Exteriores.. -

Araxá. 4 de maio dé 1992. Fernando Collor de MeHo. 

!NFORMAÇÁO 

Curriculurn Vitae:--

Embaixador LUIZ FERNANDO DO COUTIO :;.iAZA· 
RETH 

Rio de JaneiroíRJ, !6 de maio de 1934, 

Filho de Oscar Carneiro Nazareth e Ana Adelaide do 
Coutto Nazareth. 

Bachar.;l em Ciências Jurídicas e Sociais, FND-UB/RJ. 
Curso de Preparaçã-o à-C~riTCii'á-de Diplomata. IRBr. 
Estágio na OEA. Curso de AperfelçoãmentO de Diplo-

matas. IRBr. - ---

Cônsul de Tercéini-C1asse, 22'de janeiro de.T959. 
SegufldO-Secreiário~ fnciedmeúio. 24de outubrod~ 1__261. 
Prímeiro Secretário. mcnecímcnto. 25 de junho de 1969. 
Conselheiro. me.r.c:cirnento, 25,dc,agosto de 1973. . 
Ministro de Segunda Classe. merecimento, 23 de janeiro 

de 1980. · 

Chef~. substituto, da Divisão do MatefJii1, T959/6L _ 
Auxiliar do SecretáriowOeral de Política Exterior, 1967. 
AuxHiar do SecretáriO-Geral de Política ExterJor, f968-. 
Chefe do Serviço de ·Expediente. 1969. , 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1969/70. 
Auxilia'r do Chefe do Departamento de Admh1istúlçâo,-

1970nl. 
Chefe da Divisão de Fronteiras, 1979184. · 

Romat Vice~Cônsul, 1961. 
Roma, Cónsul-Adjunto, 1961162. 
Roma, Segundo Secretário, 1962163, . 
Washington. Segundo Secretário, 1963/64, 
Assunção, Segundo Secretário, 1965167. 
Barcelona, Cônsul-Adjunto, 197]173, 
Barcelona, Encarr~gado, 1971 e 1972-., -------··-

Montevidéu, Conselheiro, 1973/79, 
Montevidéu, Encarre-gado de Negócios. 1974. 
Manágua, Encarregado de Negó,cios._ 1979 e 19&3. 
Manágua, Embaixador, 1984186~ 
Maputo, Embaixador, 1986192. 

Comissão de Concorrências, 1960 e 196l(membro). 
Grupo de Trabalho de Transferência do MRE para Brasí~ 

lia, 1960 (membro). 
~~Comissão de: Obras de_ Reforma de Repartições- Brasi~ 

!eiras no Exterior !960 (membro). _ 
Solenidades: de inauguração da Ponte _B_rasil~Paraguai, 

1965 (membro). _ ___ _ _ 
Grupo de Trabalho de R.eesmdo dos Assuntos ligados 

aos Órgãos de Divulgaçãq do MRE, !968 (membro). 
V Reunião da Comissão Técnica de Tráfego e Segurança 

dos Congressos Pau-Americanos de Estradas de Rodagem, 
Washington, 1969 (chefe). 

Xlll Encontro das Chefias dos Órgãos Federais situados 
em 13ras!1ia, 1969 (representante do MRE). 

Conselho Nacional de Trânsito, 1969i70 (representante 
do MRE). 

Comitê de Ação da SELA para a Reconstrução de Nicará· 
gua. Mam1gua, 1980 (representante do Brasil, Vice-Presiden-
te). · 

III Reunião Extraordinária do Comitê de Ação do SELA 
de Habitações e Edificações. de Interesse Soda!, Manágua, 
1980 (observador). 

Reunião Preparatória da Conferência Internacional sobre 
a Quest~o (ja·Palestina, Manágua, !983 (chefe) 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz. 
-- Ordi:m dO ·Mérito Militar, Grã.:cruz. 

O Embaixador LUIZ FERNANDO DO COúT'ltl NA
ZARETH se encontra nesta data no exerdcio de suas funções 
de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Mo
çambique. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 4 de maio 
de 1992.- Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departa
mento do Serviço-E::<terior. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional.) 

OFÍCIO 

Do Sr. 1 ~ Secretário da Câmara dos Deputados, encami
nhando à revisão do Senado autógrafos dQS seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA C.-\.MARA N• 35, DE 1992 
lN' 2,646/91, na Casa de origem) 

(De_iniciativa do_ Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria () T~ibunal Regional do Trabalho da 23' Re
gião. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1 ~ Fica criado ó 'Tnõunal Regional do Trabalho 

da23* Regi~o. que terá sede em Cuiabâ- MT, com jurisdição 
em todo o território do Estado de Mato Grosso. 

Art. 2" O.Tríbunal Regionaf do Trabalho da 23• Região 
será composto de oito Jufzes. com vencimentos e vantagens 
pre-vistos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de invesM 
tidura vitalícia, e dois _Classístas, de investidura temporária, 
representante::; dos empregado-res e dos empregados. 
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Parágrafo únicO.~- Haverá um suplente para .::;ada Juiz 
Classi:sta. --."~ ---- · 

Art. 3" Os Juízç;~T.Qg:ado~ serão nomeadas pelo P~csi~ 
dente da República. sendo: _ 

I- quatro dentre Juí~es do Trabalho Presidlente!>-de-)un
ta de Condlíação _e Julgamento em cxcrc.íGio_ na (!tll;al jurisdl· 
ção da 10~ Região. por antigúidade e por merecimento. alter
nadamente; 

Il -um dentre integrantes do MinistériO _P~blico do Tra
balho, com mais de dez ;}nos de carreira; 

III -um dentre advogados de notório sàbcr jurÍdiCo' e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva ativiC!ade 
profissional. · -

§ I" O Tribunal Regional do Trabalho da 10' jl.egião 
elaborará lista tríplice, visando ao preenchimento, pO'r ·mered· 
mente, de vaga de Juiz Togado rcser_vadaaQ magistrado de 
carreira, observando o que dispõe a annea~ li dõ -hlCiso II 
do art. 93 da Constituição FederaL 

§ 2' A Seccional da OAS do Estado do Mato Grosso 
elaborará a lista sê:xtupla reservada a advogado milit-àOte:-,-com 
a observância do que diBpõc g ª~t. 94 da Constituiç-4o Federal. 

§ 3~> O Ministério Público do Trabalho elaborará lista 
sêxtupla, sob a responsabilídadc da Proç.uradoria~GeraJ -da 
Justiça do Trabalho a ela concorrendo integrantes da respec~ 
tiva classe cm_ todo o País, ob!:>Crvado Q que dispõe o art. 
94 da Constituição Federal. - -

§ 4" Ao Tribunal Regional do Trabalho da lO' Regiáo 
compete a elab-oração das H~itas trípliccs. corrcspímdentes ãs 
vagas reservadas ao Ministério Público do Tra_balb9 e advo-
gado miHtante, - - -

§ 59 As lís_tas dç que trata este artigo serão elaboradas 
no prazo de sessenta dias contados da data da publícação 
desta lei. 

Art. 4'' _o~ Juízes ClasSistas seràó nomeados peJo Presi
dente da Rcpubhca. na forma prevista no art. _684~ da COnsoli
dação das Leis do Trabalho e inciso lil do parágrafo único 
do art, 115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes 
de lista~ tr;fplíces_ Organi~adas pelas diretorias das Federações
e dos Smd1catos morgamzados em federações, com base terri~ 
torial no E:itado do Mato Grosso. _-

Parágrafo único, O Presiçicnte do Tribunal. Region~l 
do Trabalho da 10• Região, dentro de dez dias COI\tados da . 
publicação desta le.i. convocará, por edital, as im_tidaáGS siiidí.:. 
cais menc_ionadas neste arfigo~·para que apresentem, no prazo 
de trinta dias. listas trfplices. que serão encaminbad;l:s pelo 
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo, 

ArL 5' Os Juizes do Trabalho Presióentes de Juntas 
que tenham, na data da publicação desta lei, jufiS-dição sobre
o território da 23' Região, poderão optar por sua permanência 
no Quadro da 10" Região, sem prejuízo de_ concorrerem a 
primejra composição do Quadro da234 Região. 

§ 11' A opção prevista neste artigo será manifestada por 
escrito. dentro de trinta dias contados da publiCação desta 
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10' 
Região e terá caráter irretratáveL 

§ 29 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que 
optarem pela 10~ Região permanecerão servindo na "Rt.ígião 
desmembrada. garantidos os seus direitos à remoção e promo~ 
ção+ :à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 10· RegiãO, 

ob~ervados os critérios legais de preenchimento. Atê a insta* 
lação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 23' Região, 
é permitida a permuta com Juiz PresJdente de Junta cm exer~ 
cicio na 10• Região da Justiça do Trabalho. 

§- 3'' Os 1 uí.Zes do Trabalho Substitutos da 1 Ú" Região, 
no prazo de trinta dias contado$ d_ª puhiicação dest~ lei, pode
rão optár por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho 
Substitutos da 23" Região, ocupando as vagas criadas no arL 
\2 desta lei. - -

§ 4'~-- Na hipótese de ocorré_nçia_ de Vaga de Juiz. ___ P.re~i-_ 
dente de Junta na 'Região desmembrada, no período com
_p~~e_!ldido entre a vigência desta lê'i e a in~~alação do novo 
Tribunal, o preenchiínl;!ntó Si:: rã feifú mcOiânte promo_ç_~9 de 
Juiz do Trabalho Substüuto quç integre os Quadros da 10"_ 
e da 23" Regiões. observada a kgislaçflo cm vigor. -

Art. 6" O Tribunal Region-al do Trahaiho da 23' Região 
terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Traba· 
lho pela legislação cm vigor. 

Art. 7" Todos os Juízes Togados e ClasslS-tas e respec
tivos suplentes tomarão po:-se- conjuntarriente, in"depe:nden~ 
te_mente da data da nomeaçã~. perante o Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho em se-ssão preparatória 
de inMalação do novo Trihunal a se realizar na sede da Corte 
Regional, no dia anterior à data designada f)ara instaJação 
oficial do Tribunal Regional do Trabàlho da 25~ Rcgiâo. 

§ 1" Após a posse coójo.nta qUe se refere o capuf deste 
artigo, na mesma sessão preparatória de instalação, os Juí~s 
integrantes do Tribunal Regional dü Trabalho da 23~ RegiãO 
elegerão, cm escrutínio secreto, sõ_b a presidência do Ministro 
PiCSidente_ do Tribunal Superior do Trabalho, os Juízes Presi~ 
áentes-e Vice-PrCsídénte Q_a Cort~_para ó primeiro biénio, 
observadas as recomendações da Lei Orgâ"nicà d~ Ma_gistra- · 
rura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que se refere 
o art. 93 da Constituição Federal! 

§ 2" Na impo~sibilidade de algum do~ Juizes tornar pos~ 
se na ~~ta p_~evista. terá o prazo de trinta dias, prorrogável 
por mais trinta. para fazê-lo, sob pena de perda do direito_~ 

§ 3~ A sessão preparatória e a sessão solene de ipsta
lação serão realizadas coro ii pres-ença dos Juizes que tomaram 
posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titui~r. o. 
rCSJ>eCtíVO- Suplente áSSUmirá o lugar. 

§ 4" Na sessão solene de inStalação do Tribunal Rcgio~ 
naJ do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal_ Superior 
do Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e ViccaPre
sidente da COrte, 

Art. 8'=' O novo Tribunal-aProvará o respectivO Regi
mento Interno dentro de trinta dias cont_adosda dttt<l de su_.a 
instalação. -~ 

§ 1" Publicado o Regimento Interno nos trint? dl?s sup~ 
seqüemes, é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais 
Regionais de que trata esta lei. oriundos da mesma categoria, 
permutai-em entre Si, desde que o requerimento conjunto seja 
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refe
rido. 

_ .§ 29 A permuta só terá eficá-cia se homologada pé[(i 
Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões 
das Resoluçõe-s Administrativas serem remetidas ao Tribunal 
Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a 
permuta, esta terá caráter irretratáveL 
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§ 3" A .antigü1d3di~do.JuiZ na_ composição do Tribunal 
que vier a entregar. na· forma prevista no § 1~ deste artigo. 
será definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9' Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23• Região, fica mantida a atuaJ competência 
do Tnlmnal Regional do Trabalho da lil' Região. 

§ 1' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da z3• 
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
líft Região remeter-lhe-á todos os processos o·nundos do tern
tório sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham rece
bido "visto" do Relator. 

§ 2~ Os p·rocessos que já tenharri. recebido "'vistq" Qo 
Relator serão julgados pelo rribuna1 ~egional do Trabalbô 
da 10' Região. 

§ 3~ _ A oompci::énd.a para o- julgamento das Ações Red
sórias peninentes a litígios oriundos do Estado do Mato Gros~ 
so, decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da JO• Re
gião~ com trânsito em julgado, se~á do Tri.b!lnal Regional 
do Trabalho da 23a Regiãç, salvo as de competência do Tribu~ 
nal Superior do Trabalho. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento se~ia
das no Estado do Mató Grosso ficam transferidas, com os 
respectivos servidores e acervo material~ para o Tribunal Re~ 
gional do Trabalho da 23• Região, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos c respeitadas as situações pessOais de Ju!z_e:s de 
carreira, Juízes Classistas c servidores. 

§ 1" Os cargos-eXiste-ntes na lotação do Tribuna! Regio
nal do Trabalho d\?._ 10~ Região, a que se refere este artigo, 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
23• Região. · 

§ 2" Os Juízes de carreira, Juizes C1assistas e servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven
cimentos e vantagens pelo Tribu_nal Regional do Trabalho 
da 10~ Região, até que o orçamento consigne ~O Tri~Ünal 
criado por esta lei os recursos necessários ao- fespeCtiv6 P'àga~ 
mento. · · 

§ 3'i A investidura no ·Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 23• Região 
depende de aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos. ressalvadas o.utras formas legais de. provi
mento de cargos e as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da. Secretaria d0 Tripunal Regional do Trabajhó da 23'. 
Região. com retribui~ãQ pecuniária prevista' na ](;:glslação em 
vigor+ seis c·argos de Juiz Togado e duas funções de Juiz Clas
sista. 

Art. 12 .... Além dos cargQS- e funções trans.Ceridos ou cria
dos na forma do arL 11 desta lei. ficam criados, no Qttadro 
Permanente de PeSsoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23~ Região, com vencimentos e vaTttagens 
fixados pela legislação em vígor ~treze cargos ~e ~uiz do Traba~ 
lho Substituto, os cargos em comissão constantes do Anexo 
I e os cargos efetivos constantes_do Anexo II. 

. § 1'.> Os cargos constantes dos Anexos I e II desta lei 
serão providos após a instalação do Tribunal Region~l do 
Trabalho da 23' Região. com sede em Cuiabá, no Estado 
do Mato Grosso, nos termos dn legislação em vigor. 

§ 2Q Os _valores das funções da Tabela de Gratificação 
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra
balh-o da 23a RCgiáo serão icl~nticos aos da mesma Tabela 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3• Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 
23-' Região estabelecerá as atríbuções das funções a que se 
refere o § 21 deste artigo. 

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 23" Re
gião. dentro do prazo de noventa dias. contados da instalação. 
abrirá concurso público de provas e títulos para preenchimento 
das Vagas de Juiz do Trabalho Substituto. depois. de satisfeito 
o dísposto no art, 5" desta lei. 

Art, 14. Os servidores atua1mentc lotados nas Juntas 
de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território 
da 23• Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer 
no Quadro de Pessoal da lÜ'' Região mediante opção escrítá
e: irretratável, manifesta_da ao. Pr-esidente do Tribunal respec:~ 
tivo, déntro do prazo de trinta dias, contados da publicação 
desta lei. 

Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, 
mediante Ato do Presidente, tomar _as medidas de natureza 
administrativas para a instalação e funcionamento do Tribuna[ 
Regional do Trabalho da 23• Região. 

Art. 16. As.despes?s iniciais de organização, instalação 
e funciOnã~inentO do Tribunal Regional do Trabalho da 23' 
Região coirerão à conta dos recursos orçamentários já consig
nados ao Tribunal -Superior do Trabalho pela Lei n"' 8.409. 
de 4 de março de 1992, Programa de Trabalho 
02.004.0013.5461.0001 -Instalações de Tribunais Regionais 
do Trabalho. 

Art, 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título. 
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções 
gratificadas da administração do Tribunal, parentes consan~ 
güíneos ou afins~ até_ o terceí;ro grau, de Juízes em atívidade 
Ou aposentados há pelo menos cinco anos, exceto se integran~ 
tes do Quadro Funçiona). mediante concurso público .. 

-Ad. 18. Esta lei entra em vigor na d<.Úa de sua publi
cação. 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO-I 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23"REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

(ESTADO DO MATO GROSSO) 

CARGOS EM COMISSÃO 

GRUPO NÚM DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

1 Diretor -Geral da Secretaria TRT-23•-DAS-101.6 

Direçãoe 

Assessoramento I Secretário-Geral da Presidência TRT-23'-DAS-101.6 
Superiores - .. 

código TRT-23• 
DAS-100 1 Secretário do Tribunal Pleno TRT-23•-DAS-102.5 

1 Diretor da Secretariá Administrativa TRT-23*-DAS-101.5 

1 Diretor da Secretaria Judiciária TRT-23'-DAS-10 1.5 

8 Dirctor de Serviço TRT-23"-DAS-l 0'1.4 

8 Assessor de Juiz-Bacharel em TRT-23•-DAS-102.5 
Direito 

3 Assessor TRT-23'-DAS-102.5 

I 
1 Secretário da Corregedoria TRT-23•-DAS-101..5 

i 

i 
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ANEXO II 
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGlUHAL DO 

. TRABALiiO DA 43'.REGJÃ.Q 
· ÉST ADO.OO MATO O R OSSO 
' . 

GRUPO ; CAT. FUNOONAIS NÚMERO CÓDIGO a..ASSES E RFFE.RÊ.'IClAS ' 

Alividades de Apoio Técnico Judidário 042 . TRT-23'-AJ-021 A NS-10 a NS-15 
Judiciário- C6digo (Nfvel Superior) B NS,J6 aNS~21 
TRT-23'-AJ-020 · Especial NS-22 a NS-25 

Oficial de Justiça Avalia~ fJ7 TRT-23"-AJ--027 A NS-lO a NS-15 
dor (Nível Superior) B NS-16 a NS-21 

Especial NS-22 aNS-25 

Auxiliar Judidário 
.. 

062 TRT-23'-AJ-023 A NI-24 aNI-27 
.. (Nível lnl!lmJe-. B NI-28 a NI-31 

dillrio) Especial NI-32aNI-35 

Agente de .Segurança 025 1RT-23'-AJ-024 A NI-24 a NI-21 
Judidária (Nível Inl!lmJe-. B NI:28 aNI-31 

dillrio) Especial NI-32 a NI-35 
•' 

Atendente Judidário 030 TRT-23'-AJ-025 A NI-24 a NI-27 
(Nível lntenne- B NI-28 aNI-31 
dillrioJ Especial NI-32 a Nl-35 

Outtas Alividades de Médico 02 1RT-23'-NS-901 A NS-05aNS..ll 
Nível Superior- (Nível Superior) B NS-12aNS-16 
Código- TR.T-23'- c NS--17 aNS--21 
NS-900 Especial NS-22aNS-25 

Odontólogo 02 TRT-23'-NS--909 A NS-05a NS-11 
(Nível Superior) B NS-12 a NS-16 

c NS--17 aNS-21 
Especial NS--22 a NS-25 

Engenheiro 02 TRT-23'-NS-916 A NS-05 a NS-11 
(Nível Superior) B NS-12aNS-16 

c NS-17aNS-21 

'Especial NS-22 a NS--25 

Conllldor fJ7 TRT-23'-NS--924 'A NS--05 a NS--11 
(Nível Superior) B NS-l2aNS-l6 

c NS--17 aNS--21 
Especial NS-22aNS-25 

~~--· ; 
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' . . -... ' ..... -----' 
GRUPO CAT. RJNCIONAJ~ ! NúMERO i CÓDIGO :CLASSES E REFE~CIAS ! 

I Blibioteeário 

I . 
I 
Proccs.'>altlelltó ' · de AnalL'ita úc Sistcínas 
Dados-Código' 

!TRT-23"-PR0:.16oo 

Progrnmador 

Opcrnúor de CompulaÇào 

Perfurador-Digi!ador 

Oulr.!.~ Atividadcs de Auxiliar de Enfermagem 
Nível i'<!édio - Código 
-TRT-23'- NM-HJOO 

Telefonista 

Auxiliar Opemcional de 
Serviços Diversos - Área 
de Limpem e Cooserva:
ção 

Artesanato - Código - Artllice de F.~1Jutur.t de 
TRT-23'- ART-700 ObrãSeMctalurgia 

'm 

,' \ü 

04 

04 

04 

03 

03 

19 

02 

TRT-23'-NS~902 . A 
(Nível Superion B 

c 
Especial 

, TRT · c.l• ·PRO ·I i\ 
160HN1vel B 
Superior) C 

F.special 

TRT · 23'-PRO-.. A 
1602-(Nfvellnter- B 
mediário l F.'>pecial 
1RT- 23'-PRO- I\ 
1603-(Nfvel lntcr- l3 
mediário) Especial 

1RT- 23'-PR0-
1604-(Nfvel 
Auxiliai) 

I\ 
B 
Especí.al 

A 
TRT-23' B 
-NM-lOOI (Nível Especial 
Intermediário) 

1 

TRT-23'- NM - A 
lOM (Nível B 
Auxiliar) Especial 

TRT-23'-NM 
-I 006 -{Nível A 
Auxiliar) B 

·nn~23'-ART- 1\rtffice 
, 701 (Nível Auxi- 1\.rtílicc Es
. 1iar c Intermediá- pecializado 

NS-05 H NS-11 
t·n,J ~a NS-Jr, 

_ N~;. ;7 ~t1,r.:;.21 ~ 

NS-22 a NS.·25 ;· , 

Hs ni :1; :·; 1; .· · · 
NS-12 a N<y., f(J ' 
NS-17 a NS-11'' · 
NS-22 a NS-25 r 

Nl-25 a Nl-28 1 

Nl-29aNI-3l! 
Nl-32 a Nf-33 : 

Nl-17 a Nl-22: 
NI-23 a Nl-28 : 
Nl-29 a Nf-32 : 

NA-0\1 a NA-13 
NA-14 a NA-16 
NA-17 aNA-19 

' 

Nl-17 a Nl-23: 
Nl-2· I a Nf-2!) 1 

Nl-30 a Nl-32 : 

NA-04 a NA-li I 
NA-12aNA-161 

. NA-17 a N/\.-19 j 
i 

NA-03 a NA-041 
NA-05aNA-Il, 

i 
I 

I 
NA-07 <! NA-12 j 

I 
Nl-13aNI-161 

rio) Contramestre Nl-17 a Nl-221 
NI-23 a NI-27 Í 
NJ-28 a Nl-30 ! 

Mestre 
Especial 
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, f' 'I' 

',•' • I ' , ' ' 

:--.' -'--• .: .. ·. ~ -7--=-~;.-..:.....~~""'"--'--:-~-~-'-·.:.•.!..':...l' '- ,·J. -'f' · • .!..~"'~"'·"·'•/'""~- -~ 
L GRUPO CA:r. FUNCIONAIS i NU1vlERO 1 ( .·ómGO i CLI\.SSES t REn :nthÓAs 1 
__ =.::.::.:...::....----'~-ArtiJ_:_:_' i.::.:cc:.:...;.de.:;M.-.--ec--.ã:.:.ru~.ca=--=--:_: . .:.0.::.:2=-=-,!-.I-RT~23'~AIU- l Artf!icc . ~ti,\~ ri/,; l~A- 12f 

I 
. 702 (Nível Au>:í, A1iíficc F.$- . ; . 

Artífice de ElCtricidade•c 
ComuniCaÇõeS' 

I 
' 

02 

Artlftce de Caqlímaria e f 02 . 
Man:enaria · 

Artlficc de Artes Gráficas ; 02 
' 

I 
fiar c Intermediá- pecíalizado '<'f: rJ a I ·JJ -1 r, I 
riol Contrnrnestrc NI· 17 n tH 22 i 

! · Me.<;lre ·' · · ·.Nr 2\<tNJ27i 
I. Especial Nl-2!; a N!-30 i 

TRT-23"- ART- Artífice NA-<l7 a NA-121 
703 rNível Auxi- Artífice Es-
liar c lntermediá- 1 pCciàfii.àdo .... Nl-!3ri Nl-16 [ 
rio) jcontrnrnesue Nl-!7 a Nl-22 ! 
' · · 'Mestre 'NI-23 a'NI-27 i 

i Especial Nl-28 a Nl-30 ' 

I 
I 

TRT-23'- ART - Artífic;e .. 
704 (Nível Auxi- Artlf'!Cé ES
liar . c Intermediá- peciali7.ado 
rio) Contrnrnestre 

~tre 
i&;pecial 

I, 'IRT-23'- ART-1 Artífice 
7()(\ r Nível i\uxi- i\rtllice E~
liar c lnlCrmcd.iá~! pecializado 
rio J ' Contramestre 

Mestre 
Especiaf 

NA-07 a NA-12 

Nl-13 a Nl-16 
N1:17 a Nl-22 
Nl-2.1 a Nl-27 I 
Nl-28 a Nl-3!1 I 

NA-07 aNA-121 

NI-BaNl-16 i 
NI-17 a NI-22 I 
NI-23 a NI-27 I 
NI-28 a NI-30 I 

I 



;_:M::.::•i::..o .::;de:...:l.::;992::,_ _____ .::_D:.::IA..::' RI::::.;::O.::.D:.::O:_:C::::O::::N:::G:.::RE:=:·· ;:_:SS:::O:.._:N_::A!;:C::::IO::-N;:,:A.::L::..c(~S·e~Ç:'::áo:.!:l::tl)~_ -~~-.1-S~ába,do 9 . 30~. 

IRIBL!~AL RE~IONA.I, DO IRAB8L.HO- 23" RJ:;~lÃ() . 
PES~ESA MENSAL ÇOM PESSOA!. {*} 

DENOMINAÇÃO . SÍMBOLO I N" 1 vALÓR~SAL I VALOR MENSAL 

I , UNITARIO TOTAL 
:--·-

I ·CARGOS DE t:!A1UREZA ESPEOAL 08 6.038.348.87 48.306.790,96 
-JuizdeTIIT . ·: 

II- CAROOS EM ÇQMI~Ã()(*l 
Diretor-Gernl da Secretaria DAS-6 01 4.285JJ06.33 4.285.()(J6.33 
Secretlrlo-Gec!l da Presidência DAS-6 O! 4.285.006,33 . 4.285.006.33 
Secretlrlo do Tribunal Pleno DAS-5 01 3.975.840,46 3.975.lMO,tJ6 
Diretor da Secretaria Adrninistraliva DAS-5 01 3.975.840,46 3.975.840,46 
Diretor da Secretaria Judiciária .'.'i:·: DAS-5 01 3.975.840.46 3.975.840.46 
Diretor de Serviço . DAS-4 08 3.712520,97 29.700.167.76 
Assessor de Juiz- Bel. em Direito DAS-5 08 3.975.840.46 31.806.723.68 
Assessor DAS-5 03 i 3.975.840.46 ll. 927.521.38 
Secretlrlo da Corregedoria DAS-5 01 i 3.975.840,46 3.975.840.46 

ill- CARÇ.OS QJ.:; PROVIMENTO EFE ll-
YQ . 

l. Atividade de Apolo.Judi.éiário 
NS-10 -Técnico Judiciário ' 42 1.571.148.52 65.988.237,84 

-Oficial de Justiça A val.ia!lor NS-10 07 1.571.148,52 I 0.998.039.64 
-Auxiliar Judiciário Nl-24 62 983.729,50 . 60.991.229.00 
-Agente de SegurnnçaJudiciária NI-24 25 983.729,50 24.593.237 .50' 
-Atendente Judiciário Nl-24 30 983.729.50 29.51!.885.00 

2. Oul!:as Atividades de Nível S~or 
-Médico NS-5 02 1.340.916,39 2.681.832.78 
- Odontólogo NS-5 02 1340.916.39 2.681.832.7 8 
-Contador NS-5 07 1.340.916,39 9.386.414.73 
-Engenheiro NS-5 02 1.340.916,39 2681.832,78 
- Bibliolecário NS-5 02 1.340.916.39 2.681.832. 78 
- Analista de Sistemas . NS-5 03 1.340.9!6,39 4.022 749.17 
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-
DENOMlNAÇÃO I SÍMBOLO I I v ALÚR !v}ÊNSAL vALOR r-.ÍJH~~}f(~, hm 

, UNifARIO , Tü1'1\L 

3. Ou!rns AtivídlideS de Nível Médio 
. . ·-~------· ·--- . 

- Progmmadnr NI-25 04 1.010.979.87 : 4.0.13.\'!'HR .. . . 

I - Opemdorde Coinputação NI-17 04 812.499.06 3.249.9~r, .. :-1 
- Auxiliar de Enfermagem. NI-17 03 812.499.06 2.437A:J7.J8 
- TelefOIIÍ8ti NI-12 03 583.77 4.20 I 1.751.322.(1.) i 
- f'l;:rfur.ldor J)igitadar NA-09 04 i 547.050.70 2.188.202.80 
- Auxiliar Operncional de Serviços Diver- NA-03 19 480.380,22 9.127.224.18 

sos Área de Umpeza. e Conservação · · · 

4. AI1esanaro I - Artífice de Mecânia NA-07 02 523.857.48 UH7.714.96 ' - Artffice de Elctticidadc e Comunicação NA-07 02 523.857.48 1.047.714.% ! 
- Artffice de Onpintaria e Marcenaria . NA-07 02 ' 523.857,48 UJ47.7l4.9(, 

I 
' - Artífice de Artes Gráficás NA-07 02 523.857.48 1.047.714.9!i 

- Artffice de Estrutura de Obnls e Metalur- NA-07 i 02 523.857.48 1.047.714.96 
gia 

i 

I 
TOTAL i 390.470.439,56 

- . . 
(*)Valores em março/92 com a mtlficacao extrooordtnana 

** Com 170% e 80% sobre NS-Z!i .. 

U:OI&J.AÇAO Clf'JIDA, 

CONSTrfUIÇÍiO 
lRD'ÓJILICA rmr:rutnv.l\ no JIRA.m. 

lllll!l ................. ---- _:"'_ ... __ ~---- .... ___ ,.._ __ -~ ~- ~ .. _ 

ç .. i .. , ..... , ,,, 

bO tüfJF r{ rmw L'.ruo 

s~çJ:o f 

Dl>p<>•i!'- <leais 

... - ..... ~- .. - ---- ·--~------ ---- .... ,..__,."'- -·.,. ""*- ~- -

Art. "'· Um quinto dos lugott'lo dos Trlbuncls Reglorulls r e
derels. do$ T rlb!JI"WJis dos Est.sdós. r do Dlstrlto F~tàl!! T ~nltó
rios ~erA composto de mt-mbros, ôo Mtnlstérto PUblico. com 
mais c:k: delenos de c~lre, e de ndYOg~s de: notó<io sabe·r 
jurídko e de "'Putaçho lí~drs:. com mais de d'e-z anos de detiYa 
etMd<tde prof"!$$lonnl. índkndús tm 1!$le shtuplt~ pekts ór~ 
de- ~pt~$('11tzr>6o das resp«tlvns <:!.nss("'!;. 

PltrAgr4fo único. Rt-t,ehidM .as !ndJtbÇÍ>d. Q ttibunt~l fOf· 
tm!lr6lista trlplke, ~ndo-a O() POÓ!'r Execvttvo. que, I'YlS llinte 

--P 

dias f.Ubseqt.emes.. es:coitw!or1i um dt! seus fnlegrcntes p.aro no
meaçllo. 

Art. 95. Os }uf:oes gottlm d&s ~llnt~s Wttnt~tl!,s· 

I -: vitanciedade, que. oo primeiro gr-cu, só Rrá eâquifid.ll: 
llpós do1s anos de exercido. d~ndendo a perd" do ca1go 
nesse período, de deJibtr~Go do ttlbunal l!t que o iuiz t~; 
\lii"KVlodo, e. nos d\!tru:tf$ et!sos. de sentença jud!daf transitada 
em julgado; 

1'1 - in4movibi1!dade, ~tvo por mCitívo de int~t::sse pUbli-
co, na form& do e.rt 93, Vlll; -

-"-- . m - irre-dut.ibDid:~de de venchnentos, OO.servndo qu~nto 
• remunNiliÇ~o. o q~ dispõem m arts. 37 XI 150' J1 153 m. • 153. 1 2", l • • · • .: 

-.Pdr-6gr'IJ{(:. único N:ts. }thes r W'ândo 
- l - exer<::~f. aind::~ qa~ nn dispot1il>llidode. ovt:o.('tugo 
oo ~õo. 5::'ivo UrM de magistério: 

11- ~eber,ttqUtJiquertítu'loouprelerto custcsoopetii· 
dp.!!çi'lo em p~ll5(); • 

m - dedkar-st- b etMdt~d(' politlcc>p!.!rtid.~r)a 

Sr(AiJ V 

DM Tifln.tMI." c Juiu.s elo Tn~fn:sfho 

Art. 112. H4'vefhpdnmenos um lribunl'!tRegi~.eido1t~· 
lho rm ced-o Estndo e oo L>istrito Ferle1al t a Sei kl!rtih.rir.\ as 
Junt.')s: de CooçntaçSo e Jl$gDmmlo, p<Xit-ndo. n.1s com,r<as 
onde n!:o forem instituído!ls, l!:lrlbulr $W jurisdiçio liQS jutles 
de d;reif.o. 
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Art. J 15. Os Trfburutis Reg~ti!lis do Tn,Dalho ser® tun· 
postos ck Juf.tes f'l()f'O('ado$ pdo Prc:sidcnte 6a Rc:púbr~a, sendo 
"dois t<:rços de jUtzes togados vftaiídos c um tctço ~ jui.te$ 
dan!st.as tempot6rios. o&serva&, ~tre: os jut:es togado$. a pro. 
pon;lon.alided~ eMbde<kJ3 no ort. 1! ), I !•,L 

PJJr4:mJfo tínko Os magl~tr~ dos T rlbunals Rtgion.ais 
do T r.e~b41ho ~r !o: 

I - juf:te$ do trabl!ft'IO, es.co;hldo:> por promoç&o, ettema· 
~n!e, pof anUgvld.!Kk e nW""r«II"'e:nto; 

tf - advogtrdos e rmrnbrCls do Mlnlstfrio Púbtk"' do Tro
l>tllho, obededdo o dispmto oo brt 94; 

m - cl.'!.ss,í$-1o11Sindk.IJ{~J'S r'TII!sJas trlplkc::- pdf'_S t!lrt:tc-!'ill<: 
dl!s feder&çóes ~ dos slndicrlQ<> cem ba}t tertlt-:HL-;l rm regi~§ 

,. ~ . ~ ..... "" ,. -- ----- ~ ~ ... -- ~ ---- -, ~ . ~ ~ ~ ~ .... ~ .. ,· . : .. : ... : ·-- ~ . . -

Sábado 9 3087 

= • -:~ • 

L&J_. •·•o~ ,« !1!1 * t•v~N.t.r·o (t 1m. 
11at1.m> a lkootlh • nu a Dt'PO'" da VoJJ<> 
,.,. ...... ddo~dt 19!12. 

O l'lltltiJI>JtNTB llA lltlti'ÓilLJCA 
~· aaber qu< 1> ~ Nac!O<lll dotmae euanel'"'o a I<Julnlt Lei: 

CAI'htii.O ONICO 

An. 1• Em Ltl ~ a -111 • !ln a De>pe.a di Uollo J>Ofll o extJtt:fclo 
finiDoelro ... 19!12, CUI!prcc:nõendo: 

I - o Orç..,cnl<> FI>Cil n:fcrtnll: - l'olleru di Uni-.,, aeus fundo•. ll<JIO< e 
cnUd&da c11 Ádmlru.t1açio Pllbllea Pcdml dlttla e lrulirel&, lnciUJi,. funllaçlle> IJU!llul<loc e 
mantidoo pelo Poder Pllbllco; 

D • o OJiamtnto dl Se~ $<>c!&!, abrangendo lo<ll5 u enUd&da e 6rJios a 
d< ~ "" Adminktra;Jó Pllbliea federal direla '"' lndin:l&, bero ........ fll!i<loc • 
~ lnstiNfdoo o IIWIÜdo< pelo l'oller Plll>llco; • 

m • 0 Orçam<n!O dt lnvm!mcn<o du tmprens em qu< a Vnlli>, dJtea ou 
~t.e. dtltm oiJllloriJ elo Clj)!Ltl aocW eoro direlto • V<!!<>. 

CA!'htii.Ol 
Da E&linal!va dl-lta 

SECÃOúNlCA 
Da itr:«lta TO(I] 

An. :r A !t<oel,. Toul t utirntd• ao vool01 dt Crl .C?B.40it892.~.000.00 
(qu.a.trocc:nws. c Jetct~tà ~ oh.o trilMru. quatrocentos t: oito bilhOe&. oitocentos e noventa c doU 
milt.õc.J. e IIO'tUlelltos mil ctlU'Ziros). 

An. :r N n=iw 6ec:<om!nta da llT<>C&dlçlo dt lribu~<>o, 0011tri~ e dt """"" 
,_..., - < " ap;w. p%vl&l.u JOale.cU!oçlo n,enll:, dlscrimlrwlas na 1\ule :n ., anexo 
• ~ Lei. 1&..--~ aJm o ae,ruink dc:.ldobratneDlO: • 
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I · ltlictn A 00 TIJKlln<O 

l I • Jt.tCUT AS IXJRREN'I1:S ........,T..........., 
............... ~ 
a..r.;.t~ ........... ~....,.... ..... ._.~ ........... ~ 
'~--~ c-........_c.n.-

u llJO!"'' .. , Cot ( AJ"n'AJ. 
,.,.....,_,._, • CJL.\..k ~ 
,.,.... .... (~La.~ --.._ .... .__ ..................... ~ 

..... -.~· o.l te Q 'TLU too. 'TU Df l:h'TIDAn!:$ DA I><--'' :-i'""· N.ICU'l"- INCUJSI\1: FlJNI>OS I ,. fiiC~....._ (« .... ........_ .U ..-.:t.llóu •TI"'I.n.dert:aci.u 

.. ._.._ ... .....c 

,, .... :-""&Jfl.·~ 
J J ..,. a:·· .., a.a '.-,r':~ 

CAPtTIJi.() p 
Do I'Wçlo .. t>oopou 

II!Ç.\01 
Do l>uptao Tola! 

An. ..- A l:lupua Tola!, 110 ..._ •alo< dall•cdll 'hl.tl,l nuda' 

C» 1.000.00 

VALOR 

4.'!6.!>40,,..!112 

210.151.713.659 
B9.440.186.S72 

109.885.333.708 
2.533.ID.841 

1.079.134 
36,92.017 

2.S!l0.3S2.S41 
3(, L568.33S 

5.3(13.027 .481 

246.769.2SOIS3 
:rouss.4JS. 779 

4.589.44).253 
15.1(>2.596.777 
:ll.378.77S.044 

21A67.li28.38B 

17.177.724.417 
4.290.203.971 

478.408.892.900 

I •110 o.;-nr.o l'bcll, 1m 0$ »4.5PI.toU44.000,00 {lrezen""' 1 daq1loma 
« 41111110 ...-._ CllliMonloo I ....... t ... l!lll>6u, oliOCCDIOI t .... •llhlloa t oll<- I 
q......,llt fjUOIIO •11....-); t 

. D ·DO o.ç.am.ntoda SeJlll'l4odc Joclal,om0$12UI7.1119.0!6.000,00(oon10e 
>lote o IIII ...-._ oliOOeiiiOI o de...,.te ll!lhoe&. ol1tn1a e 110YC lllllhlloa t cln<jlleMlt 101111111 ....-). 

SI!Ç.\011 
Do Dlll!lbulçlo da Dup<A por ÓrJIOI 

An. 5" A ~~espeu Buda l tonll de ......- prevlaiOo; ·.,..1< Tlw!o, """""""' o 
~ c:onst&ntt; 11 ....... I, em .... o 1 ..a Lei, lj>!Uenta, por ~. o ltplolt 
~: 

6S•.m.626 
$6(),771.J1,( 

J17.177.611 

.J09,.Citot'l 

m 1l0f9-4 
112.74.(126 
3-0JS.Gól 

2117.9!2.323 
I.S90.5tl.710 

\ 

6'>l.Sll.616 
560.71J.!J<l 

117.117.617 

1111>.<11.06:1 

%92.1)(tt?t 
71214t,2)!) 

!\.4 7llJ!().I 1 2l!1.032.ID 
• .m.s91.10il 

1)9.32&411 

Maio de 1992 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESS!J NACIONAL (Seção II) Sábado 9 3089 

DISTRIBUIÇÃO POR ORGÃOS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL 

PllESID~DA 
JI.EPÚBUCA 8.341.091!.611 3.311.%4.656 1!.6.S3.06l.2ú7 
MINI~ODA 
AE.RON tmCA 
MIN!S'IÊUOPA 

<4.792.601.(101 1.463.285.844 6.255.886.845 

AORICUJ.'IURA ~ 
JIEFORMA AG 7.541.927.~53 851.310.659 ~.399~'2~ft 1 , .. 
MINISTÉRIO PA AÇAO 
SCOAL 7.8~6.640.066 5.534.400 7.tf62.J71"P' 
MINISTÉRIO DA 
ECONOMlA. FAZENI>A 
E !'l.ANEJAMENTO 7.3~3.489.174 ().:16!.855.00·1 ,,,?I~. v o.~' 
MINISTÉRIO PA 

!O.S2R.~~S.r.oJ 1.933.278.163 l2.Jl'6l.8~6Y · 
00 

<4.713.920.130 ~51.131.355 •. 66S:OSHR5 
DA 

INFRA-ESTRUTURA 
MIN!S'IÊUODA 

9.943.104.630 J.II27.30R.712 11.770.<413.342 

~OPA 
1.215.337.837 . .PS.lS3.#1 1.490.591.281 

~OI'ÚBUOO 
3.358.245.518 1.795.895.975 !1.154.141.493 

DAUNJ!O 167.238.309 261.238.3{0 
DAS 

EXTERIORES 1145.572.950 361.581 M5.934.531 
PA 

SA 18.396.283.!186 1.210.059.662 I9.606.343.MR 
MlN!sltRJO 00 
'I'RAB~r:v. 
PREVlD SCOAL 76.734.555.491 1.710.993.482 78.46.5.548.973 
ENC\ROOS 
FINANCEIROS 
I>AllNJÃO 218.390.312.109 218.390.312.109 
ENC\ROOS 
P!UlVIDENaÁIUOS 

.. 1U12.870.56S DA~ 13.812.870363 
TllA.NS A 
EST~.DF.1l 
MUNI lOS <41.243.012.402 41.2.43.012..wl 

~OFIClAIS PE ,ITO 15.991.026.578 15.991.026.578 
lllml>AilllS llM 
ElCTINÇÃO 
PlSSOLüÇ).O OU 

160>677.Ul PRIVA11ZAÇÃO 96.988.~ll 63.689.<451 

&UIITOTAL 4,,6l%.n0.614 

I 
2J.A67.na.na 477.100.:1-49.012 

N!SatVAl:f 
OON'IlNO CIA UOI!.SO.l88 UOI.343.1!8 

TOTAL. •56 1).10.96H12 21.467.928.)18 47UOI.t92.900 
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J .. abrir a'l!dll01: JUpJement.aret. com 1 fU'I.llJdade de tu.ender lruu!ici&ci• nu 
~ O<Ç.Illltntmu. para """• aubprojeiO "" .ubativid.t41e. ~ o limite de 20% (vint< por 
""'"') de aeu valor. medW!te a utíl!uiçlo de ...,.,..,., 

a) da Rea<:tva de Cootl!t,teooi&: e 

b) da l.flUb.çlc parcial de dotAções OtÇ.!Ime:ntbi~,o. J.u!orit.t;lias por kl. ~que nln 
DI"- o equivalente o 20% (vinte por c=w) do valO!" do wbpropw ou da wbativldule obj<:m 
ela anlllaçlo. 

D .. proce&::r. lU1 propamiÇ~? ti<: a.N: t<Jf'omt•':-!o ou robn.tividWc. *" 
1al.Wlejl.meoto de dottções entxe ~ de de.src!t. ~1.00 o limite de 20% (vinte por a-..nto} 
do VJlor do JUbprojeto ou & .wbtl:tivid.ade referidos. JX:SU; Lei. 

W - aluir ~itos wpJemenwes l C'Otl~ de ft';CUflf.X> f"'.>'>enitn'e.s & ('fl'!tJIÇl'i':'$ « 
cr6dito. eoroo fontt específica. de recW"iiS, PJ.tà ad31 wbprojelo w r·•t:-1\tivid.a.de. ~ o funite de 
20'% (vinte por <tOlO) das r.spectivàs ~ imliCIOcla.< nem Lei. nos ~- de: 

a) operaçlla seali1.adas no 1!' tert'ICS're de 1991 ('Om crooogra.ma de recebimento que 
-temj!le oexeJ<Icio de 1992: 

b) ~ rulizadas durante o cxerdcio 4e 1992; ou 

c) lUile<:lpaçlo de aonognnw dt rroebim<nro. 

JV - abrir créditos suplementatts. Utilizando como fonte a defmida.11o I :r' do art. >43 
ela Lei n" 4.320. de 1964. para dOIIIÇlies mferentt:s., 

o) lnM!er!ncias eonsúti>Cionals aos Es~os, ao nístrito Fedem e ..,. Munl<lpios. 
no& casos c:m e,ue alei determina a entrega dos recursos de form.t autom.4tica; 

b} transfetências a.os Fundos Constltucionn.is de: Financiamento do Noric:, Nmdeste e 
'k.ntro-Oreste. nos tennos da Lei n• 7..&21. de 27 de 5etembro de 1989; e 

c) lnM!et!ncias ao Fundo de Arnp>.te ao Tabalhodor- FAT, oos tern>os do >Jt. 6"' 
Lei n• 8.019. de 11 de~bri1 de 1990. bem como as demols apl~com n:curoos de que 1nt.1 
n. 239 do Consl.iruíç!:o FWeral. 

V ~abrir mdil.OS rruplemenwes, mediute I UtHiuçlo: 
a) dos n:curros deeom:nte> de variaçlo moneUria e ambial das opetJÇOes de 

to contratld.#.s na, lorma desta Lei; e 
b) do •upenlvit fllllllla:irt> apurado em balanço p>lrlmonlal do .. en:!cio ontmor, 

u.ndo& e da.s Entidades Supervision!ldA.s. nos lelmOS. do art.. .c. f t•. inciso 1. da l.ei rr 4.32:0. 
64. JUpeiw.b • pro.e:rvn~o origin.alrrtente aprov~ no exenicio a que se n::fe.rt:. 

V1 • abrir CT'êdiws suplementares a~ o tlmite noces.Wio •o aten.dimento do di.spostc 
1. ~2. lncisol> I e n. do Ato das DisposiçõeS Constilll!:ioru!4 Tnnslfório.s. mediante 1 
!Çio. dentn: "'""'S. dos recurws ela R=Na de Cootin~ 

t t• ~ A a.bertura do.~ mdilos de que trata o inciso VJ ~ artigo de'Vt:rt ae·· 
;didl de comprov~lo da viabilidade t6cnica dos projetos a I:Cl"em contempb.dos. bem com 
llendímcnto ao e!etivo Interesse eamllmleo • """"" para o de.oenvolvim<nro das regiOo: 
li'O-Oesllle Nanle:le. 

1 r . Aplica...se aos ct6ditos especitis a serem lt.lt.Mizados com a m~ f"tru!.lbht 
. iociso Vlllcstc arti.c<> o disposto no ~o ont<rlor. 

An. "r ~ O Poder ExecutivO IUtoriz.adD a ~ ao Jl'!1t1Mejamtnl0 total t 
...:lll das dOIIlÇlies consignadas ao Cttlo •to.OOO - Enodad<.< em Extinçllo. Dilso!nçllo c 
'tivatlzaçlo • Lei fi" 8.029190'" para os órgloo. tmidlldes ou eo~<hdes <la Adnúnlotraçlo Pilb!i< 
Fede!>!. dirnll ou !ndirntt.. que ab""""""' as llllibulçlles com:spondentes. prese1Yado 
d•ssificaÇio funcional·pro.cromltica de <>.ela "'!>projeto ou subativídade . 

.hr4rafo ..Snieo. Na ~Jo de eventuais ~~it& financeiros apurados c: 
ballllÇO patrimonial do e:x.erdcio antenor e te receitJls: próprias apuradas, ~ as entidat ""'"'IIII"" do O.gao de que IDII este artigo. oeti observado o disposto oo lncUo V, olfnea I>,· 
onigu onterlor. 

Maio de 1992 
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_11 • emllir aU' 3HIOO.OOO (lrinta • IZt. mllhOes.) de ntul .. 4l ll!Yidl Ap'irl• • 
•Série s· .. vedad• • emiu.lo com pr&:tOi de:<:orridcn ou inrencm::, a der. ano&, para att:Mer a ="'de reforma azr'rit. no tA~rckió, noc: kl:rmos. do que di.ij)Oc o at\. Jl4 da Corut!tu"lo 

Ttrowm 
Ptr Orç.untnto de lnvutimento 

CAI'f1ULO ÚNlCo 

ArL 9" A despesa do (':)rç.amento <Se In'ítes.tí.rne-nto. observldl a pro~n.l'll"')~'"; 
çan.sWttt m Panem t:m anexo a uta Lti, I. flud• em O$ 36.895.967.$36.000.00 (uint.' e ~h 
1rilh6es. oitocenlOS c oovent~ e cinco bilhOU.. JXlYf::leentm e Je.C..Senta e lt':te milhOes e: qulnhenlOl c
lri.ma e leis mil c:rutei:ros), eom o u:pinte desdobramento: 

Cr$ 1.000,00 

DEMONSTRATIVO DOS lNVES'I1MEr.'TOS • POR ÓRGÃOS 

--------------------------------~--~ 

PRESID~NCIA DA REPÚBUCA 
MlNJS'JÉRIO DA AERONÁUllC t.. 
MlNJS'JÉRIO DA AGRICULTURA E REf<{)RMA AGRÁRIA 
MlNJS'JÉRJO DA ECONOMIA. fAZENDA E PLANEJAMENTO 
MIN!S'JÉRJO DA EDl)CAÇÃ.O 
MIN!S'JÉRJO DO EXERC!Jú 
MIN!S'JÉRJO DA INFRA-ESTRutuRA 
MINlS'JÉRJO DA JUsnÇA 

DA MA.RJNliA 
MINl DASAÚOE - · 
MINl OOTRABA!RO E DA PREV!Dfu<CIA SOCW. 
ENTIDADES EM EXTINÇÃO, DISSOLUÇÃO OU PRJV A TIZ.AÇÀO 

TOTAL 

' - -., 

t7.171.705 
300.639.768 
823.899 .1SO 

6.124.478.751 
15.057.212 
70.746.642 

29.364.083.849 
10.802.8!8 

!66.()32 
61.9!1.710 
27.878.'!04 
1!.130.994 

36.89S.%7.S36 

Cr$ 1.000,00 

DETA!RAMENTO DAS FONlr:S PE f7NANCIAMENTO DOS INVES1'IMI!Nl'OS 

ESPECIFICAÇÃO 

GERAÇÃO PRÓPIUAIOUTROS RECURSOS PEt-Ç~OO PRAZO 
ltECIJRSOS PARA AUMENTODOPAT!UMONIO uQUIDO 

·DOTESOURO 
·DEMAIS 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO 
·INTERNAS 
·EX'TERNAS 

TOTAL 

VALOR 

2.5.866.!94.0::Í 
4.~Z7.224.144 
2.229.317.S4l 
::1.297.900.601 
6.S02.S49.3SO 
2.659.305.621 
3.843.243. 723 

-·_,-
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Art. 11. t o l'oda l!u<utlvo ouo.orludo a obrlt t!#d!IOf. ,.,pl<m<ntm> pm cada 
111bprojel0 ou ..,bluvldadc:; all o l!ml1< dt :wJi, (vlnl< por cen"') do ~C&pteUvo n!or. llltdian1<: 

I • • anulaçlo partiald< ~ OfÇIUI>el:ll.irios elo,.. ..... tmp!UI. • 

D ·••IIU~d<--e•-""quecadatmp!àaprw. 

Art. 12. to Pod<• Eu<utlvo autorúodo a e><lou do o.ç.mento ele lnvt:<lim<n\0 a> 
empresas ut.atail que v~rn a aer ntinta.t (lU cujo c:ontrok acioulrio vtnhl a fltr ll"l~Werido para 
o ecLOJ privado cm docontnct. do Provam.• 6t Printluçlo. 

~o d.nieo. Qs.ft«m'W( tio TCJOUto 1 .-,;:t-:n• u)nlferldol: 0\lttpl"t.~lOOt r"n. 
U empresas I qt.at 1t ttfcn t.lle attlto • .t.ihd.t~ n5Q b...n.lfcrión.s f.IJ ttpá.UirlM. M rot:rel dutli l.d. 
DO momcnlO di: extinçlo ou tri.J:.d'Ctfncia do conttOI,e ~io JW1 o Je1.0f' privado, p:>dall) IJf!t 
utlliz,ados mediante c:rtditos adidonah.. - ~ 

11IULOIV 
Du~Oenú· 

CAl'troLO ÓJIIJCO 

An. 13. O Poder b«utivo def~ pmc:edj.mento uniforme- pua o pagamento ou o 
refmanciameniO elo Divido Ex!tma. earonUd.t pellllnllo, t d<vldo pelos Esu.dos. Di>trllO fe<lcral, 
Municípios e CUM respectivas aut.lrtjtrias. f~Oes e empruu cstttti1. observnndo as ~jç()es 
O$tlbclecldas pua o Governo fe<lcral e .... entida&:s, .. passondo, Inclusive, os .....,IIJ<doo óbtldos 
JWne,ociaçC...comos=4.,...u- ·. 

1u1. 14. p.;,..,. ereiw dÓ~ na Lei o• 8.080, ele 19 dÓ ae"""bro de 1990. a 
adminlstriÇ!o dos """""" !ilWlCCÍ!tiO "'"""pon<lcnle.l L< do"''Oe> .,.....,.un.. <onsíJnldas ao 
Mlni<táio da SaO<lc -' n:aliuda pelo l<SIOT do Fundo Nadonal de Sa<lde. 

TI fULO V 
Das Di>!'<"içlle& FuW$ 

cAl'troLO úNJco 

At1. 15. listo Leí cnlfll c:m vig<» cm 1• de janeiro ele 1992. 

Art. 16. Revopm·l< as~ cm co•llrmo. 

Brufii.a.. 28 de fevereiro ele 1992; l'il• da lndepen&ncío • 104! da 

FERNANDO COLLOR 
Mardlic .Marque$ Moreinl 

DECRETO-LEI N9 5.452, PE 19 PE MAIO IJ-E 1943 

Aprova a Consolidação das l.eis do Trabalho 

TITULO VIII 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

CAPITUlO IV 

DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABAlHO 

Maio de 1992 



Maio de 1992 DIÁF,lO DO CONGRESSO NACJONAC{Seção ll) Sábado 9 3093 

.SEÇÂOIV 

Doa Juizes Ropremmu.ntes Claaaistas 
dOi Tribunais: Regional& 

Art. 684. Os juizes répr!)Sé~lantes ciàS.istas dos . 
Tnõunais Regionais silo designados 

pelo Presidente da Flep6blica. 

Pmgra!o único. Aos julles represeruàntes clar.,ist•s 
dos. em~regados e dos emprcuadores, nos Tribunais 
1\egronars, aplicam-se as disposições do art. 661. 

~ • <., "-•-""'"' ...... ------.. -~--"' ... ., .,_.,. .. -..--~~ ----~"' w-':" 

À Comissão de Con.srituição, Justiça e Cidadania.) 

PROJETO DE LEU> A. Ç~~!tA N: 36, DE l~92. . 
(N• 4.572190, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Superior Tribunal Militar) 

Organiza a Justiça Militar da União e regula o 
fwtcionamento de seus Serviços Auxiliares. 

O Congresso Nacional decreta: 

PARTE! 
Da Estrutura da Justiça Militar da União 

TíTULO I 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1' São órgãos da Justiça Militar: 
I-o Superior Tribunal Militar; 
II-a Auditoria de Correição; 
III -os Conselhos de)ustiçª" 
IV -os Juízes-Auditores ~_os Juíz~s:A9d~toi'es S~s~i~ 

tu tos, 

TÍTULO !I 
Das Cireunscrições Judiciárias MUltares 

Art. 2' . Para efeito de administração da Justiça Militar 
em tempo de paz, o território nacional divide-se em doze 
Circunscrições Judiciárfás Militares, abrangendo: 

a) a 1•- Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo; 
b) a 2•- Estado de São Paulo; 
c) a 3• -Estado do Rio Grande do Sul; 
d) a 4• - Estado de Minas Gerais; 
e) a s~ -Estados do Paraná e _Santa Catarina; 
f) a 6• - Estados da Bahia e Ser;iipe; - · 
g) a 7*-Estados de Pemarn.buco, Rió Grande do Norte, 

Paraíba e Alagoas~ 
h) a g.·- Estados do Pará, Amapá e Maranhão; 
i) a 9•- Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso · 

e Rondônia; _ ~-

j) ·a !Ü'- Estados do Ceará e Piauí; 
I) a 11' - Distrito Federal e Estados de Goiás e To· 

cantins; 
m) a 12* -Estados do Amazonas, Acre e Roraima . 

.. 

TÍTULO III 
Do Superior Tribunal Militar 

CAPITULO! 
Da Composição 

· Art. 3? O SúpêfíórTribunal_Militar, com sede na Capi
_tal ~ederal e jurisdiçã_o em todo o território nacional. com
põe-se de quinze míriiStroS vitalíCios. ilõmeados pelo Presí~ 
dente da República, depois de aprovada a indicação pelo Sena~_ 
do Federal, sendo três dentre Qficiais~generaís da Marinha~ 
quatro dentre ofici3Ts-generais do Exércit9 e três dentre ofi~ 
cíaís~generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais 
elevado da carreira, e cinco dentre civis. 

§ 1' Os Ministros civis sao éS:cólhidos pelo Presidente 
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco 

~e frtêfi_os -qe sessenta e çíncó anôs de idade, sendo: 
· à)' três dentre advogados de notório saber jurídico e con

duta ilibada, com mais de dez anos de efetív_a atividade profis-
sional; 

b) dois i>or escolha paritária; dentre Ju(zes-Auditores e 
membros do MinistériO Público da Jus~iça Militar. 

..§_2"' Os Ministros militares. permanecem na ativar em 
quadros especiais da Marinha. Exército e Aeronáutica. 
... Art. 4"' Observadas as disposições tegais. o Regimento 

lriterno do Superio·r Tribunal Militar poderá instituir Turmas 
e fixar-lhes a competência. 

Art. 5" A eleição do Presidente _e Více~Presídente do 
T!ibu~al obedecerá ao, disposto effi seU Regimento Interno: 

CAPITULOU 
Da Competência 

SEÇÃOI 
~-Da Competênda do Superior Tribunal Militar 

A~. Ó"' Compete ao Tribunal Superior Militar; 
I--- processar e julgar origínariamente: 
a) os oficiais~generais das Forças Annadas, ós Governa

dores de Estado e do Distrito -Federal, nos crimes militares 
definidos em lei; 

~ · b) o Juiz-Auditor Corregedor. os Juízes·Auditores, os 
Juizes Auditores--Substitutos, os membros do Minístéiió Públi
co Militar e os Deferisores PúbHcOsjUrifu" à Ju~tiça Militar, 
nos crimes referidos na_ alínea a deste artigo; 

c) os pedidos de habeas corpus- e babeâs data, nos casos 
permitidos em lei; 

d) o mandado de segurança contra seus atos, os do Pres-i
deqte do Tribunal e de outras autoridades da Justiça Militar; 

e) -a ·revisão ·ctos processos findos na Justiça Militar; 
f) a reclamação para preservar a integridade da compe

tência ou assegurar a autoridade de seu julgado; 
g) os procedimentos administrativos para decretação da 

perda do cargo e da disponibilídade de seus membros e demais 
magistrados da Justiça Militar, bem com9 para re~oção) por 
rilOtiVO de interesse público destes últimos~ observado o Esta
tuto da Magistratura; 

h) a representação para decretação de indignidade de 
oficial ou sua íncompatibilidáde para com o oficialato; 

i) a representação formulada pelo Ministério Público Mi· 
li!ar, Co~selho de Justíça, JuizwAuditor e adYOgado, no inte
resse da Justiça Militar; 

II -julgar: 
, . a) os embargos -~postos às suas decisões; 

b) os pedidos de correiçãó parcial; 
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c) as apelações e_ os recursos de decisões dos juízos de 
primeiro grau; · -

d) ós incidentes processuais previstos enl lei; 
e) os agravos reginf-cntais e recursos contra despacho de 

relator. previstos em lei processual militar ou no Regímento 
Interno~ _____ _ --

t) os feitos originários dos Cons.elhOs'_de Justificação; _ 
g} os conflitos de competência entre Conselhos de Justi

ça, entre Juízes-Auditores. ou entre estes e áquf:les. bem como 
os de atribuição entre autoridades a~míni$hãtiva 5! judiciária 
militares; -- - - · -

h) os pedidos de desaforamento; . . . 
i) as questões administrativas e recurs~s interpostos con~ 

tra atos administrativos praticados pelo Presidente d~ Tríbu-
nal; - -

j) os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo Presi
dente do Tribunal, Corregedor da Jusliça Militar e Juiz-Au-
ditor; -

III -declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato nor
mativo do Poder Público~ peJo voto da maioria ab:..o_lt!-t~ de 
seus membros:; · 

IV- restabelecer a sua competêl'J;cia quando invadida 
por juiz de primeira instância~ -mediafiti! a"vocatória_; -

V- resolver questão prejudicial súiglda no curso de pro
cesso submetido a seu julgamento~ 

VI- determinar medidas preventivãs e assecuratórias 
previstas ·na lei _procêssual penal miHtar, .em processá õrigí-
nário ou durarite julgamento de recursq, em decisão sua ou 
por intermédio do relator; 

VIl -decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabe
lecê-Ia~ de oficio ou mediante representação da autoridade 
competente. nos feitos de sua competêncía originária; 

VIII- conceder ou revogar menagem e Hberdade provi~ 
só ria, bem como aplicar medida provisófia de segurança nos 
feitos de sua competência originária; 

IX- determinar a restauração de autos extraviados ou 
destruidos, na forma da lei; 

X- remeter à autoridade competente cópia de peça ou 
documento constante de processo sob seu julgamento. para 
o procedimento legai cabível, quando verificar a existência 
de indícios de crime; 

XI- deliberar sobre o plano de correição proposto pelo 
CorregedOr da Justiça Militar e. determinar ~ realização çie 
correição ge~l qu .. C:special em Auditoria; 

XII -elaborar seu Regimento Interno com observância 
das normas de processo e das garantias processuais. das partes, 
dispondo sobre a ~ompetência e- fufl:donamento dos respec· 
tivos órgãos jurisdicionais e administrãtivos, bem corno decidír 
os pedidos de uniformização de sua jurisprudência~ 

XII1- organizar suas Secretarias e Serviços Auxiliaies, 
bem como dos juízes que lhe forem subordinados, proven
do-lhes os cargos, na forma da lei; 

XIV- propor ao Poder Le~slativo~ observado o disposR 
to na Constituição Federal: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais infe
riores; 

b) a criação·e a ·extinção de cargos e a fixação de venci~ 
~entos dos seus membros. do Juiz-Auditor Corregedor1 dos 
JuízesRAuditore!f, dos Juízes-Auditores Substitutos e 9os Ser-
viços Auxiliares~ . _ - -

c) a criação ou a·extinÇiti de Auditoria da J usdça Militar; 
d) a alteração da organização ·e da diviSãO júdiciárià mi- ·· 

litar; · · · 

X,V -eleger seu Presidente e Yice-Presidente e dar-lhes 
posse; dar posse a seus membros. deferindo-lhes o compro~ 
misso legal; 

XVI -conceder licença. férias- e~outros- afastamentos a 
seus membros> ao Juíz~Auditor Corregedor. aos Juízes-AuR 
ditores, Juízes-Auditores Substitutos e ~rvidores que lhe fo
rem imediatamente vinculados; 

XVII : aplicar sanções disciplinares aos magiStraOoS; 
XVIII deliberar, para efeito de _aposentadoria, sobre 

processo de verificação de invalidez de magistrado; 
XIX- nomear Juiz-Auditor Substitut;o. e promov.ê-to, 

pelos critérios ·alternados de antig~ídade_e_rç.t~r.eciruento; 
XX·~ determinar-a instauração de sindi~ncia, inquérito 

e processo .administrativo. quando envolvido magistrado ou 
servidores da Justiça Militar; 

XXI- demitir servidores integrantes dos Serviços Auxi
liares; 

XXII- aprovar instruções para realizaÇ".io de_ concurso 
para ingresso na carreira da-Magístratura. e para o piovimento 
do~ cargos dos Serviços Auxiliares; 

XXIII - homologar o resultado de concurso público e 
de processo seletivo interno; 

XXIV~ remover Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substitu
to, a pedido ou por motivo de interesse público; 

XXV -remover. a pedído ou ex officio, servidores dos 
Serviços Auxiliares; 

XXVI- apreciar reclamação apresentada contra lista de 
antigüidade dos magistrados; 

XXVII- apreciar e aprovar proposta orçamentária ela
borada pela Presidência do Tribunal, dentro dos limites estipu
lados conjtmtamente co1_119~ demais Poderes na Lei de Díre~ 
trizes Orçantefitárias. -

XXVIII- praticar os demais -a,tos que lhe são conferidos 
por lei. 

§ I' O Tribunal pode delegar competência a seu Presi
dente para concessão de licenças, férias e outros afastamentos 
a magistrados de primeira instância e sen·idores que lhes sejam 
imediatamente vinculados, ~f!J..COID9 para o provimento de 
cargos dos Serviços Auxiliares. -

§ 2" É de dois terços dos membros do Tribuna) o quo
rum para julgamento das. hipóteses previstas nos incisos I. 
alíneas h e i, II. alínea f, XVIII e XXIV, parte final, deste 
artigo_ . . 

§ 3~ As decisões do Tribunal. judiciais e administraM 
tivas, são tomadas por maioria de votos, com a presença de, 
no mínimo. oito ministros~ dos quais. pelo menos, quatro 
militares e dois civis, sah·o quofum especial exigido em lei. 

Art. 7". O Regimento Interno disciplinará o pro~di
mento e. o julgamento dos feitos, obedêcido o disposto na 
Constituição Federal. no Código de Processo Penal Civil e 
nesta lei. 

Art. 8" Após a distribuição e a~é a inClusão em pauta 
yara julgamento, O relator conduz ~ P!Ocesso, determina.!ldo 
a realização das ditigências que entender necessárias. 

Parágrafo único. Na fase a que se refere este artigo, 
cabe ao relator adotar as medidas previstas nos incisos V, 
VI, VII e Vlll do art. 6' desta lei. 

SEÇÁO li 
Da Competc!ncia do Presidente 

Art. 9" Coinpete ao -pr~sid~n~~: . 
f -=-dirigir os t!itbãlhos do Tríbunal, presidir as sessões 

plenárias e proclamar as decisões; 
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H- manter a regularidade dos trabalbQ? do Tribunal. 
mandando retirar do recinto as pessoas que perturbarem a 
ordem, autuando-as no caso de flagrante delito; 

III -representar o Tdbunal em suas relações com outros 
Poderes e autoridades; 

IV- corresponder-se com aulüridades sobre assuntos de 
interesse do Tribunal e da Justiça Militar; 

V- praticar todos os atós ·proces-suais nos recursos e 
feitos de competência originária do Tribunal, antes da distri
buição e depois de exaurida a competência do relator; 

VI -declarar~ no caso de empate, a decisão mais favoráM 
vel ao réu ou paciente; 

VII- proferir voto nas questões adminiStrativas, indu- _ 
sive o de qualidade, no caso de empate, exceto em recurso 
de decisão sua; 

VIII- decidir questões de ~Oiderit suscitadas por Minis~ 
tro, por representante do Ministério PúbliC9 Militar. ou por 
advogado, ou submetê-las ao Tribunal, se a este coUber a 
decisão; - · 

IX- conceder a palavra1 pela ordem, ao representante 
do Ministério Público Militar e a advogado pelo tempo permi~ 
tido em lei e no Regimento Interno, podendo, ap6s adver~ 
tência, cassá~ la no caso de linguage~ siesrespeitosa; 

X-conceder a. palavra, pela ordem. ao representante 
do Ministério Público Militar e a advogado que funcione no 
feito para, mediante intervenção sumária~ es~!ar~cer equívoco 
ou dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmaçó(s que 
possam influir no julgamento; 

XI -convocar sessão extraordinária nos casos-previstos 
em lei ou no Regimento Interno; 

XII -suspender a sessão quando necessátia à ordem e 
resguardo de sua autoridade; · 

XIII -presidir a audiência pública de distribUição dos 
feitos; 

XIV- providenciar o cumprimento dos julgados do Tri
bunal e sua execução nos processos de-competência originária; 

XV- decidir sobre o cabimento de recurso extraordi
nário, determinando, em caso de admissão: s_eu proceSSamen-
to, nos termos da lei; --- -

XVI -prestar às autoridades judiciária~. i_tlformações re
quisitadas para instrução de feitos, podendo consultar o relator 
do processo principal, se houver;-

XVII-assinar com o relator e p revisor, ou somente 
com aquele; quando for o caso, os acórdãos· do Tribunal e,. 
com o Se<:retário do Tribunal Pleno, as atas das sessões; 

XVIII - decldir sobre; liminar em habeas çorpus, durante 
as férias e feriados forenses, podendo ouvii' previamente o 
Ministério Público; 

XIX- expedir salvo--conduto a paciente beneficia-do COm 
habeas corpus preventivo; 

XX- requisitar força federal ou policial para garantia 
dos trabalhos do Tribunal ou de seus Ministr~s; 

XXI- requisitar oficial de posto mais elevado, ou do 
mesmo posto de maior antigüidade, para conduzir oficial con~ 
deoado presente à sessão de julgamento, observada a Força 
.:;. que este pertencer; 

XXII- convocar para substituir Ministros, os" ofici~s~ 
generais das Forças Armadas e magistrados_-

1 
na forma ·cto 

disposto no art. 62, incisos H, lll, IV e V destaleF~ 

XXIII - adotar providénçias para realização de concurso 
público e processo seletivo interno; 

• 

X~I'V- expedir a tos sobre matéria de sua competência, 
bem como assinar os de provimento e vac!ncia dos cargos 
dos Serviços Auxiliares; 

XXV- conceder progressão e asceilsão funcionais aos 
servidores dos ServíçoS AuxiHares-; 

XXVI- dar posse e deferir o compromisso legal a Juiz
Auditor Substituto e a todos os nome;ados para cargos do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro d;a 
Secretaria do Tribunal; 

XXVII -velar- pelo funcionamento regular· da Justiça 
~1ilitar e perfeita exação das autoridades judiciárias- e S~rvi~ 
dores no cumprimento de seus deveres, expedindo portarias, 
recomendações e provimentos que se fizerem necessários; _ 

_XXVIII-designar, observada a ordem de antígüidade, 
Juiz-Auditor para exercer a função de Diretor do Foro. defi~ 
nindo suas a_tribuições; 

XXIX -conhecer de. representação fomuilada contra 
servidores~ por falta de exação no cumprimento do dever; 

XXX- determinar a instauração de sindicância, inqué
rito e processo administrativo. exceto quanto a magistrado;, 

XXXI- aplicar penas disCiplinares da_ sua competência, 
reconsiderá~las, relevá-las e revê-las; 

XXXH- providenciar a publicação mensal de dados es
tatísticos sobre. (>S trabalhos .do Tribunal; 

XXXIII- apresentar ao Tribunal~ até o dia 15 de março, 
anualmente, relatório circunstandado das atividades dos ór:~ 
gãos da Jus-ttla Miltar; · 

XXXIV- determinar a publicação Rnual da lista de allti~ 
güidade dos magistrados; 

XXXV- comunicar ao Presid<!:ÍÚ:e da República a ocor~ 
rênda de vaga de Ministro, indicando. no_ caso de Ministro 
civil. o critério de provimento; 

XXXVI- conceder licença e: fêtias aos servidores que 
lhe São diretamente subordinados; 

XXXVII- encaminhar a PropOSta orçameritária apro
vada pelo Tribunal e gerir os recursos orçamentários da Justiça 
Militar, podendo delegar competêncla na forma da lei; 

_XXXVIII- pratf(;r os demais a tos que lhe forem atri
buídos em lei e no Regimento Interno. 

§ 1" Durante as fé!ias- coletiVas, Pode o Presidente, ou 
seu subs-tituto legaJ, decidir de pedido limiflã{ em mándado 
de segurança. determinar liberdade provJsória ou sustação 
de ordem de prisão, e demais medidas que reclamem urgência. 
devendo, em qualquer caso~ após as fériàs, o feito prOsSeguir, 
na forma da lei. 

§ 2? O Presidente do Tribunal, de comum acordo com 
o Vice-Presidente, pode delegar~lhe atribuições. 

§ 3? A prov-idência enunciada no inciso XIV, 2' partêt 
deste artígo-, pode ser delegada a Juiz-Auditor, com jurisdíçào 
no locai onde os a tos executóríos devam ser praticado~. 

" SEÇÃO Ill . __ 
Da Competência do Viee-Presidente 

Art" 10" Compete ao Vice-Presidente: 
a) substituir o Presidente nas licenças. férias-, faltas e 

impedimentos, assumindo a Presidência. em caso de vaga. 
até a posse do novo titular, na forma do Regimento lnterilo~ 

b) exercer funções judicantes e relatar os processos que 
lhes forem distribuídos; 

c) .desempenhar atribuições delegadas pelo Presidente do 
Tribunal, na forma do§ 2"' do artigo anterior, 
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Parágrafo Ufl:_tc<;t. Quando no exercício temporário da 
presidência, não serão redistribuídos os feitoS: em que o·Vice~ 
Presidente for relator ou revisor. 

TíTULO IV 
Dos Órgãos de Primeira Instância da 

Justiça Militar 

CAPÍTULO! 
Das Disposições Preliminares 

Art. 11. A cada Circunscrição Judiciária Militar corrés· 
ponde uma Auditoria, excetuadas as primeira; ·segunda, J.er-
ceíra e décima primeira, que térão: -

a) a primeira: seis Auditorias; 
b) a terceira·: três Auditorias; 
c) a segunda e a décima primeira: duas Auditorias, 
§ 1 ç. Nas Circunscrições com mais dê Um3. Auditoria, 

essas são designadas por ordem numérica:. -
§ 2" As Auditorias têm jurisdição mista, cabendo-lhes 

conhecer dos feitos relativos à Marinha, Exército e Aero~ 
náutica. - __ 

§ 3" Nas Circunscrições em que houver mais de uma 
Auditoria e sedes coincidentes, a distribu!-;ão dos feitos cabe 
ao Juiz-Auditor mais antigo. " -

§ 49 Nas Circunscrições em que houver mais de uma 
Auditoria com sede na mesma cidade, a distribiução dos feitos 
relativos a crimes militares. quando indiciados somente civis~ 
faz-se, indistintamente, entre as Auditorias, pelo Juiz~ Auditor 
maís antigo. 

CAPÍTULO l1 
Da Auditoria de Correiçâo 

SEÇÃOÚNICA 
Da Composição e Competência 

Art. 12. A Auditoria de Correiçâo é exercida pelo Juiz· 
Auditor Corregedor, com jurisdição em todo o território na
cionaL 

Art. 13. A Auditoria de Correição, órgão de fis<:ali
zação e orientação judiciárlo~admínistrativa, compõe-se de 
Juiz-Auditor Corregedor, um Diretor de Secretaria e auxilia
res constantes de quadro previsto em lei.· 

Arr. 14. Compete ao Juiz-Auditor Corregedor: 
I - proceder às oorreições: · - _ - _ 
a) gerais e especiais nas Auditorias, na forma desta lei; 
b) nos processos findos; - _ . 
c) nos autos de inquérito mandados arquivar pelo Juiz

Auditor~ representando ao Tribunal, mediante despacho fun
damentado, desde que entenda existentes indíci~ Qe crime 
e de autoria; 

d) nos autos em andamento nas Auditorias, de ofício, 
ou por determinação do Tribunal; 

II- apresentar ao Tribunal. para aprovação, o plano 
bianual de correíção; 

III -comunicar ao Presidente do Tribunal fato que exija 
pronta solução, verificado durante correição, independentew 
mente das providências de sua alçada; 

IV - baixar provimentos necessários ão bom funciona~ 
mento dos serviços que lhe incumbe fiscalizar; 

V - requisitar de autoridades judiciária e administrativa~ 
civil ou mílitar. as infonnações que julgar necessárias ao exer
cício de suas funções; 

VI- instaurar proeedimento administrativo para apura
ção de falta cometida por servidor que lhe seja subordinado, -

e aplicai pena disciplinar. ressalvada a competência do Tribu
nal e de seu Presidente; 

VII- providenciar a uniformização de livros~ registros 
e impressos necessários ao bom andamento dos serviços: nas 
Auditorias, observados os modelos instituídos em lei; 

VHI- praticar os demais atos que lhe forem atribuídos 
em lei. 

Parágrafo único. As correições gerais a que se refere 
este artigo compreep_dem o exame dos processos em a:nda
me'nto, dos livros e docu_m~.ntos exístentes na Auditoria e 
a verificação das providências relativas a medidas preventivas 
e assécuratórias para o resguardo de bens da Fazenda Pública, 
sob a administração militar, 

CAPíTULO III 
Das Auditorias e dos Conselhos de Justiça 

SEÇÃOI 
Da Composição das Auditórias 

Art. 15. CadaAudítoria tem um JuízMAuclitor? um Juiz~ 
Auditor Substituto, um Direior de SecrC:taria, dois Oficiais
de-Justíça Avaliadores e demais auxiliares. conforme quadro 
previsto em lei. 

SEÇÃO~II 
Da Composição dos CoDSelhos 

Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça: 
a) Conselho Especial de Justiçat constituído pelo Juiz~ 

Auditor e quatro jufzes mllitares1 sob a presidência, dentre 
estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais 
elevado que o dos demais juízes, ou de maior antígüidade, 
no caso de igualdade. 

b) Conselho Permanente de Justíça? constituído pelo 
Juiz-Auditor, por um oficial superior, que será o presidente, 
e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão. 

Art. 17. Os Conselhos Especial e Permanente funcio
narão na sede das Auditorias, salvo casos especiaís por motivo 
relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça e pelo 
tempo indispensável, mediante delíberaçã<;t do SuperiorTribu~ 
nal Militar, 

Arr. 18. .Os juizes militares dos Conselhos Especial e 
Permanente são sorteados dentre oficiais da Marinha, Exér~ 
cito e Aeronáutica~ em serviço ativo na sede da Auditoria, 
recorrendo--se a oficiais fora deste local~ porém no âmbito 
da jurisdição da Auditoria, quando insuficientes os da sede. 

Art. 19. Para efeito de composição dos Conselhos de 
que trata o artigo anterior, nas respectivas Circunscrições, 
os comandantes do Distrito ou Comando Naval, Região Mili
tar e Comando Aéreo Regional organizarão, trimestralmente, 
relação de todos os oficiais em serviço ativo~ com respectivos 
postd;ant1güidade e local de serviço. publicando~a em boletim 
e remetendo-o ao Iui2::~Auditor competente. 

§ 1~ A remessa a que se refere este artigo será efetuada 
até o quinto dia do último mês do trimestre e as alterações 
que se verificarem. inclusive os nomes de novos oficiais em 
condições de servir, serão C"omu.nicadas mensalmcinte, 

§ 2t> Não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, 
serão os Ju!Us sorteados pela última relação recebida, consi
deradas as alterações de que trata o parágrafo anterior. 

§ 3' . A relação não incluirá: 
a) os oficiais dos Gabinetes dos Ministros de Estado; 
b) os oficiais agregados; · 
c) os comandantes, diretores till chefes, professores~ ins

trutores e alunos de escolas, instítutos, academias, centros 

• 
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e cursos de formação~ especializa.çãot aperfeiçoamento, Esta~ 
do-Maior e altos estudos; 

d) na Marinha; os Almirantes de Esquadra e oficiais ·que 
sirvam em seus gabinetes, os Comandantes de Distrito Naval 
e de Comando Naval,_ o Vice-Chefe do Estado~M?ior da Ar~ 
mada, o Chefe do Estado Maior do Comando de Operações 
Navais e os oficiais- embarcados na tropa, em condições de, 
efetivamente, participar de atividadesoperativas programadas 
para o trimestre; 

e) no Exército: os Genêrais-de-Exétcito, ·oenetais Co~ 
mandantes de Divisão de E);':ército e de Região Militar~ bein 
como os respectivos Chefes de Es~do-~faior ·o'ii áe· Oâbinet.t · 
e oficiais do Estado-Maior Pessoal; · · · 

f) na Aeronáutica: -os T.enentes-BrlgadCiros~·bein cómo 
seu chefes de Estado~Maior ou de Gabinete, Assistentes e 
Ajudantes de Ordens, ou Vice,Chefe e o Subchefe do Estado-
Maíor da Aeronáuüca. - · 

ArL 20. O sorteio dos juízes-c:Io ConselhO Especial de 
Justiça é feito pelo Juiz~Audiior, em- àUdTência pública. na 
presença do Procurador, dp Diretor de Secretaria e do acusa
do, quando preso. 

Art. 21. O sorteio dos juízes do Conselho Permanente . 
de Justiça é feito pelo· Juiz~Auditor~ em audiência pública, 
entre os dias dnca:_e dez do úttimo mês do t_rimestre anteriõf, 
na presença do Procurador e· do Dii:ctor de Secretaria. " _ 

Parágrafo único, Para cada Conselho Púma'nente~-são 
sorteados dois jufzcs suplentes, sendo um ofícial su_pêrior -
que substituirá o Presidente ~m suas faltas e í!tJpedimentos 
legais- e um oficial até o posto de capítão·tenente ou capitão, 
que substituirá os demais membros nos impedimentõs legais. 

ArL 22. Do sorteio a que se referem oS árts. -20 e 21 
desta lei. lavra~se-á ata, em livro próprio, com respectivo 
resultado. certificando o Diretor de Secretaria, em cada pro
cesso} além do sorteio, o compromisso. dos juízes. 

Parágrafo único. A ata é assinada pelo Juiz~Auditor 
e pelo Procurador. cabendo ao primeiro comun'iGP-r imediata
mente à autoridade competente o resultado do sorteiot 'para 
que esta ordene o comparecimento dos juízes à sede da Audiw 
toria, no pra·.::o ftxado pelo juiz. -

Art. 23. os- ju1zês militares que integrarem os Conse~ 
lhos Especiafs serão de posto superior ao do acusado, ou 
do mesmo posto e de maior antiguidade, 

§ 1? O Conselho Especial é constituído para cada pro~ 
cesso e dissolvido após conclusão doS-Seus trabalhos, reunin~ 
do~se, novamente, se sobrevíer nulidade do processo ou do 
julgamento~ ou diligência dctenninada pela instância superior. 

§ 2' No caso de pluralidade de agente~s, servirá de base 
à constituição do Conselho Especial a patente do acusado 
de maior posto, -·· _ _ 

§ 3~ Se a acusação abranger oficial c praça ou civil> 
responderão todos perante o rnes~o Conselho. ainda que 
excluído do p'rocesso o oficiaL 

§ 4* No caso de impedimento de algum dos juízes, será 
sorteado outro para substituí~io, observado o disposto no pará~ 
grafo único do art. 21 desta lei. __ 

4 

__ w 

Art. 24. O Conselho Pernlariente, u~a vez constituído, 
funcionará durante uês meses consecutivoS, _coincidindo com 
os trimestres do ano civil, podCndo o prazo de sua jurisdição 
ser prorrogado nos c~~s previstos em lei. 

Parágrafo único. O ofic::iãl que tiver 'integradO .. Conselho 
Permanente não será sorteado para o trimestre imediato, salvo 
se para sua constituição houver insuficiência de oficiais. 

ArL 25, Os Con$elhos Especiais e Permanente de Jus· 
tíça podem instalar~se e funcionar com a maioria de seus mem
bros, sendo obrigatória a presença do Jui2>Auditore do Presi~ 
dente, observado o disposto no art. 31~ alíneas a e b desta 
lei. 

§ 1, As autôfidàdes militares mencionadas no art. 19 
desta lei devem comunicar ao Juiz~ Auditor a falta eventual 
do juiz militar. 

§ 2~ Na sessão de julgamento são obrigatôrios a pre~ 
sença e voto de todos os juízes. 

An. 26. Os juízes militares dos Conset_ho~ Especial e 
Permanente ficarão dispensados do serviço em suas organiza
ções, nos dias de sessão. 

§ 1? O Juiz~ Auditor deve comunicar a falta do juiz mili~ 
tar. sem motivo justificado, ao seu superíor hierárquico. para 
as providências cabíveis. 
_ § ~~> Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao Juiz~ 

Auditor. aos representantes da Defensaria Pública da União 
e Ministério Público Militar e respectivos Substitutos, devendo 
a comunicação ser efetivada pelo Presidente do Conselho ao 
Presidente do Superior Tribunal Militar. ou à autoridade com~ 
petente, conforme o caso. 

SEÇÃO lll 
Da competêticia dos Conselhos de Justiça 

Art. 27. Coiripete aos Conselhos: __ _ 
I-Especial de jUStiça, processar e julgar oficiais, exceto- . 

ofici3;is~generais, nos· delitos previstos na legislação penai mi~ 
litar; 

lJ- Permanente de Justiça, processar e julgar acusados 
que não sejam oficiais. nos defitos de que trata o inciso ante
rior, excetuado o disposto no art. 6'', inciso 1, aiínea b, desta 
lei. 

Art. 28. Compete ainda aos Conselhos: 
1-d_ecretar a prisão preventiva de acusado, revogá~la 

ou restabele<::ê~la; 
II - conceder mensagem e liberdade provisória, bem 

como revogá~ las; 
lll- decreU}.r_ medidas preventivas e assecuratôrias~ nos 

processos pendentes de seu julgamento; 
IV- declarandnimputabilidade de acusado nos termos 

da lei penal miiitar, quando constatada aquela condição no 
c:ursQ do processo, mediante exame pericíal; 

, V -decidir as questões de direito ou .d~e fato suscitadas 
durante instrução ctírninal ou julgamento; - · 

VI -ouvir o representante do Ministério Público sobre 
as questões suscitadas durante a,s_ sessões; 

VJI - conceder a suspensão condiciona! da pena, nos 
termos da lei; 

VIII - praticar os demaís a tos que lhe forem atribuídos 
em lei. 

SEÇÃO IV 
Da competência dos Presidentes dos 

Conselhos de Justiça 

Art. 29. cOmpete aos Presidentes dos Conselhos Espe~ 
ciat e Permanente de Justiça: 

I - abrir as sessões; presidi~las, apurar e proclamar as 
decisões do Conselho; 

li-ma:ndar proceder à leitura da ata da sessão anterior; 
UI - nomear defensor ao acusado que não o tiver e 

Cur~dor ao revel ou incapaz; 
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IV - manter a regularidade dos trabalhos da sessão, 
mandando retirar do recinto as pessoas que ponaieill' arma·s 
ou perturbarem a ordem~ autuando~as no caso de flagrante 
delito; 

V - conceder a palavra ao representante) do Ministério 
Ptiblico Militar. ou assistente, e ao defensor, pelo tempo pre~ 
visto em lei, pOdendo cassá-la após advertência, no_ caso de 
linguagem desrespeitosa~ -

VI- resolver questões de ordem suscitadas pelas i)3rtes 
ou submetê~tas à decisão do Conselho, ouvído o Ministério _ 
Público; 

VII - mandar consignar em ata incídente ocorrido no 
curso da sessão. 

SEÇÃOV 
Da competência do Juiz-Auditor 

Art. 30. Compete ao Juiz-Auditor: 
decidir sobre recebimento de denúncia. pedido de 

arquivamento, de devolução de inquérito e representação~ 
II- relaxar, quando ilegal~ em despacho fundamentado. 

a prisão que lhe for comunicada por autoridade encarregada 
de investigações policiais; 

III - manter ou relaxar prisão em flagrante. decretar, 
revogar e restabelecer a prisão preventiva de indiciado, me
diante despacho fundamentado em qualquer -c~so; 

IV- requísitarde autoridades civis e militares as provi
dências nece~rías ao andamento do feito e esclarecimento 
do fato; 

V -deterrrúnar a realização de exam~. perícias, diligên
cias e nomear peritos; 

VI -formular ao réu, ofendido ou testemunha suas per
guntas e as requeridas pelos demais juízes bcin oomo aS: reque
ridas pelas partes para serem respondidas por ofendido ou 
testemunha; 

VII - relatar os processos nos Conselhos de Justiça e 
redigir. no prazo de oito dias~ as sentenças e decisões; 

Vlll - proceder ao sorteio dos Conselhos, observado 
o disposto nos arts. 20 e 21 desta lei~ 

IX- expedir alvará de soltura e mandados; 
X-- decidir sobre o recebimento de recursos interpostos; 
XI -executar as sentenças. inclusive- as prOferidas em 

processo origináríci do Superior Tribunal Militar, na hipótese 
prevista no § 3" do art. 91' desta lei; 

XII -renovar, de seis em seis meses~ diligências junto 
às autoridades competentes. para captura de condenado; 

XIII -comunicar, à autoridade a que estiver subordi
nado o acusado, as decisões a ele relativas~ 

XIV -decidir sobre livramento condicional; 
XV - revogar õ beneficio da suspenSão condicional da 

pena; 
XVI ~remeter à Corregedoria da Justiça Militar, no 

prazo de dez dias, os autos de inquéritos arquivados e pro~ 
cessos julgados, quando não interpostos recursOS:;"·~ · -

XVII -encaminhar relatório ao Presidente do Tribunal. 
até trinta de janeiro. dos trabalhos da Att~itoria, relativos 
ao ano anterior; ·- - · · · 

XVJII - instaurar procedimento administrativo quando 
tiver ciência de írregularídade praticada por servidor que lhe 
é subordinado; 

XIX - aplicar penas disciplinares .aos servidores que 
lhe são subordinados~ 

XX - dar posse, conceder licenças, férias e salário-fa
mília aos._servidores da Auditoria; 

XXI -autOrizar. na forma da lei, o pagamento de auxílio
funeral de magistrado e dos servidores lotados na Auditoria; 

XXII -distribuir alternadamente, entre si~ e o Juiz-Au~ 
dítor Substituto e, quando houver. o Substituto de Audltor 
estável, os efeitos aforados na Auditoria, obedecida a ordem 
de entrada; 

XXIII - cumprir as normas legais relativas às gestões 
administrativa+ financeira e orçamentária e ao controle de 
material; 

XXIV- praticar os demais atos que lhe forem atribuídos 
em lei. 

Parágrafo único. São privativos do Juiz~ Auditor os a tos 
prevístos nos incisos XI, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII e XXIII, dêste artigo; deferíndo~se estes a seu substítuto. 
quando no exercício pleno do cargo. 

- SEÇÂOVI 
Das substituições dos Juízes Militares 

Art. 31. Os juízes militares são substltuídos em suas 
licenças, faltas e ímpedímemos: 

a) o Presidente de Conselho Espcciai, por oficial-general 
ou oficiai superíor, imediato em posto ou antigüidade. e, na 
falta destes na composição do Co-nselho~ mediante sorteio, 
observado o disposto no art. 16, alínea a desta lei; 

b) o Presidente de Conselho Permanente, por oficial su
perior. na ~arma do art. 21. parágrafo ünico desta lei, e, 
na sua falta, mediante sorteio; 

c) os juízes· de Conselho Especial, mediante sorteio; 
d) os juizes de Conselho Permanente. pelos suplentes 

previstos no art. 21, parágrafo Unico desta lei e, na falta destes~ 
mediante sorteio. 

§ 1' Quando sorteado oficial em gozo de férias, no de· 
sempenho'de comissão ou serviço fora da Sede da Auditoria, 

. ocorrerá sua definitiva substituiçio. 
§ 2" Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ao juiz 

militar que for preso. responder a inquérito ou processo, entrar 
em licença ou deixar o serviço ativo das Forças Armadas~ 
bem como ao juiz de Conselho Permanente que for promovído 
a oficial superior. 

§ 39 Em caso de luto, casamento e dispensa médica 
por prazo igual ou inferior a vinte dias, farwse-á a substituição 
do juiz militar, pelo período do afastamento. 

TlTIJLOV 
Dos Magistrados 
CAPITULO! 

Das Disposições Gerais 

Art. 32. Ap1icam -se aos Ministros do Superior Tribunal 
Militar, Juízes-Auditores e Juízes-Auditores Substitutos as dis
posições do Estatuto da Magistratura, desta lei e, subsidiaria~ 
mente-. as do Regime Juridico Único dos Servidores Públicos 
Civis da União. 

CAPITULO II 
Do Pr-ovimento dos Cargos e da Remoção 

Art. 33. O ingresso na-carreira da magistratura da Jusw 
tiça Militar dar--se~á no cargo de Juiz-Auditor Substituto. me~ 
diante concurso püblico de provas e títuios organizado e realiw 
zado p_elo Superior Tnbunal Militar. oom a participação da 
Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as suas fases. 

Parágrafo único. A nomeação dar~se~á c001 estrita ob
servância da ordem de classificação no concurso. 
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Art. 34, Exigir-se-á dos cándidatos a satisfação dos se
guintes requisitos, além de outros previstos no EStatuto da 
Magistratura: - · . . · . · . 

I ~ ser brasileiro; 
II -~ter mais de vinte e cinco e menos de quarenta 

anos de idade~ salvo se ocupante do cargo ou função públicit; 
III- estar no gozo dos direitos políticos; 
IV - ser bacharel em Direito, graduado pór estabele

cimento oficial ou reconhecido; 
V - haver exercido durante três anos, rió rriíríí:à\·õ. -no 

iíltirno decênio~ a advocacia, magistério jurídico em n"ível Supe~ 
rio r ou função que confira prática forenSe; 

VI -ser moralmente idóneo e gozar de boa saúde física 
e mental, comprovada a última pela aplicação de teste de 
personalidade por órgão oficial especiàlizado e no cur:-so de 
inspeção de saúde. __ . . 

§ 19 Das instruções do concurso co.nit3'iãõ os progfafiiãS
das diversas disciplinas, a constituição da Comissão EXamina
dora, vagas existentes e Sua localização,_ a~ como outros 
esclarecimentos reputados úteis aos candidatos, inclusive ao 
direito assegurado no art. 38 desta lei. 

§ 29 O concurso terá validade por dois anoS 1 contados 
da homologação~ prorrogável uma vez+ por igual perj,·odo. 

Art. 35. As _nomeações e promoçôes' Si!tã<:> feitaS ·por 
ato do Superior Tribunal Militar. 

Art. 36. A promoção ao eargo de Juiz-Auditor é feita 
dentre os Juízes-Auditores Substitutos_ e obepece ao$ critérios 
de antiguidade e merecimento~ alternadamente, observado 
o seguinte: 

a) na apuração da- antiguidade, o Tribunal somente pode 
recusar o juiz majs antigo pelo voto de dois terços de seus 
membros. conforme procedimento próprio, repetindo-se avo
tação até fixar-se a indieação; 

b) havendo simultaneidade na pOsse, ~a promoção por 
antiguidade recairá preferentemente sobre o de melhor classi~ 
ficação no concurso de ingresso na carreira; . 

c) é obrigatória a promoção de juiz qlle figur<q>ortrês 
vezes consecutivas, ou cinco alternadas, em lista de mereci
mento, desde que conte Qojs ai! OS de efetivo t;.xercício e íntégre 
a primeira quinta parte da lista de antiguidade; 

d) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de 
exercício no cargo~ salvo se não houver com tal requisito. 
quem aceite a vaga; 

e) aferição do werecimento pelos critérios da presteza 
e segurança no exercício da juiísdição e. ainda, pela freqUência 
e aproveitamento em cursos recOnhecidos de aperfeiçoamen- -
to~ 

f) o merecimento do magiStrado de primeira instância 
é aferido no efetivo e~rçfcio do cargo. 

Art. 37. O magistrado não será removido ou promo
vído senão com seu assentimento~ manifestado na forma da 
lei~ ressalvada a re.moção "Compulsória. · 

Art. 38. Ao provimento inícial e à promoção por mere
cimento, precederá a remoção, observa~d_o-se? para prefe
rência~ a ordem de antiguidade para o Juiz~ Auditor. e a ordem 
de classificação em con·curso público para o Juiz-Auditor Subs· 
tituto, quando os- concorrentes forem do mesmo concurso 
e~ sendo eles de concursos. diferentes, a ordem de antiguidade 
na classe. - · 

§ li> Preenchido o claro em decorrência de remoção, 
publica-se notícia da vaga. fixando-se prazo de quinze dias, 
contado da publicação, aos interessados, para reqúe:ferem. 

_ § 2~ O candidato habiBtado em concurso público, no 
momento de sua nomeação, somente pode optar por" Vaga
e;<h.tente após terem se: pronunciado os Jufzes~Auditores: Subs-
titutos que tiverem interesse em remoção, . 

§ 3" Somente _após dois anos de exercíciO 'fUi' Auditoria
onde estiver lotado, pode o juiz ser removido. salvo se não 
houver candidato com tal reqy:isito. 

Art. 39. A nome_ação para o cargo de JuizMAuditor Cor
regedor é feita medíante escolha do Superior Tribunal Militar, 
em escrutínio secreto, dentre Juizes-Auditores situados no 
primeiro terço da classe. 

CAPÍTULO lll 
Da Posse e do Exercício 

_ Art. 40. A posse terá lugar no prazo de trinta dias} 
contado da publicação do aro de provimento no órgão oficial. 

Parágrafo UnicO. A requerimento do interessado, o pra~ 
- t.€5 previsto neste artigo poderá, a critério do Tribunal ou 

do seu Presidente, ser prorrogado por igual período. 
At1:. 41. _po termo de posse,_ assinado pela autoridade 

competente e pelo magistrado, constará .o compromisso de 
desempenhar com retidão as funções do cargo, cumprindo 
ã Constituição e as leis. 

§ 1" O magistrado~ no ato da trosse, deverá apresentar 
declaração, pública de seus bens. 

§ 29 Não haverá posse nos caS'-os de remoção~ promoção 
e reintegraçáo. 

Art. 42. -SâQ competentes para dar posse: 
I- o Superior Tribunal Müítar a seus Ministros; 
II - o Presidente do Superior TnOunal Militar ao Juiz~ 

Auditor Corregedor e a JuizMAuditor Substituto. 
Art. 43. As datas de inicio, i!!terrupção e reitlício' do 

exercício devem ser comunicados imedi~.tamente ao Tribunal, 
p_ara registro no assentamento individual do magistrado. 

Art. 44. O exercício do cargo terá início no prazo de 
trinta dias. contado: 

I - da data da posse; 
- -_ ~ 11 - da data da publicação- oficial do ato. no caso de 
reintegração. 

Art. 45. É considerado como de efetivo exerxício o pe
ríodo de tempo necessário à viagem para a nova sede. 

.. § 1• O período de que trata este artigo constará d;l. 
ato de remoção ou de designação do magistrado_ promovido 
e nã.() excederá de trinta dias. 

§ z~ o magistrado remOvtdo ou pfomovicto com desig
nação para nova sede. quando licenciado ou afastado em virtu
<4: de férias, casamento ou luto, terá o prazo a que se refere 
o parágrafo anterior contado a partir do término ·do afasta
mento. 

Art. 46. A promoção não interrompe o exercício~ que 
é contado a partir da data da publicação do ato que promover 
o magistrado. 

Art.. 4_7. Não se verificando a posse ou exercício dentro 
dos prazos previstos nesta lei, o ato de nomeação~ promoção 
ou remoção será revogado~ nào produzindo qualquer efeito. 

Art. 48. Os_magistrados_de carreira adquirem vitalicie-
dade após dois anos de exercício. ~ " 

§ 1" Os magistrados de que trata este artigo, e que 
não hajam adquirido a vitalicíedade. não perdem o cargo 
senão por proposta do Tribunal, adotada pelo voto de dois 
terços de seus membros. 

§ 2" Os magistrados podem praticar todos os atos rese.;~ 
vados por lei aos juizes vitalícios~ mesmõ-qúe hãO hajam adqui-
rido a vitaliciedade. _ 
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CAPÍTULO IV 
Da Antiguidade 

Art. 49. Considera~se de efetívo exercício o afastamen-
to em virtude de: 

I -férias; 
II -casamento: 
III- falecimento de c6njuge, ascendente, descendente 

ou irmão; - - · - · 
IV- prestação de serviços à Justiça Eleitoral; 
V- licença ã gestante; 
VI- Ucença-paternidadf!; 
VII - licença por acidente em serviço; 
VIII- Hcença patá tratamento de saúde, em decorrência 

de moléstia especificada em lei; · -
IX período de trânsito; __ ""' 
X- freqüência a. cursos ou_ seminários-® 8.perfeiçoaninto 

e estudos 1 a critério do Superior Tribunal Militar, pelo prazo 
máximo de dois anos; 

XI - afastamento do exercício do cargo1 em virtude 
de inquérito ou processo criminal ou administrativo~ desde 
que reconhecida a inocência do magistrado. ou quando náo 
resultar pena disciplinar. ou esta se limitar a advertenda ou 
censura. ___ _ _ 

Art. 50. A antiguidade do Ministro do Superior Tribu· 
na1 Militar conta~se a partir da posse. -

Parágrafo único. Em caso de empate. prevalece: 
I - a antiguidade na carreira militar; 
II-o maior tempo de efetivo exercfCio··em 15atgcY átJté:ffor 

do serviço público federal, prevalecendo, neste caso, o de 
serviço na Justiça Militar; 

III- a idade, em benefício de quem a tfver maior. 
Art. 51. A antiguidade de Juiz-Auditor e Juiz-Auditor 

Substituto é detenninada pelo tempo de efetivo exercício nos 
respectivos cargos. - - - . 

Art. 52, Em caso de empate na classificação p<:lt anti
guidade, prevalece. sucessivamente: _ 

I- maior tempo de serviço na classe; 
1 

_ _ 

II - maior tempo de serviço na carreira da maglstfatura 
da Justiça Militar~ 

III ---maior tempo de serviço público federal prevale
cendo, neste caso~ o de serviço na Justiça Militar; 

IV- idade, em benefício de quem a ·tiver maior. 
Parágrafo único. Na classificação inicial, o primeiro de

sempate é determinado pela classificação em concurso para 
ingresso na carreira da magistratura. 

Art. 53. Anualmente, até o dia 31 de janeiro, o Supe
rior Tfibunal.Militâf.organizará c publícará no Diário da Jus· 
tiça a lista de antiguidade dos magistrados d~ carreira. 

Art. 54. ...Contra a lista de que trata o artigo anterior, 
podem ser apresentadas reclamações dentro de trinta dias 
contados da publicação, que serão processadas e julgadas pelo 
Superior Tribunal Militar. 

Parágrafo único. O relator e o_ Tr_ib~nal podem deter~ 
minar diligências, 1ncTusíve" mandar ouvir os interessados, mar~ 
cando-lhes prazo que nã0 excederá de trinta dias. 

CAPÍTULO V 

Das férias,. licenças e aposentadoria 

Art. 55. OS Ministros do Superior Tribunal Militar go
zam férias coletivas, de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de 
julho. 

Parágrafo único. Se a necessidade do serviço judiciário 
lhes exigir a contínua presença no Tribunal. o Presidente e 
Vicé~Presidcnte gozarão trinta dias consecutivos de férias indi~ 
viduaís, por semestre. 

Art. 56." . Os magistrados de primeira instância da Jus-
tiça Militar gozam férias individuais, de sessenta dias. conce
didas segundo a conveniência do serviço. 

Parágrafo único. As férias de que trata este artigo_ não 
podem fracionar-se por perfodos inferiores a trinta dias. po
dendo acumular-se somente por necessidade_ do serviço e pelo 
máximo de dois meses, 

Art. 57. Os magistrados gozam licenças na forma do 
Estatuto da Magístratura. 

Art. 58. A aposentadoria dos magistrados da Justí~a 
Militar com vencimentos integrais é compulsória por invalidez 
ou aos scifenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos 
de serviço. após cinco anos de exercício efelivo na judicatura. 

Art. ~59. .A verificação de invalidez, para o fim de ap<r 
sentadoria, far-se~á na forma da [ei e _do Regimento Interno 
do_Superior Tribunal Militar. 

Parágrafo Unico. O magistrado que, por dois anos conse~ 
cutivos, afastar-se, ao todo, por seis meses ou maiS, para 
tratamento de saúde~ deve submeter~s~,. ('!Q requerer nova 
licença, para igual fim. dentro de doís anos, a exame para 
verificação de invalidez. 

Art. 60. .O processo de aposentadoria obedece às dispo
sições de lei especiaL 

CAPÍTULO V! 

Das incompatibilidades 

Art. 61. Não podem servir, conjuntamente. os_ m~gis~ 
trados, membros do Ministério P-úblico e advogados que sejam 
entre si cônjuges, parentes consangüíneos ou afins em linha 
reta, bem como em Unha colateral. até o terceiro grau, e 
os-que tenham vínculo de adoção. 

§ 111 A incompatibilidade a que se refere este artigo 
se resolve: 

I-antes da posse. contra b último nomeado ou contra 
o menos idoso~ se as nomeações forem da mesma data; 

li-depois da posse. contra quem lhe deu causa; e oontra 
o mais moderno, se a incompatibilidade for imputada a ambos. 

§ 2? Se a incompatibilidade se der com advogado, este 
deverá ser substituído. 

CAPITULO VII 

Das substituições 

Art. 62. Os magistrados da J ustlça Militar são substi
tuídos: 

l-o PI)esidente do SuperiorTríbunal Militar, pelo Vice
Presidente e este pelo Ministro civil mais antigo; 

II- os Ministros militares, mediante convocação pelo 
Presidente do Tribunal, por oficiais da Marinha, Exército ou 
Aeronáutica! do roais alto posto, sorteados dentre os oonstan~ 
tes da lista enviada pelos Ministros das respectivas Pastas; 

ln- os Ministros civis pelo Juiz~ Auditor Corregedor e, 
na falta deste, por ·convocação do Presidente do Tribunal, 
após sorteio públioo ao qual concorrerão os cinco Juízes-Au~ .. 
di tores mais antigos; 

IV- os Juizes~Auditores pelos Juízes~ Auditores Substi
tutos do Juizo. ou; na falta qestes, mediante convocação do 
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Presidente do Tribunal dentre Juízes~Auditotes Substitutos_, 
observado, quando for o caso, o disposto no art. 64 Pesta 
lei; 

V -o Juiz· Auditor Corregedor. por ~onvocação do. Pre· 
sidente do Tribunal, dentre os Juízes· Auditores titulares, 

Parágrafo único. A çonVo~Ç~o previ&tá h os ·Jncisos· II 
e III deste artigo só se (ará parâ completar o quorum de 
julgamento. 

Art. 63. Em caso de afa::;;ramcnto de ·Ministro ou--de 
vaga por prazo ·superior a trinta dias, poderá ser convocado 
substituto. por decisão da maioria absoluta dos membros do 
Superior Tribunal Militar. 

§ 19 O substituto de Ministro triilitàr Será escolhido na 
forma do incisO U do. artigo an_terior. . -

§ 2" O s_ubstituto de. Ministro civil será escqlhido .na 
forma do inciso III do_ artigo anterior. _ _ __ 

§ 3• Em ca~o de afastamento, por período superior a 
trinca dias~ os feitos em poder do magistrado afastado e_aqucics 
em que tenha proferido relatório. como os que haja colocado 
em mesa para julgamento, são redistribuídos aosrlemaís mem
bros do Tribunal, mediante oportuna comperisãçãó. Os feitos 
em que seja revisor passam ao substituto, na forma do Regl~ 
mento Interno. - -

§ 49 O jUlgamento que tiver sido iniciado pros.<;eguirá, 
computando-se os votos já proferidos. ainda que o magistrado 
afastado seja o relator. 

§ s~ Quando o afastamento for por-período igu~l o~_ 
superior a três dias, são redistribuídos, mediante oportuna 
compensação, os habeas~oorpus, os mandados de segurança~ 
e os feito~>' quet consoante fundada alegação do interessado, 
recla.mero solução urgente. "---. __ _ 

§ 6~ Em caso de vaga, ressalvados os proceSsos a que 
se refere o parágrafo anrerlor"1 os delnais serão atribufdos 
ao nomeado para preenchê-ia. 

§ 7~ Não concorrerão ao sorteio de que trata o inciso 
III do artigo anterior, os magistrados punidos coro as penas 
de advertência, censura, remoção compulsória e dísponibi-
lidade. --·-··--

Art. 64. _ Nas circunscrições judiciárias com mais de uma 
Auditoria na mesma sede, a substituiçào de" Juiz-Auditor, 
quando não houver subs-tituw disponíve-l na Auditoria, faz~se 
por magistrado em exe:rdcio na mesma sede, 

Parágrafo único. A substituição de que trata este artigo 
ocorrerá nos casos de licença, r alta ou impedimento do substi
tuído, setr'. prejuízo das funções do substituto, · 

Art, 65. A substituição no_s_çasos_de ausência ou iiripe
dimeno eventual não autoriza a conress?o 9-e_qualquer vanta
gem~ salvo -diárias- e transporte, se for o caso. , . . 

Art. 66. O magistrado convocado para substituir Minis~ 
tro civil perceberá a diferença de vencime-qtº-s_oorrespondente, 
durante o período da convocação,_1nclusivc díádas e trans
porte, se for o caso. 

TíTULOVL 

Do Ministério PúbUro da União junto 
à Justiça Militar · 

CAPfTULO ÚNICO 

Do Ministério Públi<!> 

Art. 67, O Ministério Público mav~ém representantes 
junto à Justiça Militar. 

Art. 615. Os membros do MinístÇrio Público desempe
'(lhain, junto à Jusdça Militar, atiibuições previstas no Código 
de Processo Penal Militar e leis especiais. 

TíTULOVJJ 

Da Defensaria Pública da União imitO 
à Justiça Militar 

CAPÍTULO Ú.N!CO 

Da Defensaria Pública 

ArL 69. A Defensorta Pública da União mantém r.epre
s·entantes junto à Justiça MiJitar. 

Art. 70. Os membros da. Defens-oria Pública. junto à 
Justiça Militar, desempenham as atribuições previstas no Códi
go de Processo Penal Militar e leis especiais. 

PARTE II 

Dos ~n'iços auxiliares 

TíTULO I 

Das disposições gerais 

Art. 71. Os Serviços Auxiliares da Justiça MHitar" são 
executados; 

I- pela Secretaria do Superior Tribuna) Militar; 
II -pelas Secretarias das Auditorias, 
Arf. 72. Aos fJlncionárlos :da Justiça MHit?r aplica~se 

o Regime Jurídico Unico dos Servidores Públicos Civis da 
União, observadas as disposições desta leí. 

Art, 73. Salvo os casos indicados em lei. a ·prhrieira 
investidura para os cargos dos Serviços Auxiliares dependerá 
de aprovação prévia em concurso público. 

Art. 74" O provimento dos cargos de direção e assesscr 
ramento, classificados nos três primeiros níveis do Grupo· 
Direçâo e Assessoramento Superiores, do Quadro das Secre
tarias do Superior Tribunal Militar e das Auditorías. faz-se 
dentre os ocupantes de cargos de nível superior do respectivo 
Quadro~ que atendam aos seS,uiiltes requisitos:- -~ -

a) qualificação específica para a área relativa à direção 
ou assessoramento, mediante graduação em curso de nível 
superior; 

b) experiência pára o respectivo exercício, de acordo com 
as normas regulamentares expedidas pelo Tribcnal. 
· § 1 ~ O provimento dos cargos do Grupo-Direção e Asw 

sessorament<? Superiores, vinculados a Gabinete de Ministro, 
faz~se por indicação da respectiva autoridade, dentre pessoas 
com formação de nível ·superior. 

§ 2? O provimento dos cargos do Grupo-Direção e As
sessoramento Superiores, classificàdos nós demais níveis, ob
servado o limJte de 50% (dnqüénfà'pôr êertto), somente pode 
recair em funcionárío da Justiça Militar que atenda aos requi~ 
sitos estabelecidos na parte final do cnput do artigo e suas 
alíneas a e b. 

TíTULO li 
Da competência 

Art. 75. A competência dos órgãos da Secretaria do 
Superibr Tribunal MHitar será definida em ato próprio, baixa~ 
do pelo Tribuna!. 
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Art, 76. Às Secretarias das Auditorias incumbe a reali
zação dos serviços de apoiqaos respectivos j~ízos, nos termo~ 
das leis procesSuais. átâs-e proVimentO$ do SUperíor Tribunal 
Militar e Corregedoria da Justiça MUita r~ 6Cm como portarias 
e despachos dos Juízes~ Auditores. aos quais estejam díreta
mentc subordinados. 

TÍTULO III 

Das atribuições dos servidores 

CAPÍTULO I . 
Da Secretaria do Superior Tribunal Militar 

Art. 77. As atribuições dos servidOres d~ Secretaria do 
Superior Tribunal Militar serão definidas em ato próprio por 
este baixado~ observadas as especificações de classes. 

CAPÍTULO II 
Das Secretarias das Auditorias 

Art. 78. Os servidores da Secretaria são, nos processos 
em que funcionarem, auxiliares do juiz e a ele subordinados. 

SEÇÃO I 
Dos Díretores de Secretaria 

Art, 79. São atribuições do Diretor de Secretaria: 
I - ter em boa guàtda os autos e papéis a seu cargo 

e os que 1 por força de ofício, receber das partes; 
II - conservar a Secretaria em boa ordem e classificar 

por espécie, número e ordem cronológica, _O$ aut?s c papéis 
a seu cargo, quer os em andamento, quer os arqutvados; 

111 - escrever em forma legal e de modo legível. ou 
datilografar, os termos do. processo, mandados, precatórias, 
depoimentos. atas das sessões .dos. Conselhos c.demais atos 
pr6priôs do seu ofício; . __ 

IV providenciar. com diligência, o cumprimento de 
decisões ou despachos do juiz, com vista à notíficação ou 
intimação das partes, testemunhas, ofendido ou acusado, para 
comparecerem em dia. hora e [ugar designados no curso do 
processo, bem como cumprir quaisquer atos que lhe iricumba 
por dever de ofício; 

V - lavrar procuração apud acta; _ _ ~ _ 
VI- prestar as informações .qoe lhe forem pedidas sobre 

processos em andamento, salvo quanto ?1 maté~~~ que tramite 
em segredo de justiça; -

VII -fornecer. indepcndcmente de despacho 1 certidões 
requeridas pelos interessados, submeten"do ao Juiz-Auditor 
os casos que versarem a matéria referidaQ.a pane final do 
inciso anterior, bem como aqueles pas:;íveis de dúvidas; 

VIII- numerar c rubricar as folhas dos autos e quaisquer 
peças neles juntadas; 

IX providenciar o registro das sentenças e decisões 
dos Conselhos de Justiça e do Juiz-AuditQr; 

X- registrar. em livro próprio. os nomes dos réus conde~ 
nados e a data da condenação, bem como a pena aplicada 
e o seu término; 

XI- registrar, em ordem cronológica, a entrada de pro
cessos e inquéritos. sUa diStrlbuíção, a remessa a outro juízo 
ou autoridade, bem como as devoluções ocorridaS;; ·~ 

XII- providenciar livros, classífica.dores-'1 fi-chas e demais 
materiais necessários à ordem e boa guarda dos processos; 

XIII - providenciar o expediente administrativo da Se- · 
cretaria; 

XIV - acompanha_r. o Juiz~ Auditor nas diligên<:;ias de 
ofício; 

XV- fornecer ao Juiz~ Auditor, de três erD. três meses, 
a relação de inquérito e demais processos que se encontrarem 
parados na Secretária; , 

XVI - apresentar, até o dia quinze de janeiro de cada 
ano, relatório das atividades anuais da Secretaria; 

xvrr - praticar os atos de que tratam os arts. 20. 21 
e 22 desta lei; 

XVIII - distribuir o serviço pelos servidores da Secre
taria, fiscalizando sua execução e representando ao Juiz~Au~ 
ditor em caso de irregularidade ou desobediência de ordem. 

SEÇÃO II 
Dos Técnicos Judiciários 

Art. 80. São atribuições do Técnico Judiciário: 
.. __ 1-substituiro Diretorde Secretaria~ nas férías, licenças, 

faltas e impedimentos, por designação do Juiz-Auditor; 
· TI- executar os serviços determinados pelo Juíz~Auditor 

e Díretor de Secretaria, inclusíve os atos previsto~ nos incisqs 
III, Vlll, X e XI do art. 79 desta lei, que serão por este 
último subscritos; 

III -lavrar procuração apud acta, quando estiver funcio~ 
nando em .audiências. -- · 

SEÇÃO lii 
Dos Oficiais-de-J ustlça A valladores 

Art. 8L São atribuições do Oficial-de-Justiça-Avalia
dor: 

I -funcionar, oos casos indicados em lei, como perito 
oficial na determinaçâo de valores, salvo quando exigidos cõ~ 
nhecimemos técni-cos especializados~ 

II- fazer. de acordo com a lei processual pena[ militar, 
as citações por" mandato, bem como ;iS notificações e inthria~ 
ções de que for incombido; 

III- convocar pessoas idóneas para testemunharem atos 
de seu ofício, quando a lei o exigir; 

IV - dar contrafé e certificar os atos e diligências que 
houver cumprido~ 

V - lavrar autos, efetuar prisõt:s, diligências e medidas 
preventivas ou assecuratórias determinadas por Co"nselhõS de 
Justiça ou Juiz~Auditor; 

VI - apregoar a abt:nura e o encerramento das sessões 
do Conselho de Justiça; 

VH -fazer a chamada das partes e testemunhas; 
VIII - passar a certidão de pregões e de fixação de 

editais; 
IX - praticar outros atos compatíveis com a natureza 

do cargo, ordenados por presidente de Conselho de Justíça .. 
Juiz-Auditor e Diretor de Secretaria. 

SEÇÃOJV 
Dos Demais Servidores 

Art. 82. As atribuições previstas nos incisos II e IIi 
do art. SO.desta lei poderão. no interesse do serviço, ser defe
ridas ao Auxiliar Judiciário. 

Art, 83. Aos demais servidores da Secretaria incumbe 
a execução das tarefas pertinentes a seus cargos. conforme
for determinado peto Juiz-Auditor e pelo Diretor de Secre~ 
taria. 

CAPÍTULO lli . 
Do _Regime Disciplinar 

Art. 84. Os funcionários dos Servi~s Auxiliares da Jus~ 
tíça Milítar estão sujc:_itos ao reginie disCíplinar estabelecido 
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no Regime Jurídico Uníco dos Servidores PúblicoS Civis da 
União, obse1·vadas as disposição désta lei. 

Art. 85. Para aplicação de pena disciplinar são compe
tentes: 

a) o Presidente do SuperlotTribunai Militar, aos ocupan
tes de cargos do Grupo~ Direção e Assessoramento Superiores 
do Qua_dro._do __ Tribunal, bem como aos servidores subordi
nados a Ministro, mediante representação deste; 

b) o Juiz-Auditor Corregedor e Juiz-Auditor, aos servi
dores que lhe são subordinados; 

c) o Diretor-Geral, aos servidores do Quadro da Secre
taria) não compreendidos na alínea a deste artigo. 

§ 19 A pena de suspensão por mais de trin~a días será 
aplicada pelo Presidente do Superior Trfbunar Militar, 

§ 2' A aplicação da pena de destituição de função cabe· 
rá à autoridade que houver feitó a designação~ mediante repre~ 
sentação da autoridade a que estiver subordinado o funcio
nário. 

§ 3' Jndepende de proc;,sso a aplicação das penas de 
repreensão~ multa e suspensão até trinta dias. 

Art. 86. As penas de demissão e de cassação de aposen
tadoria ou disponibilidade serão impostas pelo SuperiorTribu~ 
na! Militar. 

Art. 87. A aplicação de pena disciplinar poderá ser pre~ 
cedida de advertência, a juízo da autoridade competente 1 no 
caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo. 

Parágrafo único. A advertência, que poderá se fazer re~ 
servadamente, não constará dos assentamentos funcionais. 

Art, 88. Caberá recurso para 6 Superior Tribunal Mili· 
tardas penas aplicadas pelas autoridades referidas nas alíneas 
a e b do art. 85 desta lei. no praza de quinze dias contados 
da data da ciência de sua aplicação ou do indefedmento do 
pedido de reconsideração. 

Parágrafo único. Das penàs aplicadas pelo Diretor~Geral 
caberá recurso ao President~ do Tribunal, na forma deste 
artigo, 

PARTE lll 
Capitulo Únioo 

Da Organização da Justiça Militar 

Em Tempo de Guerra 

Art. 89. Na vigência do estado de guerra~ são órgãos 
da Justiça militar junto às forças em operações: 

1-os Conselhos SuperíOres de Justiça M,jlitar; 
II -os Conselhos de Justiça Militar; 
UI- os Juízes~Auditores. 
Art. 90. Compete aos -órgãos referidos ·no··ardgo ãnte

rior o processo e julgamento dos crimes praticados em teatro 
de operações militares ou em território estrangeiro, _mílitar~ 
mente ocupados por forças brasileiras, ressalvado o disposto 
em tratados e convenç_ões int~madonais. 

Parágrafo úniéo. O agente é considef,ido~em operações 
militares desde o momento de deslocamento para o teatro 
de operações ou para o território estrangeiro ocupado. 

Art. 91. O Consel)lo Superior de Justiça é órgão de 
segunda instância e Compõe--se de dois ofidais"~·ger:Ietais,, de 
carreira ou reserva, convocado, e um Juiz-Auditor~ nomeados 
pelo Presidente da República. ~ ~ 

Parágrafo único. A Presidência de Conselhq Superior 
de Justiça Militar é exercida pelo Juiz de posto mais elevado, 
ou pelo mais antigo, em caso de igUaldade~~ posto. 

Art, 92, Junto a cada Conselho Superior de Justiça !un· 
cionarão um PrôeuTador e üin Defensor Público, nomeados 
pelo Presidente da República, dentre os membros do Minis
tério PúbJico da União junto à Justiça Militar e da Defensaria 
Pública da União, respectivamente. , 

Parágrafo único. O Presidente do Conse.Iho Superior de 
Jusyiça requisitará, ao Ministro militar competente, o pessoal 
necessário ao :serviço de secretaria. designando o Secretário, 
que será de preferência bacharel em Direito. 

Art. 93. O Conselho de Ju.stiça compõem~se de um 
Juiz· Auditor ou Juiz-Auditor Substituto e dois oficiais de posto 
supetior ou igual·ao- -do ~cusado, óbservado, na Ultima hipó~ 
tese~ o princípio da antígüidade de postO. 

§ 1" O ConSelho de que trata este artigo será constitu.ído 
para cada processo e dissolvido após o ténnino do julgamento, 
cabendo à presidência ao juiz de posto mais elevadot ou ao 
mais antigo em caso de igualdade de posto, 

§ 2' Os OficiaiS da M~rinha, do ExéreiJ.o e da Aero· 
náútica serão julgados, quando possível, por juízes militares 
da respectiva Força. 

Art. 9,4. Haverá, no teatro de operações, t:antas Audt
toriais quantas forem necessárias. 

§ 1~ Compõem~se a Auditoria de um Juiz~ Auditor, um 
Procurador, um Defensor Público, um Secretário e auxiliares 
necessários. podenàu_as duas .úlUmas_ funções. ser exen;idas. 
por praças graduadas, 

§ 2? Um dos auxiliares de que trata o parágrafo ante· 
rior, e-xercerá, por designação do Juiz-Auditor. a função de 
oficial de justiça. 

A.rt. 95. Compete ao Conselho Superior de Justiça: 
_ T--:.. processar-- e julgar originariamente os oficiais~ gene~ 

rais; · 
II- julgar as apelações interpostas das sentenças prof e~ 

ridas pelos Conselhos de Justiça e J ufzes~Audítores; 
li! -julgar os embargos opostos às decisões proferidas 

nos processos de sua competência originária. 
Parágrafo único. O comandante_do teatro de operações, 

responderá a processa perante o Superior Tribunal Militar. 
condicionado, a instauração da ação penal. à requisição do 
Presidente da. República. 

Art. 96. compete ao Conselho de Justiça: 

I- o julgamento dos _ofiCiais JÜé o posto de coronel, 
inclusive; . 

TI -decidir sobre arquivamento de inquérito e insrau~ 
ração de processo, nos casos de violência pratiCada contra. 
inferior para rompe-Ii~Jo ao cumprimento do dever legal. ou 
em repulsa a agressão. 

Art. 97. Compete ao Juiz~ Auditor: 
I -presidir a instrução criminal dos processos_ em que 

forem réus. praças. civis ou oficiais até o pôS! O de capitão
de-mar e guerra ou coronel, inclusive; 

II -julgar as praças e os ciViS. -

PARTE IV 
J)as Disposições_ Ge-rais_, Transitórias e Finais 

CA1'ÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 98. No exercício de sUas funções fia Justiça Militar. 
há recíproca independéncia entre os membros da Magistra· 
tura, do Ministério Público_ e da Ddesa. 
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Art. 99. Os magistrados. os representantes do Minis
tério Público, os Defensores, o Secretário do Tribunal Pleno~ 
o Diretor de Secretaria~ o Oficial~de-Jusriça Avaliador e outros 
servidores usarão, nas se~ões e audiéncias. o vestuário e insíg
nias estabelecidos em Jei ou no Regimento Inte'rno do Tribu
naL 

Art. 100. Aplica-se o disposto no art. 61 desta lei. aos 
representantes do Ministério Público, advog~dos e servidores 
da Justiça Militar, observado. quanto a estes, a exceção pre
vista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da Vníão. 

Art. 101. Nos atos de seu ofícío, estão investidos de 
fé pública o Secretário do Tribunal Pleno, os Diretores _de 
Secretaria, os Oficiais-de-Justiça Avaliadores e. bem assim, 
o Diretor~Geral do Tribunal e aqueles que realizem atividades 
processuais nos autos de rec_ursosou processos de competência 
originária.. 

CAPÍTULO li 
Das Disposições Transitórias e Finais 

Art, 102. As Auditorlas_da Justiça Militar têiÍl pvrsede: 
as da Primeira Circun~ôçâo Judiciária Militar, a cidade do 
Rio de JaneiroJRJ; as da Segunda. a cidade de São Paulo/SP; 
as da Terceira, respe.:tivamente, as cidades de Porto Alegre. 
Bagé e Santa Marin/RS; a da Quarta. a cidade _de Juíz de 
ForaiMG; a da Quinta, a cidade de Curitiba/PR~ a da Sexta, 
a cidade de Salvador/BA; a da Sêtima, a cidade de RecifelPE; 
a da Oitava, a cidade de Belém/PA; a da Nona. a cidade 
de Campo GrandeiY!S; a da Décima, a cidade de Fortale· 
za/CE; as da Décima Primeira, a cidade de BrasJ1ia/DF e 
a da Décüna Segunda, a cidade de M:anaus!AM. 

Parágrafo único. A in::talação da 2·' Auditoria da 11~ 
Circunscrição Judiciária MHitar, a que se refere o art. 11, 
alínea c. desta lei. que terá por sede a cidade de Brasília, 
fica condicionada à existt'!ncia de recursos orçainentários espe
cíficos. 

Art. 103. O atuai quadro de Defensores Públicos da 
Justiça Militar da União permanecerá, funcionalmente. na 
forma da lcgislaç<.1o ante-rior, até que seja organizada a Defen~ 
seria Pública da União. 

Art. 104. Esta ki entra em vigor sessenta dias após 
a ~ua puhlicaç<.hl. rr:vogadas as disposições em contrário (J?e
creto-Ld n· 1.001~ de 21 de outubro de 1969) c~ cm espectai, 
ü § 2'· dn art. 470 do Côdigo de Processo P~nall!lilit~r. 

2") 

10) 

Câmara do:- Deputados~ 7 de maio de 1992. 

Íl'DJCE SISTEMÁTICO 
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Título III ~-Do Superior Tribunal Miiitar (arts. 3\> a 
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Capítulo I- Da Secretada do Superior Tribunal Militar 

(art. 77) 
Capítulo II- Das Secretarias das Auditorias (art. 78) 
Seção I - Dos Diretores de Secretaria ( art. 79) 
Seção ll- Dos Técnicos Judiciários (art. 80) 
Seçiio III- Dos Oficiais-de-Ju>tiça Avaliadores (art.81) 
Seção IV- Dos demais Servidores (arts. 82 e 83) , 
Capítulo III - Do Regime Disciplinar (arts. 84 a 88) 

PARTE III 
Capftulo Único - Da Organização da Justiça 
Militar em Tempo de Guerra {arts. 89 a 97) 

PARTE IV 
- Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais 

(ru-ts. 98 • 104) 

Capftulo I- Das Disposições Gerais (arts. 98 a 101) _ 
Capítulo II- Das Disposições Transitórias e Finais ( arts. 

102 a 104) 

r A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanía.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1992 
(N1 2. 796/91, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Sr. Presidente da Rcpúblíca) 

Dispõe sobre a concessão de subvenção económica 
nas operações de crédito rural. 

O Congresso Nacional decreta: . . . . · · 
Art. 1? Fica o Poder ExecutÍ\'O autoríiado_a~conceder 

subvenções econômicas nas operações de crédit.o rural~ sob 
a fonna de equalização de preços e de taxas de Juros, obser
vado o disposto nesta leL 

Art. 2~ A equalização de preços consistirá em subven~ 
ção equivalente à parcela do saldo devedor de fimmciamento 
que exceder o valor de merca~o do produt? fífüinciado, ~~s 
operações amparadas pela política de garantla de preços mim
mos? de que trata o D_ecretQMLeí no? 79, de 19 de dezembro 
de 1966 através de leilões em bolsas de mercadorias. 

Par'ágrafo único. A concess1.o da subvenção a que se 
refere este artigo exonera o Govetnd Federal ;I~ ___ o~b~sação 
de adquirir o produto. que deverá ser comercmhzado pelo 
setor privado. 

Art. 3' Os Ministros de Estado da Agricultura e Refor
ma Agrária e da Economia~ Fazenda e P!anejat?~U.fo piopo.rão 
ao Presidente da República. em cada exercrcro financeuo, 
as necessárias providências de natureza orçamentária e, ouvi~ 
do o Conselho Nacional de Política Agrícola. na forma da 
Lei n•8.171, de 17 de íaneiro de _1991, as pro~idências d~ 
natureza operaciona1. para concessao da subvençao de equah~ 
zação de preços, inclusive no que diz respeíto ã fonna de 
apuração do valor de_mercado do produto. . 

Art. 4'1 A subvenção de equalização de taxas de Juros 
ficará limitada ao diferencial de taxas entre o custo de captação 
de recursos acrescidos dos custos admioistr~divoS. ·e tributários 
a que está~ sujeitaS~~i"s~instituições financeiraS oficiàis, nas 
suas operações ativas. e os encargos cobrados do tomador 
final do crédito rural. 

Parágrafo único. A subvenção económica~ que se refc::~ _ 
re este artigo estende-se aos empréstimos _concedtdos, a partu 
de 1• de julho de 1991, pelas instituições finiméeiras oficiais 
federais aos produtores rUrais. ~ 

Art. 59 A concessão da subvenção de equalização de 
juros obedecerá aos limites e normas oÇefãCiotià1SeS:~bele
cidos pelos Ministérios da Economia_, Fazenda e PlaneJame,:t~ 
to? especialmente no que diz respeito a custos de captaçao 
e de aplicação dos recursos. -

Art. 6~ A aplícação irregular ou desvio dos recursos 
provenientes das subvenções de que trata esta }ei sujei~ará 
o infrator à devolução. em dobro) da subvençao rece,btda, 
atualizada monetariamente, sem prejuí:ro,das penalidades pre
vistas no art. 44 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 7' Cabe ao Banco Central do )3rasil acompanhar 
e fiscalizar as operações de crédito rural benefici&rias das 
subvenções concedidas por esta lei. . 

Art. 89 O Poder Executivo~ no prazo de sessenta d1as, 
contado da publicaçã-o desta lei, en~~inhará ~-o Congre~ 
Nacional o Pedido de abertura de cred1to espec1al necessáno 
à cobertura, no exerdcio de 1992, das despesas decorrentes 
das subvenções. - . .. . . . . 

Art. 9' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam~se as disposições em contráiío. 

MENSAGEM N' 133, DE 1992 
Senhores Membros do Congresso Naciofial, 
Nos termos do artigo 61 da ConStituição Federal, tenho 

a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores 
Miríis:tros de Estado da Economia, Fazenda e Planefamento 
e da Agricultura e Refonna Agrária; o anexo projeto de lei 
que "di-spõe sobre a concessão de :subvenção &onómica ~as 
operaç.?es de crédit_o rural". _ __ , 

Brasília, 30 de abril de 1992.- Fernado CJ!Ilor de Melfo. 

EMN'0381GM 
Brasília, 28 de abril de 1992. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República! 
Temos a honra de submeter à elevada consideração de 

Vossa Excelência Projeto de Lei que íntroduz mecanismos_ 
complementares no funcionamento da política agrícola, o que 
muito contribuirá para seu aperfeiçoamento. , 

Os instrumentos de política agrícola+ atualmente em Vigor 
no País têm como principal objetivo corrigir os problemas 
de abastecimento~ ocasionado pela sazonalidade da produção, 
proporcionando oferta regular e estável de produtos. ~ssa 
política de regularização dos mercados e dos_ preços, particu
larmente dos bens que compõem a cesta básica de alimentaçã? 
da população brasileira~ beneficia tanto os produtores rurats 
quanto os consumidores. - _ 

O principal mecanismo de regulação desses mercado~ fun~ 
damenta~se na operacionalização da Politica de Garantia de 
Preços Mínimos- PGPM e nos seus instrumentos de emprés
timos e aquisição (EGF- Empréstimos do Governo Federal 
e AGF- Aquisições do Governo Federal). 

Através desses instrumentos, os agricultores, na época 
da colheita, quando os preços sofrem enorme pressão baixista, 
têm a oportunidade de realizar tanto um financiamento bancáw 
rio de comercíalização que lhes permite postergar o mo· 
mento da venda de sua produção para uma ocasião mais 
atraente, no período da entressafra ~ quanto uma venda 
ímediata de s.ua produção no programa oficial, peio preço 
minimo fixado. No caso de contratar um financiamento, o 
mutuário poderá, no vencimento, se as condições da comercia
lização p-rivada não forem int~ress.an.tes, passar _o pr~d~t~ e 
os custos associados (encargos fmance1ros. despesas de class1ft~ 
cação e armazenagem etc.) ao referido programa. 

A presente proposta tem exatamente o ~bjetivo de cri~r 
um mecanismo complementar - que permtta ao mutuáno 
liquidar sua dívida bancária e remír o produto em depósito, 
mesmo quando as condições da comercializaç~o J?rivada rec?~ 
mendarem sua transferência para o programa ofictaL Isso sena 
feito através da .cobertura. com recursos orçamentários do 
Tesouro Nacional, da diferença entre o valor da divida por 
unidade de produto e o preço de mercado na data da liquidação 
do débito. 
· · Ta! alteração traria vantagens, na medida em que libe_raria 

o Governo Federal do compromisso de assumir estoques mdc
sejáveis e/ou desnecessários. evitando~ assim, o envolvimento 
oficíal na comercialização privada e, também, os ínconve~ 
nientes de sua administração. Convêm lembrar, ainda, que 
tal medida não retiraria do Governo sua capacidade de formar 
e manter estoques públicos. pois o instrumento .correto para 
tal propósito, já previsto na legislação em vigor, é o de estabe
lecimento de Estoques Estratégicos. - - - --- -

No presente caso. tal mecanismo de equalização de preços 
deveria prevalecer para todos os produtos ampara~o_s pela 
Política de Garantia de Preços Mínimos- PGPM, e .atender 
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, , prod~tores rurais e suas cooperativast rcSPon~sãVeTs por finan
ciamentos destinados à estocagem, amparados em linhas de 
crédito do Sistema Nacional de Crédito Rural- SNCR, con~ 
forme o disposto no Capítulo VI do Manual de Crédito Rural 
(Lei n• 4.829, de 5 de novembro de 1965). 

Por outro la~?· cumprindo determin~ção _d,e Vossa Exce~ 
lência; as instituições Financeiras Ofidais Federais engaja~ 
ram-se no esforço voltado para estimular o plantio e a oomer
dalização~ visando à retomada de patamares de produção 
compatíveis com as necessidades de abastecimento do mer~ 
cado interno e de manutenção dos níveis de exportação. 

Por isso, no contexto das várias medidas adotadas nesse 
sentido, íncJuiu~se a redução das taxas de juiqs nas operações 
de custeio e comcl-ciaHzação agrfcolas para 12.55 a.a. 

No entanto. dianté ·da expressiva elevação da demanda 
de crédito e da inSuficiência dC reCursoS existentes paTa a 
finalidade. aquelas institUições Financeiras viniril -se obrigadas 
a captar recursos no me~<?~~q, a taxas subs~apçialmente supe
riores-aos 12,5% a. a. estabelecidos, impondo àqueles Agentes 
pesadas perdas, capazes de comprometer seu equilíbrio fman-
ceiro. - -

Nesse sentido, submetemos também a Vossa Excelência 
a proposta de conceder subvenção económiCa para equãtizar 
as taxas dos empréstimos das Instituições Financeiras Oficiai$ 
Federais, a partir de julho/91. Ambas as proposições encon
tram·se consubstanciadas no Projeto de Lei anexo. 

Consoante o disposto no Inciso III do art. 19 da Lei 
n' 8.211, de 22 de julho de 1991, que estabeleceu as diretriies 
orçamentárias para 1992, o valor da dotação orçamentária, 
necessária ao cumprimento do disposto no Projeto de Lei 
em tela~ será objeto de proposta es-pecífica, após a aprovação 
do presente projeto pelo Congresso ~acional, e -terá como 
base de cálculo a dimensão da safra naciOnal de grãos de 
1991/92, e os valores das operações realizadas sujeitas ã equali~ 
zação· de taxas. · ·- · 

Respeitosamente, Luiz-Antonio Andrade Gonçalves, 
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento Interino 
Antonio Cabrera, Ministro da Agricultura e Reforma Agrária. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DOS MINlSTÉ
RlOSDAECONOMlA,FAZENDABPLANEJAMENTO, 
E DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA, N• 038 
DE 28-4-92. . 

1. Síntese do problema ou da situdção que reclama pro--
vidências: - . _ . 

Graças à Política de Garantia de Preços Mínimos, insti· 
tuída pelo Decreto-Lei n' 79, de 19-12-66, é assegurada ao 
agricultor a comPra de sua produção, pelo Governo, através 
de .operações de Aquisição do Governo Federal - AGF, 
geralmente à época do v~ncimento ~o financiamento de esto
cagem (Empréstimo do Governo Federal- EGF), se as con· 
dições de comerciaHzaçâo privada não lhe forem íntessantes. 
Todavia~ problemas indesejáveis e/ou desnecessários, verifi
cados na administração de estoques. recomendam a busca 
de mecanismos que reduzam o envolvimento oficiai na comer
cialização agrícola. 

A captação de recursos no mercado, pelos bancos oficiais 
ft?derais, para atender a, elevada demanda de crédito a taxa 
de juros de 12,5% a.a,, dentro do compromisso governa:
mental de estimular a produção do _campo, impôs a essas 
instituições perdas que comprometem o seu equilíbrio finan
ceiro. 

2. . Soluções e pr'ovidências contidas no ato normativo 
ou· na medida proposta. 

A proposta consiste em permitir ao mutuário Uquidar 
a sua dívida bancária e remir o produto vinculado em depósito, 
mesmo quando as condições de mercado recomendarem sua 
transferência para o Governo. A ·concretízação da medida 
seria a cobertura~ com recursos orçamentárioS do Tesouro 
Nacional, da diferença .entre o valor da divida por unidade 
de produto e o preço de mercado na data da liquidação do 
débito, e em equalízar taxas de juros em empréstimos conce
didos por instituições financeiras oficiais federais, quando os 
encargos financeiros fixados para o tomador fínal do crédito 
forem _inferiores ao custo de captação, acrescidos dos custos 
administrativos e tn""butários a que est?o sujeitas tais insti-
tuições. - .. · - .-

3. __ Alternativas existentes às medidas ou atos propostos: 
Não Pá qualquer projeto do Exe<:utivo sobre a mesma 

matéria, nem ternos conhecimento de condução deste assunto 
pelo Legislativo, 

Esta proposta constitui alternatíva à exigêncía legal de 
compra de produtos agrícolas (D.L. no 79166), sob a forma 
de g~~ntia de preços mínimos. 

A:s despesas decorrentes das medídas pretendidas não 
estão previstas na lei orçament~ria anuaL A alternativa para 
custeá-las seria a abertura de ~édito especial. 

Esthnam-:_se, para a con.cretízaç'ão do mecanismo .de prê
mio de liquidação, dispêndios da ordem de Cr$346,9 bilhões, 
a preços de hoje. enquanto para efeito da equalização de 
taxa de juros os dados forJlecídos pelo Banco do Brasil S. A,, 
apontam despesas no total de Cr$633,0 bilhões, também a 
preços de hoje, sendo Cr$337 ,00 bilhões para equalização 
de operaç6es de custeio; Cr$242,0 bilhões de comercialização 
e Cr$54,0 bilh6es do programa de calcário. 

5, Razões que justificam a urgência: 
Embora não configure calamidade pública. rrata~se de 

ma~ér~~- q~e deve tr~itar em regime de urgência para que 
o produtor seja amparado no escoamento da boa safra agrícola 
sem que o Governo seja forçado a formar elevados estoques.
Somente a partir do anúncio das medidas de estímulo à safra 
1991/92, em julho/91, o Governo passou a discutir mecanismos 
para o escoamento da safra através da comercialização pri
vada. 

6. Impacto sobre o melo ambíente: 
Prejudicado. 
7. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
O projeto foi examinad9 _ _e aprovado peJa Procurado

ria-Geral da FaZenda Nacional~ bem como peJa Consultaria 
Jurídica do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, 
sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade e técnica 
legislativa, estando em condições de ser submetido à superior 
apreciação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica. 

Na elaboração do projeto foram ponderadas as questões 
alinhadas no anexo I ao Decreto n~ 468/92. 

Consultores. Jurídicos responsáveis peto Parecer: Ricardo 
Villas Bóas Cueva (PGFNIMEFP) e Fávila Ribeiro (Minis· 
tério da Agricultura e Reforma Agrária. 

LEG!SLAÇriO CITADA 
DECRETO-LEI W 79, 

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1966 
Institui normas para a fixação de preços mínimos 

e execução das operações de financiamento e aquisição 
de produtos agropecuários e adota outras providências. 

O Presidente da República. no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9'> § 1' do Ato Institucional n' 
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4~ de 7 de dezembro de 1966, resolve baixar o seguinte D~cre~ 
to-Lei. · · · - - · 

Art. 1~ A_ União garantirá os prcçds dos produtos. das 
atividades agrícola, pecuária ou extrativa" que forem fi~ados _ 
de acordo com este Decreto~ lei. _ 

Art. 2" ~ A garantia de preços instituída no presente De~ 
creto~lei estabelecida exclusivamente crri favor dos produtores 
ou de suas cooperativas. - --

§ 1"' Essa _garantia~ entretanto, poderá estender~Sé ~Os
beneficiadores que assumirem a obrigatoriedade de colocar 
à disposição dos produtores e suaswoperativas- oom gafah: 
tia a estes de plena liberdade de colocação dos produtOs· e 
subprodutos resultantes- no míniino, ·s% (cinco ·pçir ~ento) 
de sua ·capacidade de armazenamento ~ bene{ídil.n\entó~--no.. 
prazo de firialtciaÍnento que for outorgada a estes. 

§ 2~' Em carátei-excepéiohal - quando circunstâncias 
especiais de mercados justificarem, a CritériO da Comissão 
de Coordenação Executiva do Abastcci_mento poderão as 
operações de financiamento sei estendidas~ igualmente, aos 
comerciantes·. _. . . -. __ _ . - _. 
. § 3" ~m .ambo!' os casos previstos nos parágrafos anteR 

nores será mdtsp·ensável a comprovação de pagamento) aos. 
produtores) de no mínimo O valor dos preços fixados de acordo 
com este Decreto· i e i. _ - - -

Art. 3° A ComissãO de Coordenação Executiva do 
Abastecimento regulamentará antes de cada safra as condíções 
estipuladas no § 29 do art, 2t' deste DecretoRl~i. . 

Art. 4º A União efctivará a garantia- de preÇos ati'ãv_és 
das seguintes medidas; - · , · 

a) comprando os produtos. pelo preço mínimo fixado; 
b) concedendo financiamento, com oPÇão de venda, ou 

sem ele, inclusive para beneficiamento, acoodicionamêrito e 
transporte dos produtos, 

Art. 5<> Õs PreçáS l:tásicos serão fixados por Decreto 
do Poder Executh·o, tevando em conta os diversos fatores 
que influam nas cotaçõeS dos mercados interno e externo 
e dos custos de transporte até os centros de consumo e_ portos 
de escoamento. 

§ 19 A publicacão do-s decretos antec_ederá, ~o mínimo 
de 60 (sessenta) dias, o início das Çpocas de plantio e. de 
30.(trinta) dias) o infcío da produção pecuária ou extrativa 
mais ab-undante nas diversas regiões~ consoante as indicaçôes 
dos órgãos competentes. -

§ '2'<. Os decretos poderão, também, estabelecer, quan-to 
a de :ennmados produtos~ que as garantias previstas neste DeR 
creto~lei perdurarão por mais de um ano ou safra, quando 
isso interessar a estabilídade da agricultura e a normaHdade 
de abastecimento. 

Art. & Os ágios e dcságios, decorrentes da dassific4tÇão 
dos produtos._, as deduções relativas à comissões, a illsufidência 
ou falta de aoondicinnam:ento dos mesmos. e financiamento 
de produtos ainda não classificados que determinem_~ncargos 
para o -Tesouro Nacional serão fixados pela Comissão de Fi
nanciamento da Produção por determinação da ComissâQ de 
Coordenação Executiva do Abastecimento. 

Art. 7!J Os órgãos que. na forma do art. 13, forem in~ 
cumbidos de cfetuar as compras e os finãridamentos~ não 
obrigados a fazer; nas zonas produtoras em que operarem, 
ampla divulgação dos preçi>s mínimos lo<ais. 

Art. 8' O financiamento desses produtos será no máxi· 
mo em importância rural a de quantia que seria paga pela 

compra e pelo prazo que for necessário para ó reequilíbrio 
do mercado, ouvida ~ Comissão de Coord~nação Executívà 
do Abastecimento.- , . ___ 

Art. 9~ A Comi~ão de Financiamento da Produção 
(CFP), Autarquia Federal, ór bido de dar execução 
a este Decreto-lei; fiéa sob a- da Superintendência 
Nacional de Abastecimento (SU ). 

§ 1"' A CFP feái um Diretor Executivo que será nÓmea~----
do pelo Poder ExeCUtivo, mediante indicação do Superin:. 

-- teifde:rlte da Sunab. " 
§ 2" A CFP terá a organização que for adorada em re,gu~ 

la.riüf-nt-o' a ser exp~-dido pelo POder EXe-cutivo. - . 
Art. 10. Compete ao Diretor Executivo da CFP além 

de_ outras atribu_iÇões· que forem cflscríiriínadas no Regula
me~tó, ~preciar ?S P.rójetos sobre fix~çã9.de_preços mínimos 
a serem garantidos e e·ncamínhã-los à apreciação do Superin~ 
tenifente da SUnib)lar parecer sobre o rê la tório" anual, balan~ 
ço e CO!)tas, e enca_minhá-fo-s ao Tribqnal de contas da Driião, 
representar a CFP crU juízo é' fora dele~ inO\'Ímentaf ôs reCur
sos destinados a eXecução deste Decreto-lei, dar parecer sobre 
o re_latórío anual elaborado pelos diferentes setores técnicos 
da·-Atititrquia, aPrOV:.ir acordos, contfatos e ·convênios, baixar 
normas e instruções necessárias a_o cvmprimento das determi~ 
nações da Comissão de Coordenação E.:í.ecutiva do Ab"'steci~ 
mento inctuslve quanto às condiçôe$ de acondkíonamé-nto, 
armazenagem, beneficiamento~ trans[K?rte e conservaçãp dos 
produtos cujo preçó for garantido~ e fi.nanciamento de piodu
tos. ainda não classificados, delegar atribuições, dar posse a 
diretores e chefes d~ serviço da Comíssão de Financiamento 
da Produção (CFP) e praticar oUtrOS ·atos, coó.forme deter-
minar o Regulamento e resolver os casos omissos. 

Art. 1 L Os órgãos do Poder Público, sociedades de 
economia mista, associações de economia míst~- a_ssociações 
de classes e entidades particulares ficam obrigadas a prestar~ 
com a máxima urgê!l~ia, as ínfonnações. que a CFP lhes solici
tar para o desempenho de suas atribuições, 

Art. 12. O Ministério dâ Agric~ltura e quaísquer outros 
órgãos oficiais, por intermédio de seus serviços especializados, 
prestarão à CFP a colaboração necess?,ria à boa execuç4o _ 
deste Decreto-lei. 

Parágrafo único. No desempenho de suas atribuições, 
a CFP poderá também vaJer~se dos serviços das repartições 
consulares e diplomátícas brasileiras no exterior. 

"Art. 13, As compras e financiamentos previstos neste 
Decreto-Lei, serão realizadas diretamente pela CFP ou me" 
diante contratos. acordos ou convênios com <}Banco Central 
da República do Brasil, com o Banco do Brasil S,A., Banco 
Nacional de Crédito Cooperativo, Banco$ Q.fidais Federais, 
Bancos Oficiais Regionais, _Bancos Oficiais dos Estados da 
Federação, entidades bancárias priVadas. entidades públicas 
ou autárquicas, companhias jurlsdicionac;ias pela Sunàb, esta
belecimentos privados de comprovada idoneidade c socieda~ 
des cooperativas. 

Art. 14. Na execução deste Decreto-lei. a CFP agirá 
de acordo çom as diretrizes gerais traçadas pela Sunab, em 
coordenação com os ôtgãôs de controle de intercâmbio com 
o exterior e com outroS Orgãos pUbHcos que~ d-ireto ou indireta
mente, estejam ·encarregados do abastecimento interno do 
País. 

Art. 15. Os produtos adquiridos pela CFP. em cumpri· 
mento a este Decreto~lei~ terão a seguinte destíUação: 

-a) formação dos estoques de reserva; 
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b) venda e exportação direta ou através das companhias 
jurisdicionadas pela Suilab, de 6rgãos públicos incum.PiQQs 
do abastecimento ou de entidades privadas_ de comprovada 
idoneidade. _ . . . _ 

Parágrafo ú!}ico. A v'eitdi ~e tais produ~os será efetuada 
a critério da Comissão de Coordcnaç~o Ex~cutiva do Abaste~ 
cimento. . 

Art. 16. A CFP contará com os seguintes recursos. desti
nados.! execução deste Decreto~ Lei: 

a) disponibilidade remanescentes de dotação atribuída 
à CFP e _seu acervo atuai; 

b) saldo das operações de compra, venda e finànciainen~ 
to; 

c) dotação a ser consi,~nada no _Qrçamento da União, 
não inferior a Cr$5.000.óOO.OOO(cinco bilhões de cruzeiros) 
por ano. durante_ 4 anos; 

d) contribuições a serem consignad~s n9 Orçamento da 
União para a sua manutenção; · . _ 

e) operações de credito com autarquias e entidades públi-
cas ou privadas, garantidas pelo Tesouro Nacional; _ 

r; operações. de crédito no exterior devid~ente garan~ 
tidas pelo Banco Cenn:a:J da Republica do Brasil ou dotações 
especiais de fundos intemadonais que venham a ser recebidos 
a título de ajuda internacional; _ 

g) recursos provenientes da aplicação das taxas previstas 
no art. 18 deste Decreto~ Lei; 

h) eventuais. . __ _ 
Art. 17. O Tesouro Nacional garantirá à CI:'P, atrayés 

de adiantamento pelo Banco Central da Republlca do Brasil, 
os recursos necessárioS à exe-cução deste Décret9~ Lei-~ serem 
consignados anualmef!.~~ ao Çrç:amento Monetário definido 
pelo Conse1ho-Monetârio Nacional. 

Art. 18. Para fazer face às despesas administratiVas. 
fica a·epp aUtoriza a faze-r ÍÍlcidiÍ"-sobre as operações da venda 
ou exportação dos produtos adquiridos em conformidade com 
este Decreto--lei a taxa de 25% sobre o valor dessas operações. 

Art. 19. Os servidores públicos, inchisí_ve" das_ àutar~ 
quias; bem como os·de socíêdade de economia mista poderão. 
mediante autorizaçãO do Poder Executivo. ser~ir à CFP S~f!L 
prejuízO de vencimentos. direitos e vantagens. , ________ _ 

Parágrafo úriico. A· CFP pOderá contratar, na forma 
da Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960, pessoàl técnico especia· 
lizado. · 

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará este Decre-
to-Lei oo prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. . 

Art. 21. Este Decreto-Lei não preju-dica a' continuidade 
dos serviços, o cumprimento- dos contratos e a execllção das 
operações em curso~ especialmente os relat}vtJS a garantia 
de preços mínimoS e tíiiaõciamento para a próxima safra. 

Art. 22. Este Decreto~Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação-? revogadas as_disposições em·~ontrário. -

Brasfiia, 19 de dezembro de 1966; 145• da Independência 
e 78• da Republica. -H- CASTELLO BRANCO - Severo . 
Fagundes Gomes - Roberto Camp<JS - Octávio Bulhões. 

LEI N' 4,595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetárias; 
Bancárias e Creditícias. Cria o Cooselho Monetário Na
cional e dá outras providências. 

Art. 41. As infraÇões aos dispositivos desta Lei sujei
tam as instituições financeiras~ seus diretores. membros de 

conselhos administrativos, fisc'ais e semelhant~s, e gerentes. 
às l\eg~iDte:s p_enalidC;des, sem pre j u(zo de outras estabel-ecidas 
na legislação vigente: 

I --,- advertência; 
Il -multa pecuniária variável; 
lll - supensão do exercício de_ cargos; 
IV- inabJHtação temporária ou permanente para o exer~ 

cício de cargos de direção _n3: administração ou gerência t;m. 
instituições financeiras; 
V~ cassação da autorização de funcionamento das insti

tuições financeiras públicas, exceto as federais,,.. .. !'fi'liadas; 
VI......:.rectusão, nos termos do~ artigo~ 34 e 38, desta Lei. 
§ 1? A pena de advertência será aplicada pela inobser~ 

vância das disposições constantes da legislação em vigor, res
salvadas as sanções neJa previstas, sendo cabível também nos 
casos de fornecimento_ de informações inexatas~ de escritu~ 
ração mantida em atraso ou processada em desacordo com 
as normas expedidas de _cnnformídade oom o artigo 4". inciso 
Xll. desta LeL 

§ 2• · As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes 
o maior sã1árío mínitriO Vig~nte 119 pàfs, sempre que_ as instítl!-i
ções financeiras, por negligérici~ 9U 9.olo: _ 

a) advertidas por irregularidades. que tenhat)l sido prati· 
cadas, deixarem de saná~las no prazo que. Ihes fõr assinalado 
pelo Banco Central da República do Brasil; 

b) infringirem as disposições _desta Lei relativas ao capi~ 
tal. fundos de reserva. encaixe. recolhi_mentos _compulsórios. 
taxa de fiscalizaÇão. serviços 'e operaçõeS, D.ão atendirn~nto 
ao disposto nos artigos T1 e 33, inclusive. as vedadas no$ artigos 
34 (iilcisos II a·V). 35 a 40 desta Lei, e.àbusos de concofréncia 
(artigo 18, § 2'); · · 

c) opuserem embaraço à fi~~Jizàção do Banco Central 
da República do BrasiL 

§ 3' . As multas cominadas neste artigo se tão pagas me
diante recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias} contados_do recebimento _ 
da respectiva notificação. ressalvado o disposto no § 5"" deste 
artigo e seião cobradas judici~trne_nte. com o acréscimo de 

. mora de l% (um por cento) ao mês, contada da data <;la 
aplicação da multa quando não forem liquidadas naquele pra~ 
zo; 

§ 4' As penas referidas nosincisos III e IV, deste artigo, 
serão aplícadas quando forem verificadas infrações ~y-~s. na 
condução dos interesses da instituição fin~nceira ou quando 
da reincidência eSpecífica, devidamente caracterizada em 
transgressões anteriormente punidas com multa. 

§ 5• As penas referidas nos incisos II. III e IV deste 
artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República do 
Brasil admitido recurso~ com efeito suspensivo. ao Cons_elho 
:M:onetário Na<:ional, interposto dentro de 15 dias, contados 
do recebimento da notificação. 

§ 6' É vedada qualquer participação em multas, as quais 
serão recolhidas integralmente ao Banco Central da República 
do BrasiL 

§ 79 Quaisquer pess6as físicas·- ou jUrídicas que atuem 
como institUição financeira, sem estar devidamente autori
zadas pelo Banco Central dá República do Brasil, ficam sujei
tas à multa referida neste artigo e detenção de 1 a 2 anos, 
ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídita, seus diretores 
e administradores. _ 

§ 8~~' No exercido da fiscalização prevista no artigo 10? 
·inciso VIII, desta Lei, o Banco Cenu:al da República do Brasil 
poderá exigir das instituições financeiras ou das. pessoas físicas 
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ou jurídicas. inclusive as referidas no parágrafo antetibf. á 
exibição a funcionáriós seus. expressamente credenciados, de 
documentos, papéis e livros de escrituração~ Considerando-se 
a negativa de atendimento como embaraço à fisCâlização, so~ 
jeitos à pena 'de multa, prevista rio § 2" deste -artigo 1 _sem
prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. 

§ 9' A pena de cassação, referida no inciso V, deste 
artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário Nacional. por 
proposta do Banco Central da República do Brasil, nos casos 
de reincidência específica de infrações anteriormente punidas 
com as penas previstas nos incisos III e IV, d~ste artigo. -

(À Comissão de Assuntos Econ(imicos.) 

PARECERES 

PARECER N• 11.7, DE 1992 

Da comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 199:1 (n• 
1.812, de 1991, na origem), que "dispõe sobre a criação 
de cargos de provimento efetivo e em comissão, nos 
Quadros Permanentes das Seéretarias dos TnÍ>unais Re
gionais Eleitõrais do Amapá, Roraima e Tocantins, e 
dá outras providências"~ 

Relator: Senador José Eduardo 
Vem a exame desta ComíSSãó-~ Projeto de Lei de iniêiàtiva 

do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, nos tennos dos artigos 
61 e 96, inciso lí, letra b, da ConstituiÇão Federal, que cria 
cargos de provimento efetivo -e-- eril .éOmissão, nOS Quadros 
das Secretarias dos Tribunais Regionais EleitoraiS-dos Estados 
do Amapá, Roraima e'TQi!ahJiiis. - ·--- _ - - -

O art. 120 da Constituição Federal detenninaque '~haja 
um Tribunal Regíõnál Eleitoral na Capital de cada Estado 
e no Distrito Federal". · 

Segundo a justificatiVa: que ·acOmpanha a proposta, visa 
esta "à implementação do andamento constitucional referido~ 
porquanto propõe a criação dos quadros das Secretarias dos 
Tribunais Regioiíaís Eleitorais dos Estados do Amapá, Rorai
ma e Tocantins, recém wcriados~•. 

Esclarece o_ colendo Tribunal que .. na elaboração do Pro
jeto --conSiderou~se o eleitoradO de cada uma das. Unidades 
da Federação, bem como o número de cargos já. exístenteS 
nas Secretarias-dos Tribunais Elé:itoralS do mesmo porte''. 

A quantidade de cargos a ser criada, se aprovado o Proje~ 
to1 é de 89 cargos de provimento efetiVo riO Estado_ do Tocan~ 
tins, e de 64 nos Estados do Amapá e de Roraima, totalizando 
217 cargos de provimento efetiVow· Além dJsso, crlam~se 8 
cargos em comissão. em cada um desses Estados. O total 
geral, portanto, é de 241 cargos de provimento efetivo ·e em 
comissão. 

A proposição acarreta a despesa de 97 milhões de cruzei· 
ros, segundo cálculos fornecidos para valores de vencimentos 
de setembro de 1991~ devendo ser atendida por ~otações orça
mentárias pr6prlaS dOS Tribunais Regionais Eleitorais ou Põr 
outras para esse fim destinadas. 

Análise 

Do ponto de vista constitucional, vale destacar que cabe 
a iniciativa de lei, nesse caso~ ao respectivo Tribunal Superior 
e que a criação dos quadros pretendidos objetiva permitir 
a instalação e funcioriamento dos tribunais regionais estaduais 
recém--criados, conforme exigido pela Lei Maior: 

~-~ 9 tCXto é jU.f!4i~mente adequado e_está conforme com 
a boa técnica legislativa. 

Qu-anto ao mérito~ cabe registrar qUe se trata de criação 
iniCial de quadros para essas Secretarias, indispensáveis ao 
seu funcfonalneD.~ó._ e que a ~3téri~ .. além d~ .oportuna~ é 
urgentê-em decorrência do calendário elei~o:ra1 de 1992. 

O Projeto já pas$ou pelo crivo da Câmara dos Deputadós, 
onde recebeu os aperfeiçoamentos que Se faziam necessárips. 

Voto 

Manífestamo~nos, em face das coriSiderãções eXpeWdidas, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n' 9, de 1992. 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1992.- Nelson Car· 
neiro, Presidente ........... _José Eduardo, Relator - JoáQ Calnlon 
- Wilson Martins-.,_. Josapbat Marinho - Elcío Álvares -
Ma:nsueto de Lavor - Esperidiáo Amín - Francisco Rollem· 
berg - Cid Sabóia- Jutahy Magalhães-- Odacir Soáres. 

PARECER N• 118, DE 1992 

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 24, de 
1992 (n' 82-B, de 1991, na CD), que "aprova o texto 
do Tratado para o Estabelecimento de um Estatuto das 
Empresas Bínacionais Brasileiro-Argentinas, concluído 
em Buenos Aires em 6 de julho de 199::!. 

Relator: Senador Pedro Simon 

I - Relatório 

Em conformidãde com o disposto no art. 49, inciSo I, 
da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, 
através da Mensagem n'?' 104, de 1991~ submete ã. consideração 
do Congresso Nacional, o texto do Tratado para o Estabele
cimentO de um- Estatuto das Empresas Binacionãis Brasileiro~ 
Argelltinas, concluído em Buenos Air~s_, -em -6 de julho de 
1990. - . 

Referido Traul:dQ décorre de entendimeritos mantidos no 
âmbito do Tratado de Integração, Cooperação e DesenVol~ 
vimehto de 29 de- novembro de 1~8_8, ~~ais' especificamente. 
do Protocolo n" 5 oobre Empresas Binacionaís do Programa 
de Integração o Cooperação EconômieaBrasíi-Argentina, 

--lráta~se de estabelecer um regime diferenciado daquele 
que genericamente se aplica aos inveStíinentos 'estr~mgeitóS 1 
no Brasil e na Argentip_a,_ para as sociedades de CaP:ítàl majori~ 
tariamente brasileiro~argentíno. 

Com o propósito de facilitar o entendimento do Tratado, 
cabe destacar-lhe alguxis pontos básicos~ _ .. , _ 

~ 1-O artigo 1 ~f~bd&:e a cãrãct.eri:zação, tia Empresa 
Bínlicional como seiido a que deverá preencher, simultanea~ 
mente, os seguintes quesitos: . .. . 

1. í -Os inVestidóres naci_onà.ís dos dois pafses Signátá~ 
rios. o conjunto, deverão possuir, cumulativamente, no mfni
mo. 80% do capital social e do capítal votante; 

1.2-Cada um dos conjuntOs doS investidores brasileiros 
e argentinos dev~rá_possuír, no mínimo, 30% do Capital sOdal, 
e ·o cfiteito de eleger um membro de cada um dos órgãos 
de administraçáo e de flllcalizaçáo interna. 

2-O artigo II estabelece que a Empresa Binaéional 
poderá ter como objeto qualquer atividade económica permi· 
tida pela legislação do pafs de sua sede. ressalvadas as limita-' 
çôes estabelecidas pela Constituição de cada Uf(l _dos países 
signatários.___ . · · _T·_ . · 

3-O artigo III trata das formas jurídicas que poderão 
assumir as Empresas Binacionais, facultando a escolha de 
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qualquer uma das admitidas legalmente pelo país de sua sede 
sociaL · ' 

4- O artigo IV regúla os ·aportes de capital, estabele
cendo que poderão ser feitos: em mOeda _loçol ou livremente · 
conversível; em bens de capital e equípame_nt<?_s origin~rlos_ 
de um dos dois países. sem ·cobertura cambial-no país (eceptor; 
outros aportes permitidos peJa legislação de cada país; bens 
de capital e equipamentos originários de terceiros países, des~ 
de que internados em um dos países signatários, até a data 
de assinatura do Est;ttuto 'e integralíztl)~9 :ai capital ~qaJ 
até dois 'anOs apõs su:a·enttada em vigor:-. -,-. _ _ _ _. 

5-O artigo V dispõe que a empresa 'cOnstituída de acQr
do cOm- às cara:CtenSucas previstas seTá beneficiária do me·smo 
tratamento dado às empresas de capital nacional do país.=.s-ede, 
no que concerne a tributação interná: e acesso a créditos~ 
incentivos, subsídios, .com~ras e contrato? }ip s~tor público. 

6-Os dispOsítívOs sutiseqüCntes tratam: da transferên~ 
cia dos lucros, das transferências de pesSoal, dos prócedi~ 
mentos para obtenção do C~rtíficado Provisório previsto no 
art. IV, da Autoridade de· Aplicação do Estatuto, da imple
ment-aÇão do EstatutO das Empresas Birracionais,- da entrada 
em vigor, vigêncía e âcnúrlcia do Esta~uto. 

·'Submetido às Comissões: de Relações E)(teriores; de 
Constituição e J ustiçà e de RedaçãO; e de E~o-nomia, Indüstrifl 
e Comércio, da Câmara dos. Peputados~ o Tratado em exame 
recebe':'- aprovação das ~rés comissões. 

U- Voto do Relator 

· O processo de int~gr~ção entre naçÕes- limítrofes vem 
se expandindo pelo mundo, seguindo a tril~a de suceSS:Q ~l?n~ 

:~~ ~~p~~~~-CElf.e~s. ~eunidos ~ C?~un~dade E~nó~_ 
Na América Latina, sucessivos empr(;endimentos dessa 

natureza frustraram~se diante dos modestos resultados alcan~ 
çados. Os progressos obtidos pelo prooesso de integra9ão dos 
países da CEE como qtie ·réanimaram novas tentativas,. eq:t 
várias_ partes do mulldo e_ a que rios diz respeito maís direta
mente é à. criação do M.ercosul, integrar1:d~ o Brasil, Argen~ 
tina, Uruguai, Paraguai e Chile. 

Dificuldades de toda ordem se apresentam. a ada passo, 
quando se busca integrar ·economias diversificidas, em di(e~ 
rentes estágios de desenvolvimento e que~ secularmente, esti
veram voltadas para mercados distantes, especíalmente o eu-
ropeu e nane-americano. - · 

Tàis dificuldadest no entanto, não constituem caraéte
rfsticà.- dos países formadores do Mercosul. Discorrendo, re
centemente, sobre os "'Aspectos Relevantes da.Realidade In
te;rnacional sob .. uma Perspectiva de Londres"~ o eminente 
Embaixador do Brasil em Londres, Sua Excelência o Senhor 
Paulo de Tarso Fle:xa de Lima, aponta-oS ó"hices que se colocam 
à complementação da iptegração Européia, determinados por 
dificuldades colocadas pelos diversos países~ membros, escuda
dos em problemas domésticOs das mais variadas espécies. Ou
tros tratados e alianças encontram-se em fase de indefinição, 
diante dos fatos novos sutgidos nos últimos ~nos, C9ffiO o 
fim da Guerra-Fria, a crise das economias do Leste el:lf~peu 
e a recessão que atinge várias economias ocident~, em espe
cial a norte~americana que, sendo hegemónica, reflete--se nas 
economias periférias. · - _ ---

Assim, conscientes das dificuldades que se colocam à 
efetivação do Mercosul é que os países dele integrantes el~ge
ram a estratégia de ir por partes. Neste sentido~ o ~'Tratado 
para o Estabelecimento de um Estatuto das Empresas Binacio-

nais Brasileiro~ Argentinas'', trazido ao exame desta Comis-
são.· · · ' · 

___ O presente Tratado é·{leça importante 'nO r <iúe se refere 
ao pro<::esso de integração da~ economias brasilc;ira e- argen~ 
tiOa~ conStitUfndo; deSte níodo fator da maior relevân<:ia no 
encaminhamento da desejada integ-ração dos países forma-
dores do MercosuL · 

Deste modo, nosso voto é pelo acatamefito Ao texto do 
Trat~o em questão, nos termo-s do Projeto de Decreto Legis
lativq orJ~ndo da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comlssõês, 6 de maib de 1992. - Irapuan Costa 
Júnior, Presidente.:__ PedrO'SimoD~ Relator- Marluce Pinto 
- Lucldio Portel[a- Jonas Pinheiro - Ronaldo Aragão -
José Richa - Lourival Baptista - Magno Bacelar - 'Ronan 
Tito- · .. ' 

PARECER N• 119, I>E 1992 

Da COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de üi do Senado n~ 74, de 1991, que 
"Dispõe sobre a eleição de Presidente e Vice .. Pr~idente 

' da República pelo Congresso NáciÓnale dá outras provi
_d~ociasr. · 

Re1ator: ·sehãdor Odacir Soares , 
. V_e~ ~ exame desta COmissào o Projeto de L.ei do Senado 

n" 74 •. de l'/91, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, 
que dispõe sobre a eleição de Presiderite e Vtce-Presidente 
da República pelo Congresso Nacional, na hipótese de ocorrer 
a vacância ·nos últimos dois anos.do período presidenciaL 

A eleição indíreta de que trata a proposição ern ·estudo 
-a ser reB:lízada pelo Congresso Nacional em sessão conjunta 
à qual deverá estar presente a maioria abso!uta dos meill1J_ro~ 
de cada um das Casas LegiSiativ~ p;~ fonna de se_u art. _ 2" 
-foi prevista no art. 81, § 1', da Constituição Federal. 

Q_ Projeto de Lei em epígrafe estabelece a eleição do 
Presidente pelo princípio da maioria absoluta (art. 3\. pre~ 
vendo a realização de _segundo t~rno ao qual concorrerão 
os dois candidatos mais votados caso nenhum candidato obte~ 
nha a maioria absoluta na primeira votação ( art. 39 , § ~"*); 
determina que a eleição do Presidente importará à do Vice
Presidente com ele registrado (art. 4~>}, veda a participação 
de candidato sem partido e dispõe sobre o prazo de filiação 
partfdária (art. 5?); e prevê a hipótese de coligação entre dois _ 
ou mais partidos políticos (art. 6'). 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda, modificativa do 
parágrafo Ónico do art. 5" t determínando qu~ o prazo de filia
ção ~rtidária será o que for fixado na lei eleitoraL 

É o relatório. 
A forma presidencialista de Governo caracteriza~se pela 

elei~o do Presidente - que normalmente acumula a chefia 
do Governo e a do Estado- pelo sufrágio universal do eleito~ 
rado. 

Dividido ou não o eleitorado em colégios, do fato de 
ter sido eleito pela totaHdâde do ~leitorado derivam a centra~ 
!idade do papel do Presidente em face de todas as forças 
e instjtui_çóes políticas, ·e· a sua legitimidade democrática. 

A periodicidade da submissão do mandato presidencial 
ao eleitorado, assim~ faz parte da tradição constitucional dos 
países que adotam essa forma de Governo pois. como ressal
tado a eleição do Presidente pela universalidade do corpo 
eleitoral é da sua essência. 

A Constituição brasileira determina a eleíção do chefe 
do Poder Executivo peJo voto da maioria absoluta do eleito~ 
rado. Caso essa maioria não seja atingida ria primeira votação, 
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o texto constitucional prevê a realizaçã:o de _noya eleição. à 
qual concorrerão os dois candidatos mais vvtados, elegendo-se. 
aquele que o.l:}tiver a maioria simples dos votos (art. 77 e 
parágrafós). ', . · · . . . _ . . , , .. 

A eleição de que trat~ o ar~. 77_, assím cptl\<:f·àquela disci
plínada no caput do art. 81 <!a. Constituição,. é direta. O texto 
constitucional em vigor prevê. como única hipótese de eleição 
indíreta do Presidente da República, a vacância símultánea 
dos cargos de Presidente e de Vice~Presidente quando faltarem 
dois anos, ou menos, para o término do mandato. 

Esta a hipótese disciplinada no Projeto de .Lei n? 74/91, 
ora em estudo· que, a nosso ver, ajusta-se à letra. e ao espírito 
da Lei MaJor., . . , 

A emend(\ l.\ l!le_ apresentada, de autoria q~ i,lustre Sena R • 

dor Gerson Camflta, em nosso entendimento fere a autonomi~ 
dos partidos políticos precOnizada no art. 17. § 2", da Consti
tuição, pelo que entendemos não deva ser acolhida.~ 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei n'74, deJ991, 

Sala das Comissões, 6 de maio de 1992. - Nelson Car· 
neiro, Presidente. Odacir Soares- Relator, Mansueto de La
vor- Maurício Corrêa- Francisro RoHemberg- Cl<) Sabóia 
- ·João Ca1mon - 'Wilson Mart\n.S - Carlos Patrocínio -
Josaphat Marinho (vencido quanto à etríenda~ que aprovava) 
- Êido Álvares (também vencido quanto à emenda)- Espe· 
ridião Amin~ (vencido quanto à emenda ao parágraf~ único 
do art. 5•) -José Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O_Expe· 
diente lido vai à pubii<ação ... , 

Sobre a me.sa requerimento que será lido pelo Sr. l~Secre
tário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 246, DE 199.2 
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 

Senador Mauro Benevides. 
Requeiro a V. E~, na forma do.disposto no art. 216, 

do Regimento Interno .do Senado Federal, combinado com 
o § 2~' do art. 50. da Constituição Federal, sejam_ solicitadas,· 
ao EXm~> Sr. Ministro da Saúde, Dr. Adíb Jatene, as seguintes 
infOrinaÇóes, relacionadas com a Portaria n.., 47/GM}.de 
22·1·92, do Minístéoo da Saúde: .. . 

1-3cQuantos eonsulto~s.temporários fóram admitidos 
no período de 1 Q de janeir? do ·ano em curso até a presente 
data? 

2-Com que salários foram admitidos? 
3 -Quantos afastamentos do País fotSml autorizados e 

a que título~ no mesmo período? · 
4- Qual a remuneração paga aos servidores autorizados 

a se afastarem do País? 
5-Quantas bolsas no exterior foram autorizadas, desde 

a edição da citada Portaria? Favor _indicar: norne:"s dos benefi~ 
ciários-~ respectivas qualificações e objetivo prioiitário de cada 
bolsista. 

Juslilkação 

O presente requerimento se justifica em raião da edição 
da Portaria n' 47/GM, de 22-1-92, do Ministério da Saúde, 
que cria Comissão Especial para avaliação das atividaàes deR 
senvolvidas através .de acordos de cooperação internacional 
e propor políticas, critérios e rotinas operacionais em relação 
ao assunto. 

. O objetivo do presente RequerimentQ de Informações 
é de esclarecer iniciativas deste gênero, na área de admínis
traç~o de pessoal, diante dos indícios de irregularidades levan· 
tados no tocante às compras de equipamentos e materiais. 
pelo Ministério da Saúdet no período de gestão anterior. 

Sala das Sess(les. 8 de maio de _1992 .. -, Senador Pedro 
Simon.' 

(À Comissão Diretoid.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene\1des) - O requeri· 
mento lido será despachado à Mesa para decisão, rios terrp.ps 
do inciso Ill do art. 216 do Regínietitó lnterno. 

Sobre a mesa, reQuerimentos que serão Hdo.s pelo Sr. 
19 SecTétàrio. · · · 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 247, DE 1992 

Senhor Presid;e~tê, 
Em conformidade com o disposto no item 2 do art. 210, 

do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a V. Elt". 
seja autorizada a trap.scrição, nos Ap~is4~st~ Casa 1 da mat~ria 
jornalísti<a de autoria do jornalísta Ricardo Kotscho, sob o 
títul9 "~scravos são herança de projeto de Médicin publicada 
pelo Jornal do Brasil <ie 19 de abril de 1992. 

Justificação 

O jornalista Ricardo Kots<;ho é personalidade de desta
que na imprensa braSileira, onde vem se notabilizando como 
um dos mais ardentes defensores das li~rdades públicas e 
doS direitos humanos. Seu nome está vinculado, como um 
doS :ó:taís eminentes autores, à obra '"Brasil~ nunca mais" que 
trata- das vítimas da reprêssão política pratiCada durante os 
anos de arl:>!trio do regime inaugurado em 1' <ie abril de 19(i4. 

As denúncias ·oontidas na presente reportagem revestem
se da maior gravidade, na medida em que tratam de um regime 
de trabalho abolido há mais de um século, quando promulgada 
a Lei Áurea~ pela PrinCesa Isabel. Para aumentar a gravidad~. 
de um delito já de si -inomhtável, ele se pratica à sombra 
de generosos incentivos fiscais conced~Qos.à época dos gover~ 
nos de exceção. . 

O JomaJ do BroojJ, ao veicular a reportagem do jornalista 
Ricardo Kotscho~ revela bem suas preocupações com a ques-N 
tão social, que~ no caso, degenerou ao ponto de retomarmos 
o regime escravista abolido e abominado pelo mundo todo 
como incompatível com a natureza humana. 

Sala das Sessões, 8 de maio de 1992,.- Senador Pedro 
Simon. 

(À ComisSão Diretora.) 

REQUERIMENTO N• 248, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro 

a transcrição~ nos Anais do Senado~ do artigo sob título ""A 
Nova Realidade Militar'', de autoria do Senador José S;pney, 
publíeado no Correio Brazllieose de hoje, 8 de maio <ie 1992. 

Sala das Sessões. 8 de maio de 1992. Senador Jarbas 
Passarinho. 

(À Comissão Diretora.) 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo 

com o art. 210, § 1". do Regimento Interno~ os requerimenws 
serão submetidos à decisão da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1' 
Secretário, 

---·--~-~---.. 
~.-::-:..:.. 
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É lido o sequinte: 

REQUERIMENTO N• 249, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55, 

item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art. 
43, inciso II), que seja considerada como licença autorizada 
os dias cinco e seis de maio, próximo passado. onde estive 
ausente dos trabalhos da Casa para no Rio de Janeiro manter 
encontros com empresários sobre polítíca salarial e em São 
Pau!o para assistir a Inàuguração do Centro de Ativfdades 
Antônio Ermírío de Moraes. 

Sala das Sessões. 8 de maio de 1992. - Senador Atbãno 
Franco. 

O SR. PRESiliENTE (Mauro Benevides) -A vQtação 
do requerimento fica adiada· por falta de quorllDl. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr, 1• Secre· 
tário. - - - -

É lida a seguinte: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA 

Of. n' 12!92-CCJ 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais,_ COmuniCo a V. Er qUe esta 

comissão aprovou, o Projeto de teCOO Senado n"' 74, de 
1991, de autoria do_ S:r ~ Senador Mansueto de LàVor, ctue 
"Dispõe sobre a eleição de Presidente e Vice~Presidente da 
República pelo Congres~so Nacional e dá outras providências", 
na reunião de 6-5-92, -

Na oportunidade renovo a V. EX~ meus protestos de eleva
da estima e consideração - Senador Nelson Carneiro, Presi
dente, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Cqm refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do arL 91, §§ 3" a 
5", do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
úteis Para interpcisiÇ8.o de recurSos, por um décimo da compo~ 
sição da casa~ para que o Projeto de Lei do Senado n"' 74, 
de 1991, seja apreciado pelo Plenário, 

Esgotado e5;5e prazo, sem interposição de recursos. a pro
posição será remetida à Câmara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Foi encami
nhado à pubiicaçáo o parecer da Comissão de Q>nstituição, 
'ustiça e Cidadania, que co·nclui favoravelmente ao Projeto 
ne Lei da Câmara n" 9, de 1992. 

A matéria ficará sobre a Mesa~ durante cinco sessões 
ordinárias~ a fim de receber emendas., nos termos do art. 
235, II, d, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador João Rocha. 

O SR, JOÃO ROCHA (PFL TO. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador..) -Sr. Presidente. Srs. Sena~ 
dores. de regresso·a antigo tema~ uso esta tribuna para mais 
uma vez discorrer sobre a necessidade de se acelerar o processo 
de desenvolvimento nacional. para que o País, tão rápido 
quanto possível, eleve-se às alturas do progresso económico 
e social desfrutado pelas nações do Primeiro Mundo, cristali-

zando, na realidade do futuro próximo. o sonho de tantas 
gerações de brasileiros. 

Julgo necessário repisar que o objetivo do progresso so
mente será alcançado quando o Brasil, de fonna decidida, 
voltar-se pãra ~ exploração de suas reais p'otériciaHdades eco~ 
nõmicas. Impõe-se~ nesse contexto, que a autoridade pública 
dê conseqüência imediata e permanente aos projetos direcio
nados para o crescimento da área do Brasil-Central, e, nesta, 
aos trabalhos de complementação da Ferrovia Norte-Sul. 

Desde o longínquo ano de 1874, antecedendo a Repú· 
blica,_portanto, os estudo~~ua a implantação dessa estr~da 
de ferro já integravam o Pl.ap<), <!e Yiação André Rehouças. 
Necessária naquele tempo~ hoje, quando no Brasil-Central 
o transporte rodoviário comparativamente consome dez vezes 
mais-energia, e é quatro vezes 'maiS oneroso, tornou-se impres
cindível e, além disso, inadiáveL 

A região do Brasíl~Central é) seguramente, uma das últi
mas reservas a:grope·cuárias do mundo, com mais de 1 milhão 
de qu1lómetros quadrados na área do Araguaia-Tocantins. 
Tem essa região cãpacídade de produzir 75 milhões de tonela~ 
das de grãos, 40 milhões de toneladas de produtos florestais 
e 3 milhões de toneladas de carne, anualmente. 

O jovem Tocantins, dispondo de 1 milhão de hectares 
somente em várzeas aptas para a produção, insere-se nesse 
espaÇo -generoso, equivalente ao território ocupado 1 em con
junto, pela Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxembur
go, Suíça e Japão, reunindo a fragilidade própria dos infantes 
e a legítima expectativa de qUe se Jhe abram todas as perspec
tiVas de progressu, para crescer e tomar-se adulto e forte. 

Em termos de potencialidade. o Toc;antí~s, somente, tem 
pelo menos 10 municípios distando poucos quilômetros da 
ferrovia, com as seguintes áreaS diSponíveis para a exploração 
agrícola e independentemente das várzeas: Ananás, 168 mil 
hectares; Ara.guacema, 1 milhão de hectares; Dianópolis, 180 
mil; Dois Irmãos do Tocantins~ 250 mil; GoiatinS, 730 mil; 
Lizan:la, 200 mil; Natividade, 610 míl; Paranã, 580 mil; Peixe, 
700 mil; Tocantin6polis, 140 mil hectares, 

Acrescente-se, ainda, que das reservas minerais identifiw 
cadas e medidas, do Meio-Norte hrasiieiro. podem ser extrai
das 20 milhões de toneladas de calcário, 15 milhões de tonela
das de fosfato, 10 milhões de toneladas de granito e mármore, 
6 milbões de toneladas de níquel e 5 milbões de toneladas 
de cobre, a cada ano. 

Concebe-se a implantação da ferrovia associada a um 
extenso projeto de desenvolvimento da região central do País~ 
Ao mesmo tempo. estudam-se mecanismos de atração de in~ 
vestimentos privados, desor~e a adi:::ionárlos ao capital públí~ 
co, ihClusive no setor de 'infra-estrutura de transportes. 

As conhecidas análises da Valec, a esse respeitt?r procu
raram também defit_lir se a feri-Ovíâ obje.tivãva _apenâs efetivar 
a ocupaçã·o do território do Centro-Oeste~ admitindo adia
mentos, nesse caso, em face da problemática económica~ ou 
se, em acréscimoj o que nela se investi~ gera.rfa- recompensas 
sbciais e económicas, desejáveis a curto prazo. 

As conclusões desse trabalho apontaram no sentido de 
que a implantação da Ferro~ia ~orte...Sul pode beneficiar o 
desenvolvimento da região' Centro--Oeste e toda a economia 
nacional, o que por si só justifica a execução do projeto. 

No geral, pode-se recolher desses estudos algumas impor
tantes indicações que, contribuindo para reforçar a tese que 
venho defendendo, merecem ao menos uma resumida citação. 
Entre elas, a de que o CentroMOeste brasileiro e o sul amazó
nico. "com grandes extensões de terras cultiváveis e _abun-
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dantes riquezas mineraiSn, não têm recebido a devida atenção 
do Governo. · -

Também [â o sistema de transporte é eminentemente 
rodoviáfio. o que subtrai a competitividade dos produtos e 
inviabili;:a o dc?en':olviment:>. E1;sa modalidade. dispendiosa 
e de batxa eficu!nc1a. tem stdo a responsável pelas seguidas 
perdas das safras agrícolas, que não chegam aos centros de 
comercialização. ou, se estão disponíveis para os consumi
dores, não sãt: aôqulri_das em face de seu elevado preço final. 

T<?rna-se tmpcrat1vo, para a consecução da mela que pre~ 
tende :ntegrar essas áreas ao processo produtivo nacional, 
q,ue_seJam ado~das ?~t~as alternativas de transporte .. compa~ 
t~ve1s com a dtspon~?dtdade de recursos e com as peculia
ndades daquela reg~ao. Na sugestão da Valec. esse sistema 
de transporte económico envolveria hidrovias perenes e ferro~ 
vias, sem que fosse necessário abandonar a opção das estradas. 

Subsistin?o. a nível decisório, a pendência segundo a 
qual a Ferrovta Norte~Sul não seria prioritária, já que destiw 
nada a uma regíão com reduzida capacidade de carga~ confron
tando~se com a evidência incontestável de que a falta desse 
transpo_rte é a ca':sa básica da baixa produção, chegou-se à 
defimçao do falso tmpasse entre a pre~edência da carga sobre 
a ferrovia ou desta sobre aquela. 

Para a Companhia Vale do Rio _Doce. com sua expe
riência na condução do Projeto Carajás, se exiS-tiSse~ tal dUvida 
não hav~ria hoje a eXploração do minério de ferro naquel~ 
área. pOis sem a ferrovta, prec~dend<fa carga.-não seria possí
vel o transporte desde as mmas-. passando peio beneficia· 
mente, até o porto exportador. 

Deve~se registrar que a Secretaria do Desenvolvimento 
Regional da Presidência da RepiÍblica vem estudando um con~ 
junto de projetos destinados à região do Cerrado Setentrional 
brasileiro, compreendendo territórios ao suJ do Maranhão 
no sudoeste do Piauí e: ao nor_te do meu estado. ' 

Integrando o Programa do Corredor de ExportaÇão Nor· 
te, esses projetes utilizam suporte financeiro do Banoo do 
Brasil, Fíname-Agrfcola, Basa, BNDES, BNB, Sudam e Sude· 
ne, além de assistência técnica da Embrapa, e objetivam ocu~ 
par cerca de 3 milhões de hectares de terras, de onde se 
pretende extrair, anualmente, uma produção -de 5 milhões 
de toneladas de grãos. Conta~, com isso, p_romover a geração· 
de milhares de empregos diretos e indiretos. e desenvolver 
uma área onde vivem mais de um milhão de brasileiros. 

Para esse fim. será utilizada, como via de escoamento 
da produção'~' a parte inicial da Ferrovia Norte~Sul, que encon
tra a Estrada de Ferro Carajás, e daí segue ao terminal marí~ 
timo da Ponta da Madeira, no Estado do Maranhão, a um 
custo final muito inferior ao praticado no sul do Pais. 

Pretendendo incorporar ao ~prOcesso produtivo~ numa pri
meira etapaf cerca de 700 mil hectares de terras próprias para 
o cultivo de soja, arroz e milho1 o Programat que tem como 
eixos prioritários as ·trgações Imperatriz-Carolina-Balsas~ 
no Maranhão; Impcratriz~Porto Franco-Araguaína1 no To~ 
cantins; Balsas-Alto Parnaíba. no Maranhão; e, Balsas-U
ruçuí, no Piauí, projeta uma colheita anual de 2 milhões de 
toneladas de grãos. 

Ao formular as "Diretrizes de Ação do _Governo", o 
Presidente da República referiu-se às regiões do País que 
obtiveram acesso a melhores condições de desenvolvimento, 
aproveitando~se dos benefícios do Sistema ferroviário de trans~ 
porte da produção agrícola. 

Rêportando~se à destinação de recursos da iniciativa pri
vada. do Governo Federal e dos governos estaduaist o doeu-

mento discorre~ fundamentalmente, sobre a necessidade de 
ampliação dessa rede, abrangendo a Ferronorte, trechos Cuia
bá-8anta Fé do Sul e Cuiabá-Uberlândia, a Ferrovia da 
Produção, no trajeto dos cerrados paranaenses; e 1 o Ramal 
de Do_ura_dos. ligando o Maro Grosso do Sul ao- Municfpio 
de Euclides da Cunha, no Estado de São Paulo. 

Quanto à Ferrovia Norte-Sul~ que insere neSse grupo) 
o mesmo estudo prevê a sua implantação "'acoplada a um 
programa de desenvolvimento regional", observando-se, em 
benefício do escoamento dos produtos. um modelo que garan
ta a perfeita integração da Hnha com outras modalidades de 
transporte. 

Esse posicionamento em tudo çoncorda, por sinal, com 
as prescrições do Programa de Desenvolvimento do SetoJ 
Transportes- PRODEST, adotado pelo Governo José.Sar
ney, noquadriênío 1986--1989. sobretudo no referente à crítica 
do funcionamento uhhnodal do setar e à necessidade de parti~ 
cipação de capitais privados na alocação complementar de 
recurs:os_ para a infra-estrutura de tr~nsportes. 

Nesse último caso, desenvo1veram·se negociações busm 
cando arregimentar a iniciativa privàda para'd oferecimento 
de suporte financeiro aos projetos da Ferrovia Norte-Sul~ li
gando Açailândía, no complexo Carajás, a Anápolis, no Esta
do de Goiás. 

O Secr'etário Eliezer Baptista, da Secretaria de Assuntos 
Bstratégícos. que é também um defensor da interiorização 
da economia do País e àa Ferrovia Norte~Sul, foi o resportKávé1 
pela implantação do Projeto Carajás, que fornece minério 
de ferro para o Japão. As exportações somaram 3 bilhões 
de dólares, em 1991, com mais da metade referindo~se a esse 
produto., --

AqUele país quer aumentart de 150 mil para um milhão 
de toneladas~ as importações-de soja brasileira. Enquanto 
isso aconteée, e não se termina a Norte-Sul, permanecem 
inconclusos. naquela -Secretaria da Presidência da República. 
os estudos indicando a necessidade de _abertura, em caráter 
_prioritário, de novos canais de exportação, via oceano Pa~
fico, alcançando um mercado .de 25% da população mundial, 
formado pela China e pelos tigres asiáticos. 

Há mais de um decênio essa questão ocupa as autoridades 
dos governos brasileiro;- nortewamericano e japonês, Séril resul
tado satisfatório. Consistiria, de.forma básica, na implantação 
de um prolongamento da rodovia BR~364, em sentido contrá~ 
rio_ a~ da hidrovia Paraná-Paraguai, que chega ao Atlântico 
partindo do centro para· o suL Assim~ a ligação de Cuiabá, 
em Mato Grosso. às cidades de Illo e Matarani, no Peru, 
partiria de igual ponto em direção ao Norte, até .alcançar 
o Pacífico. 

·Sabendo~se. por exemplo, que o produto brasileiro chega 
hoje ao Japão pa$sando, ao none;- pelo Canal do Panamá, 
ou, alternativamente~ ao sul. contornando a ponta do conti
nente? é fácil perceber a importância eco"oômica dessa nova 
ligação, seja em termos de redução do percurso~ seja em 
termos de facilidade para a expansão do volume das expor~ 
tações. 

Basta ver que, hoje 1 a carga Parte de Santos e perco.rre 
cerca de 20 mil quilómetroS, até o Japão. Os referenciados 
termioaís peruanos distam pouco mais de 13 _mll quilómetros 
do porto da eidade japonesa de Yokoama. 

Em terras brasUeiras~ as diferenças entre os percursos 
são também significativos: a distância de PortÕVelho a Santos 
supera os 3 mil quilómetros, enquanto mede 2mil 275 quilóme
tros entre aquela cidade e o porto peruano de I!lo. 
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,Esses, estt.JdOs. confirmf:illl que a nova ~aidaT em termos 
de pe:r:spectjva, pode inaugur~r uma fase de maiores Opôrtu~ 
nidades para o aumento do comércio entrç o Japão e~ Tigres -
Asiáticos. O-Departamento de Comércio Exterio-r, concor
dando com esse diagnóstico, assevera 1 efT!: r_elatótio, que _o 
comércio entre -o· BraSil e i ASia deve atingir um quantitativo 
alt~m~te considerável, suprindo a prevista diminuição dos 
negócios. com-6S"Estados Unidos c a Europa. _ 

Em recente pronunciamento, tivé: op-ortunidade de de~ 
monstrar que a iniciativa privada nacional já deu provas de 
poder produzir grande: qu~ntidade de grãos na região Centro
Oeste, a preços competitivos- no mercado mundial. E que, 
não ·obstante; o retorno de tal empreendimento moSt!:a-se •. 
quase sempre, aquém das expectativas, à conta~da diluição 
de receitas pelo custo adicionado do transporte, armazena
gem, ímpostos e tabelamentos,. que em séu-cOnjunto tornam 
a produção onerosa e sem a devida eficiência, quando compa~ 
rada à de outras nações. - -

As regiões Norte e Centro-Oeste têm em sí resguardada, 
a respeito das apontadas distorções, uma potencialídacle eco
nômica difícil de ser igualada por outra qualquer área do 
País. _Essa invulgar característica;·antes assinalada, torna os 
ínvestimentos que requerem não apenas de relevante necessi
dade regional, mas. insofismavelmente. de legítimo e priOri~ 
tário interesse para o· desenvolvimento próximo ou remoto 
do País. 

A partir dessa constatação, como tenho defendido, é de 
se re-afirmar o posicionamento de s6Udo inoonformismo com 
qualquer nova prorrogação do processo de retomada de im
plantação da Ferrovia ~orte~Sul. 

Obra de integração nacional+ de importância comparável 
à Rodovia Belém-Brasília. suas linhas constituem fiel garan
tia de que serão rompidas as condições de isolamento daquela 
vasta área e de que as suas populações serão absorvidas como 
efetivas participantes-do processo da produção e do consumo. 

Volto a enfatizar que a Nação deve subscrever o compro
misso de não-conformação com o abandono de parcelas subs
tanciais do território pátrio, como o Centro-Oeste e Norte 
do País, que devem, a qualquer custo. ser integrados ao pro
cesso. de desenvolvimento económico e sodalt posto que a 
eles está reser-vada a tarefa histórica -de consolidação de uma 
expressiVa agropecuária, associada às crescentes atiVidades 
de extração mineral. 

A Ferrovia Norte-Sul, com outras novas alternativas de 
transporte, pode assegurar que os produtos daquela regíão~ 
uma vez agregados: à riqueza nacional~ sejam movimentados 
nas direções dos mercados de consumo,-tanto domésticos co
mo internacionais, numa efetiva contfibuiç_ão para que o País 
atinja a condição de grande produtor e exportador múndial. 

O Sr. EpitácloCafeteira- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÁO ROCHA -Com muita honra, nobre Sena· 
dor Epitácio Cafeteira. 

O Sr. Epitácio Cafeteira -Nobre Senador João Rocha, 
V. Ex~ faz a colocação correta sobre a Ferrovia ~orte-5ul. 
Muita gente pensou que essa ferrovia iria serVfr ináiS' ao Mara
nhão, ou só ao Maranhão. Na realidade, a natureza dotou 
o Maranhão de um porto da melhor categoria. ~6s temos 
no porto de Itaqui. na Ponta da Madeirat uma fendaslJ:bmarina 
de 100 quilómetros, com uma profundidade superior a 24 
meros. Essa fenda permite que navios do mais alto calado 
aportem na Ponta da Madeira. Em funÇão das altas e baixas 
marés que atingem, no Maranhão~ 7 metros, há como que 

uma drenagein natural duas vezeS por dia. Entâo~ o Maranhão 
serve hoje a Carajás. "Quando era Governador do Maranhão, 
o navio Berge Sthal tinha sido _contratado para fazer. durante 
dez anos~ doze viagens por ano entre ltaqui e- Roterdã. É 
um navio com a capacidade de 360 mil toneladas. Ela saía 
do porto d_e Ita:qui com 350 mil, porque não podia entrar 
em Roterdã com as 360 mil toneladas. Então, temos um servi~ 
ço de carga de navio da melhor categoria que pennite carregar 
em menos de 24 horas, o Berge Sthal, com essas 350 mil 
toneladas. Não entendo como o atual Ministro dos Trans
portes, nosso Colega Affonso Camargo~ seja contrário à Nor
te~Sul. A minha impressão é que S. E~ vê pelos óculos do 
Paraná. mais preci~mente de Paranaguá. Será que S. Er 
tem receio de que, havendo a Norte-Sul, a produção que 
hoj-e vai para Paranaguá se desvte para o porto: de Itaqui, 
no Maranhão? Veja V~ Ex'. cometemos a seguinte loucura: 
a produção do Centro-Oeste desce para o Paraná em ci~a 
de cart:etas e o pdrto não é adequado para· dar vazão a essa 
produção. Tanto que estamos assistindo na televisão ·os-ca-mi~ 
nhoneiros dizerem que trabalham 17 horas por día na época 
da _safra e por isso a quantidade de desastres é muito grande. 
Levamos a nossa produção para quase o extremo sul do País, 
para depois ela seguir para o mercado consumidor T que está 
no Hemisfério Norte. Se a levássemos para a Ponta da Madeí
ra~ p-ara o porto de ltaqui. naturalmente estaríamos colocando 
essa mercadoria na linha do Equador, muito mais perto do 
consumidor. Até para ir para o Japão, saindo da Ponta da 
Madeira, ela passaria pelo Canal do Panamá e muito mais 
rapidamente chegaria à Ásia. Portanto, congratulo-me com 
V. E~ Inclusive1 estou preparando um pronunciamento a esse 
respeito, com dados, os mais sólidos possíveis, para trazer 
a esta Casa._ Outro dia, quando o Ministro falou contra a 
None~Sui, logo após ser escolh~do pelo Presidente, eu me 
perguntava: esse novo Ministério está entrando para cumprir 
a determinação do Governo ou esse novo Ministério está en
trando, cada Min-istro çom um programa. para fazer um gover~ 
no diferente dó PresldC:nte Collor? E~ta indagação ficou, niri~ 
guém me respondeu. Aproveito o discurso de- V. Ex~ para 
inserir este aparte e dizer que é um crime o que está fazendo 
o Ministério dos Transportes. Precisamos olhar com mais se
riedade a coisa pública para realmente podermos criar condi~ 
ções de escoamento da produção do centro do País. do Pla
nalto Central~ a um custo de frete mais barato. que permita, 
portanto. colocá~la a nível internacional. Parabéns. senador 
João Rocha. 

O SR. JOÁO ROCHA - Nobré Senador, o aparte de 
V~ Ex" valorizou muito o nosso pronunciamento. As coloca
ções práticas de V. Ex• faz com que realmente saibamos que 
a paraUzação da construção da Ferrovia Norte-Sul é um aspec
to eminentemente político. 

O País tem que se direcionar para a Região Norte, onde 
temos uma faixa territorial superiór a 50%" de todas as unida~ 
des federadas do País. Acreditamos que a interiorização do 
País realmente necessite do fomento da infra-estrutura. 

Somos uma região rica e temos colocado isso com a maior 
sinceridade. com a maior clarividência. E o Govemot como 
bem colocou V. Ex~, deve ter uma dimensão profunda da 
importância da abertura do País para os portos do Pacífico, 
região onde se encontram mais de 25% da população mundial, 
mais de um bilhão e meio de consumidores potenciais. Hoje 
a nossa economia está basícarnente atrelada às exportações 
para os Estados Unidos, onde tem maior expressão, maior 
peso. 
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Temos condições tranqüi!as de conquístar esse mercâdo 
que está aí à disposição:; atravês da produção de alimentos· 
nas Regiões Norte e Cehtio~Oeste 'do nosso_ País~ 

Sr. Presidente1 Sis. Senadores._à falta. de verbás para 
a infra-eStrutura de transportes. certamente, pode ser debitado 
o fato de o Brasil, na prátiCa; eStàr ·atendendo somente às 
despesas de conservação e. em-contrapartida, quase nada des-
pendendo em ·obras novas, ainda que emergenciais~ como 
a total construção dos grandes eixos ferroviários Norte~Sul 
e l=te,Q~~- '· 

Não se trata~ é evidente, de fenómeno que tenha como.
origem o Governo âo_~r.esidente Fernando Collor de MelJo, 
pois os investimentos no·setot; que em 1970 situavam·se em 
torno de 1,54%, caíram; no qúinqüênio 198011985, para O, 79% 
do Pffi. E, conquanto tenha subido para 1,03%, de 1986 
a 1989, já no final desse último ano descia para apenas 0~93% 
do Produto Interno Bruto, _ 

Sua Excelência, desde a campanha para a presidência, 
é um entusiasta da Ferrovia Norte-~:Sul~ e legitimamente detém 
a responsabilidade máxima pela condução dos destinos do 
Pais. Sabe~ numa e noutra condição. que não será com uma 
infra-estrutura de transportes, assim como'a hoje apresentada~ 
que o_ Brasil terá ingresso rió hermético gru~~ das nações 
do Priirtciro Mundo. 

Sabe, também, que se_ é gratificante sonhar c.om ess.a 
hipótese de progresso, que de resto anima todos os brasil~iros, 
a ausência de decisão política, que assegure recursOS pa~ra 
o- desenvolvimento, não segue a direçãu desejada pelo Pais, 
mas, em sentido_ inverso,_ no rumo da JlOVa_Jrustração, de 
mais um sonho que não se realiza. -

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DUrante o discurso d,o Sr, João R-ocha, o Sr. Mauro 
Benevides~ Presidente. deixa a cadeira da presiâRncia, 
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafoti!ira." · · · 

Durante o discurso do Sr. João Ro(j.ha, o Sr. Epitáw 
cio Cafeteira deixa a cadeira da pr~sidê1_u:ia, que é ocupa~ 
da pelo Sr. Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concede a pala
vra ao nobre Senador Jarbas Passarinho~ para uma breve co-
municação. 

O SR; JARRAS PASSARINHO (PDS- PA. Para QOntu·. 
nicação. sem re\'iSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeriaR 
dores, há cento e vinte e nove anos, nesta data, se -come-mora 
o Dia Mundial da Cruz Vermelha, em cento e cinqüentá países 
-e o Brasil é um desses países. 

A Presidenta da Cruz Vermelha Brasileira, a Sr' Mavy 
D'Ache Assumpção Harmonn, fará~ hoje~ uma solenidade-. 
no salão nobre da Societé Nationale, à Praça Cruz Vermelha, 
nt 10, no Rio de Janeiro, às 15h, e solicitou q.ue éSsa cerimônia 
fosse objeto de uma comunicação no plenário do Senado Fede
ral~ o que faço com muito pfazer. 

Comó Se sabe, essa organização mundial nasceu em con
seqüêilcfa de uma a.Ção pes.wal de um suíço. nascido em aene
bra, o Sr. Henri Dunant, que, observando no campo de bata
lha, no teatro de operações. as forças aliadas italianas contra 
os austríacos, viu inúmeras pessoas· mortas, ou pessoas feridas-
serem abondonadas. É, a partir daí, surgiu a idéia de que, 
independentemente de amigos e inimigos, de adversários ou 
não, houvesse um grupo de voluntários que desse tratamento 
àqueles feridos que eram abandonados no campo até a morte. 
Assim nasceu, nessa Batalha de Solferino, em que franceses 

e italianos abados combatiam os austríacos, a idéia de se criar 
esse ·corpo de voluntários. Faz 129 anos que- se cómémo!a · · 
o dia 'de Iiascimentó de Henri Du:ômiiít E eln J.SS9~ se. deu 
essa Batálha de Solferilldo, quando então a ação humanitária 
desse jovem suíço resultou o que hoje se Organiza em 150 
países diferentes. ' - - · 

:é para registrar·esse fato, Sr: Presidente) que pedi a 
pa1avra e peço a aülorização para tra:n-sferii: -à úiquigráfia o 
documento que fala sobre as atividades da Cruz Vermelha 
Internacional, particularmente no Brasil. ' 

O Sr_. Esperidiio Amin- Permite-me V. Ex•· um ·aparte?, 

Ó SR. JARRAS. PASSARINHO - Com muito prazer, 
nobre Senador Esperidião Arnin. 

O Sr. Esperidião Amin - Se o Sr. Presidente permitir, 
eu gostaria de me associar à proposição que V. Ex1< faz para 
focalizar um outro aspecto. Se V. E~_ conseguiu sintetizar, 
de maneira tão Positiva e afirmativa a relevância do registro, 
gostartia de aduzir ao que V, Ex• explicita, dados mais atuais. 
inclusive informação decorrente da minha própria convivência 
- não fui militar. nao abracei a carreira "militar~ mesmo no 
chainado '"período de Paz": como GOvernador de S:inta Cata:..· 
rina e como Prefeito de Florianópolist pude aferir a extraor~ 
dinária valia da Cruz Vermelha Nacional e Internacional C 
das sua~ formas correspondente em outras partes do mundo, 
ccnno~- por exemplo+ o "Quarto Crescente". que é a forma 
como os islâmicos adaptaram a Cruz Vermelha InternacionaL 
Durante as enchentes de 83 e 84, que afligiram "gravatneilte 
o meu Estado, quando eu o governava, a Cruz Vermelha, 
tanto na -sua secÇão de Santa Catarinat quãnto nas-suas aSsociá~ 
ções munkipa:is, quanto à Cruz Vermelha no Brasil e mesmo 
a Inteini:tción31, nos mais divers9s quadrantes do mundo, se 
transformou num agente catalisadDr de solidariedade. Mesmo 
não havendo uma guerra, no senttdo militar, no sentido bélíço ~ 
tradk:iOriaJ.~ havia uma guerra para salvar vidas e a Cruz Ver
melha se fez presente, como se faz presente quando -ocorre 
qualquer espécie de perturbação climática que coloque em 
risco a vida de populações. De forriià que eu, p·or este conheci~ 
mento próprio que tenho. não Poderia- deixar de me asSOciar 
ao registro que V. Ex• faz no seu sentido mais amplo, que 
é le:mbrar a existéncía dessa instituição qi.te só existe pata 
cat~fisar~ para fazer fermentar a solidariedade. 

. O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato a V. EÍ<l 
pelo aparte, nobre Líder Esperidião Amin, que nos trótiXe 
uma informação muito peculiar sobre o ocorrido no Estado 
de Santa Catarina. -

Mas, esse exemplo ocorre hoje no mundo inteiro. Essa 
organização é de tal ordemt que mesmo nas ações bélicas 
e nas_ que V. Ex• se referiu ainda há pouco. como não sendo 
aquelas que foram objetos do seu registro, a ação da Cruz 
Vermelha pode-se caracterizar, também, pela possibilidade 
de transitar livremente entre as partes que combatem e tem 
obtido resultados admiráveis~ inclusiv-e no problema dos pri· 
sioneirõs. · -

Ainda há pouco tempo, vimos isso ria área de Beirute. 
por exemplo, na guerra até ínternacionalízada que se fez lá. 

A Cruz Vermelha passou a ser de tal modo respeitada 
que acredito que o mais ardoroso combatente baixa o seu 
fuzil,, não detgna o ?e.u canhão, na hora em que verifica-que 
a Cruz V iimelha está transitando no teatro de operações. 

A observação de V. Ex• é muito valiosa, como tudo o 
que vem de V. Ex& 
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Sr, Presidente, para encerrar essas observações, eu solici~ 
tava.-aínda há pouco, autorização p~ua pasS<it à Taquígrafiá, 
exatamente, uma série de informaçõe_s_ que a Gruz Vermelha 
Brasileira me remeteu em re13.ção ao evento -de hoje. (Muito 
bem! Palmas.) ~ -

DOCUMENTO A QUE SEREFERÉ USR. JAR-
BAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO: . . 

8 DE MAlO- DfA MUNDIAL 

DA CRUZ VERMELHA 

Há 129 anos, nesta data, 8 de maio, celebra-se o Dia· 
Mundial da Cruz Vermelha em 150 países onde_ existem Socle~ 
rladesNacionaiS de Cruz Veimelha e do Crescente Vermelho. 

A data tem o significado por representaro dia em que 
nasceu, em Genebra, Henry Dunant, idealizador e fundador 
da Cruz Vermelha, -

A idéia de sua criação nasceu quãrido em 1859 Henry 
Dunant, ao presenciar a batalha de Solferino, entre <JS ex~r
citos da França e da Itália, de um lado, e os da Austna, 
de outro, observo_u__que cerca de 40 mil homens ficaram no 
campo, mortos ou morlbundos 7 sem que contassem com a 
assisténcia médica adequada. Dunant organizou então um cor
po de voluntários para socorrê-los, acomodando os_ feridos 
em igrejas~ êsColas e casas particulares e descreveu sua expe~ 
riência, éin 1862; no Hvro "Uma -Recordação de Sol_ferinQ•·_. 
Lançou-se a segúir em uma campanha com _o objetivo de 
melhorar a assistência às vítimas de guerra e de formar, em 
cada pafs. sociedades que nos anos de paz. organizasse!ll e 
treinassem homens e mulheres para que "em tempo de guerra 
tratassem dos feridos. mas dos feridos de ambos os lados~ 
aniigos e -iniffiigps". __ _ _ -- - . 

Esta idéiaprosperou. eirC1863 quatro cidadãos de Gene
bra fundam com Dunant) um Comitê, o futuro Comitê Inter
nacional da Cruz Vermelha que convoca logo a_ seguír uma 
Conferência Intemacional em Genebra. 

Agrupando feridos vindos de 16 países, esta confer~ncia 
lança as bases da Cruz Vermelha. Pouco depois, constatuem
se as primeiras Sociedades de Socorro. No ano seguinte, por 
iniciatiVa- do~ COi:nitê de Genebra, os plenipotenciários de 12 
nações assinam a {'Convenção de Genebra de 22 dos agosto 
de 1864 para melhorar e ajudar o destino dos militares do 
exércitos; feridos... - - . . 

O signo da ímunida_de- a Croz Vermelha sobre o fundo 
branco é instituído. Assim, nasceu o Movimento Universal 
da Cruz Vermelha que reúne hoje 150 $J)ciedades Nacionais 
e mais de 350 milhões -de participantes em todos os conti· 
nentes. 

Desde sua fundação até nossos dias, o papel desempew 
nhado pelo Movimento de Cruz Vermelha se amplia a cada 
momento crescendo e aperfeiçoando-se constantemente para 
acompanhar o progresso e a evolução da humanidade adaptan
do-se às crescentes necessidades de soCX>rro, assistência e ajuda 
humanitária, sempre fiel aos Seus princípiOs fundamentais que 
podem ser sintetizados na missão .de aliviar e minorar o sofri
mento do_ ser humano, protegendo-o em qualquer circuns~ 
tância e contribuindo para a preservação-~da paz e da harmonia 
entre os povos: · 

A Crnz Vermelha Internacional é formada pelos seguintes 
organismos; 

1. Conferência Internacional da Cruz Vermelha. 
2.Coffiitê Internacional da Cruz Vermelha. 

3. A FGderaçiio Internacional de SOciedades de Cnrz
Vermelha e do Crescente Vermellio. 

·4. As Sociedades Nacionaís·e a Federação Internacional 
de Soo~!. de. Cruz Vennelha e do Crescente Vermelho. 

O Comitê_ InternaCional e a Federação Internacional de 
Sociedades de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho têm 
sede em Genebra. 

A Co:rd~~nda .Internacional da Cruz Vermelha 

A mais alta autoridade deliberante reúne-se, em princi
pio~ a·cada quatrô altOs. Agnipã os meinbrO~ da Cruz Vermew 
lha Internacional e os GovernQs aderentes ãs Cçnvençõe.s 
de Genebra. E4amina _o·s problemas de ord"eiri gerai e: adota 
resoluções e recomendações. Nomeia uma Comissão Pe~a~ 
nente que se reúne-se entre as sessõ~s, sempre que necessáno. 

O Comitê Internacional da Cruz V ermelba 

Criado em 1863, é o organismo fundador do Movimento 
de Cruz Vermelha. Trata~se cle uma instituição privada e inde~ 
pendente cujos membros são cida4ão?- suíços:. Suas finalidades 
são, entre outras: promover a: ratificação ou adesão dos gover~ 
nos nacionais às Conven-ções de Genebra; empenhar-se em 
tempo de guerra~ para sa<:orrer prisiórteiros e feridos, pro~
denciar os meiOs de comunicação ·entre os prisioneiros e s·ua:s 
famt1ias. sua proteção e as meiho~es ~óndições de vida. 

Papel importante exerce sobretudo o Co_mitê Intern~~ 
cionã.l em casos de conflitos armados._Assim é que nos conflt~ 
tos armados e nos distúrbios internos, o -comité Internacional 
atua como instituição neutra, entre os beligerantes oU adversá· 
rios, empenhandoNse na proteção e assístêf!ci~ às vítilnas c~vis 
e militares. A Missão do Comitê Internactonal_ está defimda 
nas Convenções de Genebra, que são reconhecidas pelos 165 
Estados que firmaram as Convenções e outros protocolos adi~ 
clonais-. A açáO do Comitê viSá 'a ate'nder a proteçào jurídica 
e assistência· matê-rlal aos prisioneirOS de guerra e detentos 
civis: Os delegados do Comitê visitam as prisões e ós càmpos 
de prisioneiros para inspedonar as condições em que vivem 
e comprovar se os direitos do prisioneí~o são respeitados pel?S 
seus adversários; recomendam melhona no tratamento e dis
tribuem aos detidos material de asseio e de utíHdades gerais. 

Outras responsabilidades são assumidas pelo Comitê- e_m 
tempo de guerray tais como: proteção e assistência â~S_ civis 
em território ocupado pelo inimigo. em respeito às COnven~ 
çóes de Genebra; ajuda aos_ ne~e~~~~ados ~ 3fS .en~efD_lo~ que 
participarem de conflitos annados. Esta assxstê~Cia al~nça, 
muitas vezes, proporções de uma ampla ação mternacwnal 
de socorro. 

A Federação Internacional de Sociedade de Cruz-Ver
melba 

Fundada em 1919, é a Federação Internacional das Socie
dades Nacionaís de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
A par de sua função de órgão permanente e de ajuda mútua 
entre as Sociedades Nacionais, coordena os socorros em casos 
de catástrofes naturais, calamidades, conflítos arma~os e P!O
move programas educacionais de saúde e assistênc1~ sorual. 
Sua principal função é a tua r como centro de operações tn!~rna
cionais de SocOrro da Cruz Vermelha em favor das v1tunas 
de calamidades naturas e de refugiados. Quando ocorre uma 
catástrofe, a Federação informa-se imediatamente do ma~or 
número de dados possíveis sobre a situação e procura avahar 
o soCorró "imêdiato e a assistêitCía necessária. Se a sociedade 
nacional do país em situãçãO de catástrofe o solicita, efetua-se 
um apelo de ajuda às sociedades membros da Cruz Vermelha .. 
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A federação logo providencia o mais rapidamente possí
vel a aquisiÇão e entrega de socOrros com: oS furidos d9ados 
pelas Sociedades de Cruz Vermelha e do. Cres<:ente Vermelho· 
e de transporte das vítimas, para o local seguro: A Federação 
também poderá enviar equipes de socorro e recrutar profis~ 
sionais para- partiCipar· do trilbalh!l de socorro e assistência 
no local da calamidade. . 

As Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e.do Cre~ente 
Vermelho 

Que formam a Federação têm por finalidade atenua( os 
sofrimentos humanos com toda imparcialidade, sem distinção _, 
de raça, nacionalidade, nível social~ religiâo, ·e oPiriião política, _ 
podendo sua atuação, em determinados' casos estender~se· 
além do territóriO nacfona1. 

Sua niissãO 'co-mpreen-de: 
-Agir, em caso de guerra, e preparar-se para' atuàr em 

todos os setores abrangidos pelas Convenções de Genebra 
e em favor de todas as vítimas âe guerra, tanto civis como 
militares; - -

-Contribuir para a melhoria da saúde. a prevenção de 
doenças ~o alívio do _sofrimento, atraVéS de progtãmas de 
treinamento e de serviÇ:ós que beneficiem à comunidade~~ adap- · 
tados às necessidades de_ peculiaridade nacionais e regíonais, 
podendo também para isso: criar e manter cursos regulares. 
profissiorializantes e de níycl.superior~ 

- Organiz~arf dentro do plano nacionai,serviços de socor
ros de emergência às vítirrlás de calamídade's, ~seja qUal for 
sua causa; 

- Recrutar, treinar e aplicar o pessoal necessáriO as fííili:, -
Iídades das instituiÇões._ . . . . _ . · -.- __ 

-Incentivar a participaçãO de crianças e jovens nos tra
balhos da Cruz Vermelha; 

-Divulgar os principíõs humanitâriôs da Cruz Vermelha 
a fim de desenvolver na população, particularmente nas crian
ças e nos jovens os ideais de paz~ respeito mútuo e compreen· 
são entre todos os povos. 

No Brasil 1 a Cruz Vermelha Brasileira, há 83 ano.s. at1).(;\ 
nos setores de educação, saúde e assistência social. Mas é 
nas ocasiões de emergência, ~mo as sééa:S e·rnundações que 
assolam o país que o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira, 
de comurp acordo com a Defe~ Civil, sobressai. 

A Operação Nordeste, desenvolvida entre 1984 e 1986, 
talvez seja a maior opeiãção de socorros já executada por -
entidade particular neste país, beneficiando só em sua III 
Fase 300 mil nutrizes1 gestantes e crianças de O a 6 anos e 
escolares de 1 a 14 anos. 

a ·filial estadual de Minas Gerais enviou s-eus Voluntários ao 
_local, prestando socorro e consolando vítimas, aJém de salvar 
inúme~s pessoas. _ _ . 

Dentro do Programa de Prof'lllslonalização do Menor Ca
rente, A Cruz Vermelha B:r:asilei_ra já pfofissíonalízoú 25 mil 
m.eno-çes, ClJtre 10 e 14 anos,. nos mais diferentes tipos de 
espedal~zação de mão-deRobra. Além .disso, a entisl~~e conta 
também com uma prOgramação de cursos abertos ao público 
que inclui Monitoria em Primeiros Socorros, MonitOria em 
Doenças Sexu~lmeme rra_ns_missíveist Verificação de Pressão 
Arterial~ entre outros. · · 

Uma OperaçãO ·cte Cruz Vermelha Brasileira que vem 
fa$cinando os voluntário_s do Departamento de juventude de 
outras Sociedades Nacionais, de países com culturas tão dife-
renteS·como _Austrália, Suéci~, França, Moçambique, Pa!a~ 
guai, Uruguai, lrlanda.é a Operação Ararajuba, qüe já contou 
com jovens dos países acima mencionados em suas ativid,ades 
peto interior do Brasil. _ _ 

A-OPeraçãQ Ararajuba tem como objetivo' o desenvol~ 
vírnerito comunitário daS zonas- Carentes do país, através de 
atividades educacionais e prevefltivas no'S ·campos de-educa-
ção, saúde~ saneamento básico e auto-ajuda. _ 

Assim comó o movimento mundial de Cruz Vermelha 
tem sete princfpios fundamentais. a Cruz Vermelha Brasileira -
estruturou a Operação Ararajuba em equipes multidiscipli
nares de sete voluntários universitários. De acordo com essa 
filosofia. os voluntários da Operação Arara jUba fazem visitas 
domiciliares, ministram palestras sobre Doenças Sexualmente 
Transmissíveis~ Parasitoses Intestinais; Zoonoses; de Orien~ 
tação às· g~s~antes; Higíene individual e co1etiva; -Saneamento 
básicõ; Toxicologia; Hanseníase; Acuidade Fonúaudiológica; 
Doenças de Chagas; Alcoolismo; Pa,rto s~bíto; Hipertensão; 
Higiene Bucal; formam so,eorristas locais; fazem testagem de 
acuidade visual e fonoaudiológica; avalíação nutricional; criam 
hortas domiciliares e comunitárias e levam recreação orien~ 
tação ~s _regiões mais distantes. A ca~a passo da Operação 
é feito um levantamento dos recursos da .regiâo, muitas vezes 
desconhecidos pela própria população. · 

A Operação Ararajuba, que é realizada em julho e janei
ro ~!Jran~e as férias, em suas quatro fases, contou com a 
colaboração de mais de 1500 jovens e já beneficiou acima 
de 6 milhões de brasileiros, em 163 cidades visitadas. em 
15 Estados. Toda Operação é custeada pela Cruz VernÍelha 
.Brasileira, que recebe doações dedutíveí$ no_ Imposto de Ren
da. 
. . O.Ambulatório de. Fonoaudiologia/Audiometria foi cria· 
do há 10 anos nã Sede da Cruz Vermelha Brasileira. Rio 
de Janeiro, e ·presta serviços às populações de baixa renda, 
de faixa etária de 5 a 14 anos._Atua .em instituições escolares, 
faVêlâs, associações <Je moradores e orfanatos. São ;200,000 
criariças testadaS em Âcuidaàes Auditivas e .Fonoaudiológjcas 

Também nas chuvas de 1990, no Estado do Rio dejanei
ro, a Cruz Vermelha Brasileira prestou assistência aos desabri
gados, em perfeita sintoma com· sUa finalidade. Mais uma 
vez, o corpo de voluntários foi acionado e áreas como a Roei~ 
nha, no Rio de Janeiro e bairros de Nova IguaçuLBelford 
Roxo e Duq~e de Caxias~ receber:Int donativos, como roupas, 
alimentos e material de limpeza. 

~ · por ano. O Ambulatório funéiona com ço!aboração de 195 
estagiários que se renovam periodicamente e 144 voluntários. 

No verão deste ano, a Cruz Vermelha Brasileira. através 
de sua filial Estadual de Mi:rla~ Gerais, participou~ ativamente 
na assistência aos desabrigados pelas chuvas e inundações 
dos rios São Francisco,. Jequitinhonha e Doce, entre os Esta
dos de Minas Gerais ·e Bahia .e x-o envio de 23 toneladas 
de doações em alimentos, roupas e calçados. A operação mo
bilizou esforços da Diretoria ~acionaJ, no Rio de Janeiro, 

Em março, aconteceu a tragédia de Barraginha, Conta~ 
gem-MG, onde uma acomodação de terra provocada por infil
tração de água soterreu ·150 casas e barracos_, _Novamente 

-o Centro de Trein3ment0 da Cruz Vermelha Brasileira 
tem como objetivos planejar~ e organi;ar e supervisionar cur
sos, ~miná'rios e encontr<?S que promovam a c:apacitação dos 
voll!~tários _e treinamento deJuo_clrm-ários da Insti;uição. P:r:o
move também palestras para comunidade~$, empresas1 outras 
iflstituiÇOes: _, , · , 

Q Centro d_e Treinam~n.to_ realiza os seguintes cursos: 
de MonitOiia erri Capacitação;· de Pressão Arterial; de Agente 
de Saúde Comunitária; sobre Doenças Sexualmente Transmis-
síveis; de Saúde_ Oral; de Zoo~~es. 
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A mais antiga esCola d~ enfermagem- do- Bni~iCé a 4a 
CrUz Verinelha Brasileira. Desde a I Guerra Mundial; por -
ocasião da Gripe Espanhola; na II Guerr~a -Mu:qdíal onde for~_ 
mou um grupo de enfermagem da ForçaJ;xpediCiomi~~a-~r~si
leira, a Escola de Enfemtagem da CruZ Vermelha Brasileira 
assumiu Um pape r relevante nos acontecimentos deste século. 
Atualmente conta com cerca de 2000 alunos distribuídos pelos 
cursos de Técnico de Enfúmagem; de Instrumentação Cjrúr~ 
gícáedeUTI. " " """ " " 

A Cruz Vermelha Brasileira não participa só d~ proble- _ 
mas brasileiros. Coordena inteinilmente campanhas de ajuda 
às sociedades irmãs de países atingidos por terremotos:. ;como' 
México~ empção vulcânica~ como na CoL§~bl_a e muitas outras 
calamidades graças ao espírito generoso dos brasileiro~~ : _. 

A nível internacional. a Cruz Ven;neJha_Brasileira é mem~ 
bro do Conselho Executivo da Federação. e sua Presidente, 
Prof' Mavy d'Aché Assumpção Harmon, a título pessoal, é 
um dos cinco- membros eleitos para comissão permane~te, 
pelas 150 Sociedades l\acionais de Cruz Verinelha e do Cres
ce-nte Vermelho e 165 governos signatários da Convenções 
de Genebra. Esta comissão. única na Cruz Vermel_ha Interna~ . 
cional tem por fin3liclade cOordenar e harmonizar o trabalho 
dos dirigenteS do MOviffiento de Cruz Vefmel}la no mundo 
-~ ~··. . ... 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -A Presidência 
associa~se a essa justa homenagem que V. Ex• presta à Cruz 
Vermelha. 

Concedo a palavra ao nobre Senador EPitácio Cafeteira. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (Pbé-MA. Pronuncia 
o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senado~es. regis:. 
tro aqui algo que me preocupa. Hoje, a palavra de ordem 
é ísonomia, esperada por tOdos os servidores. civis e~ militares. 
Essa. inquietação é~ repentina:inéOte· .. aumentada,. lla medída 
em que se lê nos periódicos __ que o pensamento de alguns 
órgãos do GôVerno l no sentido d~_ faz~:r -~~ oongelaro~nto 
dos maiores salários até que os pequenos salários alcancem 
esse-s patamares~ ou seja. a democratização da miséria, a de~ 
mocratização da necessidade, a democratização da fome, o 
nivelamento por baixo, OS que assiin falam até dizem que 
é preciSo cuidado porque os militares estão inquietos e estes 
têm a força. Mas com toda certeza os mílitares não estão 
querendo que os civis pasSem f01ite junto com eles, o que 
desejam é uma vida melhor. 

Na realidade. os militares que tinham seus filhos em co\é
gios particulares hoje os têm na rede pUblica.; dormem em 
filas para consegtiítuma matrícUla. Na hora ein que ganhamos 
pouco náo temos condições de educar nossos_fill?os, porque 
a rede pública não é suficiente para arc~r_ com_ a ed~_cação 
de inúmeras crianças destê País. Na hora em qoe não damos 
educação para os nossos filhos, com certeza-nãovamiJs chegar 
a ser um Japão cm termos de desenvolvime11to1_ não vafl'!9S_ 
caminhar para o Primeiro Mundo, vamos continuar __ oopde
nados a Terceiro Munão -com uma paSsãgem talvez para Biafra 
ou para tipos de vida ainda piores. 

Quero registrar essa _minh_a preoçupação. -
O selltid() deste Pi-on.unciamento é dízer da nec~ssidade 

de estarmos todos unidos e, buscando com a maior urgência 
a isonomia. Mas uma 'iSonomia que possa melhorar o padrão 
de vida do trabalhador. militar ou civil, deste Pais. 

O Sr~ Jarbas PassaiinhÕ- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. EP!TÁCIO CAFETEIRA- Com prazer, ouço 
V. Ex~· 

O Sr. J'3rba.s Passarinho- Nobre Senador, partilho do 
ponto de vista de V. Ex• Logo q.ue fui convidado para o 
Miri~stério da_ Justiça, a primeira missão que- O Presidente 
da República me deu foi tfatãr exatamente da isonomta. Vim 
aqui e o Presidente. d~ C as~ e~a o. nobre. Sen~dor Nelson 
Carneiro. Estive também com o então Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Mínístro José Neri da Silveira~ e mais um 
grupo de trabalho informal que lncluía o MinistrO Marco Auré~ 
lio Mello, do Sopremo Tribunal Federal. Havia três hipóteses 
das quais, desde logo, destacaria duas, A primeira é essa 
a que V. Ex~ se refere, que seria nivelar por baixo. Além 
de violar o texto constitUcional tinha as d-esvantagens a que 

- . V. _Ex~ se referia. A segunda hipóte5e ·era trazer cts que estão 
defasados nos seus salários, nos seus vencimentos~- e -ãlçá~los 
até ao nível dos mais bem aquinhoados. Fizemos uma simu
lação no Tesouro e a receita para corresponder a essa solução 
dada pelo que chamo guardião do Tesouro nosso, era da 
ordem de cerca de 10 1<ezes mais a arrecadação para poder 
cobri-la. Então, eram inexeqüiveis as duas. E a terceira sotu~ 
ção __ que poderia ser aventada~ seria exatamente aquela de 
fazer com que os aumentos fosst!m dados de maneira diferen
ciada para o topo em relação à base, ou seja. se amanhá 1 

por ex~±nplo, tivésSemos alguém cpm-10 milhões q~ cruzeiros 
no vencimento teria um aumento,- digamos~ de 20%, enquanto 
o que está com 1 milhão de cruzeiros de vencimento teria 
um aumento de 80%. Com isso. o fosso seria diminuído. 
Mas. progressivamente, isso s6 seria possível a médio prazo, 
porque·a: desordem de vencimentos no Bras-H, nobre Sen4tdor 
Epitácio Cafeteira, V. ~ que é um parramenrar veterano 
e brilhante, um executivo também, sabe como está no País 
de tal modo essa des_ordem instalada, que é uma solução que 
se toma- quase impossível. Quando assumi o Ministério da 
Justiça, fui levado pelo motorista que serve no meu carro 
p3rtieular e, digamos, que o motorista ganhasse 100 mil cruzei~ 
ros naquela ocasião, por fuês. Três dias depois vim aqui agra~ 
decer ao Presidente NeJson Cameíro a sua presença na minha 
posse, o motorista que me trouxe ganhava 28 mil. Em determi
nado momento, três_ motoristas que serviam ao Ministério 
da Justiça. diretarnente ao Ministro, pleitearam pass-ar para 
a Procuradoria-Geral da Repúbtica e eu estimulei porque, 
atravessando a rua- incJusive, éramos hospedeiros da Procu~ 
radoria do Trabalho -, nobre Senador Epitácio Cafeteira, 
eles já ganhavam 170% a mais, pois eram incluídos na folh~ 
de pagamento daquela Procuradoria. Então, essas brutais eles~ 
vantagens, relacionadas com os tipos diferenciados de gratifi
cações, geraram o que chamo esta desordem_econômlcageral. 
Mas, não é possível pensar em soluções nlilagrosa~. Não é 
possível pensar, como V. Exí· salientou e ouvi bem, em conge~ 
lamento de salários, porque af o problema é a necessidade 
de ·cada um segundo as suas possibilidades, segundo seu nível 
de vidat seu padrão de vida etc. O que cau~a maior irritação, 
diria a V. Ex~. na área mtHtar é a desigualdade dos iguais, __ 

·Isso é que causa maior irritação, repito. Tenho um passado 
de vida militar de cerca de 29 anos no Exército, fui Diretor 
da Revista do Clube Militar e escrevi um editorial salientando 
exatamente essa discrepância violenta de vencimentos. Sabe 
V. Ex' qual foi a reação'! Parte dos meus colegas não gostou 
porque entendia que o militar tinha de ser um espartano e 
não poderia pleitear, mesmõ' pela Revista do Clube Militar! 
Imaginem, transformar num sindicato, que é outro perigo 
que hoje se verifica ai; aigúém com espírito sindícalista para 

- tratar desse problema! 9 militar vive_ como espartano r espãrta:
namente1 aceita a solução. O que ele não aceita é a desigual-

·_;_ ... ___: 
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dade e esta desigualdade realmente tem de ser corrigida, deve 
ser corrigida. Agora. s6 pode. na mioha modesta opinião, 
ser objeto de correção com coragem, pertinácia na atúação · 
e reforma da Constitui~ão. Agradeço a V. EXi ter me petml'tidO 
o aparte. · · · ··-

0 SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Nobre Senad~r Jarbas 
Passarinho, V. Ex~ conhece a minha atuação no Congresso 
NacionaL Durante todo o período revolucionário fui um ho
mem de oposição. Portanto~ não sou freqüentador dos quar
téis, embora tenha muitos amigos militares. No_ instante em 
que V. Ex~ se refere ao problema militar, eu, coroo obser
vador, quero dizer a V, Ex~ que a carreira militar, na época 
da Monarquia, era~ por assim dizer, uma carreira para ricos. -
Toda famüia importante_ tinha que ter um filho militar e um 
filho padre. Eram~ .etitão, os dois. ~minhos seguidos pelas 
famfiías nobres. Não importava o salário do militar e,. sim-, 
o status da família;- que tinha um filho mUitar ou um filho 
padre. com o correr do tempo; chegamos à realidade: as pro~ 
prledades das famílias nobres foram divididas entre ·oK filhos 
e, gradatívamente, caminhamos para uma situação em que 
o militar precisava viver do seu saiário. Os niilitares, então, 
verificaram que o salário era insuficieok para o seu sustentO. 
Eram responsáveis pela segurança nacional, mas n~o recebiam 
um salário condigno para viver. O que se viu, então, foi uma 
democratização na entrada da Escola Militar. Antes, havia 
aquela dificuldade. Lembro-me~ ainda; que e'ra estudante e 
queria ingressar na Sscola .Militar. Não entrei porque não 
tinha meios para levar o enxovaL Quem não tlve.sse o enxoval 
não podia entrar. Eu tinha condições inteJectuais7 mas não 
tinha o enxoval para ingressar na Estola de Fortaleza. 

Esse tempo passou; hoje, as Escolas Militares estão ser~ 
vindo para a formação de pessoas que, posteriormente. vão 
deixar a carreira militar. Forma-se um aviador. o País gásta 
muito dinheiro para treiná~lo c ele termina pedindo reserva 
para, ou pilotar um avião de companhia aérea de carreira, 
ou até para pilotar um ávião pequeno~ um teco~teco, para 
fazendeiros. 

Essa é a realidadet o País está perdendo dinheiro ã.o 
não dar- a- eSsas pessoas nas quais ele investe na formaçãO 
militar, na formação cW~uJal, uma renovação compatível. Está 
investindo, repito para depois eles trabalhai-em em outros 
setores* como o engenheiro que sai do Exército ou da Marti
nha. Isso é muito ruim, 

Na realidade, até por força dessa cnndição de espartano 
que V. Ex .. cita, ficam calados. E, de repente~ se subverte 
a hierarquia~ porque um oficial de menor categoria descobre 
que não é espartano e os que niio são espartanos vão seguir 
uma linha de protesto, e vão gerar esse clima de apreensão 
que estamos vivendo. , 

É necessário que essa quéstão seja tratada com a maior 
brevidade. E o guardião do Tesouro. que no começo era a 
Ministra Zélia Cardoso de MeUo - o guardou tanto, que 
não liberou verba para o setor agrCcola, acabou com o nosso 
setor agrícola. E aqui. desta tribuna~ verberei eontra aquela 
atitude, posteriormente corrlgiaa pelo Ministro Marcflio Mar~ 
ques Moreira que, como resultado~ troux:e uma grande safra. 

Então~ é preciso que o guardião do Tesouro entenda 
que na hora em que o íuncion1\li$mo fqi melhor remunerado~ 
ele passa a integrar o mercado de consumo, do qual, hoje, 
está alijado. Na hora em que ele entrar no mercado de consu~ 
mo haverá um aumento de arrecadação de impostos. O que 
o Governo precisa é ser rigoroso na fiscalização dos impostos. 
E tenho certeza que haverá possibilidade, siin. Nós não pede~ 

mos continuar ·~A fazer de conta~· ... Discutja~se~ ainda há 
pouco, o valor do saláriO mínirflo e se falava em ·valor nominal 
e v~l9r .reaL O valo;r. nominal foi de 230 mil cruzeiros, mas 
no dia 1? de junho essa qUantia valerá 179 mH cruzeiros. Então, 
o va\a;r l,lOminal é 230 mil cruzeiros; mas o valor real será 
179 mii Cruzeiros. O .GovernQ ç-ric;>U a t)FlR para- cobrar e 
criou o FAS para pagar. É muito difíciL Penso que nós estamos 
criando um dima de muita apreensão ... Os saques aos super~ 
mercados, os seqüestros, todos esses fatos a que estamos assis
tindo fazem com que o nosso credor~mor, o arnerica!}o! diga: 
"Não vá ao Brasil. Là, há cólera e "trombadlnbas" que vivem 
roubando." Então, perdemos o nosso turísmo .. 

_Es~atnos precisando? nobre Senador Jarbas Passarittho, 
de um novo Tíradentes para fazer uma inconfidência contra 
essa nossa submíss,ão, essa nossa falta de autonomia. Penso 
quê temos que contratar alguém que faça um exame sobre 
a possibiHdade de saírmos da situação pela qual estamos: pas
sando; alguém sem interesse político~ mas com interesse em 
nos tirar dessa dífícil situação. Antes, o anlericano tinha até 
um certo ucarinho'' por nós, com medo de o Brasil caminhar 
para a esquerda. mas;: com a queda do comunismo na R~ssia> 
eles perderam tal preocupação, estão passando por cima. O 
Presidente George Bush es-tá com receio de vír ao Brasil por~ 
que não quer ser ·cobrado peta poluição que os americanos 
fazem. que é muito mais que a nossa. Eles nos deixam como 
guardiães, no Hemisfério Sul, da Amazónia e da naturezat 
enquanto destroem a camada de ozónio com a maior sem~c:;eri~ 
mónia e alegam que~ se pararem suas indústrias vão ter um 
prejutzo muito grande. 

· Então, acho que a hora é de meditação. Meu posiciona
mento, declarei neste pronunciamento: Isonomia Já. Isonomia 
não por baixo! Mas. lsonomia numa faixa que traga tranqüi
lidade para o trabalhador brasileira civil e militar. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR.PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

V. Ex.• dispõe regimentalmente de 20 mínutos regimental, 
a partir daí, a generosidade dos Pares e a co.mplacéncia da 
Mesa._ 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não po
demos deixar de reconhecer. Sr. Presidente~ que Pernambuco 
é um estado de aguda consciência política. O eleitor pernam
bucano., constata~se nas lides políticas por que tem passado 
o estado~ é profundamente politjzado, pouco importando seu 
grau -de educação escolar. 

Graças a essa consciência política 1 é grande a luta ideol-Ó
gica em Pernambuco. E tem sido esta luta ideológica que 
tem levado Pernambuco aos desca.minhos do atraso. 

Podemos perg!-lnülr~ Sr. Presidente, aqui e agora~ pOrque 
Pernambuco. outrora líder do desenvolvimento no Nordeste, 
hoje está ultrapassado pela Bahia e pelo Ceará. Perguntamos. 
mais ainda, Sr. Presidente, por que Pernambuco está em pro~ 
cesso de atraso há quatro décadas? 

Existem algumas respostas. A primeira delas. repitO, é 
a coceira ideológica que infesta o estado. Politicamente~ de 
modo muito nítido, pernambuco está divido em direita e es
querda. E é neste maniquefsmo que vive há décadas. 

A política pernambucana está dividida em dois princípios 
absohrtos e irredutíveis: a direita e a esquerda. Quem navega 
nas águas da direita acha que cultua o bem absoluto, enquanto 
julga os navegado_res das águas das esquerdas como cultua-
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dores do mal absoluto, ou o diabo. Do mesmo modo, os 
que navegam peJa esquerda se acham o bem e que o mal 
absoluto são os que navegam pela direita. 

S6, Sr. Presidente, que á esta altura da história, após 
a queda do muro de B1!rlim e a secessão da União Sov.iética, 
o maniqueísmo infiltn.do na política pernambucana já não 
tem mais sentido~ cheg1ndo mesmo a ser ridículo. 

No entanto, fora :io tempo e da história. Pernambuco 
persiste na viv!ncla de tal maniqueísmo. Em Pern~llJ.buco, 
existe a direita e existe a esquerda de modo bastante claro. 
Só que a direita pernambucana tem mais articulação e compc~ 
tência, e a esquerda é bastante radicaL Nesse embate poiítico
ideológiCo, ora a dircfta está no põder, ora ~stá a esquerda. 
Esta alternâncli.úio poder de forças contrárias, só tem preju~ 
dicado o estado porque, administrativamente~ as obras comeR 
çadas por uma facção não térn continuidade, se a oorra lhe 
sucedeu no poder. Isso levou a crise para o estado, críse 
esta que tem sua origem já nos idos de mil novecentos e 
sessenta. 

Há outra resposta que _explica o atrásO de Pemambuoo_. _ 
O problema está em suas lideranças políticas. Há nos estados 
brasileiros, boje em dia, uma carência d~ lideranças políticas. 
O regime de sessenta e quatro acabou com_ as existentes e 
as porvindouras, Pernambuco, no entanto, é uma exceção. 
Nele existe numerosa liderança politica, tanto de esquerda, 
quanto de direita. É justamente aqui que está o problema 
de Permanbuco e uma das razões de_ seu atraso dentro do 
Nordeste, quando antes ocupava o pap'el de Líder Regional. 

O Ex~GovemadOi' GUStavo Krauser, analisando este as
pecto da política pernarnbucana. afíririoüffiigfstral_m~nte que 
as lideranças de Pernambuco são ótimas. quando separadas. 
É um prazer conversar; em separadO, com· qualquer líder 
politico existente em Pernambuco. São educados, acessíveis 
e têm ótima visão dos problemas do Nordeste, em geral, e 
de Pernambuco, em particular. 

Uma vez juntas. reunidas) essas lideranças são um saco 
de gatos~~São de uma incapacidade assustadora de, juntas, 
lutar pelo bem do estado. Por quê? Porque, segundo Krauser ~ 
eleitoralmente, a radicalização é de grande interesse para Per~ 
nambuco, mais do que cm outro estado_ qualquer. 

Outra resposta~ Sr, Presidente. par~I tão angustiante pro
blema é o conservadorismo de certo segmento do empresa~ 
riado. Este é refratário a qualquer mudança. Acomodou~se 
e resiste. Enquanto outros estados ampliaram seu parque in~ 
dustriaJ e se desenvolveramf quer socialmentet quer eooqomi~ 
camente, Pernambuco. por lhe faltar um projeto estruturador 
provertiente de suas lideranças, cai cada vez mais no atraso. 

Uma ação política decidida se faz necessária para Pemam~ 
buco. As lideranças todas têm de se reunir, quer as da direita, 
quer as da esquerda. O que importa é pérnambucO e tirá-lo 
do atraso em que se encontra para que, em termos de desenvol~ 
vimento, se ombreie com os Estados da Bahia e do Ceará: 

Que a esquerda e a direita esqueçam seus embates iQeoló~ 
gioos e se fiXem em um projeto político abrangente para o 
R:.tado de Pernambm:o. -

Realmente, a falta de entrosamento nas três últimas déca
das, entre políticos, empresáriOS e' a sociedade civil. levou 
Pernambuco à crise de desenvolvimento. É esta falta de entro
samento entre políticos de mlnhã -te-rra que tem difiCultado 
levar para Pernambuco qualquer projeto de_graode~orte. 

Dai ter dito o Governador Joaquim Francisco que Per
nambuco, para se reencontrar com o desenvolvimento e o 

progresso. tem que superar os embates ideológicos e unir 
em torno de sua economia todas as suas forças políticas, 

Sr. Presidente. a união das lideranças políticas de Pernam~ 
buco é necessária e possrve L Efetivando a necessidade e a 
possibilidade dessa união, apresento a esta casa o relatório 
da última viagem que fizemos ã China nacionãiis:ta, a Hong 
Kong e à Malásia~ em fins de fevereiro e no começo de março 
deste ano. 

A delegação desta viagem foi capitaneada pelo Gover~ 
nador de Pernambuco, Joaquim Francisco, e dela faziam parte 
este Senador que fala a V. Ex•st o superintendente da Sudene. 
Dr. Elionaldo Magalhães, o Secretário da Indústria, Comércio 
c Turismo do Estado de Pernambuco, Dr. Celso Steremberg, 
o consultor para assuntos internacionais de Pernambuco, Dr. 
Pedro Thomé Arruda Filho, e o Sr. Peter Yu Su ·chung, 
diretor comercial do escritório do Brasil em Taipé. 

Foi uma viagem de sondagens, de apelos e d~ viabilidades 
junto aos investidores chineses de Formosa. de Hong Kong 
e da Malásia, para que ponham Pernambuco, o Nordeste 
e o Brasil na rota de seus investimentos. 

A viagem. Sr. Presidente~ podemos dizer, não foi em 
vão. Os empresários asiáticos dos países visitados estão cheios 
de boa vontade para com o BrasiL Querem ínvestir na cana~de
açúcar, na indústria portuária. na criação de peixes e cama
rões, no turismo c em outros setores de alta tecnologia. Foi 
uma viagem realmente muito proveitosa. -

Isso vem pmvar;Sr. Presidente, que é possível todos 
os líderes de Pernambuco se reunirem ao derredor das grandes 
interesses do estado, Esta viagem ao mundo asiático .. veio 
provar isto. 

Pernambuco e o Nordeste estão precisados de cuidados 
especiais. É uma região rica de possibilidades que precisa 
crescer e se desenvolver, competindo em pé de igualdade 
com os estados irmãos do Centro Sul do País. 

Antes de pedir à Mesa para transcrever nos Anais do 
Senado os d<X':umentos dessa viagem, que tenho em mãos. 
quero dizer a esta Casa que há quatro anos venho lutando, 
acreditando nesse entrosamento do povo chinês com o povo 
brasileiro, principalmente no que concerne aos inve_stimentos 
de ambas as partes, 

· Sr. Presidente) quando da campanha presidencial, naCo
missão da Dívida Externa, no Senado da República~ presentes 
todos os candidatos presidenciaís~ debatemos os seus progra~ 
mas de governo e tive ocasião de dialogar com alguns dos 
candidatos, mas me chamou a atenção o debate que tive com 
Sua Excelência o Presidente da República, o Dr, Fernando 
Collor de Mello, O debate para exatamente aquilo que acredi
tava para este País: abertura dos investimentos, abertura das 
tecnologias avançadas, a co-mpetitividade. 

E, dentro dessa linha, fui o primeiro Senador a apoiar 
Sua Excelência o Senhor Presidente Fernando Collor de Me
tio, candidato à Presidência da República. 

Quero dizer a V. Ex'\ Sr. P'residente e Srs. Senadores, 
que SOU Unt homem que-ViajO IDUÍtO para-O eftéfiÓr~ principalR 
ménte para aquelas bandas da Ásia~ onde está a marca do 

_alto desenvolvimento da tecnologia. Quero dizer, sem errar, 
que o povo chinês será o povo do terceiro milénio, será o 
po-vo que irá. em pouco tempo, comandar as indústrias sem 
chaminé; um povo~ e quando falo na China, falo no todo~ 
Formosa, a China Continental, Hong Kong~ que estão se uninM 
do, e tem a capacidade de oferecer comida a 22% da população 
da terra. 
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Na última viagem que fiz à China Continental tive a opor~ 
tunidade de víajar 9 horas de avião e por mil quilómetroS 
de estradas, e conheci o interior da China. Parei nas suas 
feiras~ que são idênticas às nossas feiiaS do Nordeste. 

Brincando com o terceiro Secretário da Hierarquia do 
Partido Comunista Chinês~ disse; Hamígo, quero Paràf aqui 
nesta feíra e ver se a melancia chinesa ou o abacaxi é melhor 
do que o nosso brasileiro, bico de jaca~ da Paraíba. Mas queria 
ver é se havia descalços ou pedintes de esmolas. Não os vi 
em canto nenhum. 

Então, vejo o trabalho incansável desse povo. Fiqueroorri 
vergonha de ser brasileiro naquela época, que tive ocasião, 
aqui, desta tribuna de verberar atitudes de até secretários 
de Estado do Governo de S. Ex', na Liderança do Governo 
nesta Casa. Mas eu tinha vergonha - e peço testemunha 
dos Senadores que viaíarlim ·naquela época pela região de 
Bancoc, Hong-kong, Taipé, Saígon, Tóquio=- quando pedia 
uma ligação telefónica para o Brasil e não tínhamos_ c_ré_dito 
nem para um telefonema para o nosso País, e a telefonista · 
dizia que deveríamos pagar cash. 

Nessa viagem que fiz; digo alto e bom som, ~~mato a 
cobra e mostro o pau'1 ~ está aqui ioda a documentação que 
vai ser publicada. Faço um apelo ao Presidente do Congresso 
para mandar publicar alguns milhares de separatas com essa 
documentação; os resultados da credibilidade desse País, com 
todos os defeitos e erros·qu:e'·(fp·resiaenterernando Collor 
praticou, mas praticoU niãiS benfeitoiias: Porque "balançou 
o coreto", a rede do berço espléndido dos empresários que 
estavam parados deitados na rede investindo no over e não 
investindo nas suas indústrias. 

O Sr. Lavoisier Maia Permite-me V, EX' um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Assim que terminar meu 
raciocínio, terei o pratêr~ de ouvir o meu grande amigo do 
Rio Grande do Norte. Senador Lavoisier Maia. 

Os trabalhadores recebiam seu dinheiro, e nem um carro~ · 
de~mão de dinheiro dava para fazer compras num supenner~ 
cado. Sei que estamos passando por dificuldades, sei que é 
uma operação dolorosa, e quem mais está sentindo é a classe 
desfavorecida, é o povão? é a classe média. Mas estamos sen~ 
tindo essa credibilidade no nos_so País. _ 

Sr. Presidente, estou provando isso através da últimr;~. 
viagem do Ministro de Taiwan, um país menor do que a Para!· 
ba e que tem a maior reserva cambial do mundo. A China 
já está montando fi.t1nicas .de bicicletas no meu Estado, depois 
dessa visita. Sempre falei aquí e muita vezes não fui bem 
ouvido. Hoje estou sendo reconhecido. . , 

O Ministro esteve aqui com 40 empresários. e no Estado 
de São Paulo já fez um joint-venture oom empresários paulis
tas, porque são os segundo do mundo em computadores, num 
contrato de quase .500 milhões de dólares. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, no dia 15 de junho estará 
chegando a Pernambuco uma comitiva de empresários de For~ 
mosa. Isso já é o reflexo dessa viagem que o Govemadpr 
Joaquim Francísco fez comigo e o Superintendente da Sudene. 
Chegarão 32 empresários comandados pelo Senador Chinês 
Wang, para conversar e começar a agir em funÇão de investi~ 
mentos no Nordeste. 

Acredito que essa viagem será o marco do início do ·inves~ 
timento de 250 mílhões de dólares de Fo.rJilosa em Pernam
buco e no Nordeste.lsso significa credibilidade, pois ninguém, 
nem V. Ex\ nem o Senador Lavoisier Maía. nem eu, coloca~ 

mos dinheiro num banco se não tiver credibiHdade nele. "Não 
sou doído, não rasgo dinheiro. 

Nesse sentido, quero neste momento dizer ao Senado 
da República~ que rendo as minhas homenagens a esse "cabra 
macho", que saiu de um Estado pequeno. sem força política 
e serri força económica~ e hoje governa este País. Tenho certe· 
za que ao final do seu mandato este País vaí ficar-nos trilhos 
do desenvolvimento, porque, também, nós da classe política 
temos -ó sexto sentido, e as coisas já estão começando a se 
modificar. O Presidente está começando, também, a ouvir 
a classe política, e estão aí os resultados das últimas votações. 
Não entro no detalhe se podíamos ajustar mais ou menos 
o salário mínimo, maS as coisas estão começando a entrar 
nos eixos no entrosamento da classe política com o Governo 
Federal. 

Ouço~ com multa atenção e simpatia, o bravo Senador 
pelo Rio Grande do Norte. 

O ·sr. Lavoisier Mala- Nobre Senador Ney Maranhão, 
é com prazer muito grande que quero lbe cumprimentar nesta 
hora por esse discurso importante que V. E~ faz, aqui, no 
Senado Federai. A Casa toda o conhece~ é um homem deste
mido, um homem autêntico, é um homem de espírito públi~ 
00~ ... --

O SR. NEY MARANHÃO- Como.V. Ex• 

O Sr. Lavoisier Maia- Muito obrigado. É um homem 
honesto de Pernambuco que está aqui, e que tem honrado 
muito com a sua palavra, com a sua coragem, com a sua 
autenticidade aquele povo e o povo brasileiro. Então, Sena
dor, louvo V. Ex~ na hora em que diz que o País está dando 
passo decisivo para sair da situação difícil em que se encontra. 
Todos nós desejamos isso. Todos nós lutamos por isso, mas 
temos de ser realistas. A realidade, hoje, lamentavelmente, 
não é essa. V. Ex~ sabe. V. Ex~< que é um otnnista e acredita 
no futuro, porque no presente a situação brasíleira é muito 
difíciL No País há crise em todos os segmentos da sociedade, 
na índú$tria, no comércio; agricultura agora está melhorando, 
justiça se faça~ porque cresceu a produção de grâos no Brasil, 
mas a política económica adotada pelo Presidente Collor até 
agora, V. Ex" sabe, não está dando resultado positivo. No 
futuro - aí vem o otimismó de V. Ex~ - pode ser que dê 
certo. Eu almejo, depejo que isso aconteça. V. Ex~ H~m ido 
muito aos países da Asia. aos tigres da ásiáticos e tem obtido 
resultados. Quero cumprimentá~Io e felicitá~lo por isso. Tra
zer, sensibilizar o povo chinês, o povo de Formosa, o povo 
daqueles. países que estão em um processo de desenvolvimento 
muito grande, para que venham conhecer o Nordeste e investir
na região. O que V. -EX" está fazendo para Pernambuco é 
altamente positivo. Agora, quero que não fique somente em 
Pernambuco. O Nordeste é uma região que não está acompa
nhando nem o nível nacional, está muito abaixo, o desem
prego, lá. é mais prejUdlciaL Ainda -há pouco registrei~- na 
tribuna do Senado. que a fábrica Guararapes. de expressão 
nacional~ fechou e desempregou, de uma s6 vez+ agora, recen
temente; 6.500 funcionários, tendo_ conservado as de Fortaleza 
e São Paulo. E esta atitude do Sr. ~valdo Rocha - que 
é um empresário filho do Rio Grande do ~orte - é muito 
ruim politicamente para ele; nã adiantaram os apelos que 
lhe foramfeitos para que voltasse atrás. O comércio, também, 
neste an~~ em Natal, já desempregou mais de 10 mil pessoas. 
O processo de recessão ê grave. Os hotéis, no mês de março, 
tiveram urna taxa de ocupação de 5 a 10%, no máximo. As 
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reservas aéréas pa[a--erNordcste estão sendo canceladas. Eu 
que estava em Natal e compro os jornais do Sul, ch~guei 
à banca de jornais e vivenciei um fato inusítado. Ped1 um 
jornal de São Paulo, a Folha de S. Paulo, e;omo também UJ? 
jornal do Rio de Janeiro~ o Jornal do B["asil, e não con57gm. 
Por quê? Porque todos os võos - isso -ocorreu num dH.t de 
sábado - de Nata1 para o Rio e do Rio para NataJ foram 
cancelados. Por quê? Porque não havia passageiros. É um 
fato inusitado eu nunca vf isto na história deste País. Então, 
é uma recessão que se avoluma~ se agiganta, prejudic.:a os 
interesses nacionais, principalmente os interess~ ~ordesttn?s. 
Conto é que se quer combater a inflação~ a umca mane.tra 
é esta? - aprofundando a recessão, ?e~_mpregar ~es~oas, 
levar à pobreza, à miséria e à fome milhares de brasdeuos'? 
Eu não entendo. Eu não sou economista; mas como posso 
entender um modelo económico dessa ma!leira? Agora~ quero 
que v. E~. que está com esse entusiasmo.!' acreditanQQ no 
futuro deste País, lutando, que olhe também para o Nordeste; 
V. Ex~ não é só um Senador de Pernambuco~ é do Brasil 
inteiio, com sua autenticidade, com sua coragem, seu espírito 
público. V. Ex• tem um compromisso Comígo, o 9-e umos 
lá para ver e lutar por isso, para compens~r a_té o fe<:ha~~~~o 
da fábrica Guararapes. Essa ação é mutto tmportante para 
cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte V. Ex• 
é um homem autêntico e corajoso; citei~o num pronüncia
menro aqui - V. Ex* não estava presente - recordando 
que no fmafdo ano passadO V. Ex~ fez um vibrante e enérgetico 
discurso, combatendo os o1igopóliois, os monopólios de uma 
maneira forte. Mas entrou o ano e V. EX" ficou calado e 
a política cont!~~~ _1_1as mãos_ desses grupos, dos cá,rte_is -
o·ameúl.ta· no Brasil é uma coisa incríveL Como V. Ext não 
falou mais~ eu indaguei: o que é que está _havendo ool!I o 
Senador Ney Maranhão que não levantou mats essa bande1~a? 
Todos nós estamos solidários com V. EX' nessa luta. Acredno 
na sua autenticidade, na sua coragem. no seu espírito público; 
continue V. Er com essa luta, conte com a nossa solidarie
dade, porque só assim, Senador Ney Ma:anhão, poderemos. 
chegar a uma verdadeira social-dem~cr~cta, u~a melhor dts-
tribuiçáo de renda para o povo bras!lelto. Veja, V. EX"! de 
uma população de 140 mithões de brasileiros, somente cmco 
milhões pagam Imposto de Renda. É, incrível.o q~e está acon
tecendo. Então~ quero prestar a mmha sohdanedade a V. 
Ex• nesta hora. Que V. Ex• não desanime. acredite no futuro, 
lute por mais emprego para o povo de Pernambuc?, o que 
é meritório, mas que também lute pelo ~ardeste, Entao, qn~m 
sobe a indústria sem chaminé. A reg~ão Nordeste é pnvlle
giad~ para o turismo~ tem as praias mais lindas do P~ís, tem 
uma costa de 410 quilómetros- propoftionatmente uma das 
maiores do Brasil -:,tem uma via costeira excelente mo~ 
déstia à parte implantada por nós, quando passamos pelo 
Governo do Rio Grande do Norte- com boa estrutura hote
leira clima favorável, urna culinária muito boa de peixe e 
de o~tras iguarias. Então, quero me s_olidarizar com V. Ext 
e lutar de mãos dadas para irmos lá e compensarmos e~se 
empresário nacionar que sai, porque vem o cJ: f<;>ra e acredita 
na grande potencialidade do Nordeste brasdetr?· Era esse 
o meu aparte ao eminente Senador Ney Maranhao, que con: 
muita dignidade representa o Estado de Pernambuco aqut 
no Senado FederaL 

o SR. PRESlDENTE (Jonas Pinhei~o)- Nobre Senador 
Ney Maranhão, antes de retomar o seu discurso, a M_esa tnfor
ma que V. EX' já usou sete minutos da complacência da Mesa. 
Entretanto, para fins de contagem de tempo, a Mesa levará 

em conta os dois mínutos que o Senador Lavosier Maia usou 
do tempo de V. Ex• 

O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, sei que V. 
Ex~ está com uma "paciência de jó't para com este pobre 
Senador, mas irei apenas responder ao aparte muito impor~ 
tante do eminente Senador Lavoisier Maia e encerrarei minhas 
considerações. 

Senador Lavoisier Maia, o aparte de V. Ex• veio enrique* 
cer este meu pronunciamento. Primeiro, porque V. Ex• é 
um dos homens que conhecem profundamente os problemas 
do Nordeste. V. EX• encarna aqueles nordestinos, e quando 
vai à tribuna V. Ex• representa a voz do povo do Nordeste. 

V. Ex~. como ex~Govemador, como Senador da Repú~ 
blica~ como homem que tem representado nesta Casa os altos 
Interesses do-~ordeste, é como eu) V. E::tr. não manda recado, 
dá o recado direto e não tem medo de assombração. Como 
eu~ V. Er já está "comprando vento~\ porque quem passa 
dos60 anos está comprando vento, mas queremos ver o melhor 
para o nosso Pais, o melhor para essa mocidade que tem 
que empunhar esta bandeira do nosso querid~ Br::'siL !"fas 
temos autoridade para isso, porque temos expenêncta- tsso, 
Senador, é muito importante. - ~- -

Nos pa(ses ocidentais, a velhice, os mais velhos são relega
dos ao segundo ou terceiro plano; na Ásia é o contrário. 
Lá, os: ChefeS de governo são hoJ11:eos de mais idaçie, aqueles 
que têm mais eXperiência, e a mocidade vai aprendendo com 
eles. No Brasil, aliás, nos países ocidentais todos, a situação 
é diferente. 

Concordo com V. Ex~ em número .. grau e -:_--Co~o naq~e-
ias escóla~f ôõ nosso 'téinp6-.::..: .. :no -beê~ct:-dilha" também, quan
do V. Ex• fala das. dificuldades do Nordeste, da recessão, 
do desemprego. Entendo também o problema que V. E~ 
mencionou da área da indústria sem chaminé em seu Estado. 

Aproveitando, quero dizer a V. Ex~ que o que te':to, 
quando tenho oportunidade, trazer para o N ordestet cons1go. 
A empresa que dá a maior assistência técnica em problemas 
de computador, de robô e de prosp«ção de petróleo chama-se 
Consupe. Seu Presidente, o Dr. Paulo! Tupmamba, procu
rou-me e falou-me sobre um SJ,tbmaríno para turismo que 
só existe em cinco lugares do mundo: no Caribe~ em Tenerife, 
na Ilha Bali, e no Canadá, se não lí\e engano. S. s~ pretende 
colocar o sexto em Pernambuco, na Ilha de Fernando de 
Noronha, para atrair o turismo no Nordeste. 

Esse submarino~ Senador, desce até 100m de profuo~ 
d.idade, é transparente e possui Cãftíaras de -televisão. O turista 
fica sentado e, olhando de lado, através daquele vidro transpa~ 
rente, vê o peixe ou o tubarão, quase batendo no seu nariz, 

Então, querem instalar esse submarino em Fernando de 
Noronha com que objetivo? 

Vão os turistas para o Rio Gr~n~e do Norte e, ap~s 
percorrerem as praias bonitas do Rio Grande do ~orte, dect~ 
dem conhecer o fundo do mar de Fernando de Noronha que 
imaginam ser uma coisa linda. 

Esse submarino já está à disposição do Governador de 
Pernambuco pois o projeto já está apfo'vado. Serão procuradas 
empresas para se associarem à CQnsub para a operação desse 
submarino em Fernando de Noronha. 

Isso signifi~ um~ atraçr.lo para o Nordeste dentro do 
espfrito que V. Ex• defende. . 

Assim sendot Sr. Senador Lavoisier. concordo com as 
reivindicações que V._ Ex,~ acaba de fazer em seu pronuncia~ 
mento. Vamos todos lutar cada vez mais para que· saiamos 
da recessão~ vamos lutar para que saiamos desse túnel, porque 
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já estamos vendo no ou_tro lado alguma luz~ como aqtbei 
de dizer aqui, com a viagem 'l"• .fiz à. Ásia. 

Ontem estivemos cofu õ MiniStro ·Marciílio Marques Mo~ 
reira juntamente_ com todas as Lideranças do Senado, inclusive 
das oposições. S. EX' explicou em detalhes~ e depois debate
mos num almoço: na ·casa· do Líder do Governo, Marco Antô~ 
nio - as várias -opções -dos acordos que estamos fazendo 
para o Brasil entrar oficialmente no mundo internaciorial do 
dinheiro, para ·que esses emPresáriOs~ esses banqueiros come~ 
cem a investir no nosSO País. · ---- - -

Sabemos muito bem, Senador, que o Brasíl é uma das 
grandes opções dos Investimentos iriter·nacioiiãís.-

Assim sendo_, agradeço a V. E~ o oportuno aparte. E 
reitero o convite para - em pouco tempo aVi.Sareí a V. Er 
-conhecer o milagre de Formosa, o milagre da Ásia. Tenho 
certeza de que V. Ex~ será também, comigo, um soldado 
em defesa desses altos interesses dos investimerilos dos chine
ses no Brasil. no Nordeste e no seu Estado. 

Sr. Presidente, tennino minhas considerações solicitando 
que o relatório de nossa viagem ao mundo asiático seja lrans
crito nos Anais desta Casa, pa·ra ê:U.titinârm:Os e vermos as 
grandes perspectivas de comércio e investítitêntõ-e:ritre Os pru.: 
ses visitados e o nosso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY MA-
RANHÃO EM SEU DISCURSO:. . . 

SENADOR I:<EY MARANHÃO 
VIAGEM 

À China Naeionalista 
AHoogKong 
À Malásia 

Relatório (apresentado ao Senado). 
RELATÓRIO DA VIAGEM 

À CHINA NACIONAUSTA. 

Nos dias 29 de íevereíro até 10de março próximo passado, 
eu~ Senador Ney Maranhão e mais .o Governadc;>~ Joaquim 
Francisco CaValcanri, Governador de Pernambuco, o Superin
tendente da Sudene, doutor Elionatdo Magalhães, o Secre
tádo da Indústria Comércio e Turismo de PernaJttbuco; domo~. 
Celso Steremberg, o Consultor para AssuntOS Internacionais 
de Pernambuco, doutor Pedro Thomé Arruda Filho e .do As
sessor do senador Ney Maranhão para Assuntos Asiáticos) 
senhor Peter Yu, visitamos a China Nacionalista a convite 
do Governo de Taiwan. e ainda fomos à Malásia e a Hong 
Kong a convite do Governo local, o Presidente do Conselho 
de Desenvolvimento, doutor Victor K. Fung. 

· nha por objétivo 
s e cari:eadnves~ 

timentos de capital , de acordo com 
a política de nosso GOverno sobre este a&?untQ, com i:! finalí~ 
dade de conseguir tecnologia moderna~ nossos produtos sejam 
melhorados e a competitividade de preços de riOsSos produtos 
e buscar a oportunidade de empregos, segundo as diretrizes 
do Governo do Presidente Cotlor. . . 

Sempre acreditei na abertura das relações comerciaís en
tre o Brasil e a China de Formosuu:JIIre a China Continentàl 
e nosso país, Desde 1988, trabalho com.afinco nessa direção. 
Após minha visita à China de Formosa, em janeiro de 1989, 
providenciei um Projeto de Lei do Senado, de n• 306189, regu
lamentando o artigo 172, da Constítuíçã<>Federal que trata 
de investimento de capital estrangeíro no país. Sena a abertura 
económica para a importação e a possibilidade de se fazer 

io~nt ~entures para as micros, pequenas e médias empresas, 
para aviar a competitividade d~ preços e a qualidade dos 
produtos brasileiros, oferecendo~ assim~ mais empregos e trei
namentos em alta tecnologia. 

Depois, _com uma delegação de parlamentares. estive na 
China Contiilenfâl~ onde vi os resultados extraordinários· da 
política chinesa da abertura de sua economia ao capital estran
geiro. E na China Continental está o capital de Taiwan. Isso 
aumentou minha crença na possibilidade de investimento do 
capital de Formosa em nosso país. Senti que não foi vão 
o _tv(anífesto que ares de 
ambas as Casas ao senhor 
Presid-ente da um Escri~ 

. tõfiO COrfiereial em Taiwan, e Formosa instalar i.lm em Brasí
lia, para promover intercãinbio comercial emre os doís paises 
e investimentos. Hoje. já é realidade o Escrit§ri9 "Centro 
Cblltetcial do Brasil", em Taipé~ e o ''Escritório Comercial 
e Cultural de Taipé", em Brasfiia. E já podemos apalpar 
os resultados: só em 1991, o comérciO bilateral entre os dois 
países chegou a USS 920 milhões de dólares, com um supe
ravit, em favor do Brasil, no valor de US$ 670 milhões de 
d;ltares. Neste ano de 1992, o comércio poderá chegar a dois 
bilhões de dólares~ creio eu. 

Creio~ mais ainda, que o resultado de nossa última v_isiia 
a Taipé, esta que foi feita agOra, é a co!tcfetização dos investi~ 
mentos de Taiwan? em nosso país. 

-- Graças à confiança em mim depositada, o Governador 
Joaquim Francisco com os outros companheiros sob seu co
mando, partímos para a Ásia. Lá as possibilidades do Estado 
de Pernambuco e as oportunidades de investir naquela região 
capital externo~ foram analisados. Não só para Pernambuco, 
mas também para todo o Nordeste. Investir especialmente 
no complexo industrial-portuário de Suape, na ZPE de Per
nambuco e em outras de suas regiões. promover joint ventures 
nas áreas da pesca~ na exploração e beneficiamento Iiõ ·canrpo
mineral e no campo agroindustriaL 

PROGRAMAS E ENCONTROS 
Dia ·27 de fevereiro ~ A delegação passou por Paris, 

onde o GoveiJ,ador Joaquim Francisco tinha compromissos. 
29 de fevereiro ~ Chegamos a Taipé. O cerímorilal do 

Ministério das Relações Exteriores de "faiwa!l nos recebeu 
e nos recebeu também o representante do Centro Comercial 
do Brasil, embaixador Jorge Pires e senhora, do Rio de Janei
ro. Este nos ofereceu um jantar informaL 

. Hospedamos-nos no. Grande Hotel, que é do Governo, 
onde se hpspedam convidados oficiais do mesmQ,.__~~vido ao 
fuso hoiário e a nosso cansaço1 pedimos a compreen·são de 
nOSso. erilbaix:ador Jorge Pires para então cancelar o jantar 
que nos ofereceria. O que aconteceu. . . 

Dia 1' de março ~ Representantes do Cerimonial do 
Ministério das Relações Exteriores nos levaram para visitar 
o Museu Nacíonal do Palácio. Lá estavam a antiguidade, a 
cult,ura e a história da Chína. Ex: porcelanas, esculturas, qua~ 
dros, pínturas antigas de valor incalculável. 

·,O ~en,hor Hansen Chi.eq, que morou muitos-ano.s no Bra
sil, e ~Ma esposa. dona Elza, nos ofereceram um almoço. Ele 
é membro do Comitê Central do Partido, Diretor Geral do 
Comitê- Municípal de Taipé. A conversa foi em português 
fluente. _Conversou-se sobre as possibilidades futuras de negó
cios e de investimentos de capital de Taíwan no Brasíl. Sõ, 
diSse ele~ que a imagem do Brasil precisa melhorar e que 
a política brasileira, em termos de comércio, seja mais ãberta. 
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Mais visitãS e encontros aconteceram. Mais divulgação 
e propaganda, favorávefs ao_ Brasil, 1QiaiÍl -;regis~radas. Pro
testos de amizade entre Brasil e Taíwan !:oram acalorados. 
Os empresárioS foram convenddus de investir _no Brasil, mas 
eles queriam mais saber sobre a remessa de lucros. E se co.men
tou do sucesso da visita do senhor Ministro da Economia,. 
Vicent Síew, ao- BrasiL 

À tarde, às 16h30min horas, a Associação Comercial Si
no-América Central e a Sino-Argentina da que Peter é repre
sentatente no Brasil, recepcionaram a Delegaçã<f ti()m um 
jantar de boas vindas: Nessa reunião aparece~am t':iláis- de 
vinte empresárioS de todosossegmentos de negócios. Estavam 
presentes: _ · · · 

-O Presidente da ASSO<iação Sino0América Central e 
Vice-Diretor do- Departamento Social do Comitê Central do 
Komintang, doutor Lin Yung-Jueí. · 

-O 1° ex"Presidente da Associação e seu atual Consul-
tor, professor Kang Yu-Hu. , • ,. ,, , . 

-O Secretário Geral e Dit'etOr ExeCutivo, senhor Wi
lliam Pu, que é-também Membro Especial do Comitê Central 
e Representante do Partido e ex-senador de Taiwan que visi
tou o Brasil em 1982. 

-O senhor Lín Tun-Hong. Pres~d~_~t~ .da CJa. J;letrõ-
nicos de Taiwan. -

-Senhor Jangs Su~ Presidente <;l_a.Ci.a ... Ouin1ica Yeou~ 
Fa, Cia. Eletrônícos da Pun, Cia. de Produto p/ metal Yeun 
Fa. 

-Senhor Y, S. Hsu. o maior propiiet-árío_ i:hilridUstriã 
Química para fosfatos:. · - _ _ · · - _ _ _ _ __ 

-O Presidente da lnd. Construtora do late "Bluewa· 
ter", senhor Jack C. N, Chen. 

-Senhor Kin-Chuan Chang, Presidente das Indústrias 
de molde Jiu·Long e plástico Jiu-Bor. · . 
~O Difetor-úeral dã Indústria de Aço Nasa, senhor 

Roger Lin. - . _ 
~ O VicC-Presidcnte da -Associaçilo dOs Ín vestimentos 

"China World", senhor Nelson Clú. 
-O Presidente da Indústria para Maquinátios Chang· 

Chun. senhor Mou Yuen Yc. 
-O Vice~Presidente e Diretor do Banco das Pequenas 

e Médias- Empresas de Taiwan, 9outor L Min Chao~. 
-O Diretor· do Comércio Internacional ''Wallant", se

nhor Bill Chong. 
-O Presidente da Associaçá!J S~o~Argeritina e fãJr}oS9-

inventor, senhorT. W. Wang, 
-0 Presidente da Indústria para Máquinas "Refi Jye·~ 

e Relocador das Indústrias das Máquinas para o Exterior, 
senhor Dennis Tscng. - · -

-Senhor Lawrence_ Lo, proprietário ·e dono daS lndlis~ 
trias Manufaturadas e dC Máquinas para Imporração e Expor~ 
taç.ão e tem o mesmo ramo, aqui,. no Brasil, que é a Indústria 
e Comércio .. Ásia Pawer~', etc. .- __ _ 

Havia outras pessoas. A maioria gente humilde cjue ·cres-
ceu dentro das pequenas empresas. A e-conomia de Taiwan 
cresceu muito. E quem fol responsáVCl pelo seu crescimento 
foram as pequenas e médias empresas. Hoje, sua reserva cam~ 
bial é de 84 bilhões de dólares. Não possuí matéria-prima, 
mas exporta manufaturados para o exterior. 

Nesse debate, o Governador Joaqulm Francisco discorreu 
sobre o Estado de Pernambuco, falou de sua geografia, dos 
tipoS de climas que há no estado, sobre as atividades agrope
cuárías, sobre os projetas de ZPE no Estado, sobre a Zona 
Industrial e os incentivos fiscais existentes~ quer estaduais, 

quer municipais~ para o desenvolvimento do estado. Discorreu 
ainda sobre ?_ economíà e os problemas sociais que" afetam 
Pernambuco. Exib~u Unla fita, mostrando a realidade de Per~ 
l_")a-inbuco: a- Zona Industriai, a ZPE. o porto de Suape que 
já é um porto de exportação para os Estados Unidos e E"!'opa. 
Todos gostaram e admiraram Recife, uma cidade bonita e 
desenvolvida, com praias e canais, do clima úmido. muito 
parecido com o de Taiwan. Houve debates, seguidos de per-
guntas e pedidos de esclarecimentos como: - -

-quais são os incentivos fiscais_ federais; 
- qu~is,as &_arantías para os investidores estrangeiros com 

capital estrangeiro; 
. _-qual a legislação ~obre o sistema'-de joint~vent~res; 

-facilidades pai a obter vistos com m~QOS dias de espera: 
-qual a segurança social para se viver; 
-problemas de salários e das leis trabalhistas; 
- remessa de lucros; 
-preços de terrenos para a indústria e para moradia; 
-sobre cartéis e preços mais baratos, 
Fizeram l!-ma pergunta que s_urpreendeu: haverá novo 

congelamento de depósito bancário, inclusive o dos estran
ge_iros? 

:_QUais as gar~ntias que O' PaíS oferece para m!ie se 
investir? 

Explicações foram dadas e promessas foram feitas} como: 
-providência de toda documentação necessária para o 

intercâmbio com~rcial ent~;e os dois países; e 
-em_ agili7.ar a legislação sobre a Lei de Investimentos 

Estrangeiros. -
Com isso em mãas, os chineses de Taiwan promete"'"ram: 
~ canalísar a possibilidade da assinatura de um Acordo 

de Garantias; 
. -a A$Q~i_ação Sinci Central América formã.ria um Mis

são Comercial de Investimentos para o Brasíl para comprar: 
minérios, aços, produtos petroquímioos, E ri1ãis: 

-o objetivo da A~sociação Sino-Argentina, segundo seu 
Presidente, senhor Wang, é: instalar 30 indústrias de manufa
turados e montadoras na Zona Industrial de Pernambuco. 

Fkam esperando a legislação br~Heira sobre o assunto 
e convites para programar a missãO de investimentos ou consti
tuir os sistemas de joint-ventures~ O investimento pode chegar 
a SDO milhões de dólares para as pequnas e médias empresas 
de Pernambuco. 

É bem possível que uma missão ~e 15 pessoas de Taiwan. 
em junho, esteiã ·em nosso país e para isso-conta tos serão 
feitos com o senhor Peter Yu. 

Dia 2 de março: Visitamos o Ministé:do -do Coriselho 
da Agricultura. Lá estav~ o. Vice-Presídente do Conselho-. 
senhor Lin Hsiang~~ung e mais dois outros a) tos funcionários 
que não identificamos. Na fe'unfâ.o havida. o Vi<:e-Presidente 
demonstrou interesse por um complexo industrial de Câmara 
Frigorífic"a no Porto de Suape e na ZPE de Pernambuco. 
Se iO:teressou também por joint-ventures de pesca. Assim~ quis 
sa:ber da legislação brasileira S?bre o assun~o e ~ lncentiv~ 
fiscais para a mesma. Quis saber também do apoio que a 
Sudene e o BNB estão dando para a implantação dos comple
xos industriais na Zona. Quis saber também sobre a criação 
de camarões e peixes em cativeiro. 

Quis saber das estruturas e capacidades de nossas Univer· 
sidades1 pois, além do ITEP e SGNAl; tenciona formar um 
Centro de Treinamento para a formação de técnicos agrícolas 
e industriais, tipo SENA! e SENA C, do Brasil. 
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Logo que tiver em mãos as exigências supra; poderá vir 
ao BrasiJ. em julho ou em. agostº próximos, uma Missão que 
irá preferencialmente a Pernambuco para analisar as possibi~ 
lidades de investir na agricultura, na horticúitura e na pesca. 
Aguarda simplesmente o convite oficial do governador. 

Depois disto, fomos· Visita:r o Presidente de Honra da 
Câmara Geral do Comercio da República da China, senhor 
Wang You Heng. Pedimos-lhe que aumentasse o comércio 
bilateraL Pedíu~nos ele que barateássemos nosso produtos, 
Nossas taxas alfandegárias e portuárias sãO muito altas. As 
visitas mútuas devem ser estimuladas porque ajudam muito 
comercíatmente. Achava-se presente o Vice-Presidenteda Cá~ 
mar a, senhor Nelson Y. Shao. 

Após o almoço no Ly Lhi Shereton Hotel, fomos visitar 
a firma estatal, ''Taiwan Sugãr". Taiwan era grande e_xporta~ 
dora de açucar, Com seu crescimento urbano, o campo para 
o plantio de cana foi ficando pequeno. Assim, de país expor" 
tador de açúcar. tornou~se um país importador. Procura inves
tir no exterior, como nà~Aust:rália, no sul da Ásia, no Canadá1 

nos Estados Unidos e na América Central. Nes_sa reunião. 
estavam presentes: o Vice~Presidente, doutor Joseph S. ú 
-o ViceMPresidente, doutro Wang Chwan-Chau~ 
-Diretor pára investiriú!ntO exterior. doutOf-Joseph S. J. 
Wang, 
-Di{etor da Agricultura, doutor Ming·Yan Chen, 
- Vice-Diretor da Agricultura, doutor Shao-Chien Chuang, 
-Consultor Frank S."Hsu~ 
- Vice~Diretor do Departamento das Indústrias dos Animais, 
doutor Fred Y. W. Chen. 

No início, o_ Vice-Presidente da HTaiwan Sugarn, senhor 
Wang, deu~nos um resumo da história da e!Tlpresa. Foi uma 
herança dos japoneses, quando o Japão dominava a ílha, To
mada a ilha dos japones, a "Taiwan Sugar" fi<:OU"p"ãfà-a Ilha. 
No começo a empresa <::hegou a ter 46 indústrias. Hoje, são 
19, com 2 usinas de semiprodução, tendo um total de 10 
mil funcionários. Sua produção, com apenas 62% de sua capa:.. 
cidade, é de 450 mil tineladas/ano. A usina ainda produz 
ração para animais, celulose, óleo de soja, Parte da produção 
é proveniente da própria usina, outra parte vem dos fornece~ 
dores rurais. 215 da área total estão produzindo 200 mil tonela
das/ano de açúcar. Par~ garantir osJor:oec_ed"ores, a ·~aiwan 
Sugar" garante o preço de compra, mesmo que no mercado 
internacional ela esteja titais birta. Por -ísso o ramo de açúcar 
dava sempe prejuízo. Para recompensar as perdas, a usina 
tenta usar o bagaço da cana para a produção de celulose 
de papel+ produz ração para suínos, produz orquídeas e álcool 
para o vinho. E já entrou no ramo de biscoito integral com 
alga marinha. O conSelheiro Wang disse que a ·~TaiWã.n Sugar" 
já tem investimentos~em fontià de jointe ventures na Austrália 
na plantaçáo de açúcar, em usina de açúcar e no aproveita
mento do bagaço para a celulose de papel e no sul da Ásia. 
No Canadá o investimento é na criação de porcos, nos Estados 
Unidos é na plantação de ontuídeas. Pretende ainda investir 
nos_ porcos no Vietnã, na Indonésia e na Tailândia. Assim, 
apesar de o açúcar dar prejuízo porque subsidiado, a ação 
sobre outros setores equilibra os prejuízos. 

O GOvernador Joaquim Francisco e ri dou·tor"Elionaldo _ 
Magalhães~ da Sudene, ofereceram possibilidades de investiM 
mentes em Pemamb!lCO e garantirârri abastecer de~ açúcar 
as necessidades de consumo .da população de Taiwan õ da 
China Continental. Prometeram enviar a Taiwan o que lhes 
foi Solicitado: 

-os preços de terra pará a plantação de cana-de-açú-car; 

-o-preço da energta eietnca; 
-a produtividade da cana-de"açúcar por hectare; 
-o percentual de perdas por hectare; 
-a utilização do bagaço de cana para fabricar celulose 

de papel; 
-a legislação sobre o meio ambiente; 
-e os apoios que o Governo Federal, o Estadual e __ a 

Sudene podem oferecer. 
· O Superintendente da Sudene, doutor Elionaldo Maga· 

lhães, discorreu sobre o clima adequado para a cana e seus 
derivadas.. Que o Norde.ste J;,.rasileiro, desde a época colonial 
portuguesa, é terra' ideal para o plantio da cana e toda a 
joint ~~nturts n~s~e sentidp~ terá todo seu ..apoio. E.que nas 
á:rCas(.9e ·irrigação os frutos tropicais serão- abundantes tanto 
para industrializá~los como para exportá-los. 

Nisso, o SenhorPeter Yu voltou a Taiwan, após ter visita
do a Malásia e Hong Kong com alguns usineiros de Alagoas, 
do grupo Coruripe. que estayam_nunt Congresso Intemãcional 
Canavieir_o. Estes, com a ajuda de Peter Yu, foram a Taiwan 
e visltararn o Centro de_Pesquisa da ~'Taiwan Sugar~·. Conhe
ceram mais duis_ Diretores da .ltsina~ dout9r L. H. Wang, 
díretor do Centro de Pesquisa. e o doutOr Wwn-Huei Chen, 
chefe para plantas biotecnologistas. Peter entregou-lhes mais 
uma fita sobrt;,. Pernambuco e convidou~o.s para conhecer o 
Brasil. 

Perguntaram sobre a situação política do país em meio 
à conversação~ demonstraram confiança no Brasil, na política 
de abertura_ do Presidente Collor. nas m_udanç:;ts e_ r:efonn~. 
mjnf~féríãist nos aoorçlos coro o. fMI e c~~ o "Çlube de .~ari~. 
Créem_em nosso mercado potencial, em nossos recursos natu
rãis e depositam muita esperança no Mercosul. Vão estudar 
a possibilidade de investir e cooperar nas áreas açucareira& 
e no refino do açúcar e outros derivados, como também estu~ 
darão a possibilidãde de se associarem em joint veotures com 
empresas brasileiras. 

No encontro da Confederação Nacional das .lndú~trias, 
estavam presentes: 

-o Senhor Hsui ShengMFa, presidente; 
~senhor Ming Yu Lee, consultor; 
-Senhor Ho Chun-Yig, secretário-geral; 
-Doutor Tiamy Wang, díretor; 
-Senho-r Matt Pai~ da seção internacíon3.l, 
Ficaram contentes em nos ver. Mostraram interesse em 

conhece.f Pernambuco e as potencialidades do Brasil pafa+ 
então, investir no setor industrial. Disseram existir. em Taiwan 
mais de 80 mil empresas de porte grande, médío e pequeno. 
Dísseram já existir 34 membros decididos a investir no Brasit 
Contato para isso fícou a cargo do Secretário~Geral, Senhor 
Ho Chun-Ye. Disseram também que a Confederação Nacional 
das Iridústrias de Taiwan já tem convênio assinado com _a 
CNI do Brasil. 

A noite, o Viee~Ministro das Relações Exteriot:esl Doutor 
Chen Chien-Jen e setihora ofereceram um jaritar à delegação. 
Em seu discuÍ'so Jalou da confiança que depositava no BrasU 
e no Escritório Comercial de Taipé, em Brasília. Comentou 
a viSita <}ue o Ministro da Economia, Doutor Vicent Siew, 
fizera a nosso País e o 6timo acolhimento que, aqui, tivera. 
Destacou a melhoria ~óas relações Brasil x T~i~ain. elogiou _ 
a presença de nosso representante, Embaixador Jorge Pires, 
do Rio de Janeiro e seu trabalho em Taiwan. Disse que nossa 
viaieln à Taipé estreitOu mafS áinda os laçoS entre os do.is 
pafses e pediu mais apoio nosso a setfrepresentante, em Brasí
lia, Doutor Yen Bing~Fan. Nesse jantar estavam presentes: 
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-Senhor Lin êbin-Min, diretor-geral para a Amédca 
Central e Sul; 

-Senhor H. C. Chan, chefe·diretor do Departamento 
de Assuntos Consulares; 

-Senhor David C. Y.~ Hu, subdiretor do Departamento 
do Centro e Sul da América; 

-um casai residente no Brasil, Sr. e s~ C6ún Chan-Kung. 
Todos-·demonstraram confiança nO-Brasil e fiZeram coro 

a outras esperanças que depositam no Brasil e na política 
brasílclra atuaL 

No dia 3 de março, fomos para o sul de Taiwan e visitamos 
a cidade "Kaohsiung", no sul da ilha. Visitamos a Companhia 
de Aço da China que comprá minérios e aÇo 0o Brasil. Fomos 
recebidos pelo relações públicas, Senbor Tsay Lieh. Assisti· 
mos uma fita sobre a indústria, deu-nos informações sobre 
ela e fomos recebidos no interior da m~sma. 

Seguimos para a Corporação de ConstruçãO Naval da 
China. O relações públicas, Senhor JuliaKuo, nos recebeu. 
Assistimos uma fita sobre construção naval e, <;te carro, vimos 
o porto onde vimos navios~ velhos prontos para serem monta~ 
dos e desmontados. A Construção Naval de Taiwan é a piiniéi: 
ra aproveitadora de sucata do País. . . 

À tarde visitamos o famoso ZPE de Taiwan~ na região 
do porto "Chienchen", na cidade de Kaohsing. Esta ZPE 
tem 20 anoS de existência. Lá estão os produtos para a expor
tação: O Diretor do Processamento da Exportação da ZPE, 
Senhor J. K. Hong~ nos recebeu. Falou de que_ toçlos os produ
tos ali processados têm 1 00%_ de Incentivos fiscais. No começo, 
o Governo plm1!oue1n ZPE~ só para a export~;;ão.Importar
se-iam matéria prima, maquiU~rlos~ -peças, componenets e 
tecnologia. Os produtos a serem expottãCiost eiiJ. forma_ de 
"draw-backn ~ são isento.s i::fe iffipostos. O· capital tem direito 
da saída e entrada no país. Remessa de lucros e pagamentos 
externos são livres. Se bou_ver lucros, pagl!irMse~á ifnposto ·-de 
renda e com· abatimentos... Poderá ser usado o- retomo de 
impostos e de lucros parâ reinveStir. Com -~ ~~_esdfliento da 
demanda interna (de Taiwan) permiteMse a comercialização 
de produtos para consumidores domésticos. Esta ZPE é um 
ótimo exemplo, para nós, no que diz respêitn a irn,Portar e 
a exportar. _ _ _ __ · _ _, . .- _ 

O ponto al_to da v!si't_!i a Taiwan, foi o jantar que o~~
Vi<:ent SieW ~ Ministro da Economia, ofereceu à delegação. 
Só pessoas de alto nível da área econômica estavam presentes. 
Ainda estiveram presentes: _ --~ _ ~ __ 

~Doutor Y. D. Shen e srs., Presidente da Associaçã? 
dos Bancos da China e Presidente do Banco de Tai\vãn;- --

-Doutor Theodore S.S. Cbeng e sra., Presidente do 
Banco Internacional da China; _ 

-Doutor Agostin Liu e sra., Secretário.:Gçral da Câm~:-__ 
ra de Desenvolvimento do Comércio Eli.terloi'ila China (CE-
TRA); . ~ ~ ~· ~ 

-Senhor Liu Ti e sr, Diretor-Geral do-Departamento 
de Cooperação Internacional do Ministério da ~cono;mia; 

-nosso cicerone, o Senhor Leo, secretádo partículã"r 
do Ministro e a srt• Vivia Chang, do Cerimonial do Ministério 
das Relações Exteriores. 

O ambiente do jãntar foi' muito fanliliar: .Q Miriístro -da 
Economia· agradeceu a r~pção que tive quan~o de sua v_isita 
junto com sua deleg-ação ao Brasil, quando visi~u oPt::~sid~nte __ _ 
do Congresso Nacional,-eventualmente o Senador De· CarH; 
o Itamarati) quando conversou animadamente com o SecretáM 
riri~Geral embaixador Marcos Azambuja; o Ministro da Agri~ 
cultura~ a' Ministra da Ação Social~ a Secretária da Economia. 

Agradeceu t"'mbént os jantares havidos n,o Rio de Janeiro 
~o oferecido pelo -Ministro Marcílio Moreira Marques, quan
do acertaram boas propostas comerciais para oS dois países. 
Relembrou e: agradeceu a visita que fez ao Governador de 
São Paulo e a visita que fez à Fiesp. No discurso do Ministro 
_ele fez questão de frisar tudo que fiz quando de sua visita 
entre n.6s e por isso me cognomino~ de Embai:~ador. e Senador 
dã China e disse que tudo !ria fazêr para que meus pedidos 
sobre o incremento das relações comerciais entre Taipé e 
o Brasil fossem ate_ndidos. N9 _discurso_ainda_elogiou o Goyer
n_ãQor Joaquim Ffancisco pela iniciativa de sua visita a Taiwan. 
Elogiou sua mocidade . .e seu dinamismo e prognosticou que 
poderá ser futuro Presidente do Brasil. 

Em retribuição, discursando, o Govert].ador Joaquim 
Francisco elogiou o Ministro pelo invejável crescímento eco
nómico de Taiwan e que será, com certeza, o futuro Presidente 
de Taipé. ~ 

. Esse foi o ponto alto de nossa visita a Taiwan. Em breve, 
acredito eu, o Senador Albano Franco formará uma Comu
nidade. de Co.operação Comercial entre os dois países. 

Depois do jantar, conversei com o Presidente da AssoM 
dação .dos Bancos e Presidente elo Banco de Taiwan, Doutor 
Y: D. Shen, sobre a possibilidade de joint ventures entre 
os Bancos de Taiwan e os do BrasiL Nesta pista está o Banco 
Mercantil de: Pernambuco. O Ministro_ Armando Monteiro 
sugeriu uma joint ventu.-e; entrando cada Banco com 50%. 
O Presidente prometeu conversar sobre o assunto com Peter 
Yu, que já está nomeado como Direto-r Comercial do Brasil, 
em Taipé. O Presidente Shen está estudando tal possibilidade, 
4 de março _foi nosso último dia de visita a Formosa. Encontra
moMnos com o senador chinês que é o cabeça do grupo da 
Associação Sino~ Argentina. Com ele debatemos sobre investi
m.entos no Brasil. Estivemos ainda no Conselho de Promoção 
de Comércio Exterior (CETRA) e no Centro de Comércio 
Mundial de Taipé e, lá~ conhecemos melhor o desenvolvi~ 
mento de Taiwan. 

À tarde, às 13 horas, voamos para Kuala Lampur, Ma
lásia. 

MALÁSIA 

Às 18h20i!liíí do dia 4 de Ína;Ço, ehegamos ao ~úop{;rto 
de Kua'la Lampur. Fomos re_~P~dq_s pelo embaixador doBra
sif, Doutor ·sérgio_Damasceno .Vieira e senhora. Outros mero;. 
bros P,a Embaixada estavam presentes. Hospedamo~nos no 
Hotel ShangrHá. . ~ . ~ . . ~ . 

O Goverilador Joaquim Francisco_." aí, ~tinha compromis
sos com "MMCB et Cla.", da mineração Berhad, da Malásia. 

Nos dias seguintes~ tivemos diversos oontatoscomo Chefe 
Executivo da MMCB, Senhor Ibrahim Menudin e encontros 
e reuniões com os oficiais do "Petroquímica Nacional de BeM 
rhad" e .. Petronas", da Malásia, Jantamos com o Presidente 
do MMCB, Senhor Tan Sri Dato Nasruddin Mohamed. 

No dia 06 de março, cisitamos o Ministro do Comércio · 
Internacional e IndUstria. doutor Rafidah Azir. 

Em Kuala Lampur, dois empresários, um de Cingapura 
e puJ:t:Q.d_a.lndonésia. adr:ede çoota-ctados por, Peter Yu. Estes 
têm divefsos negócios em diverSos pafses da Asia, da Europa, 
dos Estados Unídos, Austrália e outros. Ficaram dois días 
no. mesmo hotel em que estávamos e çlecidiram que, no mês 
de abril. virão ao Brasil para estudar as possibílidades de 
na ZPE de Pernambuco montar armazéns de Qepósito no 
porto, frigorífico) montagenS de COntaners, ver a pOssibilidade 
de exploração e lapidação de granitos no Nordeste. 
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Foro os ao interior da Mal!_isia e visitamos. uma fábrica 
~ borracha em seus mínimos detalhes. Visitamos algumas 
cargas de seringueiras. Vimos a técnica de colher cachos de 
dendê. Tudo isso é de _grande interesse de Pernambuco e· 
o Go_ve:mador Joaquim Francisço quer incentivar o plantio 
da seringueira no Estado. . _ _ 

HONG KONG 

Eu, o Doutor Elíonaldo Magalhães e Peter Yu, em Hong 
Kong. visitamos o Consulado brasileiro e o consul, Ministro 
~naldo Carrilho. O cosulado está, agora, em amplas e novas 
mstalaçóes. Hong Kong é um dos tigres asiáticos com --sua 
economia em expansão. E o maior investidor na Cfiina Conti
nental. 

O Presidente do Conselho do Desenvolvimento dos Co
mércios, Doutor Victor K. Fung~ esteve no Brasil, em janeiro 
deste ano, e com ele almocei no ItamaratL Por eles fomos 
recebidos em Hong Kong e por seu Diretor Assistente, doutor 
Dennis Yau. Mostrou~se feliz pelo reencontro. Mostrou ter 
grande admiração pelo Brasil e seu desenvolvimento. Disse 
que o Brasil é rico etJJ. recursos naturais e é- um- mercado 
de ~ande potencial. Acredíta no MercosuL E _-aêha que o 
Brasil poderá ser o Centro Comercial na America Latina para 
os empresários de Hong Kong. · 

Deu-nos cópia do discurso que fez em Hong Kong, após 
seu retorno do B_rasíL Q discursp confirm_ou toda sua admi~ 
ração que dizia-nos ter pelo nosso país. Pediu que junto ao 
Presidente da Varig, doutor Rupel Thomas~ apressássemos 
os entendimentos para estender a linha da Varig até Hong 
Kong. Isso interessa muito às duas economia,s_ e intensilicará 
as relações comerciais entre os dois países. _ 

Comprovando seu interesse pelo nosso país, uma delega
ção constituída de 71 empresários e 40 firmas está para chegar 
aqui nos fins de abril e ainda no começo de junho. Peter 
Yu está encarregado de arranjar contatos comerciais com em~ 
p~esários brasileiros. Esta delegação fará ·um EXposiçãO no 
Hilton Hotel, em São Paulo. A Varig e o senador Albano 
Franco e eu iremos recepcionar a Delegação.· A Exposição 
tem por fjoaHdade promover a cooperação de _comércio e 
investimento no Brasil.. Esperamos -que o Governo Federal 
e os empresários, apoiem· tal evento. 

O Consul Geral do Brasil, em Hong Kong? agradeu-me 
a cooperação que dei para que o consulado- fosse instalàdo 
em condições melhores e mais dignas, pois onde estava era 
muito precário. -

De Hong Kong, o Doutor Elionaldo Magalhães foi para 
Lisboa. . 

Eu fui para Nova Iorque e Peter Yu, já nomeado Diretor 
Comercial do Brasíl .em Taipé~ para esta cidade voltou para 
tratar da vinda de empresários de Taiwan para o Brasil. 

Senador Ney Maranhão. 
BraSl1ia, abril de 1992. 

AVALIAÇÃO DA VIAGEM 

Hong Kong 

No dia 09 de março, o Doutor Elionaldo Magalhães, 
Superintende da Sudene, e sua senhora viajarãiD Pàrà Lisbo'3.. 
O Senador Ney Mar~nbãQ c s~nhora seguira~ paTa Novà 
Yorque. Eu, Peter Yu. permaneci eni Taiwan para tratar 
de interesses comerciais com empresilrios da Taipé e Hong 
Kong junto ao Brasil. E a pedido do Cônsul GeraJ, demorei 
mais alguns dias em Hong Kong. O Cônsul queria conversar 
comigo. Despedindo-me do casal Ney Maranhão; fui ao en
co~tro de um empresário, o Diretor da Wahteng Trading 

Co.~ S'enhor V_ T_ Chen. que demonstrou interesse de investir 
na Zona Industrial de Pernambuco construindo um hotel 
de três estrelas, com restaurante orientar e um outro de comida 
ocidental. Nele seriam hospedados investidores chineseS que 
pretendessem formar uma área índustrial. I:: uma idéia brilhan
te, pois os chineses de Taiwan e Hong Kong estão acostumados 
ao nível de vida da Ásia que é alto em seus países: Seria 
uma ~lução para os que. aqui, não irão reSidir de imediato. 

A tarde~ encontrej-me com o Ministro Arnaldo Carrilho 
que me perguntou quando tomarei posse do cargo de Diretrir 
ComerCial do Brasil~ em Taipé. Respondi~Ihe que deveria 
voltar ao Brasil para preparar-me. Conversamos naturalmente 
sobre os fu~uros negócios da Àsia com o Bra$il. Ele quer 
que eu o aJude nos contatos com os empresários de Hong 
Kong, o que prometi. -

No ou~ro ~ia, o Ministro Arlando Carrilho providenciou~ 
me uma ud1ênc1a com o doutor Denís Yau, Diretor AsSistente 
do Conselho de Desenvolvimento dos ComércioS de Hong 
Kong. 

Jantei com a Senhorita Mónica Yung, responsável dos 
negócios do Brasil em Hong Kong. É brasileira filha de um 
empresário paulista, meu conhecido, do setor 'da indústria 
de moinho de trigo e tecelegem, da família Yung~ tradicional 
em Xangai e bastente rica. Pediram~me para ajudar nos conta~ 
tos com empresários brasileiros, organizar futuros e possfveis 
encontros e ver as possibilidades de negócios e investimento-s. 
Eles desejam que eu fique no Brasil por ocasião da visita 
dos empresários de Hong Kong, em São Paulo~ entre os dias 
31 de maio de a 3 junho próximo. A senhorita me entregou 
os catálogos dos produtos que serão, nessa ocasião, expostos, 
em São Paulo, como os ~s telecomunicações, de brinquedos, 
de presentes, de papela-nas e de eletrodornésticos e outros. 
como entregou-me também o programa da exposição. Aceitei 
o encargo. 

Depois, ainda em Hong Kong, fui à agência da V ARIG 
conversar com o Doutor G. Vitali. Falamos sobre o pedido 
do Doutor Victor K. Fung ao Senador Ney Maranhão para 
que entrasse em conversação com o Presidente da V ARIG1 

Doutor Rupel Thomas, para estender o vôo daquela compa
nhta aérea até Hong Kong. E que as dificuldades existentes 

-fossem superadas. Este pedido já foi feito pelo Senador Ney 
Maranhão ao Presidente da VARIO, Este vôo Brasil-Hong 
Kong acontecendo vai intensificar os négociOs entre os dois 

_países. O Doutor Rupel Thomas está de viagem marcada 
para Hong Kong, quando se encontrará com o Doutor Víctor 
K. Fung para tratar desse assunto .. O Senador Ney Maranhão, 
por sua v~z fez uma carta pessoal ao Presidente da VARIG 
pedindo para agilizar a solução, 

Estive cóm o Doutor G. Vitali, gerente geral dà área 
de Hong Kong. Contei-lhe os acontecimentos da visita do 
Senador Ney Maranhão na cidade. Quando da visita dos em
presários de Hong Kong, em São Pa~lo, em maio próximos, 
a V ARIG no dia 01 de junho vai oferecer um jantar à delega
çao. Para este evento serão convidados também o senador 
Ney Maranhão, o senador Albano Franco e eu. 

Em Hong Kong ainda1 encontrei~me com a Senhora Dal
va Sanchez que foi funcionária do consulado geral. Hoje .ela 
trabalha na firma Trading COnray Ltda, Nesta finna estive 
com o Diretor Geral, Senhor D. Schwarting ~com o Doutor 
V. L. Camargo Almeida que nesta cidade -eritabula negócios 
com Dona Dalva Sanchez. 

EnContrei~mt.n;(}tn-dois empresários de Taiwan das áreas 
de confecções e calçados que pretendem investir na China 
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Continental.;:!m meio·a conversa êles mostraram desejo de 
conhecer o Brasil. 

Tentei encontrar-me co~ ... o Senhor José Hilário Soare_s, 
chinês de Macau, com grandes negócios na China Continental 
e Hong Kong e amigo pessoal do Ministro Carrilho. Não 
podendo encontrá-lo, voltei para Taipé. 

Taipé 

Em Taipé ericontrava-se uma delegação de cinco pessoas
da Usina CouípeT de Alagoas: Doutor Ma~os, Mârcius Wan
derley de Paiva, Doutor João Macedo, Doutor Cícero Au
gusto de Almeida e o Doutor Romeu Broto Dantas, consultor 
da Usina e amigo do Senador Ney Maranhão. Com elés fui 
ao sul de Taiwan onde está o Centro_ de- Pesquísa Taiwan 
Sugar·, onde também se encontram o sistema de criação de 
camarão. a produção de ração de camarões e a firma President 
que importa do Brasil café, grãos e S:ueóS Con-centfados. Os 
diretores da Usina Coruripe me pediram para ver com os 
dirigentes da Taiwan Sugar a possibilidade de umajoint vento· 
res entre a Usina Coruripe e eles; que prometeram estudar 
o assunto. Eles demonstraram interesse em conhecer todo 
o Nordeste, inclusive Pernambuco~ com suas plantações de 
cana-de-açúcar usinas que refiriani o açúcãr e-seuS-derivados_ 

Promovi um encontro com aindústria_de molde~ da mon~ 
tagem das câmaras fotográficas e com os membros do Sino
Central América Trade e com os i1lémbros da Sino--Argentina 
Associação. Fui à fábrica de motocicletas Suzuki, à indústria 
de montadores de computadores, fax, telefone sem fio,- tel<:fo
nes celular, jogos e cartuchos e a indústria de iujerar gás. 
Visitei ainda os empresários de pesca e co:tlgél~dos, com altos 
funcionários do Ministério da Economia, como o Secretãrio 
Geral da "Cetra•~ t Doutor Agostin Líu com Presidente da 
Associação Bancária de Taiwan e o Secretário Particular do 
Ministro da Economia. 

Fui enfático no seiltfdO de melliorár a imagem e a credibi
lidade do Brasil no que diz respeito a investimentos; pÔís 
dar ao Brasil baixo índice de credibilidade e altos pontos 
de riscos para investimentos é uma injustiça que se éeftnete 
contra nosso País. Eles prometeram ignorar tudo isso e disse~ 
raro que as impressões que tinham sobre o nosso Pafs melho~ 
raram muito graças às recepções e -às intenções recebidas atra
vés do Senador Ney Maranhão, em fevereiro último., quando 
o Ministro da Economia nos visitou. -~les pi_ometeram. investir 
no País e incentivarão Os empresários chineses a virem ao 
Brasil para conhecê-lo melhor. Por outro lado, pedem que 
os banqueiros brasileiros visitem Taiwari 'p.Mãfesólver dificul~ 
dades existentes, estudar possibilidades de. joint ventures e 
de investimentos. Por todo esse meu trabalho de divulgação, 
elogiaram muito e 'disseram que sou utn ·vendedor de boas 
imagens do Brasil. 

DADOS QUE OS INVESTlDORÉS 
QUEREM SABER DO BRASIL 

-Qual o ambiente político e social existente_~<?. -~aís. 
-O que dizem a Constituição e a legislação especial 

sobre investimentos. 
-As limitações das leis sobre investimento es~rangeiro. 
-Quais as seguranças e garantias do capital estrangeiro~ 
-Impostos e caxas dos encargos sociais. 
~Mercado, tipos de produtos e ramos de negócio. 
-Vistos de entrada e saída do País. 
-Ambiente para viver: esportes, cultura, diversões) es--

colas, hospitais, turismo, hotéis, moradias, etc. 

-Leis trabalhistas (relação patrão x empregado). 
Direito de remessa de lucros e como rece-ber dinheiro 

nos bancos. 
- Transferénda de tecnologia. 
-Marcas registradas, direitos autorais e de logotipos. 
-Taxas de alfãndega, despesas portuárias para impor-

tação e exportação. 
, -SalárioS- e benefícios. 
-Seguros e aposentadorias. 

A VIAGEM FRUTIFICOU E DEU OS SEGUINTES RE· 
SULTADOS: 

~Investimentos e cooperação da "Taiwan SUgãrH-' ho 
Brasil. 

-Possibilidade de joint ventures com os bancos dos. dpis 
pafses. 

-Trinta empresas de montadoras para instalar em Per~ 
nambuco e no Brasil. 

-Construção de Armazéns de frigorífico e armazém no 
porto de Suape. 

- Missão Comercial da Associação Sino-Central Amb
rica. 

-Visitas dos empresários 'de Cingapura e Indonésia para 
Pernambuco para melhor conhecer as condições de investi· 
mentos. 
~A vinda da delegação CQmercial e de investimentos 

de Hong Kong, no fim de maio. Estou encarregado dos conta~ 
tos no Brasi 

Brasília, abril de 1992. 
Peter Yu Su Chung. 

Relatório da visita à Ásia de Sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado de Pernambuco, doutor Joaquim Fran
cisro de Freitas Cavalcantl. 

·APRESENTAÇÃO 

Havendo aceito convite formulado pelas Autoridades Go
vernamentais da República da China e da Malásia, o Gover~ 
nador Joaquim Francisco~ de Pernambucot visitou esses paí~ 
ses, no perlodo de 26 de fevereiro a 9 de março de 1992. 

Além do Senhor Governador e senhora, fizeram parte 
da delegação: 

-Senador Ney Maranhão e senhora; 
-Doutor Elionaldo Magalhães~ Superintendente da Su~ 

dene, e senhora; 
-Doutor Celso Steremherg, Secretário da Indústria, Co

mércio e Turismo de Pernambuco; 
-Doutor Pedro Thomé de Arruda Filho e senhora. Con· 

sultor para Assuntos Internacionais-do Governo de Pemam~ 
buco; 

-Senhor Peter Yu, Assessor para Assuntos Asiáticos 
do Senador Ney Maranhão. 

Com objetívo de divulgar as boas possibilidades de inves· 
timentos oferecidas peJo Estado de Pernambuco à classe em~ 
presaria!. daqueles países; foi cumprido um extenso programa 
de visitas em Taipé, Kaohsiung e Kuala Lampur, voltado 
para instituições associativas, comerciais e industriais interes-
sadas a investir no exterior e mantidos contatos de alto nível 
com autoridades govemament~s, como o Ministro da Econ~ 
mia de Taiwan, Senhor ~®nt Siew 1 e a Ministra do Comércio 
Internacional e Indústria da Malásia, Senhora Rafidah Aziz. 
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No contexto desta viagem, ao passar por Paris, o Gover~. 
nador Joaquim Francisco viu confirmada a disposição do Gru
po Francês Rhõne-Poulenc em investir 200 milhões de dólares 
na implantação de fábrica de ácido acético no Distrito Indus
trial do Cabo, cuja construção está prevista para este ano 
ainda. 

Quanto aos investimentos chineses e malai<?S, seus empre
sários têm interesse de avaliar in loco as pOtenCfalidades do 
Estado;-·com -vistáS_ aíf fortalecimento do parque industríal 
pernambucano, quer através de joittt ventures COm ·empiesâs 
locais nas áreas de pesca, exploração/beneficiamento rriineral 
e agricultura, quer pela implantação de'nm distrito industrial 
no interior de Pernambuco. Nesse sentido, dentro de 60 a 
90 dias, deverão chegar ao Recife as primeiras missões.:.. d~ 
empresários chineses e malaios, interessados.em i1iv~stir nos 
setores supramencionados e na Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE), a ser implantada dentro do Complexo 
Industrial Portuário de Suape, até dezembro de 1993. 

Foi confirmada .a participação de Pernambuco na Feira 
Internacional de Taipé, que ocorrerá de 26 a 31 de agosto 
próx1mo) quando os empresários pernambucanos terão opor
tunidade de oferecer. seus produtos_a um país que tem 90 
bilhões de dólares destjnados tJ investimentos. 

Eis os. resultados palpáveis mi bém sU:ce.dida viagem do · · 
Governador Joaquim FranCisco e comitiva à Ásia~ quando 
não pouparam esforços para atrair capital e tecnologia estran-_ 
geitos para promover o desenvolvimento do Estado de Per~ 
nambuco. 

Foi intensa a programação da viagem. já apresentada 
na primeira parte que foi o relatório da viager:n à China. 

BALANÇOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
E RESULTADOS PREVISTOS 

Passando por Paris em demanda da Ásia~ o Governador 
Joaquim Francisco e comitiva tiveram a confirmação de que 
o Grupo Empresarial Francês, Rhône-Poulenc, está disposto 
a investir~ no Distrito Industriai do Cabo, a importância de 
200 milhões de dólares para instalar um de seus maiores proje~ 
tos fora da França: uma fábrica de ácido acético~ que terá 
início ainda neste an._Q <le 1992. _ ·--

No jantar oferecido pelo piretof~Gerai da Rhdne-P-ou
lenc. Senhor Jean Marc B:ruel, à Delegaçãot anunCiou que 
o Senhor Fernando Castro fora designado diretor para implan
tação da nova unidade de produção do Cabo e disse que 
esta decisão junto com a compra da indústria aJcoolquímica 
por 50 milhões de dólares no mesmo Distrito Industrial, de
monstra a confiança do Grupo Francês na política desenvolvi: 
mentista implementada pelo Governador Joaquim FranciSco 
em Pernambuco. 

MALÁSIA 

Cumprida toda ~ programação na China Nacionalista, 
-o Governador Joaqutm Francisco e s.ua delegação_ partiram 
para Kuala Lampur, capital da Malásia. No aeroporto fomos 
recebidos pelo Embaixador do Brasil naquele país, Sr. Sérgio 
Damasceno Vieira, e por representantes da Ma~ysiatt Mining 
Corporatlon Borhad - MMCB. 

Fizemos uma visita de cortesia a Exm ~ S~ Rafidah Aziz 
Ministra do Comércio Internacional e Indústria. Tivemos con~ 
tatos com instituições_ e empresas estatais de grande porte. 
responsáveis não apenas peio comércio bilateral, mas também 
por investimentos no exterior, o que permite vislumbrar des" 
dobramentos positivos para Pernambuco. 

A Delegação foi recebida pelo Senhor lbrahim Menun· 
dir:_, Diretor Executivo da MMCB (Malaysiao Mining Corpor 
ranon Berhad) e demais dirigentes. Quando o Governador 
constatou as boas possibilidades que existem para a exploração 
e o processamento conjuntos do minério llmenitã que exíste 
em grande quantidade no município de Floresta. A empresa 
quer receber amostras do aludido minério em seu escritório 
em São Paulo para testes em seus laboratórios em Kua1a Lam~ 
pur e posterior estabelecimento de associação com empresa 
pemambucana. Para isso~ é importante que a empresa per4 

nambucana de minéri.os encaminhe 1 o mais. breve possível, 
as_amostras de Almemta para São Paulo para se dar continui~ 
dade aos entendimentos então iniciados. O endereço da 
MMCB. no Brasil. é o seguinte: 

MMC Marketing Sdn. Bhd. 
At. Sr. Mohd Razi Shahadak. 
Derente Geral - Trading · · 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1541 
CAL Center 2, 9" and. Couj. 9G 
0!451 São Paulo- SP. 

Tel. (011) 212-8864 
Fax. {011) 814-5201 

2. PNB Equity Rewurce Corporation Sdn. Berhad. 
Sendo a primeira ínStituição da Malásia criada para prover 

capital para empresas do setor privado, a PNB atua junto 
ao setor manufatureiro malaio. colocando à sua disposição 
recurSOs financeiros e, por conseguinte, estabelecendo um 
Grupo de Empresas associadas ao Fundo de Capital da P'NB. 

Este é o caso da Malaysian Mining Corporation Borhad 
! da Gondeo Hope Plantations Berhad , e da sua fábricâ de 
beneficiamento da Borracha, que foram visitadas pelo Gover~ 
nador Joaquim Francisco em 5 de março próximo passado, 
oca:sião em que surgiu o interesse de implantar em Pernam~ 
buco uma unidade de benefida"iii~üito~de borracha, nos moldes 
da existente nas plantações da Golden Hope 1 tendo êm vista 

. Da França~ o Governador e sua comitiva -zarparam para
Tatpé. Foram quatro dias de um.a extensa programação já 
referida no primeiro relatório. 

~ que o Estado dis-põe de 1.500 h~ctares de seringueiras em 

~a visita que fizemos à Confederaçã<> Nacional das Iildús~ 
trias, seu Presidente, Senhor Hsui Sheng-Fa, dentre outras 
coisas, salientou que o Comittee on Outward Iovestiment 
Abroad, formado por 34 memhros, encontra-Sé à disposição 
de Pernambuco para promover as oportunidades de investi
mentos do Estado em todo o Território nâciohal. bastando, 
para tantot que as autoridades pemambucanas entrem effi 
contato com seu SecreJário·Geral, Senhor Ho Chun· Yih, no 
seguinte endereço: Cbinese Natíonal Federation of Industries 

12th.,390FU HSIN S. SD., SEC.l, 
Taipei, Taiwan, Republic of China. 

fase de produção e não beneficia a matéria~prirrta, · 
Nesse sentido, a PNB credenciou a MMCB, em São Pau

lo. para coordenar o projeto que envolve, além da ins.talação 
da fábrica, todos os aspectos relativos à transferência de tecno
logia, ao treinamento de pessoal e à aquísição de equipa
mentos. 

Para aprofundar os entendimentos com a MMCB. o Se
nhor Pedro Thomé de Arruda Filho esteve no seu escritório 
em São Paulo. no dia 24 de março de 1992, quando solicito~ 
ao Senhor Razi Shahadak que examinasse a possibilidade de 
vir a ser estabele-cida uma joint venture em Pernambuco e 
recebeu a so_licitação daquele senhor para enviar-lhe~ o mais 
breve poSsível. as seguintes informações: 
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a) dados gerais sobre a plantação de seringueira em Pernam-
buco: - ---

b) tamanho da plantação e idade das seringueiras; 
c) qual a expectativa de produção por hectare. 

Por último, ficou assentado que o senhor Razi Shahadak 
visitará Pernambuco no perfodo de 4 a 5 de maio próximo, 
quando espera contactar as- pe$Stfas diretaffiente envolvidas 
no assunto. - --

3. Petronas - P!eroliam Nalional Berllad 
O Presidente da Petronas, Senhor T:in Sri Datuk A:úzan 

Za.inu1 Abidin~ ouviu com interesse a exposição do GoVer~ 
nadar de Pernambuco sobre a implantação de uma refinaria 
de petróleo em Suape com capacidade para processar 150.000 
barrís por dia, e disse-lhe quet no presente, a sua empresa 
está consolidando a sua capacidade de refino na Malásia, mas 
que, no futuro, poderia haver a possibilidade de a Petronas 
vir a investir no exterior, estando desde já. registrada a pro-
posta pernambucana para posterior consideração. 

04. Malaysian lnvestiment and Development Aathority
Mida 

O contato mantido com o ~D}reto:c-Oe!al de OperaÇões,' 
Senhor J. Jegathesan, possibilitou ao Governador Joaquim 
Francisco e à sua delegação conhecer as possibilidades de 
investimentos na Malásia, e a maneira c_omo as suas instituí~ 
ções e empresas investem no exterior. 

Nesse sentido, o Goverriidor formulou convite para que 
a MIDA liderasse um grupo de empresas para visitar perna~
buco e para que viesse a participar da Feira ZPE/Made in 
Pernambuco, que ocorrerá em Recife, no iníCio de novembro 
de 1992. 

Ao convite formulado, o Senhor Jegathesan afirmou que 
envidará esforços para viabilizar a participação malaia, solici~ 
tando? para tanto? o envio imediato de todo o m~terial infar~ 
mativo disponível em inglês, para que se po-ssa fazer a sua 
divulgação e? caso haja interesse, a arregimentação de institú.i~ 
ções e empresas, com vistas à sua presença no evento. 

PROVIDJ!\NCIAS A SEREM ADOTADAS 

A fim de que se possa viiibiiiZar os resultados previstos 
no Balanço das Atividades Desenvolvidas por Sua Excelência 
o Senhor Governador de Pernambuco, Doutor Joaquim Fran
cisco de Freitas Cavalcanti, quando de sua viagem à Ásia 
(Taiwan e Malásia), faz-se necessária a ãdoção imediata, pela 
Secretaria de Indústria, Comércio e TUrismo. através das 
Agências e Empresas a ela vinculadas e sob a coordenação 
do Consultor para Assuntos Internacionais do Estado, das 
seguintes providências: 

TAIWAN 

1. Preparar Programa de Visita do ~rifiOf Lawrance S. 
Lo a Pernambuco, para o período abril-maio de 1992, e acam
panhá-lo durante sua estadia no Estado e em todos os co_ntatos 
a serem mantidos com entídt:tdes e empresas pernarnbucanas. 

2. Elaborar RelatOrio circunstanciado de visita do Senhor 
Lo. permitindo, assim. a adoção de medidas para viabilizar 
a vinda da Delegação de Empresários Chineses. ao Estado, 
em julho de 1992. 

3. Elaborar documentos em inglês, contendo as informa
ções solicitadas nos itens 2 e 3 constantes deste Relatório 

e enviá-los ao Conselho de Agricultura e à Corporação do 
Açúcar de Taiwan, . . 

4. Contactar o Conselho de Agricultura para reforçar 
a 'Vinda a Pernambuco da Missão Chinesa nas áreas das pescas, 
propondo-lhe, de logo, o Programa de Visita a ser cumprido 
em agosto de 1992. 

5~ Arregimentai- a clasSe e:ffipresarlal perna~bucan~, com 
vistas à sua participàção na Feir3: Internacionál de Taipé, de 
26 a 31 de agosto de 1992. 

6. Divuígar a Feira - ZPE/Made in Pernambuco junto 
à Confederação Nacional das' Indústrias, em Taipé, e ao Con~ 
selho para a promoção do"'Omércio exterior da china cena 
- a fim de possibiHtar a participação de empresários taiwa~ 
nesses no evento; a ser realizado no Centio de Convenções, 
em Recife, na primeira quinzena de novembro. 

MALÁSIA 

L :P:~eparar as amostras do mfnerio Ilmeníta e encãmi
nhií-las, de imediato, ã MMC Marketing Sdn, Bhd, At. do 
Senhor Mohd Razi Shahadak, em São Paulo. 

2. Acompanhar, através da MMCB, em São Paulo, o 
resultado dos testes de laboratório das amostras de Ilmenita, 
com vistas à adoção das providências para viabilizar a explo
ração e d benêficiamento do minério em Pernambuco. 

3_. Preparar as informações solicitadas pelo Senhor Razi 
Shahadak sobre a plantação de seringueira em Pernambuco 
e remeté~las a seu escritório em São Pauto. 

4. Preparar o programa de visíía do Senhor Razi Shaha
dak a Pernambuco, no período de 4 a 5 de maio vindourot 
para contactar as pessoas interessadas na instalação da unidade 
de beneficiamento da borracha no Estado. 

5. Divulgar junto ao Gabinete da Exm• Mirústra do Co· 
mércio Internacional e Indústria~ Senhora Rafidah Aziz:, e 
ao "Malaysían lnvestiment and Development Authority -
MIDAH a Feira- ZPE/Nfade ín Pernambuco-. com vistas 
à participação de instituições e empresas malaias no evento. 

Recife, março de 1992. -Pedro Thomé do Arrada Filho 
Consultor para Assuntos Interilacfonais do Goverllo de Per.._ 
nambuco. 

ANEXOS 

L Programa da visita à Taiwan. 
2. Programa da visita a Kuala Lampur. 
3. Convite de Singapura. 
4. Carta do Dr. Victor Fung para o Senador Ney Mara

nhão e programa da visita da delegação de Hong Kong ao 
Brasil. 

5. Carta do Senador Ney Maranhão ao Dr. Rupel Thomaz 
a pedido do '"· Victor K. Fung e discurso deste no Hong 
Kong Trade Development. 

6. Vinda da_Delegação d~ Taiwan ao Brasil e Corr'epon
dência entre o Senador Ney Maranhão e o Senhor Sbih Lang1 

Changf Presidente da ComissãQ_d_as Relações Exteriores do 
Congresso da República da China e o Dr. ianseri W u do 
Ministério da Economia da República da China, 

7. Lista de jointe venture 
8. Carta do Senador Ney Maranhão ao Presidente da 

Associação dos Bancos de Taiwan. 
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PROGRAMA 

DA VISITA À REPÚBI~ICA DA CfftNA DO 

GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

EXMO. SR. JOAQUIM FRANCISCO CAVALCANTI 

E SRA. 

E 

SENADOR FEDERAL 

EXMO. SR. NEY MARANHÃO E SRA. 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

+•~•Ã+-*~~*~a~~~~à 
29 DE FEVEREIRO - 4 DE MARÇO DE 1992 

~~-lf:J·~~~*~~*~~-~· 
-·~~~~---00-ff+A~~ 
1. e., i!:! J.! !'h * % :1'1·1 11'1 -1-. .*l1,Y, -w-~ 

Exmo. Sr. Joaquim Francisco de Freitas 
Cavalcanti, Governador do Estado de 
Pernambuco - · 

. Sábado 9 3131 

,..,.,. 
L·; 
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2. rtfJ 1& ;t }1! :k.A . 
Exma. Sra. Silvia Couceiro de Freitas 
Cavalcanti 

a~-~~--~-~~-M~~~~ Exmo. Sr. Ney de Albuquerque Maranhão 
Senador Federal 

4 .. ~13~ ~:k.A 
Exma. Sra. Lucia Maria Baptista Maranhão 

5. e.v17 .ft.:lt ~H,n %k A.! A.! -ffi:.-~Ji ll~ .Jllf 
Sr. Elionaldo Maurício Magalhães Moraes 
Superintendente da Sudene 

6. ~;li.~~ "'Jf :k.A. 
Sra. Magalhães Moraes 

7. :r.. iii ~?I:. !i ,1'1::. ;t .# :i!. ~h ~ 
Sr. Celso Sterenberg 
Secretãrio de Indústria Comercio em 
Turismo do Estado de Pernambuco 

8. Jl 111 li l'tf. 1l" ~ $.1íY", i'-1 R i! 
Sr. Pedro Thomé de Arruda Filho 
Consultor para Assuntos Int. do Gov. do 
Estado de Pernambuco· 

9.1'-1 ~kit !--.A 
Sra. de Arruda 

10..~ 11~ ~ ~ -ü~; Jl m -t- llil1.f. 1f.t,iif .t. 
Sr. Peter Yu ""'. Assesor par.a Assuntos Asiáticos do 
Senador Ney Maranhão 

Maio de 1992 
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Sábado1 29 de fe'l-ereiro de 1992 
13:55 Clregada ao Aeroporto Internacional Chiang Kai-

Shek pelo vôo n' 60'f · - · · · · · · 
Tarde Visita à cidade de T-aipei 
19:00 Jantar oferecido pelo Diretor do Brazil Business 

Center, Hon. Sr.Jorge Pires do Rio e_ Sr+ 
Noite Grand Hotel 

Domingo, 1• de março de 1992 
9:4() Saída do Grand Hotel 

10:00 -12:00 Visita ao Museu Nacional do Palá<:io 
Meio-dia Almoço . 

16:30 Visita à Associação .<lé .·Cdmorció ·sirio-Americána 
Central (Sino~Central Americ3 Trading Assodation) 
·e Reunião com os comerciantes e industria,is e Jantar. 
de Bem-Vindo 

Noite Grand Hotel 

Segnnda-feira, 2 de março de 1992 
9:00 Saída do Gr:md Hotel 

9:30-10:30 Visita áO Vice-Presidente de Conselho da Agri
cultura, Exm"' Sr. Lín Hsiang~nung 

11:15 - 11:45 Visita ao Presidente Honrado da Cãmara 
Geral do Comércio da República da China 
Sr. Wang You Theng ' 

Meio-dia Almoço ·· · 
14:00- 15:00 Visita ao Vice-Diretor Geral da Corpo-. 

r;tção de Açúcar de Taiwan~ Sr. Wang 
15:30 -16:00 Visita ao Presidente da Confederação Na

cional das Indústrias Chinesas, Sr. Hsui Sheng
fa 

18;00 Visita ao ViceMMinistro das Relações Exteriores Exm"' 
Sr. Chen Chien-jen · · ' 

18:30 Jantar oferecido pelo Exm' Sr. Chen Chieri:jen 
e Sr' 

Noite Grand Hotel 

Terça-feirll, 3 de março de 1992 
7:30 Saída do Grand Hotel 
8:30 Saída para Kaohsiung pelo vôo n' FAT 103 
9:10 Chegada a Kaohsiung 

09:30 - 10<30 Visita à Companhia de Aço da China 
10:45 -11:45 Visita à Corporação de Construção Naval 

da China 
Meio-dia Almoço 
13:30 - 14:45 Visita à Zona das Indústrias de Expor· 

tação de Chierichen e Breve Informação 
15:30 Volta de Kaohsiung a Taipei pelo vôo n" FAT 118 

16:10 Chegada a Taipei 
19:00 Jantar ofereçjdo pelo MiriiStrO da Economia. Exm~ 

Sr. Vineent C. Siew e Sr' 
Noite Grand Hotel 

Quarta-feira, 4 de março de 1992 
9:00 Saída do Grand Hotel (com check-out feito} 

9:30.- 11:00 Visita ao Conselho de Promoção de Comércio 
Exterior da China e Centro -de Comércio Mun~ 
dia! de Taipeí 

11:00 Parte para Aeroporto Internacional Chiang·Kaí-shek 
12:00 Almoço 
13:40 Saída da República da China peío vôo n" MH 067 

PROGRAMME FOR THE VIS.IT OF THE 
· GOVER...'lOR OF PERNAMBUCO, BRAZIL, 

MR. JOAQUIM F]'l.ANÇ}~CO DE FREITAS CAVA[
CANTl 

TO MALA YS!A, 4-6 MARCH, 19Ç2 

WBI)!U!SÕAY 
11TH MN«;H 1222 

1320 HRS 

'mllRSDAI" 
sm KARC:lJ 1222 

0845 HRS 

0900 f{RS 

1045 HRS 

1415 HRS 

1430 HRS 

2000 HRS 

flUDh'i 
§l]L HAWlf 1 222 

OSGO HRS 

OSlO HRS 

Arrive K'!ala tumpur by tli9ht MH 
067. Reeaived by H.E. Ambassador of 
Bruil. 

venue: VIP Room, 
Sunga Tanjung, Terminal 1 

Proeoed to Shanqri~La Hotel 

L!ave f~~ Malaysian Minin9 
Cõrporatl.on. Berhad (MMCB) 

Meeting with the Group Ch~ef 
Ex.cutives, Mr. tbrahim Manudln and 
officials from MMCB 

vonua : The Boardroo;a of MMC 
39th FlOCir 

, Mena.ra Plm 

Meatinq with offieials from 
Permodalan Na•ional Borhad (PN8) 

Venu• : PNB Theatrette, 
- ~ 2nd. Floor ~ Menara l?NB« 

Work1Q9 Lunch_hoçt~d by PNB 

Leava for-PETRONAS 

Meeting with the Prosident of 
Petronu~ Tan eri Oa'tuk A:.t:i:&an. 
Zainul AbJ.d:;.n and. of.tici,als trom 
l'>lTMII!\S 

'Vanue : Meetinq ~oom, 
lJrd Floot', Henara 
O,ayabwai 

-Dlnner to b& hos:ted by 'l'an Sri 
Dato• Nasruddin Mohamed, Chairman 
of MMCB. 

V$nue : Kélantan ROO!ll;, . ----· 
Sbançd-la Uotelb' !'( , ~ 

......,._., .... ' . 
Leave for Ministry of Int~tnation&l 
Trade and Industry 

courtesy call on YS Minister or 
Xnternational Trade and Industry 

Venua : Minister's Office 
lSth Floor, Block 10 
Rompleks Pêjabat-Pejabat 
Karajaan, Jalan Ou~. 

----~--~~--·~----~ ... ·;'"-~-_t_. ~---··-
1000 HRS L~ave for M~laysian Invést~ent and 

Develop~ent Authority 

1030 HRS 

1430 .H:aS 

Briefing and meetin~ with the 
Deputy Oireetor General, Mr, J~ 
JQqatllesan anel o.(ficbls 
trom MIDA., 

, Venue : opcration Room, 
15th Floor, 
Wis111a Daunsara 

Laavo for Shah Alam 
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Vi$~~ to BUK1t Càhaya ser i Alam 
Agricultura! Park, Shah Al~m 

2045 HRS Leave tor subang International 
Airport 

2205 HRS nepart ror Frankfurt by fliqht 
MH 12. Sênd-ott by H. E. Ambassador 
of Bradl. 

Venu~J: : VIP Roam, 
Bunqa Tanjung, Terminal l 

1. Mr. Joaquim Ftaneisco de Freitas Gavalcanti 
Governar o! tne Stata of Pêrn~búeo 

a. Wit• of tha GOVdrnor 

3. Senator Ney Maral'lhaa 

4 •. Wife of the Senator 

S. Mr. ~linaldo Maçalhaes Mora~s 
SUperintendent of the Superintendency 
for the Oevelopment of the Nortneast 
of! Brazi 1 ( SUOENE) 

6. Wife of the-SupQrihtendent 

1~ Hr. Calso Sterember~ 
secreta.ry of Industry 
Commerce and Tourisa of Pernambuco state 

a. Mr. Pedro Thome de Arruda Filho 
consultant for International Affairs 
ot Pernambuco State 

9. Wito of the Cons~ltant. 

10~ Mr~ Peter ~u 
Advi$or (Aaia~ A!!airs) 
to thc Se-natot' ~ 

CONVITE DE CINGAPURA 

Our Ref: G/927133 
5 Maroh 1992 
Fax n•': 03-2301514-03-2301502 
To: Shangri-la Hotel 
Attn: Mr. Peter You, room n' 2224 

Dear Peter, 
It was a pleasure to hear frorn you. ~lçase convey my 

warm regards to.S'ei:iat()_~MNey !VJ,aranha9, Leader of Govern
ment Party. Since jrOü âre both so near to Singapore, it would 
be our honour to be able to receive Senator Ney Maranhao 
in our office if you are able to reschedule your programme. 

We look forward to hearing from you. 
Yours sincerely- Tay Kim Hock, General Manager In

dustrial Group, 

CARTA DO DR. VICTOR F\JNa··· 
PI SENADOR NEY MARANHÃO 

Senator Ney Maranhao 
Senado Federal -Anexo IJ - Gab. 21 
70160- Brasflia -DF 
Brazí1 
Seuth America 

Dear Senator Ney, 
It was a pleasure meeting you here last week. Our discus

sion on promotion Of trade and industrial co-operation bet-

ween Brazíl and Hong Kong was indeed useful, and I would 
like to tha.nk you for the beautifui painting that you have 
kíndly presented. 

As promísed, I enclose a copy Of my speech to members 
of the Hong Kong Exporters' Association on the prospects 
of business with ·Brazil. The keen interest in trade with Brazil 
is reflected in the.size of.the trade delegation comprising a 
total of 40 firms which we are organiztng to São Paulo from 
31 May to 3 June 1992. Dennis Yau has already provided 
details to Peter Yu who I understand wiU help in arranging 
contacts witb <businessmen ín BraziL I am sure that the es,ta
blishment of direcr air línks between Brazíl and Hong Kong 
later _this year wiH bril).g the two economies closer together 
and fuither ~nhance our _business relatiot1Sliip. 

1 look forward to he-aring from you about the new ínvest~ 
ment laws- that bave been introduced and to welcoming you 
back in Hong Kong in the a1,1tumn together with the President 
ofBraziL 

Best regards. - Victor K. Fung. 

TRADUÇÁO ))A CARTA 

Caro Senador Ney Maranhão, 
FQi um prazei tê-lo encontrado na semana passada. Nossa 

conversa sobre a promoção da cooperação comercial e indu~ 
strial entre o Brasil e. Hong Kong foi realmente muito útil 
e gostaria de agradecer-lhe o belo quadro com que me presen~ 
teou. 

Como prometi, anexei uma cópia do discurso que fiz, 
para os membros da Associação dos Exportadores de Hong 
Kong, sobre as perspectivas de negócios com o Brasil. O 
forte interesse no comércio com o Bra-sil reflete-se no tamanho 
da delegação que inclui um total de 4,0.firmas que estão se 
organizando para ir a São pauio, de 31: de maio a 3 de junho 
de 1992. Dennls Yau já deu detalhes ao Sr. Peter Yu, que 
podefá ajudar a arranjar contatos com os empresários no 
Brasil. Estou certo de -que o estabelecimento da ligação direta 
entre o Brasil e Hong Ko~gt est~ ano,. torn~rá a~;_f.:c:onomias 
mais próximas e intensíficará nossas relações comerciais. 

Estou aguardando notícias suas_ a respeito das novas leis 
_sobre investimentos que: estão sendo introduzidas e dou~lhe 
boas vi.1das na sua volta a Hong Kong, no outono, junto 
com o Presidente do Brasil. 

Saudações. -Victor K. Fung. 

Our Ref: 8SAM192 
December 3, 1991 

Attn: Managíng Dírector/Marketing Manager 
Dear Sír/Madam, 

Business Group to South America 
Brazil. Argentina, Chile 
May 3()- June 13, 1992 

The Council wo~ld lilti:e to extend an invitation for your 
oompany to join the Business Group to South America from 
May 30 to June 13, 1992. · 

The opening of the South American countries provides 
an excellent opportunity for Horig Kong companies in terms 
of exporting consumer goods to these newly emerging mar
kets._ 

Encouraging íffiports and tessenlng trade restrictions is 
becoming a çommon trend in South Amerlcan countrieS, r'éSul
ting in an increase in total exports. More specific.ally, a compa~ 
rasion of the first 6 months of 1990 with the sarne period 
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in 1991 itlustrated tbat Hong Kong's total exports (including 
re·exports) to: Bruil jumped· by 73%, Chile fncreased by 
79%; Argentina marked a 536% increase. . 

.. \rgentina 
(Buenos Aires) 

June 4-8, 1992 Chambcr of 
Commerce of 

. Arj!<'ntina Sa!on 
Don't miss this excellent opportunity tO promote your 

products directly to lhe South American buyers. . . Chile 
(Santiago) 

June 9-13, 1992 _ .. Hotel carrera 
Details for the 1992 Business Group to South America 

are as follows: 
(B) Products 

(A) Exbibition Schedule 
A variely of general consumer · goods are marketabl~ in 
South American countries) among them: textiles, clothing, 
toys, watches & clocks, electronícs1 jeweHery, housewares) 
gifts & premiums, etc. 

City Dates 
Brazil May 30- June 2, 1992 

Venues 
Hilton Hotel 

(São Paulo) 

l. 

2. 

Company 
Address 

v o 

Dusiness Gronp to South i\mnrica 
· Brazi~. Argentina, 'Chile 

--------~J~p~tie 1-12, 1992 

DELEGATE/PRODUC'r LIS'l' 

Actco International Exports 

1)6,03,92 

Rm 1902, 19/F Yue Shing Comm Bldg, 
15-'16 Queen Victoria Street, Central, 
Hong Kong 

Postal Add'ress •: G.P.O. BOX 703!f; Hong Kong 
5255305 Tel : 

Cable 
Fax 
Telex : 
Dele!;~' ates 

Products 

Company 
Address 

Postal Address 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex . 
Delegates . . 
Products : 

ACTCOTOY 
84p0530 
86154 ACTCO l!X 
Mr Stevie Kám Tong !!9: (Proprietor) 
Ms Helen Cheng (Manageress) 
toys 

Alice & Law Co Ltd 
Block B-1, 2/F Burlington House, 
No 90-94C Nathan Road, TST, 
Kowloon, Hong Kong 
G.P.O. BOX 4245, Central, Hong Kong 
7231262 
ECILA 
7221606 
53009 ECILA 
Mr Lawrence f.m.!Sl ~-(O i x:;ecto:r) 
Miss Mo Ching Chan (Manager) 
casual shirts, dress shirts, polo shirts, 
T-shirts, sweat shirts, jogging suits, 
casual pants, jeans, trousers, jackets 
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3. 

4. 

s. 

6. 

Company 
Address 

Postal Address 
Te! 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

P,;oducts 

Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Tel 
cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Postal Address 
Te! 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

: 

. . . . 
: 

Aristocrat Inc. 
Rm 403 Wing Fu Eldg, 
lB-20 Wing Kut Street, Hong Kong 
G.P.O. BOX 5132 Hong Kong 
5.450918/5420418 
ARISTOCRAT . 
5420939 
60595 ARIST HX 
Mr Arjan. H.· Khilnani (Managing Director) 
Mra Jyoti Khilnani (Director) 
analog quartz water-resistant wal:ches, 
gift sets of "MIYOKO" brand 

Artline Electrie-Mfg co Ltd 
:· Unit 5-12, lÓ/F Wing Hing Inü tHdg, 

83-93 Chai Wan Kok St, Tsuen Wan, 
Hong Kong 
4112482 
WAHTATECL 
4115284 
47614 WTE HX 
Ms Rebecca Yee Ling Ngan 
(Marketing Manager) 

: fans, lighting fixture, electrical 
household appliance, hareware 

Blue Box International Ltd 
12/F East Ocean Centre, 98 Granville Rd, 
Tsimshatsui East, Kowloon·, Hong. Kong 

L 3687225 . 
TOYBLUE 
7243896 
53093 BUBOX H'l':-· 

: Mr Sai Cheodg !LQ ( Sales Di recto r) 

. . 

Mr Shun On ~ng (Senior Sales Manager) 
general toys, dolls,games, electronic 
toys,pre-school toys, girl toys 

Chesterfield Manufacturing Co Ltd 
.9/F King Yip Factory Building, 
59 King Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, 
Hong Kong . 
G.P.O. box 3529, Hong Kong 
3890356/3899302 . 
"CMCOIIK" HONG KONG 
3414664. 
43107 CMCHK HX 
Mias Dorothy Siu Ling Chan 
(Exective.Director) 
Ms Regina Yuk Fun f!b.ek (Manager) 
wearing apparels in both woven and 
knitted qualities 
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Company 
Address 

Postal Address 
Tel : 
Fax 
Delegates : 
Products' 

Comp;my· 
Addr,~ss 

Tel 
Fax 
Delegates 
Products 

Company 
Address 

Postal Address : · 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegatea 
Products 

. . 

. . 
: 
: 
: 

Chugh Enteq;rises Ll:d 
1104 West Laud Centre, 20 Weat Land Rd, 
Quarry Bay, Hong Kong 
G-P.O. BOX No. 10409 
8119389 
8119466 
Mr Vi j ay .Q:lü~lh { Manag ing Di recto r) 
radias, radio cassette recordara, TV's 
and video equipments, calculatora, · 
blank/audio video casaette tapes~ 
garments, domestic bouse appliances 
(electrical} 

Electric & Electronic~ndustries 
102 Wah Cheong Bldg, 
No. 1 Glenealy, Hong Kong 
5252210/5252219. ' 
8100693 . 
Mr Manohar Cnygn (Proprietor) 
Te1ephones, t~lephone·answering machine, 
cordless phone, fax machine, T.V.'s, 
radio recorders, rnusic · cent.re, ,CD 
player, car radias, nandheld games, 
calculato.rs, translators, other consumer 
electronics · 

Espee Ltd 
Unit C, 4/F Han Chung Mansion, 
8-iO Hankow Rd, Kowloon, Hong Kong 
T.S-.T. P.O. BOX 90954 
3668281" 
ESPEELTD 
3111335 
43316 ESPEE.HX 
Mr Dinesh N. Shahani (Director) 
Mr Naresh ~àdnwani (Marketing Manager) 
Mr Naaser Jomaa (Agent) 
Mr Johnny Wong (Assistant Manager) 
colour TV's, radlos, cassette players, 
sports footwear 

FAC International Industries (HK) Co 
Unit A, 7/F Shun Cheung Ind. Bldg 
24-26 Wing Hong St, Kowloon, Hong Kong 
7457791 
FACHKCO 
7457769 
45731 FAC 
Mias Salina Chiu (Marketinq Hanager) 
music centre with PLL digita~ tuning, · 
remete c_ontrol; music centre -"'ith build 
in CD, remote control; PLL digital 
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11. Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Dele~tates 
Produ.cts 

12.. Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

13. Company 
Address 

Tel 
Fax 
Delegates 
Products: 

14. Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax. 
Telex 
Delegates 
Products 

15. Comp.:~ny 

Address 
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: . . 
. . . 
: 

. . 
.. . 

: 

. . 

. . 

: 
: 

. . 

. . 
: 
: 

tuning radio, 10 band radio, stereo/ 
m~~o radio caasette recorder, clock 
·radio, stereo cassette player 

Frankie Trading Co Ltd 
1701 Dominion Centre, 43 Queen's Rd East, 
Hong Kong 
5281255 
FRANK!EX HX 
5295405 
86068 FRIE HX. 
Mr Dan L Torro {Marketing Manager) 
houaehold producta 

Free-Wings Co Ltd 
Block B, 1/F Chuan Yuan Factory Bldg, 
342 Kwun Tong Rd, Kwun Tong, Kowloon 
7553221 
WINGSEXP 
7961331 
62632 WTCBP !IX 
Mr Kit Kwan P.~ll {Managing Director) 
Mr Kar Sun y~ung {Marketing Director) 
houaehold & kitchen utensila, silver 
plated items, specially packed kitchen 
utenails gift sets 

Goldgem Dragon Limited 
Roam 10. 14/F Fullagar Industrial 
Building, 234 Aberdeeh i'!ain Rd, 
Hong Kong 
8732889 
8735885 
~ David Chu (Managing Director) 
Skateboards, ~oller skatea, in-line 
skatea, inverted "T" skates, other 
related accessories 

Gordon C & Company Limited 
Rm 23-28A 11/F & 41-52 12/F Block B, 
Profit Industrial Bldg, 
1-15 Kwai. Fung Crescent, Kwai Chung, 
New Territories, Hong Kong 
4278188/4202233 
GORDON 
4804667/4814410 
3156 GCNCO 
Mr Thomas M. Ctill9W ·(Salas M~nager) 
analog quartz watches 

Grandview Industries Develnpment Ltd 
5/F Bing Fai Ind Bldg, 312 Un Chau St, 
~owloon, Hong Kong 
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17. 

18. 

19. 

Tel 
Fax 
Oelegates 

Pro_ducts 

Company 
Address 

Tel 

Cc.ble 
Fax 
Telex 
Delegates 
Products 

Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delega tas 

Produc::ts 

Company 

Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
De1egates 

Próduc::ts 

Company 
Addrens 
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: 
: . . 

. . 
: 

. ·-
: 

: 

: . . . . 

. . 

720852917252554 
7208535' - ' 
Mr Stanley T. ~onq (Managing Director) 
Mr Albert l<a Chung Poon (Manager) 
1;ravt!l & sports baga. backpac::k, handbags~ 
school baga & advertising baga, ladles 
brassieres & underwear, immitation 
jewellery 

Harilela's /Harilela's Emporiull! _ 
Rm 201-5 Kowloon Centre, 2/Fl. 
29-43 A!;!hley Rd, Tsixnstíatsui, Kowloon 
Hong Kong 
3670138 (New no. effective March '92: 
3762811) 
HARILELA'S 
7239 470 ( New no. _ll'ff. March 92 : 37 63688) 
52200 SHlV !!X . 
Mr. David. Ha,!;_ilela (Managing Director) 
Underwears- ( rnens •, i adies', chi ldre_n), 
childrenwear. ladies• & mens' garments 

Hi-Watt Battery J:.ndustry C.o Ltd 
21 Tung Yuen Street, Yau Tong Bay, 
Kowloon, Hong Kong 
3480111 
HWB.!i:TTERY 
7727703 
44479 HIWAT HX 
Ms Huili C9~ (~puty General Manager) 
Mr Xueyu Li!; '( Deputy Marketing Manager J 
dry batteries, ce.llular phone.accessories 
(portable phone accessories) 

Hong Kong Toy & Gift Manufacturara 
United Ltd 

5th & 7th Floor, Cheung Hing Ind Bldg, 
12-P SmithField Rd, Kennedy Town, 
Hong Kong 
8174161 
BSTARTOY 61060 TOYSS HX 
8198593 
61060 TOYSS !!X 
Mr Raymond Lap T.<.>k Chan 
(Marketing Manager) 
Mr Sung Lung Wong (Sales Rep.} 
toy & household products 

Intercontinental Toy Co Ltd 
806-9 International Bldg, 
141 Des Voeux Roa<!, Central, Hong Kong 
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20. 

21. 

22. 

l'ostal Add:ceas 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Pós tal Address 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delega tas 

Products 

Companl' 
Address 

Tal 
Fax 
Delegates 
Products 

Company 
Address 

~ 

: 
: 
! 
: 

: 

. . 

: 
: 

: 

Postal Address : 
Tel 
Fax 
Telex 
Delegates 
Products 

'23. Company 
Address 

Tel 
Fax 
Delegates 
Products 

: 
! 

.G·.-P.O. BOX 6148,_ Hong Kong 
54513.069 
INTERCONTOY . 
5418390 
83529 ITCL l!X 
Mr Y. K. Chims (Director) 
Mr· Y.· W. Chunq (Manager) 
toys, gifts_, __ porcelain ware, imitation 
jewellery, watches and sundri~s 

Int~rnational· Charl s Co Ltd 
Lee Kee Commercial Bldg, 1/F, Block B, 
221~7 Queen's .Road Central, Uong- ~qng 
G.P.O •. BOX 9970 Hong Kong 
5<146441 
GLOBALMARK 
5435779 
65930 INTLC HX 
Mr Charles ~9DS (Managing Director) 
Mi as Tammy !::!onq . ( Manager) . : . . _ .. 
plastic toys, dolls, sundries, christmas 
decora t i.on. 

Jim's Garment Factory 
Suite 1220 Chinachem Golden Plaza, 
77 Mody Rd, Tsimshatsui East, Kowloon, 
Hong Kong 
3686125· 
3112817 
Mr Jimmy Chi K~- Law (Sole Proprietor) 
baby wear, chJldrén wear, pyjamas, 
buster-sui t,. traclt-sui t, dres.s & bibs, 
garment, baby baotie 

Kayes International 
Rm 1801-2 Lee Wai Commercial Bldg, 
1-3 Hart Ave, Kowloon, Hong Kong 
T.S.T. P.O. BOX 91273, Kowloori, HK 
7244223 
7236326/7394032 
34332 DU!PU HX 
Mr Mirchandani Chandru (Manager) 
electronic items 

Kenny International Co Ltd 
Rm-1122-3 Hollywood Plaza 
610 Natnan Rd, Kowloon, Hong Kong 
3320971 
7702144 
Ms Laura llQ (Senior Executive) 
General merchandise, diapoaable razors 
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26. 

27. 

28. 

Company 
Address 

Postal Address 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 
P:roducts 

Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax. 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Postal Address 
Tel 
Fax 
Delegates 

Company 
Address 

Tel 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Addrress 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

. . 
~ 

. . 
: 

: . . . 
: 

. . 

: 

~ . . 

K1.ng' D g.:.H'l; ... d'>uct,~_tring Co· Ltd 
Rm 507-8 Periinsula Centre, 
T.S.T, East, 'l{owloon, Hong Kong 
G.P.O. BOX5504 
7212421 
KINGPALACE 
7398731 
44380 EXBAG HX 
Mr Kal Woon Yügg (Dl~ector) 
baga·, luggage;;;, wallets, electronica & -

__ sundr_iea 
Kóng Wah Viaeo Co Ltd 
1/F Century Centre, 44 llung To Rd, 
Kwun Tong, Kowloon. llong Kong 
3416351 
KOKATRONIC 
3419658 
37900 KKELE HX 
Mr Wai Leuhg J.e (Marlj:eting Direct9r) 
Mr Wing l_long .L§!j,_ (Marketing Manager) . ,..- ,-. 
television & audio producta 

Pee Vee Son 
222~~26 Queéri~s Road C., 
Rai Wong Commercial B1dg, 4/F, Room 401, 
Hong Kong . ~ 
G.P.O. BOX 12389 
6158830/8158927 
8158456 
Mr V. H. Lilaramani 

Po1ymart Indus't:ries (!IR) Ltd 
1/F .. Unit 4, Shui Hing Cent.-e, 
13 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, 
Kowloon, Hong Kong 
7958008 
7958556 
45952 PMART HX 
Mr James ~ (Managing Director) 
Ma Annie ~ong (Marketing Director) 
Toya, clocks, bicycles, household 
appliances. t-shirts 

Prosperi.ty Watch Company Ltd 
Units A-D, 16/F Sun Ying Ind Centre, 
9 Tin Wan Close, Aberdeen, Hong Kong 
.55.40225 
1405 Hong Kong 
8735946. 
74190 PROWA HX 
Mr Warren Wor Lamill!Ii (Managing Director) 
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Products 

29. Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
'i'e'iex · 
Delegates 

Products 

30. Company 
Addresa 

Tel 
Cable 
Fax 
T,elex 
Delegate's 

.Producta 

31. 
. ' 

Company 
Addresa 

Tel 
Fax 
Delegates 

Products 

32. Company 
Address 

Postal Addresa 
Tel 
Fax 
Telex 
Delega tas 
Products 

33. Company 
Address 

. . 
: 

: 
: 

Mr <Çeg(i:~.',i ck lü!Íl Konv 1iQ . . _ 
(Ass:L1:1tant Marketing Nanager) 
analog quartz watches 

Sonca Products Ltd 
34 Ta:!. Yau !'>treet, San Po Kong, Kowloon, 
Hong Kong 

. 3208204 
SONCALTD 
3515528 ' 
542':16 sí:mcA.: nx · 
Mr o;' Chfu' '(M'arketing Manage:t) 

,,'','Mr c. Y. Funq·(sales Manager) 
: · flasHlights;hand-lanterns and portable 

ligh.ting equipments 

- -·- Eípace Lab (HK) Enterpri&e•> Ltd 
910 Wing On _Centre, 111 Connauglit Rd c, 
Hong.Kong · 
5431258 
SUNFORDCO 
5415597 

: · 65600 SLE ÜX. . . 

. . 

: 

Mr.Chun Man Çl!§!! (Df.rector) 
Mr Hon 1ªm [8ngineer) 
hot printer (gold stamping machineJ 

Star Fair Electronics Co Ltd 
6 Yip'Fat St, Yally lnd Bldg, 
13/F Aberdeen, Hong l<ong 
5538102 ' 
8730220 
Mr Shek Yuen Lau (Managing Director) 
Mr Kwolt Wah !.lli (Sales Managerl 
cordlesa phone, 1!1\ldio product·s, TV 

Sunpower Man~·acturing Co Ltd 
Rm 1605 Aribn Commercial Centre, 
2-12 Queen' s' Road, West, Hong Kong 
P.O. BOX 33668 Sheung Wan, Hong Kong 
5414971 
5412536 
63982 ASUN !!X 
Mr Peter Sham (Director) 
bousewares, stationery items, 
travelling bags, gifts and premiums 

Traco Limited 
Block B-7, 7/F 
489-491 Castle 
Hong Kong 

Hong Kong Industrial Centre, 
Peak Road, Kow1oon, 

----~--~-~-
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34. 

Postal Add,re~~ : 

Tel 
Cable 

. _f'ax , , : 
Telex · : 
Oelegates 

Pro(lucts 

Company · :. 
Address : 

· ·Tel : 
Cable 
Fax 
Telex : 
Delega tas 
Products 

35, Compnay 
Address . : 

~ Tel 

36. 

Cable 
Fax 
Telex 
Delegates · · 

Products 

Company 
Address 

Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Delegates 

Products 

! 

. . 

. . . . 
: 
: 

p. O. sox: 80,165, Cheungshawan 
Kowlbon, Hong'Kong 

'' '7'4546'6ó.' '. 
TRALTD 
'7862906'' ' . . 
54851 TLHK HX 

Post Office, 

Mr Anthon:i Sb.iu Fai ~ 
(Managing Director) 
electrical npu;;:ie-hold appliance, 
e:í~ctronics· consumer products, ci.oéks. & 

. watclies, spot'Í:ing shoes. . .. . : · .. ·. 
' 1 ' ' 

.. ~n~ted China Electronics (HK). Co Ltd 
, . Rm .1406 Yan Hing Centre, 
· 9-13 Wong Chuk Yeun·g Street, Fo Tan, 
.shatin, New Territories, Kowloon, 
Hong Rong · · 
6051699 
"WTCRADIOiil(". Hl( 

~~~i~ 3~AHTO tíx 
Mr Jamin Lok·Tan (President) 
radio cassette recorders, 1:v, karaoke, 
and all electronic components .. 

Unlted Overseas Industrial Ltd 
Rm 1001 - 1003 MongKok Commercial Centre 
13 Argyle St., 10/Fl., Kowloon, 

"Hong Kong 
799193.8 
ONWARD 
7893155 
566451 UICOM HK 
Mr Michael b~ Kar Leung 

(General Manager) 
'Artificial Flowers, foliages, imitation 
jeweiler;i, x-mas decoratien, toys 
(dolls) 

Union Electric {HK) Corp 
241-243 Nathan Rd, 6/Fl . 
Everest Building, Kowloon, Hong Kong 
7301375 
UNIONELECT HK 
7307075 
54506 UETCO !IX 
Mr Peter Y C Ma (Director} 
Mr Isn Chi 'l'at ( Marketing Hanager) 
Clock radio, radio personal caas~tte 
player;radio, stereo radio caasette 
recordar, aingle/double 
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37. Company 
Address 

Tel 
Delegates 

Products 
38. Company 

Addresa 

39. 

40. 

41 . ., 

Tel 
Fax 
Tele.x 
Delegates 
Products 

Company 
Add:t:ess 

Tel 
Fax. 
Telex 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Tel 
Fax 
Delegates 

Products 

Company 
Address 

Postal Address 
Tel 
Cable 
Fax 
Telex 
Oelegates 
Products 

. . 

: 
: 

: 
: 

. . 
: 

. . . . 
: 

•'J,rúversal Radiant lnd Cc 
l"lat F, Block 4, 7/Fl., Banyan Mansious 
Site 10, .Whampoa Garden, Hungllom 
Rowloon, Hong Kong 
7663815 
Ma ~~ Yee Ling (Marketing) 
Mr Au Chi Keung (Marketing) _ 
Household electronics & faahion 
Wah Hing Compai'lP binti:i:ed 
3/F, Block 2, Tien Chu Centre, 
lE Mok Cheong Street, Tokwawan, Kowloon, 
Hong Kong 
7157621 
7601563 
43536 SUKWU HX 
Mr Andrew H. Y. Li (General Manager) 
footwear, electronics product, toys, 
sundries, apparel & textiles, handbag, 
imitation jewellery etc. 

Wai Fat Electronics Co Ltd 
3/F Chi Ko Industrial Bldg, 
17 Cheung Lee Street, Cha:iwan, Hong .Kong 
8960317 
8970190 
83139 
Mr Wai Fu ChEn ~resident) 
Mr Shae Ching Yeung (Production Manager) 
headphone radio, __ cassette player with/ 
without radio, double cassette recordar 
wi th radio, 'portable radio, music centre 

Wing Fat Industrial Co 
alock 4, 4/F Wing Fat Ind Bldg, 
12 Wang Tai Road~ Rowloon Bay, Kowloon, 
Hong Kong 
758185.6 
3050152 
Mr Y. S. ~ªang, (President} 
Miss Eileen L!!l!Yllil (Export Dept) 
jewellery watches, brooch .watches & 
ring watches 

Wing Han Trading Co Lt.d 
22/F Gold Union Comm Bldg, 
70-72 Connaugl)t Road l.>Iest, Hong Kong. 
·G.P.O. BOX 2560 Hong Kong 
548<1169 
WIHATRl\COM UK 
5597983/858121\6 
73912 WI!!TC !!X 
Mr Hak Yau !!:mw: {Di recto r) 
plush toys, party favora, hats, mugs 
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1992 
May31 

(Sat) 

May31 
(Sun) 

Jun 01 
(Sun) 

Jun02 
(TUe) 

Jun03 

Jun04 
(Ihur) 

Jun05 
(Fri) 

Jun06 
(Sat) 

Jun07 
(Sun) 

Jun08 
(Mon) 

Jun09 
(Tue) 

Jun 10 
(Wed) 

Jun 11 
(Ihur) 

Jun 12 
(Frl) 

Jun 13 
(Sal) 

~DIÁRIO DO' CONG!<ES'Si ~ ~N · 
· · · O ACION,AL (Seção II) 

Busíness Group To South America 
(Brazll, Argentina, Cllíle) Proposed Itinerary 

Sl!o Paulo -Brasil 

;;;so a.m. 

2:00 p.m. - 6:00 p.m. 

11:00 a.m. - 8:00 p.m. 

11:00 a.m. - 8:00 p.nl. 
8:00 p.m. - 11:00 p.m. 

9:00 a.m. - 4<00 p.m. 

Evening 

8:00 a.m - 11:00 a.m. 
11:00 a.m. - 8:00 p.m. 

11:00 a.m. - 8::00 p.m. 

Arrive in sao Paulo 
Vla RGs:ll 

Set up of samples 

Exbibition 

Exbibition 
Paek up of samples 

Individual follow-up/ 
appointments 
Departure for Buenos Aires 

Set up of samples 
Exbibition 

"EX:bifiition 

Bue11011 Aires - Argentina 

Free 

9:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Morning 

4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
11:00 a.m. - 8-.00 p.m. 

11:00 a.m. - 8:00 p.m. 

9:00 a.m - 6:00 p.m. 

Santiago - Chile 

Free 

Individual !Ollow-up/ 
appointments 

Dlipar!ure for Santiago 

Set up of samples 
Exbibition 

Exblbition 

Individual !Ollow-up/ 
appointme!.IIS 

Departure for HK/Other 
destinations 

Sábado 9 3145 
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CARTA DO SENADOR NEY MARANHÃO 
PI RUPEL TI{OMAS 

·ATENDENDO O PEDIDO DO 
DR. VICfOR K. FUNG DE HONG KONG 

Exm' Sr. 
Dr. Victor K. Fung 
MD. P.residente do Conselho de Desenvolvimento dos Comér· 
cios Ho;,g Kong· Tiade Development Councll 
38'h Floor, Offiee Tower, Convention Plaza, 
1, Harbour Road, Wanchai> Hong Kong 

Prezado Presidente, · 
Acusando o recebimento de sua carta do dia 17,3-92, 

agradeço-lhe pela remessa do discurso. e, também, pelo pro· 
grama e lista dos membros da delegação que o Sr. Peter Yu 
Sun Cb,ung me entrcgçu. Envidare_~os_t9dos os esforços no 
sentido de preparar _os_contatos comerciais para sua vinda 
ao BrasiL 

C?in relaçiO ao assunto da Varig, gostaria de infonn~~ 
lhe que já dirigi carta, ao Presidente da Empresa, tratando 
do asst.~ntp. . c .- _ _ _ 

Finalizando, quero lhe dizer que f<:>i um grande prazer 
ter tido a oportunidade de estar com V. E~. quando· d-e minha 
passa.gel11 po~ Hong Kong. Em anexo, remeto-lh< alguma~ 
notfcms atualS e, brevemente, remeter-Ibe~ei a nova lei de 
abertura económica do Brasil, que estamos providenciando. 

Atenciosamente. -:-Senador Ney Maranhão,_ 1 ~ Vice~Lí· 
der do Governo e Líder do PRN. · 

DISCURSO DO DR. VICfOR FUNG SOBRE _8UA 
VIAGEM 
1. lntroductlon 

Ladies and Gentlemen, 
Thank you f<:>r inviting me ~to sp<iak to you today. As 

you kJ?.OW, I have just returned from ~ yf?ry productíve_ !DC. 
roission to five countries: Germany~ the U.K., the U .S .• Brazil 
and Mexico. That trip has confirmed what I have come to 
believe: these are exciti.ng times for Hong Kong f?xporters. 

Opportunities abound in our traditional markets in Euro~ 
pe and North Amerlca while new opportunities are emerging 
in Latín America. As Brazil and MexíCo haVe .shown~ bold 
eeonomic restructuring and market liberalisation in that region 
are now bearing fruit. 

I'd like to take advantage of our meetiilg today to offer 
some observations about our Western Hemisphere markets. 
ln particular, I hope to show that where import tariffs go 
down and consumption goes up, prospects go up dramatically 
for H highly competitivo exports. ln closing, l'd . 
like to ex al terms, how tbe Trade Development 
Council ong Kong's strategy of diversiiying 
into new markets, 
2. The U .S. - Lobbying for MFN 

Let's begin wíth our most important export mar~et, the 
U.S. The bíg question for most local eleporters is, of course, 
whether the U .S. Government will renew Chína•s Most Favou~ 
red Nation (MFN) trading status this.year1. Unfortunately, 
we do not have the answer for you now. But we are helping 
to make sure that Hong Kong's voice is being heard during 
Washíngton's dellberations. 

Our message is simple. ln weighing whether to renew 
or Withdraw Chinas's MFN status~ the U.S. Gavernment shold 
also consider the impcict on Hong Kong~ which has se~ed 
so well as lhe gateway to China fr;r many U.S. compatiies. 
We wanr U.S. decísion·makers to understand that the close 

economip links between Hong Kong and South China are hel
ping to maintain tlu:: nwm,enlUm of modemisation in China. 
Tbe U.S. would certainly stand to gain more by promoting 
economic growth in China than by punishing China in a trade 
war. which would be triggered, primatily. by non-trade issues. 

· While~someofthe points underpinningHongKong'smes
sage are not new. it continues.to be sympathetically receíved 
among rnany members of Congtess. During our trip to the 
U.S., we called on Democrats and Republicam; alike, from 
both the Senate and the House of Representativos. At each 
stop, we detailed the integra.tion between China and Hong 
Kong, saying that the territory's output had increased many 
times as a result of this. econ·omic partnership. And we explai
ned that it would hurt Hong Kong sev.erely if China's MFN 
trade status were not renewed. 

Each Senator and Congressman we Visited is regarded 
as important in iflfluencing the way thei{ colleagues vote on 
this íssue. The levei of understanding they showed during 
our meetings was encouraging, ~or tJle most part, they took 
an en\ightened view of the merits of keeping China involved 
with the West, rather than isolating it. In particular, they 
reacted favourabty to the setttement reached last month on 
Washington's ''Speclal 301" trade dispute with Beijing over 
protection of American intellectual property in China, Sena
tors and Collgressmen who may have previousJy harboured 
doubts over MFN's renewal this year, tlow felt more positively 
disposed towards China1s behavióur as a trading partner. 

I carne away from Washington feeling more hopefulabout 
MFN than 1 did a month ago. Barring unforeSeen circums
tances, the chances seem to be fairly good that MFN will 
be extended this year. However. we are by no means out 
of the woods yet. Sustained but well-coordinated lobbying 
efforts should be continued by Hong Kong. ·· 
3. Brazil: Springboard to Soutbern Latin Ameri<:a 

· Wliile MFN the most visible ~§sue on Hgng Kong's trade 
horizon, developments in new markets which I vislted also 
Qese_rve a mention, 

Two years ago Brazil. which has a potential market of 
140 million consumers~ ernbarked on a path of deregulation 
and of opening its economy to foréign irilpon:s. This was part
of a ~trategy to Lnprove the competitiveness of Brazih domes~ 
tic industries. ln addition to the relaxation o r import restric~ 
dons, import tariffs~tlâVC been cut signifícaritly for raw mate
riais, parts, components, and finished products. Indeed, the 
present import tariff reduction programme is to be accelerated 
to-acbieve a maximum of35% by 1994. 

Brazil's overall economic strategies are finaliy paying off 
ín terms of acceptance by the world business community. The 
International Monetary Fund (IMF) has just condudei! a debt 
restruturing package that has given much relief to Brazíl's 
economic planners, Moreover ~ it is expected that Brazil wiU 
soon conclude negotiations with private banks on outstanding 
Joans. Although the economy still in mild recession. it is expec
ted to píck up in lhe second half of this year. Wi\h inflation 
per month comíng down to .a single digit. While real growth 
1992 is forecast to be zero, We -can expect to see Brazil retur~ 
ning to positive growth thereafter. 

_ It is Signíficant to note that Brnzilian businessmen. who 
were initially apprehensive about market~opening measures. 
now embrace the policy with some enrhusiasm. Many are 
keen to acquire technology and know-how to upgrade their 
fndustries and make them more efficient. Both the public 
and private sectors are interested in the prospects for joint 
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ventures with foreign investors. Later this. year, for e~mple, 
São Paulo State - which is respons.ibJe for almost half of 
Brasil1

S BNP - will send a mission to Hong Kong. 
As far as local exporters are concemed, l se e Brazil beco

míng a springboard to re_~~nal ma_rkct access in the Southen1 
part of Latin America. Brazil has already formed the MER· 
COSUL, a freetrade zone in the Southem part of Latin Ame· 
rica~ consisting õfBrazH, ArgentJna; Pa_raguayplncLUruguay, 
With better airlinks in the offing (Varig, the Brazil{an ri3.ti0nal 
airline. plans to inaugurate Hong Kong-São IC~ulp flights mid~
year), Hong Kong exporters would do well to explore Brazil's 
domestic market quite aggressh:ely ~nd to consider longer-

. term potential in surroun_diog markets via B!aiil. -- - -

4. Mexico: Springboard to North America 
Like Brazi1, Mexic_o iS committéd-tO'trãOe líberalisation 

and has bec_ome a linchpin for access- to regional markets. 
in thís ini;tance, to the North. Is was. Is was7 in fact, Mexico. 
which pioneered Latin America's market opening in recent 
years, followlng its admission to lhe GATI in l~SO:IJ!lJ?<?ft 
duties have been reduced to a maximum _of. 20%. ·on the 
back of_ economic growth and more consumer spending,· Me~ 
xico has become Hong Kong's second~largest Latin Nnericart 
market for domestíc exports, afte_r Panama. _ Three_ months 
ago Mexico reduced its sales tax from 15% to 10%, which 
'Will further boost _consuption and imports. 

But Mexico's principal asset is íts fast-developing rela
tionship wlth its northem trading partners of the United States 
and Canada, making it a springboard to those markets. ls 
is expected that a North American Free Trade Agreement 
(NAFI'A) between Mexico, the U.S. and Cal)ada wlll.come 
into effect by the end of.thís year, ellminatlng ali trade barriers 
between them. · · · · 

Its is wldely believed that the NAFTA will eneourage 
more foreign companies, 'including Hong Kong fihils. to Use 
Me:rico as an export plataform to the U.S. After ali, it makes 
good business sense to be as close to markets as possible 
in these days when fast response is the key to successful expor· 
ting. However, lhe extent to which Hong Kong exporters 
can avail tbemselves of 'M.exico·s b1creased access to the U .S. 
wiU depend on Mexico•s definitioil of "country-of-otigin". 

Obviously; Mexico cannot function simply as an entrepôt 
through which lhe whole world has qoota-free accessto the 
U.S. markel. The quid pro quo of eliminating làriff and other 
barrier-s between Mexico and the U.S. is that ther~ m_ust be 
in tbeir lace effective cOuntry-of-origin rules. These are cilr~ 
rentl negotiated wlth lhe U.S. Obviously, from lhe 
stan Hong Kong exportem, the more relaxed lhese 
are, better. 

At the same time, however, Mexico is also keen_t()~reas
sure trading partners that is remainS committed tó ftee~trade. 
That was a constant theme_ d.uring our visit. Mexícan Ieaders 
beüeve that, NAFTA notwithstanding, their future lies in a 
multi1ateral world, with a strong leaning towards the Pacific 
community. For example. Mexico has expressed a keen desire 
to join the 13-member Asia Pacific Economic Cooperatión 
(APEC) group, of which Hong Kong became a rnember in 
Seoullast November, along with China and Taiwan. Another 
exarnple of Mexico's policy of broadening trade contacts is 
lhe free agreement it as éntered into wlth Chile. It plans 
to enter yet another free trade zone agree~ent involving -Cen~ 
trai American neighbours, which will make Mexico tbe natural 
gateway to that particular area. 

ln a sense, if Hong Kong exporters establish links with 
B"razil and Mexico ~ they h ave basically covcrod two _ of thc 
most economically víbrant markets in Latin -America, and 
acessed the two most important regional groupings. 

S. Diversífying into new markets; a TDC mandate 
An important part of TDC's mandate is to assist in the 

process of idenlifying and building new markets. We re-esta· 
blished a presence in· :Mexíco City- two years ~·go, ~h_en·_ i.t 
became clear the Mexican Govermnent was fifmly committ\!d 
tó market opening and that the dOmeStic m3rket held good 
potetittal. Last November TDC oiganised a joínt proínotion 
with the SUburbia department store ín Mexico .Oty, Which 
sourced a total of HK$39 millíon in Hong Kong mercbandise. 

In ·a few days. a study mission compriSing·a-tearll of Hong 
Kong exporters and rnanufacturers wilffr3Vel to M-eXíco; whe~ 
re TDC has arranged a programrite Of visits to key business 
contacts. Inthe middle of this year, two sizeable Hong Kong 
exporterS' groUps-_Will be in_ Latin America under IDC atispi~ 
ces. One) comprísing 361 )Cal companies, wm mount a IDUlti~ 
product roadshow in Brll2í(Argentina and Chile. TOG, which 
is handling both logistics imd marketing for lhe groop, has 
appointed local experts to coordillate the promõtional effort 
m: eãéh Of the three countries the group visíts. This_ iflVÓlvf:s 
telemaike.ting, advertisiOg'-, .and· dfrect m-ail recruitirient Of im~ 

· porters, distribulors and depariment stoié buyerúóihe Hong 
Kong product e~hibition. · ~~ · · · ·· · · · 

The services which TDC offers in Latin- America are-, 
of course, available to Hong Kong manufªcturers and expor~ 
ters throughout its global network. For example, we are under~ 
taking similar eJ;:ercises to help Hong Kong companies pene
trate emerging consumer markets on o~r own doorstep, in 
China and parts of Southeast Asia. 

Market diversificãtion bas become a cornerstone of 
TDC's operations and has achieved considerable success in 
recent years. It matcbes the pragmatic need of Hong Kong 
manufactureiS and exporters to reduce tbeir reliance on tradi~ 
cional markets and, thus, their exposure to higher quotas 
or periods of economic downtum. 

The poínt is well illustrated hy Hong Kong's trade \VITH 
i!ie u.s: :rn 1984 lhe u :s. ansõrbed óne:.lbird of HongKorig's 
total exports and 44% of our domestic exports, Six years 
!ater, in 1990, this had dropped to 24% and 29% respectively. 
So, while the absolute value of Hong Kong's exports to the 
U.S. rose by 8% in the sarne period, we were able to lessen 
our dependence on that market. 

ó. Latin America: A case study 
Hong Kong current oVertures in L3tin America could 

well serve as a case study in market diversification. 'The process 
involvcs careful study of goverment announcements about 
market opening; analysis of the deptb~ aõd Sincerity of reforrits; 
on-síte market intelligenee gathering by TDC, followed by 
fesearch reports on tariff reduction and market potencial; 
small e:x.ploratory bu&iness groups to test levels of ínterest 
among importeis towardifHong. Kong products, and, in later 
stages, full-scale export promotions involving direct commer~ 
cial participation by Hong Kong companies. 

In Mexíco, this approach to diversification is yfelding 
two~fold results: penetration of an emerging marketi in its 
own right and, through NAFTA, a new route into a traditional 
marl<et. It is possible that a similar pattern could eventually 
emerge in Eastern Europe, in cortnéction with tradicional mar~ 
kets in Western Europe. 
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I strongly believe that the future súecess ofmarket diversi
fication will closely linked to the developtnent of a new breed 
of exporter iri Hong Kong, who is involved in the globaJJ.sation 
of production. Again, Mexico and NAFTA serve as a case 
study. Effective penetration -<>f that market and its regional 
hinterland will most likely he contingent upon a degree of 
production there. Some Hong Kong companies have alreaqy 
taken this route. That is, tbey are_ processing and finlshing 
products in Mexíco for eventual sale to the U .S. 1 envisage 
others will fotlow as our industries b-ecome i~ereasingly borde r~ 
less in their use of production bases and as the old distinctions 
between manufactures and exporters gradually dissolve. 
7. Conclusinn: A vote of tbanks to exporters 

Justas trade ís Hong Kong's lifeblood, trade dl'velopment 
is TDCs reaSon Jor beins, As an apolítical and serni-govem
ment organisation, T.OC citn crosS OOmínerCi.al boundaries on 
behalf of Hong Kong manufacturers and exporters to test 
waters and forge new business links. Many exporters have 
used IDC in thc past as their bridgehead into new markets. 
As we step up efforts to tak.e advantage of new opportunities 
we hope even more exporters will participate and make fuller 
use of our services. Bach oí you, as an exporte r~ aiready 
has a stake ín Hong Kong's trade promotion. You make it · 
possible through the import-export levy whlch provides nearly" 
half of1DC's total funds, with the balance coming, of C9une, 
from TDC1s activities, This is an opportunity to thank you, 
in person, for enabling us to carry out qur.IilíSSion. We hope 
you will continue to see solíd returns on your investment 
with each promotíonal dollar spent. 

Thaak you, 

A VINDA DA DELEGAÇÃO DE TAIWAN· 

Informação <obre a visita da delegação de Taiwan ao Brasil. 
Missão de Amizade Sino-Brasil 

(Taiwan -República da China) 

A missáO compoSta de 15 membros, para fazer visita 
ao Senador Ney Maranhão no Congr~sso Brasileiro, e para 
manter os contatos_ na área Econômica, com o objetivo de 
estudar as possibilidades de investimentOs de Taiwan no Bra-
sil, especialmente no Estado de Perna~buco. . . 

- Liderada pelo Senador de Tatwan, Sr. Sh•h·L!ang 
Chang, Presidente da Comi~são das Relações -~xteriores de 
Yuan Legislativo (Congresso). "· _ .. .• . ·· 

- Incluir: uma pessoa do Yuan ExecutiVO. (Governo 
Central). 

uma pessoa do Ministério da Economia. 
uma pessoa do departamento das Indústrias do Ministério 

da Economia. 
uma pessoa do departamento de Finanças e Investimentos 

para Exterior do Ministério da Economia.) 
uma pessoa da área do Banco de Taiwan. • 
uma pessoa da área do Ministério de Agricultura. 
oito empresários de todas ativtdades. 

Total é de 15 membros da delegação. 
Datas e Programação: Nos períodos d<:>s dias 13/6 á 2316 

de 1992. · 
1316 Saída de Taipei para o Brasil 
1416 Chegada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. 
Escritório Económico e Cultural de Taipei no Rio. 
Passeios: Pão de Açúcar e Corcovado. 
Vtagem à tarde para Brasília" 

15 à 1616 VISita ao Congresso: Sénador Mauro Benevides-
~r~si~e~te , . 
Senador Ney Maranhão - Líder do PRl'i , 
Senador Albano Franco-t>hisiden\e do CNI. , 
Senador lrapuan Costa Júnior - Presidente da êonuSsãó das· 
Relações Exteri01~es.. , · " _ .. "· . · · 
Senador Oriófre Quinan .-,-l'resiâerite Onógá$.' : 
Deputado'Ricaido lzar- Líder do PL. · · 
Ministro da Economia. 
Secretário da Economia. 
Mimstro das Minas e Energià- Ex-Presidente da AEB. 
Sede da Confederação Nacional das Indústrias em Brasnia. 
Ministro da Agricultura:·. · 
Banco Central.- - - -
Pr~sidente p~ ,Telebr~.. . , . . _ 
Embrapa de .Brasília (Proj_eto Cerrado),.~ . . . 
EscrítóiiO EcOnómico e Cultural de Tãipei enl Brasflia. 
E os outros encontros junto com o Seúador Ney Maranhão. 
17 à _20/6 Vôo para Recife em Pernambuco pela manhã. 
Visitar ao Governador no Palácio ·das Princesas. 
Visita à Sudene -. - · _-
ViSiüil Secretaria de ZPE e Zona Industrial. 
Visitã à Secretaria da Ind. Com. e TurismO. 
Associação da Indústria _e Comércio. 
Associação de Açúcar e Canavieir()S. 
Colonia Chinesa. 
21/6- Vôo para São Paulo, de manhã. 
21 à 23/6 Visita à Fiesp. -
Vísita à Associação Chinesa da Ind. e Com. do BrasiL 
Visita ao Escritório Económico e Cuhu~ de Taipei :em SP, -
Visita aos estandes de Taiwan na EXposição. 
Os encontros com Empresários etc. 
À noite voltar para Taipei. 

Assuntos a_ 8esolver 
-Carta de convite do Ministro da Economia, e o Enconffl 

tro. 
- Carta· de Convite do Governador de Pernambuco ·e 

Programas (c!.Dr. Pedro. 
-O Encontro no Rio de Janeiro c! Dr. Paulo Potásio, 

Presidente da ACRJ. · 
- O Encontro e Programa c! Senador Albano Franco, 

Presidente da CNL 
- - Os Encontros elos Ministros e Secretária, Presidente 

das Entidades em Brasíliá·, Recife, e São Paulo. 
-Preparar os encontros com os Empresários para tratar 

dos Investimentos e Joiot Ventures, de todas as áreas; -
- Preparar uma Carta de Intenção a ser assinada pelo 

Senador Ney Maranhão do Brasil e Senador Chang, se possível 
íunto com o Deputado Federal, Ricardo Izar, para um Memo· 
rando de ProJ,noção de Amizade Mútua e Investimento, in~ 
cluindo suporte, proteção e garantias desses Investimentos 
entre os Senadores de Taiwan e Brasil. Os representantes 
em questão coletarão assínaturas de suporte nos Congressos 
de Taiwan e Brasil, que não têm valor legal na corte de ju~tíça,
mas têm como projeto de lei (Legislativo) nos Congressos, 
enquanto esperamos a aprovação do projeto de lei na pauta 
ser do Congresso Nacional do Brasil. Tal demonstração de 
suporte é vital para tranqUilizar e dar confllmça aos investi~ 
dores dos dois países, durante a visita ao Brasil. 

~Preparar a recepção nas alfândegas do Rio de Janeiro. 
Saída de São Paulo. 
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- Preparar os roteiros e itinerários da viagem. Pe.dir_ 
a Varlg para cooperar com as reservas e tratamentos especiais 
e melhor preço; e as passagens deverão ser pagas em Tal~i~ 

-As reservas noshotéis e transportes em Brasílía·. Recffé 

volvimento jndustrial ~às oportunidades de investi~en~oexteR 
rior. 

e São Paulo. · · · · ' : ' · : _ .' ' _ · . , 
- Pedir aó GOVerno do Bras_n; o apoio para a entrada 

de Taiwan no GA TI, I1amaraty e Ministério <h! E~onomia. 
-Lembretes: dia 14 é Domingo; 18 é Feriado, e 21 

é Domiogo, em Junho. 

, , Para que a prestigiosa classe empresarial de seu país possa 
melhor conhecer e ayaltar __ as condições ~e possibilidades de 
inVêstinien'to no Brasil, eu. pessoalmente, e eni ·nome de nossQ 
gOv~mo, 'tenho prazer de convidá-lQ e recebê-Jo, junto com 
s.ua representativa delegação, para uma visita em qualquer 
dia do mês de junho deste ano, para que possamos estudar 
as melhor(:s formas d~ unir as bqas relações comeci~ls. e investi:. 
mentes_ dOs doís países. --Almoços e Jantares etc. 

Brasília, 25 de março de 1992 
-Estimo <1ue sua visita nos traga fututos·beneffciOS econô~ 

micos, traduzidos em" melhor desenvolvimento _industrial e 
de tecnologia de ponta~ que em muito contribuirá para um 

Exm' Sr. SHIH LIANG, CHIANG . 
DD. Presidente da ComiSSãO' das Relações Exteriores tio 
Yuan Legislativo (Congresso) da República da China 

melhor relacionamento entre os dois países. · Senhor Presidente, 
Foi unt imenso prazer conhecer Vossa Exce,iência. e tam

bêm o potencial da economia d~ _seus_ país_. referente ao _desen-
Atenciósafnente. :Senador NeY- t\1:'ar~tdlão, Prime ri-o Vice-" 

Líder do Góvel!lo, Líi:ler do PRN ' ' 

f:...:. ~1: .:!2:. ~~ {{. .í(!- 'l' 
LEGISLATIVE YUAN 

REPUBLIC OF çtfiNA 
TAif>€1. TAIWAN. CJ,JINA 

The Honorable_ _ 
Se1_1ator .NEY ~!AO ' 
Primeiro Vice-Lid~r d~ Governo 
Llder do PRN 
BRAZII.. 

Dear Sir, 

TaJpei, AprJJ 23rd, 1992 

wJsi1 fir$t. or all to extend my sJncerc thanks for 
your ldnd invJtation of March 25th, 1992. Thl-s is indee.d 
an honor to me .. 

To reciproeate your tnv:tation, l wlll.certaJnJy endeavpr 
to o-rganize a most prospective delegatloo conlprislng 
of potentiat inv~?stors to .:your esteemed country •• As 
a matter or factt I per.sonaJiy believe COJlUtfi'rCial tli:~S 
not only bring- prosperity but &lso enable _peopies to 
get to know ernch other better_, understand eacb óthcr 
b.etter, atu.l f[nully elevetad to o. mutuol bond~ 

ln view of the time factor, Junc Is not far. offt~ l would 
much apprec!ate íf you wou1d __ be in a poslt1on to advl:se 
me the itlnerat'Y (da~es~ 1ocat1onst people expected 
to meet}, you have planned for our vis1t 1 preferably 
not later thau elld of thi.s. motd:h. 

~,. 

I w1zh to relterate rny hearty thartk5 and Jook forward 
to hearing from you s'o.on. 

Very truly yours, 

·~/M 
6~;-~f&~~,~:fo~ of E~tcrnol Rela<ious 

of lhe Legl•la'/lve Yuo~'tH tbe Republlc of Chino 
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Honrado 

Senador Ney Maranhão 

Primeiro Vice-Líder do Governo 

Líder do PRN 

Brasil 

Prezado Senhor: 

Taipei, 23 de abril de 1992. 

Gostariá' de, primeíramente, apresentãr meUs. sinceros 
agradecimentos pelo convite de 25 de março de 1992. Este 
é realmente uma grande !)onra para mim. 

Em retribuição, terei o maior empenho em organizar 
a provável delegação incluindo prováveis. investidores para 
seu país. Pessoalmente, aeredito que ligações comerciais não 
trazem apenas prosperidade) mas tornam possível um maior 
conhecimento e compreensão mútUos é,- fiilahnente~ elevam 
sua ligações. 

Em virtude do fatoT- tempo, junho~ nao e~tá. tão -lOnge~
eu apreciaria muito se V. Ex~ pudesse me avisar sobre o progra~ 
ma (datas, locais, pessoas com quem nos encontraremos) pla~ 
nejado para nossa visita, preferencialmente antes do final do 
mês. 

Gostaria de reiterar meus sinceros agradecimentos e 
aguardo notícias em breve. 

Atenciosamente, Senador Shih Liang Chang, Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores do Legislativo Yuan da 
República da China. 

Brasília, 8 de abril da 1992. 

Umo. Sr. 
Dr. Jasen Wu 
MD. Chefe da Secção da 7' Divisão do Depto. de Desenvol-
vimento - - -----
[ndustrial do Ministério da Economia 
+1·3, Sinyi Road, Section :i-
Taipei -Taiwan - República da Cliína 

Prezado Senhor, · 
Foi um imenso prazer conhecer Vossa Excelência, e tamK 

bém o potencial da economia de seu país, referênte ao desen~ 
volvimento industrial e às oportunidades de investimento exte
rior. 

Para que a prestigiosa classe empresarial de seu país p-ossa 
melhor conhecer e avaliar as condições e possibilidades de 
investimento no BrasiL eu, pessoalmente. e em nome de nosso 
Governo, tenho o prazer de convüfá~lo e recebê~lo, junto 
com sua representativa delegação,. pa~ um11 visita em ql!al
quer dia do mês de junho deste ano, para qUe possamos estu
dar as melhores formas de unir as boas relações comerciais 
e investiinentos dos dois países. 

Estimo que sua visita nos traga futuros benefícios econõ~ 
micos~ traduzidos em melhor desenvolvimentO industrial e 
de tecnologia de ponta, que em muito contribuirá para um 
melhor relacionamento entre os dois países. 

Atenciosamente, Senador ~ey Maranhão, Primeiro Vice
Líder do Governo- Líder do PR:-<. 

SINO 

Árgentina lndustry & Commerce 
Development Association 

JOINT VENTURE LISTS 

Taiwan Represení: 'IW À EÍetroníc Co:, LTD. 
3F- =; N".80, HSI Ning N. RD. 

TAIPEI. Taiwan. Roc. 
TEL: 886-2-511-2998 . 

FAX: 886·2'561-2872 . 
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't'hf"" dele~at.ion frorq P<n:nambuco State ou Fcbrua'ry 2~H.h tHl !-ial'<:h 4t.h hav~ 
ho.d in f:td. tuttne-tl t:;lU• t.tu·gc-t e,ou~·sc from Argcmtiuu to )jernamlnJ<.:c> Stnt~ u{ 
D1•ar.U. TlH~ lnlt·oductiou vf inVf!A:t.mcul.. E"n,~h·omtc~:ut in JJ:t•âzil nuldQ by Hover
nor J~uguim .,~l·nncisoo de F1·eiht.ã Cnvalcsnli, foUowed hy Mt·~ ·EHonaldú Naul'icio 
MH:gnlhae-s 1-foruos JU;d Mr. CPIOO Stel'~lJlH~rg l'e>:rtainly eouvinced us Pf:t'nt\mbuco 
hning the J:.lt•oníise !and mo~t. auitablto> f(.lt' Taiwa.u invclJlVl'l'h eapftdully 1\ll l.ht:h· 
pt'e-Rent.u.t.ion bf'!tr~g cont1rm<.td by you.r ho.not'. 

\ll'e: itlso ,,.i.,h to IA·•kc thiR oppm•tunit.y t~ than_k your tHn.dF>t.liJJ(:<~ fc.T' takint1; no 
nm<'ft t.roubl~ uot.. only Jn inte-r-pt·c.~tuUon WOl')~ but aloo ebhorut.ing th& content.~ 
of t.hc preAt1Hl.ntion in ·chine:se to our full underst.ãn_tlülg, 

Out" A~~O<'iA:tíon d~mlug th~ ifftl>ol"tancE< <:,f. sufHci~:ht a<·r~age of lan<l :,wf\i1nble 
to ucc~mrnodute fHI.tu·e tl:JC}HUlsion ''r thc prcrj(1(:t, nn Hmi~Ah1i: dl11UÜ<~ ttlw.;t 
t:tuitc91~'~ !.o Lhe ChiHôFM h1 'f(dWan, H st.rong nuu·k&t péltenlinll.:, t•ich Íh r.vtt.urnl 
resunh.:cs to fl:>t'IU.t:e future devdopment :u1d suffit::ifm! /(~ffidet\t bhm· frfr'~P, 
aft,f'!~· a set•i~H .. of nvaltudion nnd ruccling, iJnaUy dedd~!d to h~tve thia JH'üj(:(;t. 
AJ.t<.•dtdly huudled Hudel' t.h<.! name of a ~m,PflflY owued Uy une- of ou1• <..tin·ctora 
--- 'r\</ A l>LlW't'RONW CO., L 1'1}, 

For ;!t)Ui~ · infot•ntttt..ion, ow· initlttJ ttuutbE<r of factori~s t-n ht' cstabHRil~~d -wm l.le 
abo,lt 30 factm·ics .nnd tl1__en )JKwiull: nA. q~_.d_C'kly At> po~síf.lle tn cmr IJU'Mét. ---
100 fa.ctt:wiN-1 w.ithlh 4 ye~tt·~. \V~th ·'tll~s tt:n•g<>L to work foJ', wc certedr11)' need 
í'ull B\lp}.)()rt bóth fyom ynur .. h.cálül' nnd th~ ct'-nerning: J.wople a.uU,ot•iLies:~ 
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Atf.Pr bein~ lulvüu~(J by ot1l' Scn.stor HJJl.h t.;;;:.njt Ç}uwg nf yc.mr -c,:çnl'll•mttt-ion t<• 
OUt• Pl'':'JlONtll úiRm.u;sed iu Taipei i~ '\ol.'ôrknhl(", · ~·~ tllso wlsh.- to <'(mfh•m l\ 

r.Jc!~g&tJO!l lo. )'óUr e~t~(HU~d COUrtt.ryva finoJh:e U1~ ÍnVC8tttlt\lt'>t tletaiiiug in 
COUJUt\(:t.ion 'Wlth the discu~;s)•>a in 'í'ailtti WiU bi> fO!"tnt!d ~nd Jed by OU1' Scne.
tor Sbih Li1\ng, Chang in .hm~. 

Honrado Senador Ney Maranhão 
Brasília - Brasil 

Honrado Senador, 
A delegação do Estado de Pernambuco que esteve conos

co, no período de 29 de fevereiro a 4 de março, conseguiu 
de fato, mudar nosso alvo da Argentina para o Estado de 
Pernambuco. A exposição sobre condição para investimentos 
no Brasil feita pelo Governador Joaquim Francisco de Freitas 
Cavalcanti seguída do Sr. Elíonaldo Magalhães Morais e _do 
Sr. Celso Steremberg certamente convenceu-nos de que Per
nambuco é a terra prometida para os investidores de Taiwan, 
especialmente tendo estas tido seu respeitável aval. 

Gostaríámos, também, de agradecer, nesta oportunida· 
de, seu assistente pelo seu trabalho, não apenas como intér
prete mas também preparando as apresentações em chinês, 
para que pudéssemos entendê* las. 

Nossa associação-. julgando a importância da extensão 
de terra disponível para acomodar futura expansão do projeto, 
o clima amistoso mais adequado para os chineses de Taiwan, 
um promiso-r mercado, rico em recursos -naturãis que assegu
rem um futuro desenvolvimento e a suficiente e eficiente força 
de trabalho, finalmente decidiu. após várias aValiaçõeS e en
contros; ter este projeto sob o controle do nome de urqª 
companhia pertencente a um de nossos diretores, a TW A 
ELETRONICO., Ltda. 

Para sua informaç-ão. nosso nUmero iriicial de fábricas 
a ser estabelecido será perto de 30 e mais tarde, visandO 
atingir o mais depressa possível nossa meta que é de 100 
fábricas no período de 4 anos. Com este oojetivo a ser atingido, 
certamente necessitaremos de todos o suporte, tanto seu como 
das autoridades. 

Depois da confirmação pelo nosso Senadir SHIH LIANG 
CHANG, de que nossos propósitos, discutidos em Taipei, 
são viáveis, gostaríamos também de confirmar a ida de uma 
delegação ao seu: estimado paíst para finalizar o detalhamento 
do investimento em conjunto~ sob a liderança do referido 
Senador. · 

No momento, estamos preparando nossa P~<;?PO~!fl b~!ca . 
por escrito, e esperamos terminá·la dentro dos próxim"s dez 
dias. 

Agradeço sua atenção e gentileza. 
Atenciosamente. 

.CARTA DO SENADOR NEY MARANHÃO 
PI O P"RESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS 

DE TAIWAN 

Exm•Sr. 
Dr. Y. D. Sheu 
DD. Presidente da Associação dos Bancários e Presidente 
do Banco Taiwan da República da China 
120, ·chungkings Soutb Roa:d - Seetion 1 
Taipei 100, Tiíiwan - Republic of China 

Prezado Presidente, 
Foi um grande prazer revê--lo em T aipei. Ft.Co muito firato 

pelo apoio que V. EX' tem dado para o intereãmbio bancário 
entre os dois países, conforme fui informado pelo Sr. Peter 
Yu Sum Chung. Estamos .providenciando os dados, e forma
remos uma delegação de _banqueiros par~ yisitar o seu país, 
a qua1quer momento. ·- - - -

Agradeço-lhe moeda de prata que me mandou. Em ane· 
xo, algumas notícias atuais._ · · -

Abraço, - Senador Ney Maranhão, 1' Vice-Líder do 
Governo e Líder do PRN. 

OSR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro~ por cessão do nobre 
Senador Magno Bacelar. 

O SR. NELSON CARNElRO (PMDB - J.U: Pronuncia 
.o seguinte discurso) - Hoje, 8 de maio. data natalícia do 
suíço Henry Dunant, fundador da Cruz Vermelha Interna~ 
cional, é fe~tejado o Dia Mundial da Cruz. Vermelho. Com
põem-na 150 Sociedades Nacionais de Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelha, a Federação Internacional de Socieda
des Nacionais de Cruz Vermelha e do Crescente Vennelbo 
e o Comitê Internacional de Cruz VennéJha. 

. A ·idéia de sua criação nasceu qua!tdo, em 1859, Henry 
Dunant, ao presenciar a batalha de Solferíno, entre os exér
citos da França e da Itálía, de um lado, e os da Áustria, 
de outro, observou que cerca de quarenta mil homens ficaram 
no atropo, mortos ou moribundos, sem que contassem com 
3;5~stên~a _médica açJequada. Dunant organizou então um cor~ 
po de voluntários para socorrê'los, acomodando ()S feridos 
enl igUJãS):éSCólas e'caSas partiCi..tJ.ãies. 

Lançou~se~ em 1862~ em unia campanha, com o objetivo 
de melhorar a assistência âs vítimas de guerra e de formar, 
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em cada país, sociedades qu·e, nos anos de paz, organizassem 
e treínassem homens e mulheres_ para que, "em tempo ~e 
guerra, tratassem dos feridos, mas dos feridos de ambos os 
lados,amigosefnhriigbS". _ -,~ ''"- ----·--~-~-~-·---·- .. - -<.'' 

Em 1864, o signo da imunidade - a Cruz Vermelha 
sobre o fundo branco - é iilstituído. Assiffi nasceu o Movi
mento Universal da .Cruz_ Vermelha, que conta, hoje, com 
mais de 350 milhões de participantes em todos os continentes. 

No Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira, há oitenta e três 
anos atua nos setores de educação, saúde e assistência social. 
Mas é nas ocasiõeS de emergência, como as secas e inundações 
que assolam o país, que o trabalho dessa benemérita institui-_ 
ção, de comum acordo com a Defesa Civil, sobressai. 

A Operação Noideste, desenvolvida entre 1984 e 1986, 
talvez seja a maior operação de socorros já executada por
entidade particular neste país, beneficiando, só em sua terceira 
fase, 300 mil nutrizes, gestantes e crianças de O a -6- anoS 
e escolares de 7 a 14 anos. -

A Cruz Vermelha Brasileira, para mencionar aconteci
mentos mais recentes. prestou inestimáveiS serviços· nas chuvas 
de 1990, no Estado do Rio_ de Janeiro, distribuindo donativos 
como roupas, alimentos e materfal de limpeza. 

Participou, ativamente-, na asSistênCia aos desabrigados 
pelas chuvas e inundações dos rios. São Francisco, Jequiti
nhonha e Doce, entre oS Estãdos de Minas Gerais e Bahia. 

Foi também incansável na tragédia de Barraginha, em 
Contagem-MO. · · · - · · · 

A Cruz Vermelha B-rasileira desenvolve o PrOgrama de 
profissionalizaÇão do Menor Carente, a Operação Ararajuba. 
o Ambulatório de Fonoaudiologia/ Audiometria, além do Cen· 
tro de Treinamento. 

Diante deste sucinto relato quero felicitar a Cruz Verme
lha Internacional, através da Cruz Vermelha Brasileira, que 
tantos e tão relevantes serviços Vem prestando ao Brasil e 
a todos os seus habitantes, sem distinção de raça, naciona
lidade, nível social, religião óti _tendência política. · 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.) 

S._ Ex• não_está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, ouvimos a palavra brilhante do Senador Ney 
Maranhão; oxalá tudo aconteça como S. Ex~ está acreditando. 
Fico feliz em cumprimentá-lo por esse passo gigantesco em 
favor de Pernambuco- e do Nordeste. Quero apenas, nesse 
aspecto, imitar Pernambuco nessa hora tão importante em 
que empresários do outro extremo do mundo, de Formosa, 
da China, iilvestem naquela região do Brasil. 

E o submarino turíStiCo, nobre Senador Ney Maranhão, 
se vier, será um sucesso pOi"que Fe-rna-ndo de NorOnha já 
pertenceu ao Rio Grande do Norte. Foi incorporado a Per
nambuco, mas fico satisfeito pOrque pcrmiineceu no Nordeste. 
O _submarino vai ser um ponto de atraç-ão não só -para os 
nordestinos, mas também para todo os brasileiros e visitantes 
de outros países. 

.t:.ntão, paraoenizo V. Ex~ por" este trabalho em favor 
do Nordeste brasileiro, uma região tão sofrida, tão esquecida 
que vive de promessa e cujO povo eStá cada dia_m-as.desjluô.ido, 
mais desanimado, acreditando menos na palavra dos políticos. 

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. EX• um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

· ' , -6'sr. Ney Maranhão - Agradeço a v. Ex• por essas 
palavras elogiosas ao nosso trabalho. Tenho certeza de que 
V. Er. o ~póia porque sabe que o sucesso -de nosso projeto 
be:neficiãrá a nossa te"rra, o nosso Nordeste. E V. Ex~. como 
auténtiC~ representante daquela região sofrida, terá alegria 
e tenho certeza de que, nessa viagem que V. E~ fará à Asia 
dentro de pouco tempo, pela maneira auténticã com que sem:. 
pre d~fendeu os altos interesses do seu Estado e do Nordeste, 
os chinese~ ·_frãO se âpioximar e fa:ier grande amizade com 
V. E~ pel3. sua autenticidade, pela maneira aberta como V. 
Ex~ trata as coisas públicas. V. Ex~ não se arrependerá desta 
viagem que trará benefícios ao gra-nde Estado do Rio Grande 
do Norte. 

O SR. LAVOISIER MAIA- Queira Deus que isso acon-
teça. Vou ficar otimista como V. Ex• · 

Srs. S_enadores venho, hoje, ao plenário desta Casa tratar 
de um assunto da maior importância para_t~ês_ Estados do 
Nordeste: Rio Grande do Norte, Par3iba e PiaUí. :Refil-O~ine 
à reabertura dos bancos oficiais desses Est3dos. 

Tudo começou em 20 de setem_bro de 1990_, quando o 
Governo Collor, através do Banco Central resolveu decretar 
a liquidação extrajudicial desses estabeleci~entos bancários. 
No conjunto,_feles deviam cerca de 24 bilhões de cruzeiros. 
Para os bancos oficiais dos Estados ricos, cUjos débitos SOma
vam quase 1 (um) trilhão de cruzeiros, o Governo· Federal 
encontr~ soluções.menos traumática. Toda a Nação sabe disso. 
Agora. VIu-se naquele epis~dio, a repetição da velha política 
de ~o1s pesos e-duas medtdas. No fundo, razões políticas 
motivaram- pelo menos em relação ao Rio Grande do Norte 
-a liquidação _extra judicial. Esta [oi a armã ferríve1 empre
gaçta. pelo Prestdente Collor para tmpedír a derrota do seu 
~ndtdato ao Go~erno do Estado. Tudopoderia ter sido resol
VIdo com uma sxmples intervenção temporária. No entanto, 
o Governo preferiu nos arrasar com o ato extremo de uma 
Ii9uidação ~xtrajudicial injustificável e de dificílima supera-
çao. _ 

. _-_ApeSar da discriminação, os_ líd_ere~_ polítiCOs do -Plauí,_ 
Rio Grande do Norte e Paraíba não se deram por vencidos. 
Arregimentamos as nossas forças e idéias para encontrar uma 
solução para esse problema. Assim, depois de marchas e con
tramarchas, conseguimos trazer à Comissão de Assuntos Eco
nómicos aqui do Senado, em ?·de junho de 1991, os governa
dores dos três Estados, que, em presença de parlamentares 
e técnicos, expuseram ao presidente do Banco Central_, Dr. 
FranciscO Roberto André Gros, as suas propostas para reaber
tura dos respectivos bancos. 

Foi uma reunião tensa, diante da insensibilidade do Dr. 
Francisco Gros. que, apregado aosnúmeros, dizia reiterada
mente que o Banco Central não dispunha de recursos para 
socorrer os três bancos oficiais do Nordeste, região pobre, 
com estados pobres; para os ricos, a solução foi encontrada; 
só--restava aos senhores Governadores_ pagar os 24 bilhões 
que deviam, conditio sine qua non, dizia o presidente do Ban
co~ para ser feita a reabertura desses estabelecimentos bancá
rios. Naquela ocasião, sugeri que o Banco Central fizesse 
o rees~lonamento da dívida, o que foi taxativamente rejei
tado pelo seu titular, presidenteFrancisco Gros. 

_Diante da insensibilidade empedernida do presidente do 
Banco Central, resolvemos lutar para encontrar urna solução 
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política. Com<> passãr do tempo, a imprens-a nacional trouxe 
à tona a situação finãnceira periclitante de _todos os Estados 
da Federação~ prinCipalmente daqueles mais ricos, cuja dívida 
pública represêfitava cerca de 80% do total. Foi quando, en~ 
tão, aproveítaildo a rolaSem da dívida pública dos Estados_, 
encaixamos a dívida dos bancos oficiais, na espeiàhça de en~ 
oontrar i.tma solução favoráveL 

Agora, nestes _dias, o Banco Central está iritpleôie-ntando 
um plano de ação visando à reabertura dos __ três_ bancos. É 
um pl'ano duríssiJtlO;_ d~aconiano, pois j~g~ _na r~a todos os 
funcioná-nos. que, aliás, já estão recebendo o aviso_. prévio. 
O Banco Central autoriza a reaberfura de cinco agências em 
cada Estado, nas quais deverJo tra'!JalhJl.r cerca de 250 a 400 
funcionáriOs:·---- ·- --~-- --- · · · 

No Rio Grande do Norte, o BANtiERN, BanCo do Rio 
Giande do Norte, que há 84 anos prestava serviços ao povo 
potiguar, foi liquidado naquele dia triste· de 20 de setembro 
de 1991. 

Quero. apenas. Sr. Presidente, a sOlução encontrada pelo 
Governo Federal, atra\-é$ do Banco_ .Central; dos 1.438 funcio
náriOS- ficaram apenas·3stJ, que- serão· esç:olhidos mediante 
concurso. E os ·aemais? Se prevalecer a Lei n" 6.045, de 
5 de oufubro de 1990, os demais serão aproveitados em outros 
setores do Estado. Entretanto, tudn dependerá da compreen
são do Gover!Jador do Estado. Faço urtr-ãpêlo, nesta hora 
tão difícil para o Brasil, principalmente para ,,-n:oss-o Estado, 
o Rio Grande do Norte. ao Dr. losé Agripino Maia de quem 
esperamos muita sensibilidade na condução deste problema. 

De acordo. com o Banco Central, o·Bandern ficará com 
S agéncias: 3 em Natal, I em Mossor6 e 1 em Caicó. · · 

Quero. neste momento, fazer um apelo ao Dr, Francisco 
Gro&.; Presidente do Banco Centrai. pàra ampliar o número 
de agências a serem abertas nas cidades~pótos~ tais como: 
Parnamirim, Assú, Pau dos Fe:rros, Caraúbas. Patú; Nova 
Cruz, Macaíba~ João Câmara e Santa CruZ. 

São -cidades qu-e necessitam de apoio do sistema bancáriO 
oficial, a fim de poderem ínterlorizar o nosso lDcipiente prO.' 
cessa de desenvolvimento económico. 

Mas, Srs. Senadores, a reabertura destes bancos, da ma
neirà como está se procedendo~ é pífía, ·madastra e incon~ 
sistente~ -- - · 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. LAVOISIÉR MAIA- Com praúr, nobre Sena: 
dor. · 

O Sr. Magno Bacelar- Senador Lavoisier Maia, estou 
acompanhando o pronunciamento de V. Ex~ a respeito dessa 
gestão. Já haviam despertado a minha atenção para o proble· 
rna os noticiáriOs dos grandes jornais do Sul do País. Na reali
dade, a grande imprensa, não entendendo e não conhecendo 
os nossos-ptoblemas do Nordeste, como V. Ext bem conhece~ 
e aqui o demonstra, c·oioca~se contra a decisão~ de reabertura 
desses bancos oficiais. EU~ Como homem do Nordeste, posso 
testemunhar a importância desses bancos para o desenvol
vimento-dos nossos- Estados. Acredito que 1 embora pffia essa 
decisão de reabertura 1 usando a terminologia que V. Ex~ utili~ 
zou~ deve ser ela apoiada por todas as bancadas do Nordeste 
nesta Casat no sentido de ampliá·la e tornar viável a existência 
dos bancos, porque a instalação de u_~ pe_gueno número de 
agências toma o banco-qefldtário e inSuportável a sua susten
tação. Precisamos unir-noS e defender a bandeira do desenvol~ 
vimento do Nordeste. Conte V. EX' com o meu apoio. 

O SR. LAVOISIER MAIA- Nobre Senador Magno Ba
celar, V. Er é um homem que defende os interesses da região, 
por conhecer bem a nossa situação de desigualdade em compa-
ração com os Estados mais desenvolvidos. _ 

É uma injustiça clamorOsa c}ue o Governo do Presidente 
Fernando Collor fez e continua fazendo contra a região. Por 
ter governado um Estado nordestino, conhece bem os proble
mas da Região. Enquanto isso~ os bancos dos Estados fortes, 
por serem fortes. continuam privilegiados. É a lei do mais 
forte contra o mais fraco em plena vigência. Os prOblenlas 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são resol
vidos rapidamente. São dois pesOs e- dUas medidas. Isso não 
podemos aceitar. Só há uma saída política: é a união dos 
Senadores e DeputadOs das regiões mais pobres - Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

,Só assim poderemos ter condições _çie evitar pelo menos 
as injustiças, já que as coisas boas chegam muito lentamente 
ou nunca chegam às nossas regUles. _ _ _ _ _ 

Dizia eu que os recursos que o Banco Central está repas
sando para indenizar os funcionários são irrisórios, se compa
rados com os bilhões destinados aos Estados mais ricos do 
Sul e Sudeste. · 

Ainda ontem falava com o Go~rnador, que me dizia: 
"Senador, a situação é crítica. Não temos como pagar essas 
indenizações. É fechar um banco e abrir um outro. um banco 
novou. 

A que ponto estamos chegando) Srs._ Senadores, na nossa 
Região! É triste! É doloroso! Só quem conhece e acompanha 
com· interesse o que está acontecendo com as regiões mais 
pobres do País sobre o que ocorre no NordeSte ·brasileiro, 
que é a mais pobre de todas. 

E_ntão, não posso me calar nesta horat tenho que levantar 
a mínha voz -e dizer: vamos fazer a união para sermos menos 
fracos:· 

Sem uma injeção de vultosos recursõs do Tesouro Nacio
nal para o capital de giro desses bancos, eles não se consoE
darão. Podem até ser reabertos e-o que é pior -fechados 
logo depois. Terão, vida curta. como esperança de pobre. 

Por isso.- a classe política do Nordeste, particularmente 
dos três Estados impü-cados~ não deve se dar por satisfeita. 
Temos que continuar lutando para consolidar as nossas in5ti
tuições bancárias. 

Espero que o futuro seja favorável ao povo do Rio Graride 
do Norte, do Nordeste~ do Brasil; que o o·timismo do Senador 
Ney Maranhão. expressado agora, em suas palavras~ se con
cretize, A situação - só vendo - não é de pobreza, Srs, 
Senadores, é de misériat É de mão estendida! Coisa como 
nunca vi na capital do meu Estado, Natal. 

V. E~, Sr. Presidente,- Senador Jonas Pin-heiro, conhece 
a beleza das avenidas centrais de Natal. O qu~ está aoonte~ 
cendo? Vêm do interior o-s pobres e ftcam nos canteiros cen~ 
trais das avenidas, de mãos estiradas .. pedindo alguma coisa 
para não morrerem de fome. É um quadro inusitado, sem 
precedente na história do Nordeste. Não estou exagerando 
em nada, as minhas palavras, nesta hora. 

Oxalá o futuro seja favorável ao povo do Rio Grande 
do Norte no que concerne a este e a outros .assuntos do seu 
interesse, nesta quadra tão difícil da política nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) -Concedo a pala 
vra ao nobre Senador Esperidião Amín. 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo 
a tribuna desta Casa para comentir projeto de decreto legisla
tivo. que recebeu o n" 50, que deu entrada nesta casa no 
dia de ontem, 7 d~ maio, de minha autoria." 

·o projeto erii queStãO térri 6 seguinté téxto: 

HQ_ Congress_o Nacional decreta: 
Art .. 1' São _sustadas as Resoluções n'' 1.576 e 

1.577, de 1989 e a Resolução n' 1.738, de 1990, do 
Banco _Centrai ào Brasil. no que concerne à inclusão 
da atualização nometária nos financiamentOs conCe~ 
didos para a produção agrícola ou pecuária, mediante 
recursos financeiros do Tesouro Nacional ou oriundos 
de depósitos bancários não remunerados." 

Segue-se a justificação ao iritentó deste prO)eto de decreto 
legislativo. -

O que eu quero- comentar. neste inst:antC.1 é que não 
basta que, aqui no Senado e no COngresso; fiquemos protes
tando contra a injustiça que o Governo Federal está perpe
trando contra o produtor _rural no nosso País, Ainda nesta 
semacoa? tivemos, aqui, pronunciamentos de melhor quali
dade~ e eu destacaria o pronunciamento feito pelo Senador 
Ronan_ Tito., O niesmo ocorrei) na Câmara dos Deputados. 

O que está acontecendo? O Governo Corrigiu parte dos 
seus erros. fomentou, realmente~ a produção agrícola, estímu
lou o plantio, o tempo ajudou e nós estamos saindo de uma 
mediocridede de uma safra de cerca de 50 milhões de tonela
das, registrada no período 1990191, para algo ao redor de 
70 milhões de toneladas, na safra 1991/92. 

Enquanto o Governo estabelecer uma política inconse
qüente, como está estabelecendo, a situação do pequeno pro
dutor, do médio e mesmo do grande, vai ficar· sempre locali
zada sobre o fio da navalha. Por quê? O preço mínimo.está 
bom, o valor do preço mínimo é atualizado monetariamente, 
s6 que o Governo não garante ·o·· pagainéiltó do preço mínimo 
para o trabalhador, para o produtor ruraL Ou seja, o preço 
núnimo cada vez mais é uma referência abstrata. Mas a atuali
zação do valor do empréstimo, coiiéedido, via bancos- inclu
sive Banco do Brasil - ao produtor rural. é feita com a 
maior competência. Se há um setor que sabemos que é compe
tente neste País é o se_tor bancário; este nunca esquece de 
cobrar aquilo que tem o direito de cobrar. Estão aí os balanços 
de todos os bancos para mostrar que tenho razão. Não h.á 
nenhum banco que tenha se enganado, a menos~ na hora 
de cobrat um crédito seu~ .. _ --· __ 

Então, estamos diante de dois pesos e uma medida, só 
que a medida é inconseqUente. A medida é a atualização 
monetária, que, teoricamente, corrige o preço·do. produto, 
beneficiando, portanto., o produtor, e, teórica mas também 
praticamente, corrige o seu passivo, ou seja, âs suas.dívidas. 
EntãO, é uma medida e dois pesos porque, quanto à dívida, 
ela funciona; quanto à receita ou aos créditos que favoreceriam 
o produtor rural, ela é inconseqUente. _ 

Estamos comentando _isso há muito tempo; temos ouvido 
pronunciamentos altamente credenciados a respeito do assun
to, mas além de lamentar, nós não temos feito nada. O que 
eu estou defendendo - e r o faço em consonância ·oom o 
Deputado Federal Hugo Biehl, um homem profundamente 
ligado ao setor_ rural do ~eu Estad<?) que ingressou oom t,tm 
projeto de decreto legislativo de igual teor na ÇâmaTà_ ~os 
Deputados-é o seguinte: A correção monetária nos emprés: -
tímos concedidos a produtores rurais, que têm como fonte 

de recursos o setor público) o Tesouro Nacionâ1 ou encaixe 
no Bane~ Central, essa correção não poderia ter sido estabe· 
lecida por resolução nem do banco Central e nem do Conselho 
Monetáriõ NacionaL Ela teria que ser estabelecida por lei, 
e não o foi. Não o sendo, do ponto de vista constitucional, 
cabe um decreto legislatiVo sustando essa norma que~ na práti
ca, é iníqua. Reconheço que a norma é economica e teorica~ 
mente correta: corrige~se o crédito e o débito. Mas, na prática, 
não é assím. 

Estou propondo, com este projeto de decreto legislativo, 
na piór das hipóteses, que o assunto seja questforiado pelo 
Congresso com um pouco mais de vigor do que simples díscur~ 
sos, por melhores que sejam. 

Lembro - para conduir esta minha abordagem - a 
pane inicial da justificação. "A Lei n' 4.829, de 1965, ao 
institucionalizar o crédito runlt estabelece normas_de ordem 
pública que não podem ser c' ntraditadas seqúer pelo acordo 
feito pelo financiador e o financiado; elas só podem ser contra~ 
ditadas por lei". 

Ao tramitar, antes de ser lei, o Projeto de Lei n' 3.125/65, 
que originou a Lei n'f 4.829, que dispõe sobre crédito rural, 
tinha embutido no seu corpo - repito o projeto de lei; 
entâo, tinh~ o ~seguintç art. 15: 

"Art.l5- Os débitos resultantes de operações de crédito 
rural poderão ter seu valor monetário co-nigido, tendo em 
vista o disposto no item V do art. 4?, de acordo com critérios 
que o Conselho Monetário Nacional indicar, •~ 

-Portando, o que o Conselho Monetário Nacional fez, 
o 'àrt. 15 do projeto de lei queria autorizar. Acontece que, 
naquela época, o COngresso Nacional suprimiu, rejeitou o 
art. 15 do projeto de lei; então, o Congresso Nacional, na 
época da institucionalização do crédito rural. proibiu essa dele~ 
gação de que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Cen
tral lançam agora mão repito: isto que fizeram~ o Congre-sso 
não autorizou. Por essa razão, entendo que o projeto de decre
to legislativo tem duas utUidades. Primeiro, ele é o exercício 
da nossa prerrogativa e da nossa responsabilidade. 

Segundo, na hipótese mais tímida, ele servirá para chamar 
aqui, para dar ex:plicaç6es, e não para apresentar fatos consu
mados; as autoridades económicas do Governo~ que induziram 
o agricultor a plantar, asseguraram um preço mínimo justo, 
e tranformaram~no em algo inconseqüente~ que serve -apenas 
para que o agricultor todo dia se martirize, sabendc, o tamanho 
da \niustiça que ele está sofrendo. E quando ele sabe que_ 
o preço mínimo é de 14 mil cruzeiros, no caso do milho~ 
e ele só consegue 8, ele sabe que está sendo rQubado, por 
falta de apoio do Governo, em 6 mil cruzeiros por saca de 
milho. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite~me V. Ex• um aparte, 
Senador? 

O SR. ESI'ERIDlÃO AMIN- Pois não, Senador Magno 
Bacelar. 

O--Sr~ M~gno Bacelar - Inicialmente, qu~ro f~iicitá-io 
pela oportunidade do projeto que V. Er apresenta. E nada 
mais justo do que ressaltar a inteHgência de V. Er e o denodo 
pela coisa pública~ pelo interesse social. Na realidade~ nobre 
Senador, eu já vinha me preocupando há algum tempo com 
~ss_a produção, que~ no meu entendimento foi muito mais 
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ajudada por fatores climáticos do que pelo próprio reéúrSO 
colocado pelÔ Governo, que quase nunca chegou a tempo~ 
em algumas regiões, sim. Mas a verdade é que o produtor 
está vendendo a produção, forÇado exatamente por essas 'C'Ot~ 
reções, com prejuízos. Iss_o posso constatar através de informa
ções de alguns produtores, de minha região. 

O SR. ESPERII)IÂO AMIN- Senador Magno }3~eelar, 
todo mundo sabe disso, até o Governo. -

O Sr. Magno Baular- E verdade. Mas isso pode se 
tomar uma grande frUstração._ Faltam ~tradas, falta apoio 
realmente afetivo do Governo. Não haveria necessidadé de 
o produtor se desfazer da produção no momento, ameaçando 
uma altà. muito mais elevada nos meses da entressafra, apenas 
porque não tem a capacidae de segurar o produto, tendo 
em vista a ameaça de perder até os próprios bens~ o prôprio 
maquinário, para saldar os débitos em face da cçrreção, que 
é multo violenta. Cumprimento V. Ex• e me associo à idéia 
ao apoiá-Ja com todo o meu entusiasmo. 

O SR. ESPERmiÃO AMIN- Senador Magno Bacelar, 
com·o V. Er. assinalout todos estamos assistindo a este quadro:· 
o agricultor está sendo obrigado a vender~ na prática, ·na Vida 
real, o produto por preço inferior ao preço·mínirriõ. Isso· está 
aco·ntecendo em todo o Brasil. Mas, o seu_ débito é efetiva
mente corrigido pelo mesmo parâmetro~ gue -~-everia corrigir 
o preço mfnimo. 

Então ele está sendo esfaqueado~ sangrado. com a-~is
são do Governo, porque o Governo ·sabe o que está aconte
cendo. 

Este projeto de decreto legislativo qu~ pr<?po~~ t~~· 
na verdade, um sentido jurídico -acredito qu~ ele esta JUrtdl
camente bem posto, senão não o apresentaria:--' mas tem, 
acima disso. um sentido político. -

Não basta protestar. Temos inStrumentos para obstruir 
a cobrança da TRD, que é a medida hoje utilizada para _a 
correção monetáriã noS empr-eStiriioS" Oe -crldiio rural, pelo 
simples fato de .q~e h~ .. recul'S(_)S o"!'i~~dçs ~~ _T~óur~~- _J2. se 
há recursos oriundos do Tesouro, ·se há recursos entregues 
ao setor público, como encaixe o.brigatório dos bancos jt,mto 
ao Banco Central. a regulamentação da cobr~ça da correção 
monetária, na parte dos empréstimos, que rem essa origem, 
só poderia ser feita por lei. E o que accmte~, conforme argu
mento na justificativa, oorlftodas as out~~s fo~~a:~ ~e. ad?çã~ 
da correção Irtdhetãtia ein empréstimos, que têm como ongem 
de recursos o setor público. OU seja; eu nã<?_ posso proibir· 
que o dinheiro~ que não é do Governo, seja pactuado num 
empréstimo livremente entre as partes. Ma_~ q dinheiro~ que 
tem como origern o seto-r público, esse só pode ter as cond1ções 
de correção estabelecidas por lei, pelo Congresso NacionaL 
E se o Governo o fez através de Resolução do Conselho 
Monetário do Banco Central, no meu entendimentot ele fez, 
até com certa lógica económica, mas com equívoco formal 
e legal quanto a quem tem competência para esta ins~i!ucio-
nalização. -

E em nome da obtenção da justiça e procurando,_ mais 
do que isso1 politicamente; u~a soluçá? pa~a -~~st~ problema, 
proponho este decreto leglslat!vo. Rep1to: acred1to que está 
bem assentado do ponto de vista legal, os meus nobres Pares 

vão poder analisá-lo. Do ponto de vista politico, eu não tenho 
dúvida nenhuma dc; q~e_ a projeto. de Deçreto Legislativo 
é absOlutamente pertinente. Finalizando o comentário sobre 
este assunto e fazendo um breve comentário sobre outrot 
quero assinalar aqui) em túnção de um oontato que -tive há 
pouco com os Senadores Francisco Rotlemberg e Beni V eras 
sobre a propriedade do comentário de hoje, do competente 
jornalista 1 ânio de Freitas. É sobre um outro assunto evidente
mente.. Mas .vou fazer uma citação do seu artigo publicadc 
na Folha de S. Pat:Ik;, sob o título: "Denunciou, Levou": 

Os gastos da CPI para investigar o caso Magri 
custaram aos cofres públicos muitas e muitas vezes mais 
- em vencimentos dos senadores, suas mordomías e 
na caríssima infra~estrutura - do que os US$ 30 mil 
citados por Magri. Apesar disso, a única prova existente 
contra Magri é a obtida por Cidinha, Volnei e Sed
phíco. Aliás, sem o gasto de um centavo dos cofres 
públicos. 

Se esta única prova á ilícita, como o Senador Cid 
Sab6ia de Carvalho se baseia nela para pedir o indicia
mento de Magri por corrupção? Já que o faz, está 
usando tanto ou mais do que Cidiriha, Volnei e Será
phico de "método muito utilizado nos tempos da dita· 
dura militar1

' para pedir o _indiciamento. M.as só à C<';)ra
josa Deputada Cidinha Campos o Senador Cid Sab6ia 
-d~ Carvalho considerou praticante de "comportamento 
incompatível com a democracia.~· 

Isto é, foi constituída uma Comissão Parlamentar ·cte ID
quérito- quero dizer que não subscrevi essa solicitação para 
supostamente investigar o envolvimento de autoridades em 
casos· de-.corrupção. O assunto era apenas reaquecimento de 
matéria que corria junto à- Opinião pública. Pelo que resta 
desse comentário. nenhum fato novo, nenhum dado novo 
foi acrescenta"do àquilo que todos já sabiam. Com um d!:!talhe; 
mesJ!lo considerando excessivamente pesadas as colocações 
do jornalista Jânio de Freitas a respeito do Senado, tenho 
qu~ reconhecer que foram mobilizados recursos· para não 
acr~.~~ntar absoiutamt:nte nada ao_ que já se saJ.;!a._ Tal~ez: 
para satisfazer~-algum interesse politico, Não foi acre-~ntad,o_ 
nada!_O Congresso, na minha opinião~ foi engajado nul'fl esfor~ 
ço polícial malsucedido porque a existência dessa CPI, repito~ 
nada acrescentou àquilo que já era divulgado. Tomamo-nos 
alvos; a Casa se transforma em alvo da crítica que até pode 
exagerar n? seu_.conteúdo, mas é correta no seu sentido. 

· Que istO sirva cte advertência a todos nós, diante da fúria 
para instituir CPI. 

As propostas de constituiÇão de CPI se fazem~ aq~i no 
Congresso Nacional, como um todo, com uma generostd~~ 
e uma fertilidade assustadora. A conseqüência, muitas vezes, 
pode ser a legítima cobrança da imprensa e da sociedade 
aos anúncios que fazemos de que vamos apurar. E a inconse~ 
qüência desses anúncioS~ como esta CPI e~tá a mostrar, é 
uma advertência que recebo com muita humHdade e creio 
que todos nós devem95 analisar antes de assinar pedidos de 
constituiçãO de CPI que, no final, se superpõem e~ o que 
é o pior. não acrescentam nada de substancial ao processo 
legislativo ou ao cumprimento das atribuições do Congresso 
NacionaL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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,DOÇUMENTOA QUESEREFEREOSR. ES
PERIDIAO AMIN, EM SEU DISCURSO. 

Verbas Federais 

GOVERNADORES TERÃO 
RECURSOS, DIZ COLLOR 

Liberação ocorre um dia após 
aprovação do mínimo 

Folha de S. Paulo - 8-5-92 

Janlo de Freitas 
Da Sueursal de Brasilia 

Denunciou, levou 
Está cumprida a regra: a CP! dita da corrupção, do Seria

do, aplica censura pública ã deputada Cidinha Campos e pede 
o indiciamentô criminal dos procuradores Volnei A vila e Ed:: 
gard Seráphico, pela revelação de que Antonio Rogério Ma· 
gri, de viva voz: e por espontânea vontade, confessou ter sido 
subornado e tentou corromper o primeiró daqueles procu~ 
radores. _ . 

Pedido também o índiciamento de Magri, foi sobre os 
três denunciadores, no entanto, que recaiu a fúria do relator 
da CPI, senador Cid Sabóia de Carvalho, peemedebista do 
Ceará: ~'A forma como a fita fo'i gravada baseouRse na fraude, 
na traição e no modo enganoso da ditadura militar para obten
ção de provas". Da! Cid Sabóia de Carvalho conclui que os 
três apresentaram contra Magri uma "prova ilícita" e a depu~ 
tada Cidinha Campos, por incentivadora das confissões de 
Magri "teve um ~omportamento incompatível com a demo~ 
cracia1~. 

Os ga~tos da CPI para investigar o caso Magri custaram 
aos c_ofres públicos muítas e muitas vezes mais - em -venci~ 
mentos dos senadores, suas mordomías e na caríssima infra-es
trutura - do que os US$30 mil citados por Magri. Apesar 
disso, a úniéa prova existente contra Magri é a obtida por 
Cidinha, Volnei e Seráphico. Aliás, sem o gasto de um centavo 
dos cofres públicos. 

Se esta única prova é ilícita, comó o Senador Cid Sabóia 
de Carvalho se baseia nela para pedir o iridiciamentO de Magri 
por corrupção? Já que o faz, está usando tanto ou mais do 
que Cidinba, Volnei e Seráphico de ''método muito utilizado 
nos tempos da ditadura militar" para pedir o i1ldiciamento. 
Mas só à corajosa deputada Cidinha Campos o seiiador Cid 
Sabóia de Carvalho considerou praticante de '"comportamento 
incompatível com a democraciaH. 

Muito livres 

A Assembléia Legislativa da Bahia suspendeu a imunidae 
da deputada Maria José (ex-PC do B, hoje PT), para que 
responda a processo movido pelo governador Antônio Carlos 
Magalhães, ao qual fez acusações públicas de enriquecimento 
ilícito. . . . .. . . 

A votação foi secre~~ rifas não com céd_ula entregu~ pela 
Mesa., na hora, a cada deputado que se dirigisSe à urna. EleS.
já a traziam consigo. Os ·39 governistas votaram contra tytaria 
José. Explicação corrente na As5et!>bléia: as Cédula,s deles 
receberam marcas quase imperceptíveis, para posteriôf :identi
ficação de quem votasse contra a orientação do govemadQr. 
Os 39 preferiram ficar !Sén!i:ís de retaliação. 

O presidente Fernando Collor de Mello e o ministro da 
Economia. Marcx1ío Marques Moreira. prometeram ontem 
ao governador de São Paulo, Luiz Antôoio Fleury Filho,' que 
o governo ado tará medidas para compensar a recessão, Fleury 
disse que, nos próximos dias~ o governo federal libera recursos 
aos Estad_os para financiar a construção de casas populares. 

O sinal verde do presidente a essas reivip.dicações acon
tece um dia após a votação do salário mínimo na Câmara, 
qtiándo Collor precisou do apoio dos governadores para derru· 
bar o reajuste bimestraL Fleury recebeu a notícia d~ medidas 
para compensa a recessão mesmo não tendp apoiado a quadri~ 
mestralidade e depois de ter anunciado que iria pagâr no 
Estado um salário mínimo de Cr$280 mil. 

O governador defendeu a permanência de Marcílio no 
ministério. '"Posso até ter as minhas discordâncias cOm a políM 
tica económica interna:; mas de fonna alguma defendi a~~da 
do ministro Marcllio". Fleury liderou há duas semanas, junto 
com o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, o 
coro de reclamações dos governadores contra a política econô· 
mj.ca_re~i:va, 

O porta-voz da Presidência, Pedro Luiz Rodrigues, expli
cou que algumas medidas compensatórias contra a recessão 
já estão sendo colocadas em prática, como exemplo, citou 
o subsídio ao ctédito rural e o estimulo às exportações. 

Fleury disse ai1lda que as empresas estatais de São Paulo 
voltarão a recolher o Finsocial junto aos cofres federais a 
partir deste mês. A dívida das estatais é de cerca de Cr$150,5 
bilhões. 

COMPARECEM MAIS OS SRS: SENADORES:" 
Amazo!lino Mendes- César Dias - Cid Sabóia de Car

valho -Coutinho Jorge- Dirceu Carneiro- Elcio Álvares 
- Esperidião Amin -Guilherme Palmeira- Hydekel Frei
tas -João .Calmon - José Sarney - Jutaby Magalhães -
Lavoisier Maia - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor · 
Maurício Corrêa - Meira Filho - Nelson Carneiro - Ney 
Maranhão. · · 

O SR. !"RESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Imnl: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
No 125-COMPLEMENT AR 

(Em regime de urgênciat nos tennos do art. 336, 
c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno únicot do Projeto de Lei da 
Câmara n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na 
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas 
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 
da Constituição Federal. 

Pareceres~ proferidos em Plenário. Relator: Sena
dor Meira Filho. 

-1" pronunclâmento: favorável :ao_ Projeto; 
- 2"' pronunciamento: favo~:áve_l à_Emend~ c,\e Ple-

ná(io. ___________ _ 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissâo de Assuntos Econômieôs.) , 
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(Dcpe.....,do.d<; vetaçã;,,de. R~íiatC.iiõ n• 245, de 
1992, de extinção da urgência.) 

. Nos termos 510 disposto no art. 168do Regimento Interoo, 
a matéria sairá da Ordem do Dia retomando na sessão de 
segunda-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Item :!,;, 
Discussão, em turno únito, da red,a.ç~o.fmál ( ofere

cida pela Comissão Diretora em seú Parecer n• 101, 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 15 de 
1988.\n' 20188, na Câlitara dos ·Depútados), que aprova 
o texto da Convenção n• 154, da Organização Interna· 
cional do Trabalho - OIT, sobre o incentivo à nego
ciação coletiva, adotada em Genebra, em 1981 1 durante 
a 67• Reunião da Conferência Internacional do traba
Ibo. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é considerada rlef'mitivamerlte aprov3.da, nos 
termos do disposto no art. 324 do Regimenro Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a seguinte redação final aprovada: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• IS, de 1988 (n• 20, de 1988, na Clbnara dos Depu· 
tados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tel'
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, Presidante 
do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1992 

Aprova o texto da Convenção 11' 154, da Organl· 
zação IntertHK:kmal do Trabalho - OIT, sobre ID<!en· 
tivo à aegociação eolellva, adotada em Genebra, em 
1981, dnrante a 67• Renuliio da Cooferêtlcla Interna· 
cional do Trabalho. 

Art. I• É aprovado o texto da Convenção n' 154, da 
Organização Internacional do Trabalho.-. 01'1:, sobre o incen
tivo à negociação coletiva, adotada Cll1 Genebra, em 1981, 
durante a 67• Reunião da Conferência Internacional do Tra~ 
balho. 

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

·O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Item 3: 
Di.sctJsSãO, éin turÍlO único, da redaçáo final (ofere

cida pela Comissão Diretora em seU Parecer n9 100~ 
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 11 de 
1992 (ri' 110/91, na Câmara dos Deputados), que apro· 
va o texto do Protocolo substitutivo do Ardgo VI do 
Aeordo Coltural de 23 de setembro de 1964, celebrado 
entre o GóvernO' da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República do Senegal, em Brasília, 
em 14 de fevereiro de 1984. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas, 

a redação final é conSiderada definitivamente aprovada) nos 
termos do disposto do art. 324, do Regimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

É a se~Ulnte a redação final aprovada: 

Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislativo 
w 11, de 1992 (11' 110, de 1991, na Câmara dos DepU· 
lados). 

Faço saber que o Congresso-Nacional aprovou, nos ter~ 
mos do art. 49, inciso I~ da Constituição, e eu, Presidente 

1 do Sena~o Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1992 

Aprova o texto do Pruloeolo Substltotivo do art: 
VI do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1%4, 
celebrado entre o G<>verno da RepúbHca Federativa do 
BrasH e o G<>verioo da República da Senegal, em Brasllla, 
em 14 de fevereiro de 1984. 

Art. 1' É aprovado o textO do Protoloeo Substitutivo 
do art. VI do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1964, 

· celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da Repúbliea do Senegal, em Brasília, em .14 
de fevereiro da 1984.. · 

Parágrafo únioo. Estão sujeitos à aprovação do Con
gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do_ presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes comple
mentares que~ nos termos do an. 49, inciso I da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao · 
património nacional. 

Art. 2• liste decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Esgotada a 
matéria eonstante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 
Com a palavra o nobre Senador Francisco Rollemberg. 

o SR. FRA.li!CISCo ROLLI1:MBERG (PFL .:.:.. SE. -Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na década de 40, quando na minha 
Cidade Laranjciras, no Estado de Sergipe, passava as tardes 
na minha casa, a tremer de frio, queimar de febre, a suar 
demais, acometido pela maleita, chegava: à minb~ cidade o 
rádio, aquela importante aquisição tecnológiea que eonseguia 
adentrar o interior de Sergipe, já que teria sofrido uma inova
ção excepcional, podendo ser usado nos recantos onde não 

·houveSSe luz elétrica, servido pÔr pesadas baterias. 
Nessas tardes tomava eu conhecimento dos movimentos 

que se sucediam na Europa. As investidas das tropas alemãos 
com seus ataques relâmpagos, bliizrieg; a ocupação da Alema
nha, a ocupação da Polónia e os avanços das tropas de elite 
que o Cíihrer comandava na tentativa de ocupar o mundo 
moderno, a Europa da sua época. 

Naquela ocasião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, come-
cei a conversar sobre guerra, eu tinha aproximadamente 10 
anos. Na minha cidade natal, havia um artesão, um homem 
que fazia brinquedos, que não podia ter um rãdio, e freqüen
tava as casas as poucas causas - para varar a madrugada 
acompanhando as notícias da guerra. No dia seguinte. invaria.:. 
velmente~ eu comparecia à tenda do Sr. Messias, que era 
gennanófilo convicto, para que me descrevesse os avanços 
da tropa e falasse da inúnente vitória da Alemanha nazista 
ante os seus países vizinhos. ' 

E quase germanófilo ficava eu, se não comçaçasse:m os 
afundamentos de navios nas costas de ai a 
Ara~ju, hoje., encontra numa das 
tério dos náufragos. Lá foram Baependi, 
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e outros tantos navíos; as belas praias de Segipe amanbedam 
ocupadas por cadáveres~ muitos deles putrefatos, outros tantos 
:mutilados por peixes e mariscos e que era sepultados em valas 
comuns,cavadas por tratores. 
~-Lá estão os túmulos daqucleS-b!3Sfie~-qn~--~~rrerartÍ 

pelos bcrmbardeiost pelos afundamentos_ do e_ixo, anónimos~ 
sem 9,_ue ninguém lhes saiba dizer o nome~ qu~m foi. quem 
jaz ali. Muitos deles~ Conseguiram salvar-se~ Um deles, foi 
o meu amigo na juventude, Heifor TeUês. Heitor Telles na
dou; nadou e trouxe uma sua filha. Escaparam. O seu navio 
foi bombardeado e afundado tão perto da costa que, até bem 
pouco tempo, na maré baíxa, aviStávamos o-casco. Na m'ai:'é 
alta.!-o seu ~!!~~Lfl:~_a __ ~~t!va à !~~cle. 

Na minha cidade natal, três jovens foram escollúdos para 
a Força Expedicionária Brasileira, FEB. Um estudante da 
minha cidade, que Já não residia, foi como voluntário, Eu 
me recordo então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que no 
dia 8 de maio estava eu em companhia de meu pai) na sua 
pequena loja, quando aparece uma figufâ interessantíssima: 
Sr. Manoei, marido de Aninha, homem do mato, daqueles 
que vinham para a feira aos sábados; "éa.Valgando o seu jumen
to, com a sua senhora a pé, atrás, carreganao a sua cesta 
imensa ê que voltava~ à tarde, dentro da sua imponéncia-, 
inontado em seu cavalo, e a sua senhora com a cesta na cabeça. 
atrás, acompanhando, para conversar com meu pai. Disse:: 
- '7binho, eu soube que a guerra acabou. Meu ftlho agora 
vai voltar) mas estou preOOlpadoz será que virá? Essa~eutopa~ 
tão longe, assim, é mais longe do que a Bahill? E fiquei perple
xo em ver aquele senhor tão preocupado da distância, que 
imaginava a Europa não tão distante quanto a próxima Salva
dor. E o seu filho não voltou.' Foi U1P dos poucos desaparecidos 
na li Gra~de Guerra. 

longo dos tempos. não se sabe por qual razão. tem fugido, 
de modo quase generalizado, à sua tarefa de informar oom 
o mínimo de precisão acerca da configuração do nosso passado 
~a~ :repercussões havidas no_ presente. O_ensino da História~ 
nesse aspecto, é bastante eloqüente. 

Tudo é feito de forma estanque, quando os segmentos 
passam a se constituir em compartimentos {solados~ sem que 
se coadunem de modQ a de conferir n necessária linearidade 
aos aCOntecimentos--e à sucessão dos fatos. ~ 

-Nos dias de boje~ -os livros didáticos de primeirO grau· 
pelo menos tangenciam a essência da realidade histó-rica, ofe~ 
recendo elementos de reflexão e possibilitando um infcio de 
aprofundamento das questões. Descoúhece-set no entanto, 
o-papel do professor nesse processo. que exige sua presença 
marc~nte como orde!la~o!_ das questões suscitadas. . ~ ·-- , .. 

A esse respeito~ por exemplo, muito pouco é oferecido 
ao aluno e, de resto. à sociedade, quanto ao envolvimento 
da raiz política que deu origem ~ ideologias. às desavenças 
territoriais, à formação de hegemonias e a tantos outros- acon~ 
tecimentos que não -raro desencadearam convulsões e flagelos, 
como __ também possibilitaram a paz e o entendimento. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores, comemora-se. nesta sexta
feira. a assinatura do armistfciõ que pôs fiin à Segunda Grande 

.Guerra. 
Já se vão quase cinco décadas quando o chefe do Estado

Maior alemão assinava~ em Rein~, na Ftáhç-a; o·documento 
de rendição incondicional do III Reinh. 

Para quem· pode. aSsiStir·à ·crise do golfo pérsico pela. 
televisão, os' acontecimentos daquele 8 de maio de 1945 com 
certeza tinham tudo para sugerir uma realidade secundária, 

O Zacarias chegou a Sergipe, desfilou de carro aberto 
passando por Laranjeiras. Tóda a cidade o ovacirmou. Foi .. · 
para ver Zacarias, o herói da guerra. Foi para ver Zaearlás, 
que se dizia que veio com uma perna com platina, que tivera 

. As fal_11osas bombas V-8 da aviação alet.J.lã se_ rep_r_o~u~ 
ziraffi ein míssCis singulares, capazes de_ ocasionar um efeit~ 
destruidor correspondente a talvez dezenas daqueles arrefatos, 
com precisão milimétrica. A!:i es_tratégias _de ataque geradas 
em ~uttkeres foram substituídas pelos recursos da informátic-a 
engendrados em gabinetes refrigerados~_A Câmru:a~ transfor
mou na extensão imediata do olho nu-._ O saciiffciQ humano 
fora, enfím, reduzidO: pela manipulação da tecnologia de con-

o rosto recomposto._ E Zacarias desfila fardado, cheio de me:
dalhas, faltando uma parte de sua mandíbula, coxo, herói 
até chegar à sua cidade. Clegou Xavier. era preto~ ninguém 
o homenageou. Não sei se foi por isso. Chegou Valença. 
este falou um pouco; Xavfef 'não fa)ou nada da guerra até 
morrer. Valença disse: - "Fui do Batalhão de Sapadores. 
- Assisti um companheiro meu voar nos ares por ter pisado 
numa bomba. 

Não conversou_ mais sobe<? a guerra, Faleceu nuni hospi~ 
tal, piromaníacot tendo incendiado "n" vezes ~ casa erri que 
morou, os leitos que usou nos hospitais psiquiátriCOS: 

Sr. Presidente, Srs. Senadores rememoro esses fatos e 
llies conto essas histórias da f{istória, partindo do singular 
para o plural, para tentar registrar, hoje, a vitória das Forças 
Armadas que combateram o Eixo, nas quais se incluía as 
tropas brasileiras. 

Sr. Pt"c$ídente~ Srs. Senadores, é comum ouvír~se que 
a memória d_o brasiJ~iro é curt_a. . _ 

Folclore à parte, existe um fundo da maior veracid~de_ 
escondido por detrás dessa afirmação. Não que a memória 
do nosso povo seja desprivilegiada por mecanismo próprio 
de alienação em tomo das coisas que efetivamente lhe digam 
respeito enquanto coletividade, mas sim por mera deficiência 
de deter:minados_m,e:andro_s da informação, nem sempre carac
terizados pela eficiência e peJa profundidade. -

Estou me referindo particularmente à Escola, elemento 
primordial na formação da integraliÇ-ade do homem~ que, ao 

trole remoto. · 
Essa nova feiçã~ de gue~-a teria cauSãdo, cofio causou 

. a nós contemporâneos~ profundo abalo na concepção bélica 
dos comandant~& de bá cinqúenta anos. 

Em realidade, se o sucesso dos confrontos atuais pode 
ser medido à distância. em telas de vfdeo e por meio de réguas 
de cálculo cibernéticas, naquela épcx:a a participação efetiva 
do &er humano era vitaL Antes, envolviam~se, com muito 
maior intensidade, vidas; hoje, privilegia~se a eficiência do 
armamento em si, autoguiado em seu anonimato. 

Por isso, se ãs-guetrrunn:odernas trazem muito ntais des-
truição humana ou material 1 na década de quarenta, por para
doxal que seja, ela era maís cruel, porque os homens efetiva
ment:e se matavam, ao passo que hoje a percepção é a de 

--~que-são os ar(efatos que os destroe~, com toda sua pretensa. 
·impessoalidade. 

Desse modo. Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo tra~ 
zer a este Plenário a evocação do 8 de maio. 
~ A vitória brasileira na Itália foi efetivaniente a vitória 
do soldado brasileiro, com toda sua bravura; destemor e pre~ 
paro, conseguida no campo de batalha. Esse mesmO soldado 
de um contingente de mais de 15 mil combatentes~ dos quais 
451 perderam suas vidas e 1.145 se aeídentaram. Dentre 58 
que se extravi~, 35 foram aprisionados pelos alemães. 
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, Em contrapartida, a tropa brasileira fez mais de 20 mil 
prisioneiros, sendo 892 oficiais e dois generais. Tudo isso, 
desde o recebimento de sua primeira missão de combate, 
no dia 13 de setembro de 1944, até a rendição finaL Foram 
8 nieses de batalha, em nome de mais um elemento de análise 
que pretendo nesta hora trazer à consideração, 

Deveras, se compreendermos que as disputas modernas, 
pós-guerra fria, vênl trazendo em si um forte ingrediente de 
natureza econômica1 naqUela épocay o princípio ideológico 
pareceu preponderar. 

Recentemente, o que representou a Guerra da Coréia 
ou do Vietnã senão a tentativa de se preservarem mercados 
de livre iniCiatiVa naquela parte do continente asiático?_ A 
luta ideológica entre a democracia e o socialismo ali travada 
serviu apenas co-mo ponto de referência adjetivo às razões 
comerciais subjacentes ao ato de guerra. _ . 

A ofensiva dos inícios do ano passado contra o Iraque 
nada mais foi que retomar um território estratégico -nO$ camí~ 
nhos do petróleo. A de~~ada da ditadura ;:Is;_ ;Hussein signi~ 
fu:ou muito pouco na mobilização das tropas. Tánto é que 
ele permanece até hoje governando o seu pafs, reconquistado 
o território kuwaitiano e reduzido o poder ofensivo do Iraque. 

A Segunda Guerra Mundial, bem ao contrário, foi trava~ 
da sob o primado da democracia sobre o totalitarismo repré· 
sentado pelo nazi-fascismo~ Seu principal ingrediente foi, sem 
sombra de dúvida, o anseio pe!a liberdade", o temor pela escra~ 
vidão. Tudo isso estimulou qu_e i_deQlQgias tão díspares. como 
o capitalismo representado _pelos ante-~anos1 ingleses e fran~ 
ceses~ e o comu:nismo soViétiCo estivessem de niãos dadas 
em aliança, somente rompida pelo ~ã de se atingir a hege
monia, 

A participação do soldado brasileiro na campanha da 
FEB e a espetac:uiar vitória de nOssos prãcinhas., especialmente 
nos e.:tmpos -de Montese e Monte Castelo~ tiveram um signifi~ 
cado muito mais el~üente do que relatam. os. livros didáticos. 
Foi ã vitória '"do c.Orpo~a~cotpo, da coragem, do desprendi
mento, em nome da liberdade de ~r e de vir, de pensar e 
de agir, de fazer e de se exprimir. 

Quando me referi à crueza daqueles combates, e_m com.: 
paração com a friez.ã das sensações" da guerra moderna, não 
o fiz com pouca cortVíéÇão. Daí o heroismo dos nossos solda~ 
dos, similar mcsmoao·dos part.isaus_quando viram seu territó· 
rio comprometido. A grande diferença é que, enquanto fomos 
em busca da luta, os franceses ~echaçavam uma_ínvasão que 
seus exércitos não haviam conseguido evitar. 

O Sr. João Calmon- Permite V, Ex• um aparte, nobre 
Senacior Francisco Rollemberg? 

O SR, FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço V, EX" 
com muito prazer, nobre Senador João Calmon. 

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Francisco Rollem
berg, desejo felicitá-lo, bem como a alguns outros Srs. Senado
res, pela sua magnífica oração, que demonstra a sua vocação 
para prega:ção no deserto. Nesta sexta-feira~ com apenas qua
tro Senadores presentes, V. EX" estª- proferindo um discurso 
da maior significação~ que se Seguiu ao pronuriciainento cora
joso do Senador Esperidião Amin, que também fez revelaçóes 
da maior importância~ sem Se deixar vencer por qualquer 
desânimo em face de um plenário quase vazio. Ergue-se a 
sua voz neste momento~ exaltando a colaboração brasileira 
na Segunda Guerra Mundial. Temos apenas a acentuar que, 
depois desse acontecimento, que V. Ex~ está focalizando COIP
detalhes muito significativos, provavelmente como subpro-

duto dele, o mundo assistiu recentemente a uma das maíores 
revoluções da História da humanidade, que foi a derrocada 
do comunismo na União Soviética. Ainda _ontem, na Comissão 
Parlamentar de Inquérito :sobre a crise da. universidade brasi
leira, o eminente Deputado Florestan Fernandes declarou a 
certa altura: "O socialismo não morreu. e a educação está 
viva". Aproveitei a oportunidade para concordar com o emi~ 
nente mestre spbre a sua afirmação de que o socialismo não 
mótreu, poique ainda há, nes-te planeta. alguns países socia
listas. Quanto à educação, que tem em V. Ex~ um dos mais 
intrépidos e perseverantes defensores~ diria qce ela não pode 
ser considerada viva em toda a sua plenítude, porque ela 
está exangue, em virtude da insuficiência de verba~, que pro-.. 
voca uma crise sem precedentes em todos os níveís de ensino, 
priDcipalmente na área da universidade, onde V. EX' pontifica 
coino um mestte admirável. Muito obrigado~ --

.O SR. FRANCISCO RÓLLEMBERG - Agradeço ao 
emínente Senador João Calmori as palavras de apoio e de 
afeto para com este seu colega e a análise percudente que 
faz do meu pronunciamento. 

"Mas, Senador J ôão Calmou, se ousei ocupar a tribuna 
neste instante foi porque esta Casa tem, no seu p-lenário, 
Senadores Como V. E r. como o Senador Magno Bacelar, 
como o Senador Esperidião Amin. É uma Casa que está muito 
densa em representatividade. São homens inteligentes, cultos, 
preparados, homens que viveram e estão vívendo os seus 
ideais. 

V. E~ é o próprio retrato da educação brasileira. Não 
se pode falar em educação brasileira sem se falar em João 
Calmon, no Senador Calmo o que fez a Lei CalriiQ-n_,_ que obri~ 
gou o Governo a investir mais em educação: um prosélito 
da educação, que vive a percorrer o nosso País, conferen~ 
ciando nas universidades, nas academias. Em todos os lugares 
onde lhe ê permitido usar a palavra, V. Ex• está presente 
e se volta para o tema que é o motivo principal da sua luta 
política: a educação. V. Exl tem razão ao apoiar o eminente 
Deputado Florestan Fernandes. A educação está viva, e o 
socialismo ainda existe. 

· Permita~me lembrar um velho professor meu de latim 
que; ensinando História, perguntava sempre~ como se- d_eu 
a queda do Império Romano? E os alunos escreviam laudas 
e laudas tentando justificar esse acontecimento histórico. Ele, 
já na sua velhice, não suportando mais conigtr aquelas prova$ 
tão longas~ mas também não querendo retirar essa e outras 
perguntas das suas provas, decidiu oferecer aos seus alunos 
respostas padronizadas. E, no que diz respeito à qu-eda do 
lmpério Romano, disse~lbes: respondam-me simplesmente is· 
to: menos violenta do que se esperava. -

---Então~ eu diria que~ a que~a da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas foi menos violenta do que se esperava; 
agora, a sua desagregação tem sido uma sucessão de guerras 
regio·nais local;-_, tdas, co~ fuzilant~nto de.presidentes, desti
tuiÇões, iocêmltos de capitais. Vê V, EX" o vulci!o sobre o 
qual se sentou o marxismo~leninismo por esse longo período 
de mais de 70 anos, 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, esses aspectos merecem 
ser meditados, A participação brasileira precisa ser melbor 
visualizada em todo o contexto no qual emergiu. , 

As conseqüênci~s dessa partidpaçã.o, sentiu-as toda a hu~ 
manidade, sentiram·nas todos os brasileiros. Lá fora, djzi~ 

. inaiwse o tOtalitarismo nazi~fàscista'; aqui, a ditadura Vargas 
encontrava seu fim. - · 
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As comemorações do_ 8 de maio devem~ sem qualquer 
receio~ encarar objetivamente essa lógica. O Brasil tem passa~ 
do desperoobido ao restQ do mundo, em que pese todo seu 
potencial e toda sua pujarrça·. Impossível admitir~se qUe esse 
l'D:esmo desprezo se oficialize junto a nossa gente. Não se 
trata de ufanismo cego) nem de crença· despropositada, mas 
sim a expressão do mais siricef(f respeito pela História de 
que haver~mos sempre de fazer parte destacada no contexto 
das nações. 

Era este o tegistro que eu queria fazér nesfa malihã, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

Muito obrigado aos Srs. Senadores que tiveram a paciên
cia de~ com suas presenças, honrar-me e oUVír:..me:·nesre·pro-
nunciamento singelo, mas no qual pretendi extrair de dentro 
do meu coração as homenagens mais sentidas às nossas Forças 
Arm~das e a sua atuação na S~gunda Guerra MundiaL 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DURANTE O DISCURSO DO SR. FRANCISCO 
ROLLEMJJERG,~ O SR. JONAS PIN}JEIRO, DEI
XA A CADEIRA DA PRESIDtNCLA, QUE t OCU· 
PADA PELO SR. ESPERIDIÃO AMIN. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Senador~ 
FrandsC:ó'Róllcn\berg, não tendo podido aparteá*lo por estar 
neste momento ocupando a Presidência dos trabalhos~ desejo, 
em meu nome e em nome da Mesa? que no momento repre
sento, associar-me especialmente à porção do belíssimo pro
nunciamento de V~ Er que enaltece a participação das Forças 
Armadas do Brasil na Segunda Guerra Mundial, portanto, 
a FEB e todos aqueles que forneceram à Marinha Mercante, 
por exemplo1 nos portos brasileiros, nos aeroportos civis e 
militares, a infra-estrutura e os~ s~rviços qu·e·--permitiram a 
participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Todo 
esse esforço nacional deve ser enaltecido pelo Congresso, e 
V. Er o fez da maneira mais pertinente, no dia em que 
se comemora o transcurso do 47~ aniver~átio do encerr~mento 
das hostilidades da Segunda Guerra MundiaL 

Nossos çumprimentos a V. Ei• portanto. 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBEI!,G- Muito obJigado. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidilio Amin) - Concedo a 
palavra ao nobre Senado_rJoão Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON (P'MDB - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
criatividade e persistência. Essas têm sido as duas armas, alia
das a inegável competência, que o Ministro da Saúde Adib 
Jatene tem empregado com êXito para contornar a terrível 
falta de recursos que atinge o setor no E'f!fS. Em excelente 
entrevista à revista Veja desta semana,. o ministro fez um 
diagnóstico preciso da Saúde no Brasil e mostrou como vem 
conse_guindo superar C!S obstácU:_los com que se defronta. 

E desnecessáriO est~p_P-ermo~nos rio eXame da heránça 
recebida pelo Ministro Jatene. À parte as irregularidades, 
ele encontrou um grave problema d~ receita, como resul!ado 
de uma polêmica legal a respeito da principal fonte de recursos 
para seu Ministério, ó FinsociáL De acordo com os cálculos 
do próprio Jatene, o Fin$odal responde por 43% dos 28 tri
lhões de cruzeiros que compõem o orçamento previsto para 
o setor neste ano~ __ _ _ ___ _ --- - - . 

Estando o assunto snb judtce, a saída en-contràd.a pelo 
ministro foi Convencer os Segmentos empresariais envólvidos 
na questão a voltarem a recolher as contrlb~.:~lÇões soCiaiS ~m -

demanda. Usando dos fortes argumentos ~e que dispunha 
e, principalmente, da firmeza de suas convicções, consegUiu 
dobrar_ a lógica dos empresárioS e restabelecer o fluxo de 
recursos. Por exemplo, os maiores bancos do País que, sozi
nhos, respondem por mais de 1 trilhâo de cruzeiros do Finso
cial~ retomaram os pagamentos. 

Essa criatiVidade pode ser encontrada, felizmente, em 
oüfiãs áreas do Governo, embora nãç muitas 1 que também 
se debatem com~ a falta de recursos. E o caso do Ministériq 
da Educação, onde o eminente professor José Goldemberg, 
com a com~tên~a e a criatividade que ninguém lhe nega, 
v~ consegumdo realizar excelente trabalho, graças à eficiên
cia- na a1ocação de verbas e a perspicáci"a para obtê-las nas 
fontes em 'que se encontram disponíveis. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. EX' um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOÃO.CALMON- Com o maior pra:te:r, concedo 
o -aparte ao nobre Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magoo Bacelar- Nobre Senador João Catmon, 
realmente, às sextas-feiras têm se caracterizado, embora com 
a ausência de alguns Senadores no plenário, como o dia dos. 
melhores pronunciamentos que temos ouvido ne~ta, CâSi.-v_. 
Ex~ traz ao conhecimento da_ Casa os progressos que tem 
alcançado o Ministro Adib Ja~ne, hQ_mem que deveria o País 
aproveitar sua presença no Ministério peTa força e ~éredibi
lidade de que dispõe, para mostrar que pode vencer a crise 
com criatividade e com credibilidade. Lamentável, ainda, que 
na área do Ministério da Saúde, o Ministro, que já conta 
com o apoio de empresários, não venha contando coín algum; 
~gmentos da classe política. Airida há contra o Min-istro __ o· 
famoso "partido das OIH" - Ordem de Internação Hospi
talar. As fraudes Qesse campo superam, em muito- porque 
é uma sangria diária nos cofres da Previdêncià, nos coítes 
da Saúde - os escândalos verificados e apurados no fim do 
ano passado, que envolveram até Juízes de Direito e gtaride 
número de funcionários do INSS. Aproveito a locução de 
V. Ex• para fazer um apelo a que todos contribuam_ para 
que o MinistériO da Saúde encontre a solução para os seus 
problemas, evitando as fraudes. Há poucos dias, tive a oportu
nidade de dizer ao Ministro que Uili bó'SJ?ital do interior do 
Maranhão recebe mais recursos do INSS do que a Santa Casa 
de MiseriCórdia de São Paulo, quer dí:zer ~ fatos desse tipo 
precisam ser corrigidos, precisam ser policiados, para que 
os recursos sejam bem aplicados~ Com relação a educação, 
além de prestar homenagem a V. EX*, faço~o, também, ao 
Ministro, que é um homem que merece o nosso respeito. 
Agradeço a V. Ex• pela oportunidade. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. EX', 
nobre Senador Magno Bacelar, por sua preciosa contribuição 
a este pronunciamento. 

Devo aproveitar a oportunidade, para fazer um rápido 
comentário sobre a exposição magnífica que O Ministro Adib 
Jatene apresentou à 05missão de Assuntos SociaíS, sobre a 
Presidência de nosso nobre Colega Almir Gabriel. 

A sua dissertação foi tão~ profunda, tão magistral, tão 
abrangente que me !Senti no dever, na hora de fazer uma 
inten:e~çã~l __ d.e pt\)Clamar - e não sou muito pródigo em 
elogios - que não acabávamOs de ouvir o pronunciamento 
de _um Ministro da Saúde, mas um pronunciamento de um 
estadista, com coragem. objetividade e patriotismo. 

' - '• ""'' ' : - - - -~ 
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Os obstáculos a essa tarefa, enfrentadOs por Ministros 
como Adib Jatene e José Goldemberg, não'podem ser subesti~ 
mados. 

Na antológica entrevista na revista Vejá, desta -selnãna, 
o Ministro Adib Jatene dá um quadro entristecedor. Demons· 
tra-_cabalmente em que medida o Brasil eVoluiu em-Obras 
físiCas rias ·áreas da saúde, comunicações; energia e- tranS· 
portes, sem que o mesmo grau de desenvolvimento a}Ç_ançasse 
a área social. 

Disse o Ministro Adib Jatene: "Boa pài-te _do ]:)Iân~ja· 
mento público no País não é feita peloS governoir mas pelas 
empreiteiras, a administração pública recebe -pacOteS--que in~ 
cluem até o financiamento n. Após sua conçlusá9, porén'i~ o 
mesmo impulso não àlcança sua ·efetiva utilização para manu
tenção, por exemplo, de hospitais. 

O Sr. Franclsro Rollemberg- Permite'me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Com muito prazer e com 
muita honra. 

O Sr. Francisco Rollomberg- Eminente. Senador João 
Galmon, o Presidente Collor agiu com muita. justeza, com 
muita sapiência quando levou ao Ministério da Saúde um 
homem que está acima do próprio Ministéfio 1 que é o pro~ 
fessor Adib Jatene. Somente um homem com as suas. qualida~ 
des~ com a sua respeitabilidade~ com o· conceito que goza 
no ~aís poderia ter a coragem de fazer essas denúncias. Porque 
é um homem acima de qualquer suspeita, e isso tem demons
trado pela sua vida afora no exercício de funções públicas 
que assumíu, e no exercício diutumo da sua profissão. S. 
Ex; foi muito corajoso e fez muito bem quando declarou aquilo 
que todos nós já sabíamos nesta Casa .~ Mo tínhamos como 
coibir: que o orçamento da nação era feitol"'los empreiteiros. 
E, em sendo feito pelos empreiteiros, os Ministérios estavam 
a eles submetidos. 

Vou Jhes contar um fato muito interessante. Um Gover~ 
nador que está com o hospital do Estado em crise, me dísse: 
vou ampliar o hospital. Então, respondi que Os médicos eSta~ 
vam pedindo demissão, os leitos desativados, nãq havia serin~ 
ga, agulha, esparadrapo~ mertiolate, material de primeiríssima 
linha para atendimento ambulatoriaL Como é que o senhor 
pretende aumentar? Ele respondeu~me: ''É que já está no 
orçamento, já f-ízeral!l para mim e_nii'o votJ perder esse dinhei
ro". Afumou elé. Em outra cidade do meu Estado vi um 
hospital da melhor qualificação. ser destruído a tratores, por· 
que fora construído outro ~a outra facção que na época ven~ 
cera as eleições. Ora, Sr. Senador, realmente. o desperdício 
na área da saúde e em outras áreas têm sido imenso. O Minis-
tro Adib latene disse muito beín que o orçamento- é coman~ 
dado pelas empreiteiras. que nos criain necessidades. Chegam 
e nos pr<>J?Õeítl fazer um hospital de alta qualificação com 
200, 300 le1tos. Formidável. Dizem que já estão com o projeto 
pronto e é SÓ indicar e pedir. E quem mantém esses hospitais? 
Onde vamos encontrar condições de manter esses monstren~ 
gos, se ençontramos ainda_ uma resistência muito grande à 
inteiforiZação do médico no Brasil, apesar das inúmeras esco
s nossos Estados estarem falidos, do Inamps, que é o grande 
fiador de saúde no País, estar arrecadando_menos, E. so_me~se 
a isso7 ó -agígaDtamento que se deu ao Mifiistério- da Saóde. 
Porque, a meu ver, -sr, Senadór, o Miriístériô da Saúde-devena 
ater-se_ tão~somente das ações básicas de saúde: m~dicina pre
ventiva-. É isto que o Governo tem qtie oferecer à Nação. _ 
Mas se leva para o Ministério da Saúde o !nampS. E o que 

se vê? Um homem da qualidade de Adib Jatene a procurar 
empresários~ procurar liberar o PIS, procurar convetsar' com 
a s~ied~de P?lr~ conseguir verbas, se trarutformando quase 
que hum cobrador e num pagador de contas hospitalares, 
que cresCem dia a dia em porporção geométrica, ·enquanto 
que a arrecadaçã~o cresce em proporção ari_trilétiCa. Ora.· ó" 
Ministro Adib Jatene fez muito bem em denunçiar i~t:o a Na~ 
ção. Mas o Ministro Adib Jatene deveria ou deverá, para 
dar continuidade a um trabalho do vulto que elç _é~apaz 
de imprimir àquele Ministério, devolver à Previdéncia Social 
o seu Inamps e ser Ministrá da Saúde no Brasil~ isto é, criar 
condições para formar uma geração de pessoas sadias, com 
boa qualídade de vida, e não ficar nesse sofrimento ingente 
de estar sendo preocupado: fazer saneamento básit;Q, campa
nhas de vacinação, esclarecimento público e ser o caixa das 
hospitais deste Brasil inteiro. V. Ex• fez muito bem em trazer, 
neste instante, para este Plenário as palavras do Ministro Adib 
Jatene. Eu o conheço, tenho a honra de ser seu colega médico 
e ser cirurgião como S. EX' Sei da sua capacidade de trabalho 
e da sua luta, mas o esforço é muito para S. E:Kl, controlar 
o Ministério que se duplicou e que não vai encontrar um 
porto nesses breves anos. Felicito-o pelo pronunciamento que 
faz~ porque a saúde e a educação t ambos. estão carentes de 
recursos por motivos os mais diyersoS, mas a" saúde ,de uma 
maneira especial porque ela+ o MiniStério, 'se agigantóu ante 
as necessidades da Nação brasileira e pelo somatório de res~ 
pon-sabilidades agregado ã sua função naquele Ministério. s: 
EX' há de se sair bem, tenho certeza, mas tem de lutar para 
que o Ministério da Saúde volte a ser o Ministério da medicina 
preventiva, o Ministério que vai cuidar das nossas gerações, 
que vai oferecer_qualidade de vida, educação, saneamento. 
prevenÇão. Parabéns a V. EX' 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex' 
pelo seu aparte que exalta também a criatividade do Ministro 
Jatene. Realmente~ arrancar do setor bancário~ do setor finãn
ceíro um trilhão de cruzeiros para evitar o colapso, que parecia 
.iminente~ de centenas de hospitais, credelicia cada vez mais 
o eminente mestre à gratidão e admiração de todos nós. 

Os obstáculos a essa tarefa, porém. não podem ser subes~ 
tim~d(':s. Na entrevista à Veja, o Sr. Mlnistio Âdib Ja'ti!ne 
dá um quadro entristecedor. S. ~demonstra, cabalmente, 
em que medida o Brasil evoluiu em obras fisica.s -na área 
de sáude como na de comunica~es, energia ou transportes 
- sem que o mesmo grau de desenvolvimento alcançasse 
a área social. "Boa parte do planejamento público no País 
não é feitá pelos governos. mas pelas empreitei.ras,. denuncia 
e~e. ~m o~.tr~_pal~vras, a administração pública recebe, como 
d1z, pacotes que incluem até o financimento", realizando~se 
as obras a partir daí. Após sua conclusão, porém. o mesmo 
impulso não alcança sua efetiva utilização. 

Na feaHdade, mostra o Ministro Jatene, ~·é desnecessário 
fazermos grandes obras, já que elas não resolveriam os proble
~~s estryturais dp País". O que realmente conta é a melhoria 
da qualidade de vida da população. E isso se vai _conseguir 
cotn a_ redução da mortalidade infantil, com o aumento da 
cobertura vacinai. com a melhoria da rede de saneamento, 
CO!l1 Q av~nço da~ ~ndições de vida nas favelas. como fim 
da ~vasão escolar. 

Faço questão de repetir aqui a enumeração feita pelo 
Ministro para sublinhar a convic5ão, também revelada por 
ele;, da perfeita integração entre as metas de saúde e as ~~tas 
de educação. Seria difídf delhnlitir onde terffiina uma dessas 
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áreas e onde começa a outra, tão interligadas se mostram. 
E não é apenas ~isso que elas apresentam semelhanças. Estas 
se dão também em um aspeeto muito especffiC6,- o eêon'ônliCO. 

"'Saúde e educação", ensina brilhantemente o professor 
Adib Jatene naestrevi:;~.a, ~<enfrentãm um problema de investiw 
mento multo espedal: quando termina a obra. começa a despe
sa. Hospital não dá receita. Gasta~se por um ano em um 
hospital exatamente o valor que se gastaria para construí-lo 
novamente, só mantendo equipe e máquinas. Antes de novos 
leito& precisamos réCuperar e viabllizar os já existe11tCsH. 

Há um exemplo dramático. estarrecedor. É o Hospital 
das Clínicas da Ilh_a do GovernaQ(!f, perto do aeroporto do 
Galeão. É um hospital monumental, provavelmente um dos 
maiores do mundo nessa área, até hoje inacabado._ Dou esse_ 
exemplo porque ilustra, de maneira muito Si!,!nificãfiVa) ·a tese 
do Ministr<:n atene. . 

O niesmo, como rcs·salta Jattme, se dá com a rede de 
ensino. Ele Ministro da Saúde também preocupãdo éom o 
problema dramático da educação. Uma vez encerrada a fase 
de obras, apenas começa-se a seguinte, que apresenta um 
custo tão ou mais elevado quanto a anterior. 

Essa entrevista do MinistrO, como os demais pronuncia~ 
mentos feitos pelo atual Ministro da Saúde, surge como um 
sopro de bom senso dentro do setor público. É exatamente 
o tom, diga~se de passagem adotado também peJo Ministro 
da Educação José Goldemberg. Em vez de .obt:as faraónicas, 
teremos um trabalho de real assisténcia à população. Em vez 
de investir em pirâmides., esquecendo~as tão. logo estejam 
prontas, passaremos a investir na manutenção e aperfeiçoa~ 
mento do que já existe. Em vez de obras novas, pelas. quais 
costumam ser tão vorazes os governantes, teremos a conclusão 
das que já estão em andamento. 

Devemos ressaltar também que o Ministro da Saúde, 
como democrata~ mostra uma compreensão bastante nítida 
não apenas dos problemas estruturais de seu Ministério, nias 
também das relações entre o Executivo e o Congresso. Ele 
admite que se viveu uma_ {ase em que o próprio Ministério 
da Saúde ·~mergulhou em irregularidades", só que nem por 
isso empreende uma caça às bruxas para efeito publicitário. 
Pelo contrário, reconhece que a ésmag-adora maioria dos fun
cionários nada tema ver como que ocorreu. Da mesma forma, 
não se deixa iri1pressionár Com as intrigaS qúe ·se procura 
fazer entre o Executivo e o Legislativo. '"Nunca vou ao Con
gresso para impedir nada, nem para implorar nada•\ avisa 
o professor Jatene. Afinal. como ele mesmo destaca, os parla
mentares Hsão homens eleitos, responsáveis". 

Há, portamo, uma série de razões pelas quais pronuncia
mentos como o feito pelo Ministro da Saúde na entrevista 
à Veja precisam ser lidos com atenção e constituir objeto 
de meditação. Primeiro, ele não tem medo dedenunciar as 
grandes mazelas, as -distorções estruturais da adMinistração 
pública. Segundo, tem capacidade para indicar as verdadeiras · 
soluções para os problemas do povo brasileíro. Terceiro~ justa
mente nesse caminho revela olljiadía bastante para investir 
contra mitos até hoje indestrutíveis. Quart07 resumindo em 
parte todas as demais, denúncias quet embora os recursos 
para a área social sejam indispensáveis e necessitem de urgente 
multiplicação, não será por meio da gastança desenfreada 
que os verdadeiros problemas se resolverão. 

Trata~se de uma entrevista dada com os pés no chãot 
na realidade nacionaL O Ministro Adib Jatene sabe que pre
cisa de recursos financeiros, em quantidade aliás muito maior 

do que dispõe - tanto assíril ·que arregaçou as mangas e 
se propôs. expondo-se inclusive, a buscá-l9s onde estão. A 
Saúde, assim com-o a Educação, precisa ver asseguradas~ cons~ 
titucionalmente, as verbas de que necessita. Entretanto, exige· 
se também que esses recursos. sejam bem gastf?S. _E -~II_l:gu~m 
melhor para fazê-lo do que alguém com credibilidade e cora· 
ge-m suficientes pata desmascarar os falsos mít9s da adminis-
tração pública. _ , 

~Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amín) -Novamente 
impossibilitado de apartear V. EX", resta-me o recurso extra~ 
regimental de participar dos unânimes cumprimentos que fo
ram corretamente conferidos a V. Ex•, nobre Senador João 
Calmon, e o faço com reverência e sinceridaií~~ 

O SR. PRESIDENTE (~eridião Amin) ,;_A Presidência 
comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no 
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno. sem inter· 
posição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento 
definitivo do Projeto de Lei do Senado n' 18, de 1991-Com· 
plementar. 

O SR. PRESIDENTE (Esperidiâo Amin) - Antes de 
encerrar os trabalhos, a Presidência convoca sessão ordinária 
a rêalízar~se segunda-feira às 14 horas, e 30 minutos, com 
a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 125-COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos tétmos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, dci Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do an. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-1?- prOnuO.ciamento; favoráVel ao- Projeto; 
- 2" pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(J!)ependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante ã Comissão de Assuntos Econômicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO 
N' 26, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~ 
lativo n' 26, de 1992 (n' 32i91, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que--renova a concessão outorgada à Rádio 
Rio Ciaro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
na Cidade de Iporá, Estado de Goiás. (Dependendo de Pare
cer.) 
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-3-
, REDAÇAOFINAL 
PROJETO DE RESOLUÇÁO 

N' 22, DE 1991 

Projeto de Resolução n' 23 de 1991, de autoria do Senado.r 
Maurício COITêa, que aJtera a redação do parágrafo único 

'"<lo art. ll4e acrescenta§ 3• ao art. 126 do Regimento Interno 
' ' do Senado Federal. 

Discussão, em tumó úOico, d_a redaçã6 finaf (ofe!ecid·a 
pel~ Comissão Diretora ém seu Parecer n' 102, de 1992) do 
Projeto de Resolução n• 22 de 1991, de autoria do Senador ' 
Márcio Lacerda·~ que acresce-nta parágrafo aci art. 62, do Regi~ 
mento Interno do Senado FederaL 

-4-
REDAi;:Xo FINAL 

..:. .s_.:.. 
, REDAÇÁO FINAL · 

PRQJETO DE RESOLUÇÃO 
N' 15, De 1992 

Discussão, em turno único,'do f:i[Ojeto de Resolução n9 
15, de 1992, de iniciativa da.Co~issão Diretora~ 'que dispõe 

· _sobr~ a repres'entação do Congresso Na,cional na Co~são 
.. Parlamentar Conjunta do Mercosul. . 

., ' . "" , . . ·:O SR. PRESIDENTE (Esj;;,ridião Amin) - Está encer
Discussão, em turno único, âa redaçao· finá!. (oÍerecid~ ,- rada a sessão. 

pela Comissão Diretora em seu Parecer n~' :97. de 1992) do (Levanta~se ~sessão às'l2 horas e_Jfl minutos.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 23, DE 1991 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 'i4• SESSÃO, EM 11 DE MAIO DE 1992 
Ll- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofkio do Sr. 1' Secretário da C limara dos De· 

pulados 
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do se~ 

guinte projeto: 
- Projeto de Lei da Câmara n' 38192 (n' 2.671192, 

na Casa rle origem), de iniciativa do Tribunal Superior 
do Trabalho, que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 24• Região. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n" 317191, que "dispõe 

sobre concessão de licença nos casos de adoção". 
- Projeto de Lei do Senado n' 17191, que regula o 

inciso XXVII do art. 7• da Constituição Federal, que trata 
da proteção ao trabalhador em face da automação e deter~ 
mina outras providências. 

- Projeto de Lei do Seqado n• 298/91, que "altera 
o art. 462, da .Consilidação das Leis do Trabalho- CLT, 
instituída pelo Decreto-Lei n~' 5.462, de 1~ de maio de 
1943". - -

-Projeto de Lei do Senado n• 178/91, que "dispõe 
sobre aposentadoria especial aos digitadores -de Processa
mento de Dados e dá outras providências'", 

- Projeto de Lei do Senado n• 24191, que "dispõe 
sobre a realização de exames de proficiência para insCrição
de profissionais nos Conselhos Regionais de Fiscalização 
do Exercício Profissional e dá outra:s providências". 

- Projeto de Lei do Senado n• 183/91, que "dispõe 
sobre transporte decargas ou produtos perigo·sos. ao meio 
ambiente nas travessias fluviais e lacustres e dá outras pro-: 
vidências,.. 

- Projeto de Lei do Senado n• 254191, que "dispõe 
sobre a exigência da carteira de saúde para admissão no 
emprego". 

-Projeto de Lei do Senado n' 84191, que "dispõe 
'«1bre a participação dos empregados nos lucros das empre
sas e dá outras providências", 

1.2.3- Expediente Reoobldo. 

-Lista n' 1, de 1992. 
1.2.4- Discursos do Expediente. 
SENADOR RACHID SALDANHA DERZI :_ Pos

se na Academia Cearense de Letras do Senador Mauro 
Benevides encaminhando à Mesa requerimento de trans
crição, nos Anais do Senado. da oração proferida pelo 
acadêmico Mauro Benevides,_ na ocasião de sua posse. __ 

SENADOR ESPERIDIAO AMIN...,. Revisão daRe· 
solução n" 58/90~ do Senado Federal, que trata dos -limiteS 
de endividamento dos Estados, Distríto Federal e Muni~ 
dpiOS. _ _ _____ _ , 

SENADOR MAURÍCIO CORR:t:A- Crise na Polí· 
cia Federal. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Advertências 
contídas na entrevista do ex~Presídente João_ Figueiredo~ 
veiculada na Impensa, em face do .estado de :IDiséria da 
maioria-da população brasileira. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 
-Recebimento do Ofício n' 365, do Sr. Procura· 

dor-Geral da República, comunicando que estará ausente 
do País no período de 10 a 17 do corrente mês. 

1.2.6 - Leitura do Projeto 
-Projeto de Lei do Senado n' 57192, de autoria do 

Senador Nelson Carneiro, que fixa jornada •de trabalho 
semanal ã categoria profissional de Fannacêutico no Ser
viço Público. 
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EXPEDIENTE 
CI!.NTRO GRÁFICO DO SENADO FBDBRAL 

MA.NOBL VILELA DB MAOALHÃBS 
DlroW-Genl do SeDado Ftden.l 
AQACIBLDASILVA MAIA 

DIÁRIO 00 CONG!UlSSO NACIONAL 
lmpreuo IOb ""pouabilid&de d& Meu do SeDado Ftden.l 

Dirctor llDeallvo 
CARLOS HOMERO VlElRA NlNA 
Dlretor AdmiB!strallvo 
LU!ZCARLOS BASTOS 
D!rotor l'lldamlol 
PLORIAN AUGUSTO OOtiTINHO MADRUGA 
Dketor Adl"""' 

1.2. 7- Ofícios 
- N' 14/92, do Presidente da Comissão de Assuntos 

Sociais, comuriicifndo a aprovação do Projéto de Lei do 
Senado n• 317/91, que "dispõe sobre concessão de licença · 
nos casos de adoção". . . 

- N• 13/92, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, COmunicandO a apnlvaç-ãO do Projeto de Lef do 
Senado n~' 17/91, que ' 1regula o inciso XXVII do art. 7" 
da Constituição Federal, que trata da proteção ao traba· 
lhador em face da automação e determina outras provi~ 
dênciasn. 

- N9 10/92, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, comunicando a rejeição -do Projeto de Lei do Sena· 
do n' 298/91, que "altera o art. 462, da Consolidação das 
Leis do Trabalho- CLT, institufda f)elo Decreto-Lei n' 
5.462, de 19 de maio de 1943". 

- N"' 4192, do Presidente da COmissão de AssuntoS 
Sociais~ comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Sena~ 
do n• 178191, que "dispõe sobre a aposentadoria especial 
aos dígitadores de processamentos de dados e dá outras 
providéncias". 

- N 9 Sf92, do Presidente da Cómissão de Assuntos 
Sociais, cômunícando a rejeição do Projeto de Lei do Sena
do n• 24191, que "dispõe sobre a realização de exames 
de proficiênCia para inscrição dt! profissíoriâis nos.oonse1JioS 
regionais de fiscalização do exercício prófissiorial e dá ou
tras providências". 

- N9 5192, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociaís-, -comunicando a rejeição do ProJeto de Lei do Sena
do n• 183/91, que "dispõe sobre o transporte de carg.lS 
ou produtos perigosos ao meio ambiente nas travessias 
fluviais- e lacustres. e dá outras providências'". 

- N9 9/92, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, OOmUtllcando a rejeição do Projeto -de Lei do Sena~ 
rlo n9 254/91, que "dispõe sobre a exigência de carteiras 
de saúde para admissão no emprego ••. _ 

- N• 6/92, do Presidente da Comissão de Assurrtos 
Sociais, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Sena
do n9 84/91, qtie "dispõe sobre participação dos empregados 
no lucro das empresas e dá outras providências". 

1 .2~8- Cnmuakaçã!t da Presidência _ -
-Abertura de prazo para interposição_ de recurso, 

por um décimo da cpmP..OSição da casa* para que os Proje~ 

ASSINATURAS 

Tiragem 1200 e2mph:.res 

tos de Lei do Senado "n•' 17, 24, 84, 178, 183, 254, 298 · 
e 317191, sejam apreciados pelo Plenário. 

1.2.9- Comunicação 
-Do Senador Nelson ~meiro, de ausência do País, 

no período de 13 a 17 do corrente mês. 
1.2:10- Requerimentos 
- N• 250/92, de autoria do Senador Rachid Saldanha 

Der.zi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, da 
oração proferida pelo acadêmico Mauro Benevides por 
ocasião de posse na Academia Cearense de Letras, no 
día.8 de maio de 1992._ 

- N9 251/~, de autoria do Senador Esp~ridião Amin, 
solicitando a transcrição, nos Anaís do Senado Federal7 

da matéria publicada no Jornal Folha de S. Paulo, de 10 
de maio do corrente ano, página 1-5~ sob o título "Olieco_ 
visto de frente'~, de autoria do jornalista Jânio de Freitas. 

1.2.11- Offc<o 
- N• 643192, da Federação das Associações Comer

ciais do Rio Grand_e do Sul. encaminhando ao Senado 
Federal proposta de reforma tributária. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Lei da Câmara n• 125/91 - Cotnple· 

mentar (n' 60/89, na Casa de origem), que disciplina os 
limites das despesas com o funcionalismo público, na forma 
do art. 169 da Constituição Federal. Votação adiada do 
Requerimento n' 245/92, nos termos do art. 168 do Regi· 
mento Interno. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 26/92 (n' 32/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. para expio~ 
rar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de !porá, 
EStado de Goiás. DiscussãO encerra-da, após parecer profe
rido pelo Sr. João Rocha, ficando a votação adiada, nos 
termos do art. 168 do Regimento Interno, tendo usado 
da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. 

- Redação final do Projeto de Resolução n' 22/91, 
de autoria do Senador_ Márcio Lacerda, que. acrescenta 
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Fede~ 
ral. Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 23/91, 
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que altera a reda
ção do parágrafo único do art. 114 e acrescenta §,39 ao 
artigo 126 do Requerimento Interno do Senado Federal. 
Aprovada. À promulgação. · 
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~Projeto-de Resolução n" 15/91, de iniciativa da Co
missão Diretora, que dispõe sobre à representação do Con
gresso Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosut Discussão encerrada, ficando a votação adiada, 
nos termos do art. 168 _do Regimento Interno. 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NEY MARA.'\'HÁO- Defesa do Emen

dão~ apresentado peJo Executivo à apreciação- do Con
gresso Nacional. Programa proposto por S. EX' de dístrí· 
buição de cestas básicas para trabalhadores que re<:ebem 
a 1 a 4 salários mínimos. Responsabilidade do Congresso 
Nacionaf para solucionar o problema dos baixos soldos 
percebidos pelos militares. 

SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Análise 
da entrevista concedida pelo ex-Presidente Figueiredo à 
Rádio Guru1>a, de Porto Alegre. 

SENADOR AMIR LANDO- Reforma agrária. De· 
sapropriaçâo da fazenda Adriana, em Rondônia. 

SENADOR AUREO MELLO -Apelo para a parti· 
cipação dos Batalhões de Engenharia e Construção - _ 
BEC, na manutenção da estrada Porto Velho - Manaus. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÁES- Comentá
rios a editorial do jornal baiano A Tarde sobre o clima 
de desonestidade em que se vive no Brasil. 

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Críticas ao ex
cessivo número de tributos e às constantes modifkaÇõíes 
nas regras para declaração do Imposto de Renda. 

SENADOR MARCO MACiEL - Regulamentação 
_do "'Qmbudsman". 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Reforma 
ministerial e redimensionamento da Secretaria de Desen

- volvimento Regíonal 
1.3.2- Comunicação da Presidência 
-Término do prazo para a apresentação de emendas 

aos Projetas de Resolução n' 6192, ao qual foi apresentado 
uma emenda, e ao n9 17192t sendo a este oferecidas duas 
emendas. 

são 
1.3.3 - Desif!llação da Ordem ilo Dia da próxima ..,... 

-

· 1.4,. ENCERRAME::.!TO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 
N'13, 15, 26,61 e 83191 (apostilas), 435/91 (alteração) 

e 168 a 193 de 1992. 
3- PORTARIAS DO !•SECRETÁRIO 
N'" 21 a 23, de 1992. 
4- PORTARIAS PO PIRETOR·GERAL 
N•' 9 e lO, de 1992 
5- EDITAL 
N• 3-A/92 (ResultadO$ de ooncursos públicos) 
6- ATAS DE COMISSÕES 
7- MESA DlRETORA 
8- LIDERES E VlCE·LIDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA; 

NENTES. 

Ata da 74a Sessão, em 11 de maio de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Francisco Rolle:mberg, 
Bpítácio Cafeteira, Ganoaldi Alves Filho e Jutahy Magalhães 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES QS SRS. SENADORES; 

Amazonino Mendes- Aureo Mello- César Dias -'Dir
ceu carneiro - Guilherme Palmeira - Herirfque Almeida -
João calmon -Josapbat Marinho -José Eduardo-José Fo
gaça - José Paulo Biso! - J utàhy Magalhl\es - Magno Bace
lar - Márcio Lacerda - Marco Macie1 - Maurício Corrêa -
Nabor JQnior - Raimundo Lira - Ronaldo Aragl!o. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 19 Srs. Sen?dor~. Ha-
vendo número regimental, declaro aberta a sess~o. _ 

Sob a proteção de Deus. iniciamos_nossos trabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente, 

É lido o seguinte: 
EXPEDIENTE 

oFiCIO DO SR.l' SECRETÁRIO 
DA CÀMARA DOS DEPUTADOS . 

Encaminhando à revisão do Sena<b> autógr1úo do seguinte 
projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÀMARA 
N• 38, del9!n 

(N' 2.671/92 na casa de ~em) 
. (De iniciativa áo TnSunál Supenõf o Tí:abalho) 

Cria otribunal Regional do Trabalho da :w Região., 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'. Fica criado o Tribunal Regional do Tcabalho 

da 24• Região,· Que terá sede em Campo Grande-MS. com 
jurisdição em todo o território do Estado de Mato Grosso 
do SuL 

Art. 2'. O Tribunal Regional do Trabalho da 24• Re
gião será composto de oito Juízes, com vencimentos e vanta" 
gens previstos na legislação em vigor, sendo seis Togadosf 
de investidura vitalícia~ e dois ctassístas~ de investidura tempo
rária, representante dos elnptegadores e dos empregados. 

Parágrafo único •.. Haverá um suplente para cada Juiz 
Classista. _ . . . _ 

Art. 3" Os Juízes Togados serão nomeados pelo Presi· 
dente da República, sendo: 

I-quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
ta de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdi~ 
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ção da 10~ Região; por antiguidade e por merecimento, alter~ 
nadamente; 

II um dentre integrantes do MinistériO Público do Tra-
balho, com mais de dez anos de carreria; ' 

lii- um dentre advogados de notório saber jur{díco e 
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissionaL 

§ 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região 
elaborará Usta tríplice. vis<indo ao preenchimento, por mereci
mento, ·de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de 
carreira, observando o que dispõe a alínea b do inciso II~ 
do art. 93, da Constituição FederaL 

§ 2'. A Seccional da OAB do Estado do Mato GrosSo 
do Sul elaborará a lista séxtupla reservada a advogado ;mili~ 
tante, com a observância do que dispóe o art. 94 da Constí· 
tuição FederaL 

§ 3'. O Ministério Público do Trabalho elaborará li>ta 
sêxtupla, sob a responsabilidade da Procuradoria Geral da 
Justiça do Trabalho a ela concorrepdo integrantes da respec
tiva classe em todo o País, observado o que dispõe o art. 
94 da Constituição Federal. 

§ 4'. Ao Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região 
compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às 
vagas reservadas ao Ministério Púlilíco do Trabalho e ad~o-
gado militante. • . ·- · 

§ 5'. As listas de que trata este artigo serão elaboradas 
no prazo de sessenta dias contedos da data da publicação 
desta lei. 

Art. 4'. Os Juízes C! assistas serão nomeados pelo Presi
dente da República, na forma prevista no atr.-684 da Consoli· 
dação das Leis do trabalho e inciso lii do parágrafo único 
do art. 115 da Constituição Federal, dentre nomes çonstante,s 
de listas tríplices organizadas pelas diretorias das Federações 
e dos Sindicatos inogarntzados em federações, com base terri
tórial no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo único. O Presidente do Tribulnal Regional do 
Trabalho da 10• Região, dentro de dez dias contados da publi
cação desta lei, convocará, por edita[, as entidades sindicaís 
mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo 
de trinta díasT listas trfplices, que serão encaminhadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho ao poder Executivo. 

Art. 5'. Os Juízes do Trabalho Presidente de Juntas 
que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre 
o território da 24• Região, poderão optar por sua permanência 
no Quadro da líY' Região, semprejuízo de concorrerem a pri
meira composição do Quadro da 24• Região. 

§ 11\. A opção prevista neste artigo será manifestada 
por escrito, dentro de trinta dias contados da publicação desta 
lei, ao Presidente do rribunal Regional do Trabalho da 10' 
Região e terá caráter irretratável. 

§ 2'. Os JuíZes dó Trabalho Presidentes de Juntas que 
optarem pela 1~ Região pennanecerão serv"i,ndo na_ Região 
desmembrada, garantidos os seus direitos à "remoção e promo
ção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 10• Região, 
observados os_ critérios legais de preenchimento. Até a insta~ 
lação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região, 
é permitida a p~rmu!a ~m Juiz Presidente de Junta em exer
cício na 10' Região da Justiça do Trabalho. 

§ 3'. Os Juízes do Trabalho Substitutos da 10' Região, 
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, pode· 
rão optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho 
Substitutos da 24~ região, ocupando as vagas criadas no art. 
12 desta lei. 

§ 4~. Na hipótese de ocorrência da vaga de Juiz Presi
dente de Junta na Região desmembrada, no período com
preendido entre a vigência desta lei e a instralaçâo do novo 
tribunal o preenchimento será feito mediante promoção de 
Juiz do Trabàlho Substituto que integre os Quadros da 10' 
e da 24• Regíões, observada a legislaç~q em vigor. 

Art. 69• O Tribunal Regional do Trabalho da 24• Re
gião terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do 
Trabalho pela legislação em vigor. 

Art. 7'. Todos os Juízes Togados e Classistas e respec
tivos suplentes tomarão posse conjuntamente. independen
temente da data da nomeação, perante o Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória 
de instalação do novo Tribunal a se realizar na sede da Corte 
Regional, no dia anterior à data designada para instalação 
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região. 

§ 1'. Após a posse co · refere ocaput deste 
anigo. na mesma __ de instalação,_os Juí:?~S 
integrantes do T Trabalho da 24• Região 
elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do Ministro 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. os Juizes Presi
dente e Vice-Presidenre da Cone para o primeiro l?iénío, 
observadas as recomendações .da Lei Orgânica da Magistra· 
tura Nacional do Estatuto da Magistratura a que se refere 
o art. 93 da Constituição FederaL· 

§ 2'. Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar pos· 
se na data prevista) terá o prazo de trinta dias~ prorrogável 
por mais trlntat para fazé:..lo, sob pena de perda do direito, 

§ 3?. A sessão preparatória e a sessão solene de insta
lação serão realizadas com a presença dos Juízes que tomaram 
posse no dia designado .. Ausente o Juiz Classista Titular, o 
respectivo suplente assumirá o lugar. 

§ 4'. Na sessão solene de instalação do Tribunal Regio· 
nal do Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidentes e vice~ 
Presidente da Corte. 

Art. 8'. O novo Tribunal aprovará o respectivo Regi· 
mento Interno dentro de trinta dias contados da data de sua 
ínstalação. 

§ 1'. Publicado o regimento Interno nos trinta dias sub· 
seqüentes, é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais 
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria, 
permutarem entre si. desde que o requerimento conjunto seja 
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refe-
rido. . . 

§ 2'. A permuta Só terá eficácia se homologada pelo 
_ pleno dos dois Tribunais RegionaiS. devendo as Certidões 

das Resoluções Administratívas serem remetidas ao Tribunal 
Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a 
permuta~ esta terá caráter irretratável. 

§ 3?. A antiguida.c:Je ~o J1:1iz na composição do Trib~nal 
que vier a integrar, na forma prevista no § 1~' deste arttgo~ 
será definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9". Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do trabalho da 24~ Região, fica mantida a atual competência 
do Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região. 

§ 1'. Instalada o Tribunal Regional do Trabalho da 24• 
Região~ o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
10• Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do !erri
tóiio sob jurisdição do novo Tribunal, que não tenham rece~ 
bido Hviston do Relator. 



Maiode1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 12 3171 

§ 2•. Os processsos que já tenham recebido "visto" do 
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 1 Ü' Região. 

§ 3•. A competência pata o julgamento das Ações Res
cisórias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Mato 
Grosso do Sul, decididos pelo Tribunal Regional do trabalho 
da !O• Região, com trânsito em julgado, será do Tribunal 
Regional do Trabalho ,da 24• Região, salvo as de competência 
do Tribunal Superior do Trabalho. 

Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sedia
das no Estado do Mato Grosso do Sul ficam transferidas, 
com os respctivos servidores e acervo material~ para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 24• Região, sem prejuízo dos direitos 
adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de 
carreira. Juízes Classistas e servidores. __ 

§ 1 '· Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regio
nal do Trabalho da ltr Região, que se refere este artigo, 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
24• Região. 

§ 2". Os Juízes de carreira, Juízes aassistas e servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven~ 
cimentos e ':antagens pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 1Ú' Região, até que o orÇamento consigne aó lribunal 
criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo paga
mento. 

§ 39. A investidura no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região 
depende de aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvados outras formas legais de provi~ 
mento de cargos e as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Ficatri éria:dos no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do tribunal regional do Trabalho da 24• 
Região, com retribuição pecuniária prévistá na legislação em 
vigor, seis cargos de Juiz Togado e duas funç<les de Juiz Clas
sista. 

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou cria
dos na forma do art. 11 desta lei, ficam criados, no Quadro 
Permanente de Pessial da Secretaria do tribunal Regional do 
Trabalho da 24~ Região. coni vencimentos e vantagens fixados 
pela legislação em vigor, dezessete cargos fe juiz do trabalho 
Substituto, os cargos em comissão constantes do Anexo I 
e os cargos efetivos constantes do Anexo II. 

§ 19. Os cargos constantes dos Anexos l e II desta lei 
serão providos após a instalação do tribunal regional do traba
lho da 24~ Regiãot oom sede em Campo Grande, no Estado 
do Mato QrQs.w do_Sul. nos termos da legislação em vigor. 

§ 29 _ Os valores das funções da Tabela Regional do Tra~ 
balho da 24• Região serão idênticosaos da mesma Tabela do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3• Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da 
24~ Regiãoest;Ibelecerá as atribuições das funções a que se 
refere o § 2\" deste artigo. _ . _ 

Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 24• Re
gião, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, 
abrirá cõni:UrsQ público de provas e títulos para preenchimento 
das vagas de Juiz do Trabalho Substitutivo, depois de satisfeito 
o disposto no art. 5' desta lei. 

Art. 14. Os SerVidores atualmente lotados nas Juntas 
de Conciliação e Julgamento) com jurisdição no território 
da 24• Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer 
no Quadro de Pessoal da 19' Região, mediante opção escrita 
e irretratável, manifestada ao Presidente do Tribunai respec
tívo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação 
desta lei. 

_Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho, 
mediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natureza 
administrativa para a instalação e funcionamento do Tribunal 

. Regional do Ttabalho da 24• Região. · 

Art. 16. As despesas iniciais de organização. instalação 
e funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 24• 
Região correrão à conta dos recursos orçamentários já consig
nados ao Tribunal Superior do Trabalho pela Lei n' 8.409, 

·de 4 de março de 1992, Programa de Trabalho 
02.004.0013.5461.0001 -lnstalaç<les de Tribunais Regionais 
do Trabalho. 

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título, 
para funções de gabinete, cargos em comissão_ ou funÇões 
gtatificadas da administração do Tribunal, parentes consan
gmneos oii afins, até o terceiro grauj de Juízes em atividade 
ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes 
do Quadro Funcional, mediante concu~ público. 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.. . 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 
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lUIEXO I 

Lei n• , de de 199Z 

TIUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24•REGIÃO 

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO NÚM. 

1 

Direção e 
Assessoramento 1 
Superiores -
código TRT-24• 
DAS-100 1 

1 

1 

8 

8 

3 

1 

(ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL) 

.CARGOS EM COMISSÃO 

DENOMINAÇÃO CóDIGO 
Diretor-Geral da TRT-2~~-DAS-101.6 
secretaria 

secretário-Geral da TRT-24•-DAS-101.6 
Presidência 

Secretário do Tribunal TRT-24•-DAS-102.5 
Pleno 

Diretor da secretaria TRT-24•-DAS-101.5 
Achdnistrativa 

Diretor da secretaria TRT-24•-DAS-1.01.5 
Judiciária 

Diretor de Serviço TRT-24•-DAS-101.4 

Assessor de TRT-24•-DAS-102.5 
Juiz-Bacharel em Direito 

Assessor TRT-24•-DAS-102.5 

secretário da TRT~24•-DAS-101.S 
Corregedoria 

Maiode1992 



Maiodel992 . DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONÁL (Seção II) Terça-feira 12 3173 

ANEXO n 
QUADRO PERMANENTE OE PESSOAL DA SECRIITARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 24• REGIÃO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GRUPO CAT- FUNCIONAIS NÚMERO CÓDIGO a..ASSES E REFERÊNCIAS 
Atividades de Apoio Técnico Judiciário 042 TRT-24•-AJ-021 A NS-10 a NS-IS 
Judiciário- Código (Nível Superior) B NS-16 a NS-21 
TR:I'-24•-AI-020 Bspecial NS-22 a NS-25 

Ollcia1 de Jusliça Avalia- rn 1RT-24"-AJ.00.7 A NS-10 a NS-IS 
d(r (Nfvel Silperior) B NS-16 a NS-21 

Bspecial NS-22 aNS-25 

Auxiliar Judiciário 062 TR:I' -24•-AI-023 A NI·24a NI-Z7 
(Nfvel Jnterme.. B NI-28aNI-31 
~limo) Bspecial NJ,.32aNI-3S 

Agente de Segumnça 025 TR:I'-24*-AI-024 A NI-24aNI-Z7 
Judiciária (Nfvel Jnterme.. B NI-28aNI-31 

diário) Bspecial NI-32aNI-3S 

~Judiciário 030 TR:I'-24"-AJ-025 A NI-24aNI-Z7 
(Nfvel Jnterme.. B NJ,.28 a NJ,.31 
~limo) Especilll NI-32 aNI-35 

Oul!as Atividades de Médico 02 TRT-24"-N8-901 A NS-05 a NS-11 
Nível Superior- (Nível Superior) B NS-12aNS-16 
Código- TR:I'-24"- c NS-17 aNS-21 
NS-900 -~- . Especilll NS-22aNS-25 

Odontólogo 02 TR:I'-24"-NS-909 A NS-OSa NS-11 
(Nfvel Superior} B NS-12 aN8-16 

c NS-17 aNS-21 
~ai NS-22 aN8-2S 

~iro 02 TR:I'-24"-NS-916 A NS-05 a NS-ll 
(Nível Superior) B NS-12aNS-16 

c NS-17 aNS-21 
Especilll NS-22aNS-25 

Cootador m TR:I'-24"-NS-924 A NS-OSaNS-11 
(Nível Superior) B NS-12aNS-16 

c NS-17 aNS-21 
f'llpecial NS-22aNS-2S 



3174 Terça-feira 12 DIÁIÜO DO CONGR:ESSONAClONAL (Seção Il) Maio de 1992 

GRUPO CAT.FUNGONAIS NÚMERO cómoo CLASSES B RBFERÊNCfAS 

Blibiotecário oz ntT-24"-NS-902 A NS-OSaNS-11 
(Nf.ei Superior) B N8-12 a NS-16 

c NS-17 a Ns-21 
Especial NS-22aN8-25 

Processamento de Analista de s~ 03 IRT- 24• -PRO· A N&OSaNS-ll 
Dados-Código- 1601-(Ní.el B NS-l2aN8-l6 
ntT-24•-PR0-1600 Superior) c NS-17 aNS-21 

Especial Ns-22 a NS-25 

Progtamador 04 ntT- 24•-mo- A NI-25 aNl-28 
1602-(Nfvellnter- B N1-29aN1-3l 
medil!rio) Especial Nl-32aNl-33 

Operador de Corn(llllllÇi!o 04 1RT- 24"-PRO- A NI-17aNI-22 
1603-(Nível Inter- B Nl-23aN1-28 
medil!rio) . Especial Nl-29 a Nl-32 

Perfumdor-Dígitador 04 ntT- 24"-PRO- A NA.OO a NA-13 
1604-(Nível B NA-14aNA-16 
Auxiliar) Especial NA-17 aNA-19 

nmas Alividades de Awtiliar de Enfermagem 03 A Nl-17 aNl-23 
Nível Médio - Código TRt-24" B Nl-24aN1-29 
-ntT-24"· NM-1000 -NM-1001 (Nível Especial N1-30aN1-32 

Intennediário) 

Telefonista 03 TIIT-24"- NM - A NA-04aNA-ll 
1044 (Nf.el B NA-12aNA-16 
Auxiliar) Especial NA-17 aNA-19 

Auxiliar O(ler.JcioDal de 19 IRT-24°-NM 
Serviços Díversos - Área -1006 -(Nível A NA-03aNA-04 
de Limpeza e Conserva- Auxiliar) B NA-OS aNA-l! 
ção 

Ar1esanato - Código - Anfflce de Esttumra de oz IRT-24•·ART· Artífice NA-07 a NA-12 
ntT-24• • ART-700 Obl:as e Melalurgia 701 (Nfvel Auxí- Artífice E&-

líar e Intermediá- pccial.i7ado Nl-13 aNI-16 
rio) Contramestre Nl-17 a NI-22 

Mestre NI-23 a NI-27 
Especial Nl-28 aNI-30 
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GRUPO CAT. FUNOONAIS NÚMERO CÓDIOO a...ASSE'SE 
Artffice de Mecânica 02 TRT-24"-ART- Arttlice NA-07 aNA-12 

702 (Nfvel Awd- Arttlice Es-
liar e J.nlmnedl!!, pecialmuio NI-BaNI-16 
rio) Contramestre NI-17 a NI-22 

Meslre NI-23 a NI-27 
~ NI-28aNI-30 

ArtífiCe de Eletticidade e 02 TRT-24"- · ART- Arttlice NA-07aNA-12 
Comlll!icações 703 (Nfvel Awd- Artífice Es-

liar e lnlérmediá- pecialmuio NI-13aNI-16 
rio) Contramestre NI-17 aNJ,.22 

Meslre NI-23 a NI-27 
~ NJ,.28 aNI-30 

Artffice de Calpintaria e 02 TRT-24•- ART • Arttlice NA-07aNA-12 
Marcenaria 704 (Nível Auxi- Arttlire Es-

liar e lntennedit- pecializado NI-13 aNI-16 
rio) Contramestre NI-17 a NI-22 

Meslre NI-23 a NI-27 
, 

~ NI-28 aNI-30 
Artffice de Arles Gráficas 02 TRT-24•- ART· Arttlice NA-07 aNA~U. 

700 (Nível Awd- Arttlice Es-
liar e Intermediá- pecializado NI-Ba.NI-16 
rio) Contramestre NI-17 aNI-22 

Meslre NI-23 aNI-27 
Especial NI-28 aNI-30 

. 

' 
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TRWUNAL REGIONAL DO TRABALHO· :W Kl!&uw 
PFSPESA MENSAL COM PESSÓAL f*l 

DENOMINAÇÃO SíMBOLO N" VALOR MENSAL 
UNlTÁRIO 

1-CARGOS 1.2g NATUR!iZA ESP~ 08 6.038.341!.87 
-Juiz de 1RT . 

U- CARGOS EM COM!SSÃ()(*} '" 

Diretor-Geral da Secretaria DAS-6 01 4.285.006,33 
Secretário-Geral da Presidência· DAS-6 01 4.285.006.33 
Secrell!rio do Tribunal Pleno DAS-5 01 3.975.840,46 
Diretor da SecretlriaAdministrn!iva DAS-5 01 3.975.840,46 
Diretorda Secretlria Judídária DAS-5 01 3.975.840,46 
Diretor de Serviço DAS-4 08 3.71252J.l,97 
Assessor de Juiz- Bel. em Direi!D DAS-5 08 3.975.840,46 
Assessor DAS-5 03 3.975.840,46 
Secretário da Corregedoria DAS-5 01 3.975.840,46 

ill- CARGQS J:lj"i; PROVIMENTO EfEll-
YD 
1. Alividade de Apoio Judiciário 
-Técnico Judícíário NS-10 42 1.571.148,52 
..Q!ici2l de Ju;;tiça Avaliador NS-10 ífl 1.571.148,52 
-Auxiliar Judiciário NI-24 62 983.729,50 
-Agente de Scg:urdi!ÇaJudídária NI-Í4 25 983.729,50 
·Atendente Judiciárío NI-24 30 983.729,50 

2. Outras Atividadcs de Nível Sup:rior 
·Médi<:o NS.S 02 1.340.916.39 
-Odontólogo NS-5 02 1.340.916.39 
-O:lalador NS.5 07 1.340.916.39 
- Engenheiro NS-5 02 1.340.916,39 
- Bibliotecário NS-5 02 1.340.916,39 
• Analista de Sístemas NS-5 03 1.340.916,39 

Maiodel992 

VALOR MENSAL 
TOI'AL 

48.306.790,96 

4.285.006,33 
4.285.006.33 
3.975.840,46 
3.975.840,46 . 
3.975.840,46 

29.700.167,76 
31.806.723,68 
IL927.521,38 
3.975.840,46 

65.988.237,84 
10.998.039,64 
60.991.229.00 
24.593.237 ,50' 
29.5lt.885,00 

2.681.832,78 
2.681.832,78 
9.386.414,73 
2681.832,78 
2.681.832,78 
4.022.749,17 
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DENOMINAÇÃO ., SÍMBOLO N" I VALOR MENSAL VALOR MENSAL 
UNITÁRIO TOTAL 

3. Outtas Alividarlcs de Nível Médio 
- Progxamador NI-25 04 1.010.979,87 4.043.919,48 
-Operador de Cotriputl!;ão NI-17 04 812.499,06 3.249.996,1A 
- Auxiliar de Enfennagem NI-17 03 812.499,06 2.437.497,18 
·Telefonista NI-12 03 583.774.20 1.751.322,60 
- Perftmldor Digitador NA-09 04 547.050,70 2.188.202,80 
- Auxiliar Operncional de Sexvi<;DS Diver-

sos Área de Limpeza e Conservação 
NA-03 19 480.380,22 9.127,224,18 

4. Arresanato 
- Ani.iice de Mecãnla NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
• Ani.iice de Elctricidade e ComuniCação NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
- Ani.iice de Carpintril e Marcenaria NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
-Artífice de Artes Gráficas NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
- Artífice de E<;ttutma de Obrns e Metalur- . NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 

gia 

i i 
! 

TOTAL ! ' 390.470.439,56 ' - . (*)Valores em marco/92 com a gr;atifiçaçao exttaoordlnãria 
** Com 170% e 80% sobre NS-25 

Justif'~eativa 

O art. 112 da CoiíStituição Federal determina que em 
cada Estado da Federação e no Distrito Federal haverá pelo 
menos l(wn) Tnbunal Regional do Trabalho. 

Em cumprimento ao mandamento constitucional o Tribu
nal Superior do Trabalho propõe a criação e instalação de 
1 (um) Tribunal Regional do Trabalho no Estado do Mato 
Grosso do Sul, com sede na Capital do Estado - Campo 
Grande. 

Apõs o.advento da Carta Magna de 19$, foram contem· 
piados com Tn'bunais Regionais do Trabalho os Estados do 
Espfríto Santo (17• Região), Goiás (18• Região), Alagoas (19' 
Região), Sergipe (20' Região), Rió Grande do Norte(' Re· 
gião) e Piauí (22' Região), todos por iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O Tribunal Superior do Trabalho agnardou a votação 
da Lei Orçamentária de 1992, e o exame do Exm• Senhor 
Presidente da República para deliberar sobre a. remessa ~ta 
mensagem ao Congresso Nacional. 

O .ürçamento da União para o corrente ex<!rcício possui 
elemento de despesa específico no total de 
Cr$24.905.722.000,00, com o quadro de det.alhamento de des
pesa prevendo uma reserva de Cr$4.512.000.000,00, suficien· -
tes para a instalação da Corte Trabalhista no Estado do Mato 
Grosso do Sul. 

O Estado do Mato Grosso.do Sul em razão de sua pujança 
ecotlômica possui expressiva população operária cujas postula~ 
ções trabalhistas estão sendo dirimldas pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 10> Região, Brasllia·DF, distante 1.200km, 
aproximadamente, da Capital do Estado. . . 

O Projeto de Lei estipula a composição do Tribunal Re· 
gional do Trabalho em 8 (oito) Juizes, total mínimo capaz 

de compatibilizar as três regras de proporcionalidade constan· 
tes da Constituição Federal, ou seja, a proporção de 213 de 
Juízes Togados e 113 de Juízes Classistas quanto a estes, respei
tada a paridade da representação (art. 115 da CF) e 213 de 
Juízes da Carreira para 1/3 de 1uíl'e& Vitalícios oriundos do 
quinto constitucional (art. 115, parte final, ele art. 11, § 1• 
da CF). 

Além disso o Projeto de Lei respeita as normas constituN 
cionais de provimento dos cargos de Juiz e dos cargos e funções 
de servidores do Poder Judiciário. 

Finalmente, devemos saJ~entar que o Projeto de Lei cria 
cargos de Juiz do Trabalho Substituto de 1• grau, para ensejar 
à nova Região condições para a substituição dos JuiZes Presi· 
dentes das Juntas de Conciliação e Julgamento existentes e 
a serem criadas no Estado do Mato Gr9SSO do Sul, pois a 
partir da data da instalação do novo Tribunal Regional, todos 
os Juítes Substitutos, atualmente em exercício no Estado do 
Mato Grosso do Sul, retornarão ao quadro do Tribunal Regio· 
nal do Trabalho da 10' Região, Brasília-DF. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

1988 

TtrULOIV 
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Da Organização dos Poderes , , 

' " --. ·. ~ -~--
CAPITuLO Jll 

Do Poder Judlciár!o 

SEÇÁOI 
Disposiçáes Gerais 

-,1J-

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais. dos Tribunais dos Estados e do DiStclto Federal 
e Territórios será oompostb de membros, do M~1Stério Públi~ 
C01 com :mais de dez anos de carreira, e çle A\fiVogados de 
notório saber jurídico e de reputação ilibada,' com mais de 
dez anos de efetíva atividade profission-ãl: lrldiCàdos em lista 
sêxtupia pelos órgãos de representação das re·spectivasclasses. 

Parágrafo i'fnicO~- ·:Recebidas as indi~çô·e~,- o tribunal 
formará lista tríplice, enviando~a ao Pode~ J;?.xecutívo~ que,· 
nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes 
para nomeação. ' _-_ · 

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 
I -vitaliciedade, que, no primeiro_graU~_ s'ó será adqui

rida após dois anos de exercício; dependendO a perda do 
cargo? nesse período~ de deliberação do tribunal a que o juiz 
estiver vinculado, e, nos demais casos, de sen~ença judícial 
transitada em julgado; -

' II- inamovibilidade, salvo por motivo de interesse pú~ 
blico, na furma do art. 93, VIII; 

III -irredutibilidade de vencimentos, observado, quan
to à remuneraÇãO~ o que dispõem os arts. 37, XI, 150~ llt 
153, III, e 153, § 2', ~· 

Parágrafo único. Aos juízes é vedàdo: 
I-exercer, ainda que em çlisponibilidade~ outro cargo 

ou função, salvo uma de magistério: 
II- receber, a qualquer titulo ou pretexto, custas ou 

participação em processo; · - -
III -dedicar-se à atividaáe polftico-partidáría. 

SEÇÃOV 

Dos Tribunais e- Juízes do Trabalho 

Art. 112. Haverá pelo menos um Tribunal Regional 
do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e a lei 
instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento~ podendo~ 
nas comarcas onde não forem instituídas, atribUir sua jurj_sdi· 
ção aos juízes de direito. -

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho seráo 
compostos de juízes nomeados pelo Presidente d.a Repúb-lica, 
sendo dois terços de juízes togados vitalíCios e um terço de 

jufzes classistas temporários, observada, entre o juízes toga· 
çlos~ a proporcionalidade ~~ta~e_lecida no art, 11. ~ 111 I. 
- ,._ Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regio
nais do Trabalho serão: 

I- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alterna
damente, p-or antigüidade e merecimento; 

II - advogados e membros do Ministério Público do Tra
balho, obedecido o disposto no art. 94; 

III- classístas indicados em listas tríplices pelas direto
rias das fedex;ações e dos sindicatos com base territorial na 
região. -
•' « > < '''"'''''''''" '' •••••••••••HH>••••••< >>>->>»••••~•~H••H>-•'•«••••••u'• 

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

N' 8.409; DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992 

Estima a Receita e fua a Despesa da Ullião para 
o éxercícló financeiro de 1992. 

O Presidente da República~ faço saber que o Congresso 
NacionaJ decreta e eu sanciono a seguinte: lei: 

-TÍTULO I 
Das Disposlçáes ColDIIDS 

CAPÍTULO Úl>l1CO 

Art. 1~ Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa da 
União para: o exercício financeiro de 1992, compreendendo: 

I-o Orçamento Fiscal referente aos Poderes da Umão, 
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídos e 
mantidos pelo Poder Público; _ _ 

II -o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo to· 
das as entidades e órgãos a ele vinculados~ da Administração 

--Pública Federal direta ou indireta, bem como os fundos e 
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Pâblico; e 

ill -o Orçamento de Investimento das empresas em 
que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do 
capital social com direito a voto. 

TITULO I! 
Dos Orçamentos Fis<al e da Seguridade Social 

CAPÍTULO I 
Da Estimativa da Receita 

SEÇÁOÚNICA 
Da Receita Total 

Art. 2~ A Receita Total é estimada no valor de 
_Cr$478.408.892.900.DOO,OO (quatrocentos e setenta e oitO trí
lhões, quatrocentos e oito bilhões~ oitocentos_ e noventa e 
dois milhões e novecentos mil cruzeiros). 

:Art. 3" As receitas-decorrentes da arrecadação de tribu
tos, contrlbuiçõés'e de outras receitas correntes e de capftal, 

_previstas ná legislação vigente; discriminadas na Parte Ilt em 
anexo a esta lei. são estimadas com o seguinte desdobramento: 
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0$ 1.000.00 

VALOR 

<456.940.!164.512 

210.1S1.7l!l.659 
19.4<10.186.572 

109.885.333.708 
2.5l3.77l.841 

1.079.13<4 
36.392.047 

2.59!l3Sl.S4l 
36l.S68.335 

~30J.02U81 

246.789.2SO.l53 
204."8A3S.T1\l 

<4.589.<4<43.253 
Js.86'2.596.777 
21.378.775.044 

21A6'7.928.388 

17.177.72-4.<417 
"-290.W.Il71 

<471.<408.8112.900 

CAPÍTULO II 
Da Fi:cação da Despesa 

SEÇÁOI 
Da Despesa Total 

U-no Orçamento da Seguridade SoCial,' eni 
Cr$123.817.089.056.000,00 (cento e viftt" e três tiilhõês> \>1to~ 
centos e dezessete bilhões, oitenta e nove mílhões e cinqüenta 

- ---e-S"eis mil· cruzeiros). 

Art. 4' A Despesa Total, no mesmo valor da Receita 
Total, é fixada: 

I- no Orçamento Fiscal, em Cr$354.591.803.844.000,00 
{trezentos e cinqüenta e quatro trilhões, quinhentos e noVenta 
e um bilhões, oitocentos e três milhões e oitocentos e quarenta 
e quatro mil cruzeiros); e 

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS 'IESOURO 

cAMAR.o\ DOS DEPUTADOS 
SENADO FliDERAL 
TRlBUNl\L DE CONI'AS 
DAUNlÃD 
SUPI!EMOTRIBUNAL 
!'l!l)ERAL 

694.535.626 
560.771.114 

177.177.611 

·109A8Ul6S 

SEÇÃO II 
Da Distribuição da Despesa por Órgãos 

_,~_.t\.rt. s~ A-despesa fixada à co~~a_ c!~ rec:ursOs previstOs 
neste ---;t"ftulo, observada a programação constante na Parte 
l. em anexo a esta lei, apresenta, por órgão, o seguinte desdo
bramento: 

0$1.000,00 

10TAL 

694.535.626 
560.771.11<4 

177.177.617 

109.41.Dô8 
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I>Js:nut!UIÇÀO POR ÓRGÃOS TESOURO OUTRAS FONTES TOrAI. 

SlJPERIOii 'I1UBIJNAL 
DE JUSTIÇA :m.330.194 :m.330.194 

.fEDERAL 112.744.226 112.'N4.%16 
Ml!.JTAR !14. 73S.668 . 54.735.668 
EU!ITOJW.. 281.!132.323 281.932.323 
DO'l1WlAIJIO 1.590.591.780 . ..5!10.591.780 

JIJ DO I>IS'I'RlTO 

~ U9.326A81 139..326.411 
~DA 8.341.1198.6ll 3.311.964.651) 11.653.1163.267 

~ODA. 

~~ 
A. 792.1iÍll.!)Cll 1.463.215.844' 6.255.886.845 

AGRJCUL~J.m_ 7.541.9:!7.453 857.310.659 11.39!1.238.112 
ODAAÇÃO 

7.8S6.640.066, 5.534.400 7.1162.174.4116 

7.353.489.174 ~561.1155.004 13.!11.5.344.178 

10 528,568.603 '1.933.2711.163 12.461.&16.766 

4.213.!120.130 451.137.355 <l.(i(i5.057.415 

9.943.104.630 1.827.308.712 11.770.413.342 

1.215.337.837 275.253.444 l.490;.$91.2il 

3.358.245.518 !.795.895.975 5.1!14.141.493 

267.238.309 26'1.238.309 

845.572.950 361..581 145.934.531 

18.396.283.986 1..210.0S9.(i(i2 19.606.343.648 

76.7!14.555.491 .. 1'.710.993.482 . 78.465.548.973 

218.390.312.109 218.390.312.109 

13.812.870.568 13.812.870.568 

41.243.012.402 41.243.012.402 
OFJaAIS 

15.991.026.578 15.991.026.578 
EN11DAtii:S EM 
J!X'l'll!iÇAO 
DI~OOU 
PIUVAT!ZAÇÀO 90.988.411 63.689.451 Ui0.677.86l 

455.632.420-6~ 21.467.928.311 477.100.349.012 

1.301.543.188 

478.408.192.900 
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Parágrafo único. Q Poder E.ecutivo poderá designar 
órgãos centrals para movimentar dotações atribuídas às unida~ 
des orçamentárias. 

CAPÍTULO III 
Da Autorização para Abertura de Créditos 

Art. 6' É o Poder Executivo autorizado a: _ _ _ 
I- abrir créditos suplementares. com a finâlidade de 

atender insuficiência naS do~açPt$ ,orçamentárias~ para cada 
subprojeto ou subatividade. até o limite de 20% (vinte por 
cento) de seu valor, mediante a utilização de recursos: 

a) da Reserva de Contirigência; e 
b) da anulação parcial de dotações orçamentárias autori

zadas por lei, desde que não ultr:apasse o equivalente a 20% 
(vinte por cento) do valor do subprojeto 011 da subatividade 
objeto da anulação. 

li-proceder, na programação de cada subprojeto ou 
subatividade, ao remanejamento de dotações entre grupos 
de despesa, observado o limite de 20% (vinte por cenfo) do 
valor do subprojeto ou da subatividade referidos nesta lei{. 

III -abrir créditos suplementares à conta de recursos 
provenientes de operações de créditó, como fonte específica 
de recursos~ para cada subprojeto ou subatividade, até o limite 
de 20-% (vinte por cento) das respectivas dotações indicadas 
nesta lei, nos casos de: _ · _ 

a) operações realizadas nO 2"' semestre de 199{ éom cro--
nograma de recebimento que contemple o exercício de 1992; 

b) operações realizadas durante o exercício de 1992; ou 
e) antecipação de cronogramas de recebimento. 
IV ~abrir créditos suplementares. utilizando coma fonte 

a defmida no § 3' do art. 43 da Lei n' 4.320, de 1964, para 
dotações referentes a: 

a) transferências constitucionais aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, noS 'cãSos em que a lei determina 
a entrega dos recursos de forma automática; - --

b) transferências aos Fundos ConstitucioD-àis ãe Finan:: 
ciamento do Norte, Nordeste. e Centro·Oeste, nos termos 
da Lei n• 7.827, de 27 de setembro de 1989; e 

c) transferências ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
- FAT, nos termos do . .art. 6• da Lei n' 8.019, de 11 de 
abril da 1990, bem como as demais aplicações com recursos 
de que trata o art. 239 da Constituição Federal. 

V -abrir créditos suplementares. mediante a utilização: 
a) dos recursos decorrentes de variação monetária e caro~ 

bial das operações de crédito contratadas na forma def?ta lei; 
e 
- b) do superávit fmanooiro apurado em balanço patrimo
nial do exercício anterior, dos fundos e das Entidades Supervi
sionadas, nos termos do art. 43J §V~ inciso I, da Lei n9 4.320,. 
de 1964, respeitada a programação originalmente aprovada 
no exercício a que se refere. 

VI -abrir créditos suplementares até o limtte necessário 
ao atendimento do disposto no att. 42, incisos I e ll, do 
Ato das Disposições Constitucionais Tr~n_sitórias~ mediante 
·a utilização, detitre outrOs, dos recurso:t da Reserva de Contin· 
gência. 

§ 1• A abertura dos créditos de que trata o inciso VI 
deste artigo deverá ser precedida de comprovação da viabili
dade técnica dos projetos a serem contemplados~ bem como 
do atendimento ao efetivo interesse económico e :social para 
o desenvolvimento da$ regiões éentro-~ste e Nordeste. 

§ 2"- Aplica-se aos créditos_ espéêiaís a' serem autoriza
dos com a mesma fmalidade do inciso VI deste artigo o dispos
to no parágrafo anterior. 

Art. 7' É o Pndet Executivo autorizado a proceder ao 
remanejamento total ou parcial das dotações consignadas ao 

· ótgão "80.000-Enticll\desem Extinção, Dissolução ou Priva
tização -Lei n~' 8. 029/90n para os órgãos, unidades ou eritida
des da Administração _Pública Federal, díreta ou indireta, que 
absorverem as atribuiçóes correspondentes~ preservada a elas· 
sificação funcional-programática de cada subprojetoou subati-
vidade. _ -

Parágrafo únicO. Na in~corporação de eventuais supe
rávits 'financeiros apurados em balanço patrimonial do exer
dcio anterior e de receitas próprias apuradas, para as entidades 
-constantes do órgão de que trata este a;rtigo._. será observado 
o diSposto no inciso V. alínea b, do arti"go aítferior. 

CAPITuLO IV. 
D_a_ Autorização para Coofratação de Operações de Crédito 

Art. 8? É o Poder Executivo autolizado a: 
- I -realizar operações de crédito, pbt antecipação da re

ceita, até o limite de 20% (vinte pot ·cento) das Receitas 
Correntes estimadas nesta lei, as quais dev~rão ser liquidadas 
até trinta dias após o encerra~ento do exercício; e 

II- emitir até 33.000.000 (trinta e tr<!s nu1Mer;) de Títu
los da Dívida Agrária - "Série B", vedada a emissão com 
prazos decorridos oy in.feriorf;S a dez anos~ para atender a 
programas de reforma agrária no exercfçio, nos termos -do 
que dispõe o art. 184 da Constituição Federal. 

TíTULO III 
Do Orçamento de Investbnenlo 

CAPÍTULO ÚNICO 

· Art. 9' A despesa do Orçamento ãe Investimento, ób
servada a programação constante nà Parte III em anexo a 
esta lei, é fixada em Cr$36.895.967.536.ÓQO,OO (trinta e seis 
trilhões, oitocentos e noventa e cinco Qilh.ões, novecentos, e 
sessenta e sete milhões e quinhentos e trin.ta e seis mil crUZ'ei
ros), com o ~eguinte desdObJ0llllento: 
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0$ 1.000.00 

DEMONS'IRATIVO DOS IN'VESTIMENTOS ·POR ÓRGÃOS 

ESPECIFlCAÇÃO 

TOTAL 

Art. 10. · As fontes de receita, para cobertura ;la despesa 
fixada no artigo anterior, decorrentes da geração de recursos 
próprios, de recursos destinados ao aumento do património_ 
líquido e de Opéraçôes de crédito, internas(: externas, vedado 

11.171.706 
300.639.768 
823..891>.7!50 

6.124..~8.751 
15.o57.212 
711.746.642 

29.364.083.849 
10.1!02.818 

168.032 
61.911.710 
27JI78.304 

11.130.994 

o endividamento junto a empreiteiras, forriecedores ou i:nsti~ 
tuições financeiras para compensar frustraçãó de receita são 
estimãdas com o seguinte desdobramento; ' 

0$ 1.000.00 

DETALHAMENTO DAS FONTES DE f!NANClAMENTO DOS INVESTIMENrOS 

ESPECIFlCAÇÃO 

TOTAL 

Art. 11. É o Poder Executivo autoriiado a abrir crédi
tos suplem\!ntares para cada subpr9jeto ou ~ubatividade~ até 
o limite de 20% (vintê por cento) do respectivo valor, me· 
diante: 

I-a anulaçáa parcial de dotações orçamentárias da mes
ma empresa, e 

II -a utilização de recursos excedentes que cada empre-
sa gerar. _ 

Art. 12. É o. Poder Executivo autorizado a excluir do 
OrçamentO de Investimento as empresas estatais que vierem 
a ser extintas ou cujo controle acionário venha a ser transferido 
para o setor privado em decorrência do Programa de Priva~ 
tízaçáo. 

VALOR 

Parágrafo único. Os Recursos do TesourO a serem tra;s. 
feridos pu ~~passados _para as e!D.presas a que se xefere este 
artigo, ainda ~O transferidos ou repassados~ na forma desta 
lei, no momento da extinção ou transferência do controle 
aciónário para o setor privado~ poderão ser utilizados me-
diante créditos adicionais. 

TITULO IV 
Das Disposições Gerais 

CAPITuLO ÚNICO 

Art. 13. O Poder Executivo defmirá procedimento uni· 
forme para o pagamento ou o refinanCiamento da Divida Ex
terna, garantida pela União~ e devida pelos Estados, Distrito 
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Federal, Municípios e s~a.s respectiVas autarquias. fundações 
e empresas estatais, observando as condições estabelecidas 
para o Governo Federai ç suas entidades, repassand<?. inclu
sive, os resultados obtidos ·nas negociações com os credores 
externos, _ _ _ 

Art. 14. Para os efeitos-do disposto na Lei n' 8.080, 
de 19 de setembro de 1~, a administração dos recursos 
financeirO$ corre§'pondentes às dotações orçamentárias coÍlsig~ 
nadas ao Ministério da Saííd,e _ s~rá realizada pelo gestor do 
Fundo Nacional de Saúde. 

TÍTULO V 
Das Disposições Finais 

CAPITuLO .ÚNICO 

A:rt. 15. Està lei entra em vigor em 1~' de janeiro de 
1992. . . 

Art. 16. Revogam~se as-disposições em cOntrário. 
Brasilia, 28 de fevereirO de 1992; 1719 da Itidependência 

e 104' da República. - FERNANDO COLLOR.- MllrCílio 
Marques Moreira. 

DECRETO-LEI N' 5.452, 
DE !• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consoüdação das Leis do Trabalho. 

TíTULO VIII 
Da Justiça do Trabalho 

.......................... ~····~pffi.rLO .. iV ... .-..-.. ,_,.~-·"l:'·.r···-·-··-·· .. ~ 
Dos Tribunais Regionais do Trabalho 

SEÇÃOIV 
Do• Juí..,. Representantes Classistas 

dos Tribunais Regionais 

Art. 684. Os juízes répreSé!ltantes elassistas d<:>s Tribu
nais Regionais são designados pelo Presidente da Repúbl.jca. 

Parágrafo único. Aos jUízes representantes classistas 
dos empregados e d_os empregadores, nos Tribunais Regio-
nais, aplicam~se as disposições do art _661. 
•••••"·n••••--•••••••••••••••••••••-·•-·--··~----·--•·-•••~-

(À Comissão de Constindção, Justiça e Cidadania) 

PARECERES 

PARECER N• 120, DE 1992 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre Projeto 
de Lei do Senado n• 317/91 que "dispõe sobre concessão 
de licença nos casos de adoçãG". 

Relator: Senador João Calmon 
O Projeto de Lei do Senado n• 317/91 vem garantir direi

tos que se depreendem do própno texto constittii:ionru. 
Assim é que vem conceder à mãe _ adotiya, empregada 

ou servidora pública, licença 'para dedicar-se à criança~ de 

120"dias, caso se tratar de recém-nascido, e de 60 dias, se 
de mais que um ano de idade. , . 

Estende o direito à licença L~:O ~i ádotivo-; se a mãe~ 
nos primeiros seis mese~ Pe vida d~ criarw,a, vier a faleCer. 

Sabemos que o artigo 227, § 6' da Constitull;ão brasileira 
assegura igualdade de direitos entre os filhos: 

"§ 6' Os fillios, havidos ou não da relação do. 
casamento, ou por adoção~ terão os mesmos direitOs 
e qualificações, proibidas quaisquer designações discri~ 
minatórias relativas à filiação. 1' • , 

ó direito da criança à os cuidados matemos é a 
reconhecido, tanto que, tradicionalmente, é concedi 
à mãe, após o parto (licença que foi ampliada a 
nova Constituiçãt?): O período de ~sta!l:\ento .do trabalho 
sempre foi collcedidot tendo-se em. vist~ n~o só _a recuperação_ 
da mãe, pois esse processo é rápido, mas, prioritariamente, 
o.bem da criança recém-nascida, cuja saúde fís:i~ e equihbrio 
emacional futuros dependem estreitamente 9e~e período ini
cial da sua vida. 

Nada mais justo, pois. que conceder à mãe adotíVa igual 
tempo de afaStainéritõ -do trabalho. 

ArguMentos semelhantes se colocam emJavor da licença, 
quando o adotado~ tíver mais que um ano de idade. Apesar 
de não. s.e tratar de um recém-nasddp, _que absorveria mais 
tempo em cuidados, a criança adotada necessita d~ l}m período 
mínimo de ligação êstreita. ininterrupta? com· a mãe. nesse 
início de vida nova, a _fim de adquirir saúde biopsíquica. 

COnsider~mos! outra;ssim, i!'Qpre~~in'dfv~l ã sua -~stabili
dade emocional, segurança transmitida pela presença do pai, 
se a·mãe vier· a falecer. _ ___ -

O Projeto em pauta contribui para ciiar condições, às 
pessoas interessadaS em adotar uma criança~ para realizarem 
ato tão meritório~ de_ q_ue as_ so_fri~as crianças brasileiras -
abandonadas, perseguidas, doentes, exploradâs -tanto ne-
.c~~sitáni. __ . _ 

Somos1 sem q~Vidar pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n' 317/9fque, além de seu in.egáv,el mérito, atende 
aos' tê:quiSitos de constitucionalidade, juridiéidad:e e boa técni
ca legislativa. 

Sala das ComisSões, 6 de niaío de 1.992. , .. Aimir (}abriel, 
Presidente João Calmon, Relator - Lavoisier Maia -
Áureo Mello - Epítócio Cafeooira - João R<X'ha - João 
França - Nelson W ede.kin - Pedro Simon - Antóllio Mariz 

·;:;.;·Wilson Martins- Cl\sar Dias - Jntahy Magalhães
Marluce Pinto - Ronaldo Aragão - Jonas Pinheiro - EdDH· 
do Suplicy - Goribaldi Alves Filho- Cid Sahóla de Carvalho, 
abstenção. 

PARECER N• 121, i>É 1992 

Da Co-são de Assuntos Soclals, sobN o Projeto 
de Lei do Senado nt 17, de 1991, que regula o inciso 
XXVll do art. 7' da Constituição Federal, que trata 
da proteção ao trabalhador em face da automação e 
de~rmina outras providências~ 

Autor: Senador Fernando Henrique Cardoso 
Relator: Senador Wilson M.lU'tins 

. l- Relat!l<io 
A Comissão de As§unt6s Sociais é chamada a decidir 

terminatiV~mente sobre Projeto de Lei apresentado pelo no-
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bre Senador Fernando Henrique Cardoso que objetiva regular 
o inciso XXVll' oo art. 7•, Capítulo II, da: Constituição Fé<leral. 

É a letra da Lei Maior: . 
Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

xxvrr- proteção em fice da automação, na forma da 
lei. 

Com dez artigos, o prOjeto em referência pretende abran· 
ger deade aspectos relacionados diretamente ao processo de 
implantação de programas de automação pelas empresas até 
o treinamento de trabalhadores, passando pela ampliação do 
conteúdo curricular dos 1' e 2• graus de ensino regular e pelo 
incentivo federal à criação de com.issóe$ de monitoramento 
dos processos de automação. · · ·. · • · 

São os seguintes itens que o citado projeto pretende ins-
crever em nossa legislação: · · 

a) a empresa que adotar programa de automação . 
fica obrigada a criar uma ComisSão Pariufríà para nego
ciar o cronograma de implantação do projeto, sendo 
que a decisão de instituição da automação deverá ser 
comunicada aos trabalhadores com, no mínimo, um 
ano de antecedência (art. 1•); · 

b) a empresa fica obrigada a criar um programa 
de reciclagem (art. 2•); 

c) os empregados mais idoaos terão preferência 
no reaproveitamento (art. 3•); 

d) "a dispensa de empregados não poderá ocorrer 
em níveis nlãiorês que a taxa de crescimento setorial 
onde a empresa estiver inserida" {art. 4\'); 

e) os sindicatos~ em acordo com as empresas .. ins:. 
talarão Centrais de Reciclagem e Recolocação (art. 
5•); . . 

f) o sistema educacional, em cento e oitenta. d4ts 
após a publicação da lei, a partir da 5• série do 1' 
grau até a3• série do 29- grau deverá inserir noscurr(culos 
mínimos o ensino de informática (art. 6•); . 

g) _o Governo Federal deverá incentivar a criação 
de centros de pesquisa e comissões interdisciplinares 
de estudo para monitorar o processo de modernização, 
informatização e automação (art. 7•); e, 

h) considera-se demissão sem justa· causa a demis~ 
são de funcionário decorrente de introdução de equipa· 
mentos de automação, responsabilizando-se as empre
sas pelo pagamento de indenização e multa ( art. 8"), 

Em sua justificação o nobre Senador Fernando Henrique 
Cardoso argumenta que ~;a inserção do Brasil na nova_ ordem 
mundiai de organização e divisão de trabalho só serã possível 
mediante o desenvolvimento de uma política de racionalizaçáo 
tecnológica .capaz de conferir ·ao procesSô. -produtivo a indis· 
pensável modernidade que já .caracteriza os sistemas de produ· 
ção da quase totalidade dos países industrializados". 

Define como inexorável o processo de ·modernização in· 
dustrialbujo H desdobramento conduz à transformação no per~ 
file volume de emprego, nas qúalíficaçóes e na organização 
1do Trabalhou. Conjuntura que implica, necessariamente~ mu-
' danças no éampo do trabalho que afetam diretamente o traba· 
lhador, por isso, pretende mostrar ~·a necessidade de se confe~ 
·rir obrigatoriedade programas prévios e paralelos de treina
mento e reciclagem, sob pena de se fragiliza~ ainda mais a · 
situação da força de trabalho". 

Seguindo o mesmo raciocínio é que d.efende a imPhm
: tação do ensino de informátiCa ~·d~hUodq a preparar o homem 
. para o conyívio nuina SÇ!cie4ade_ cada vez mais automatizada H. 

Completa sua tese _com a introdução de mecanismos coibi· 
·dores de ações contra os trabalhadores, por isso a "necessidade 
de .se regulamentar a dispensa dos trabalhadores com vistas 
a resguardar os seus interesses n~a transição sem ~umas 
irrecuperáveiS e dentro de um mínimo di:: tensões sociais-•'. 

II.l'lu'ecer 

Sob pena de confundir desenvolvimento tecnológico geral 
com automação? fomos buscar, preliminarmente a definição 
de automação, a qual 

"Pode definir---se cOmo a substituição do homem 
por meios meCânicos no desempenho de tarefas. 

Em termos económicos, a automação implica a 
opção por uma transfonnação do sistema produtívo 
de Ult'lca, situação- de caráter Il)ais trabalho-intensiva 
{maior predominância da parcela mão-de-obra no valor 
acrescentando por esse sistema) para outra de cariz 
mais capital-i~:ttensívo (portanto, ba"ixando a contribui~ 
ção do fator trabalbo para esse mesmo valor acrescen· 
lado, com simultâneo aumento da contribuição do fator 
capital), 

O apareciMento ·e· desenvolvimento da automoção 
encontra-se estritamente ligado ~m o da estandardi
zação, quer de processos de fabrico quer de produt()S 
finais,. que pennite determinar cqm precisão as tarefas 
elementares a serem ·cumpridas de tal forma que a 
iniCiativá humana é tornada desnecessária e em seu 
lugar a precisão e a repetição se to:rnattr ãS ·(faracte~ 
rístieas requeridas na execução dessas tarefas. 

O desenvolvimento da automoção está ainda es
treitamente ligado com a evolução dos preços relativos 
dos fatores de produção~ capital e trabalho, pois, sendo 
9bjetivQ generalizado a minimização dos ~sto_s produ~, 
tivos. á progressiva subida do custo unitário do fato-r 

- trabalho vem viabilizar economicàmente a sua sUbsti
tuição pelo !ator capitaL Esta substitoição tem vindo 
a processar-se nos países altamente industriali2ados, 
em que o fator capital é abundante e ao mesmo tempo 
o fator trabalho se torna relativamente, mais escasso 
e mais caro, Esta~ unia das causas que está na Origem 
da deslocação das indústrias maiS trabalho-intensivas 
para países menos e mais recentemente industrializa
dos, onde a mão-de-obra ainda apresenta custos unitá-
rios baixos e a oferta é abundante, enquanto nos países 
cuja industrialização data dos princípios deste século, 
ou lhe é anterior, se nota uma especialização em indús
tria onde a automação é-predominante. 

Historicamente o caminho para uma progressiva 
automoção dos processos produtivos é aberto petas 
doutrinas de Taylor (1856-1915), no que respeita à or· 
ganização do trabalho, e pela prática empresarial de 
Henry Ford (1865--1947), enquanto à frente da compa
nhia qne criou • a Ford Motor Company. 

Taylqr propõe a divisão das tarefas nos seus ele~ 
mento_s mais simples, de tal forma que ac:i operário 
nada mais é exigido do que a mera repetição de um 
certo númerO de movíme-Utos claramente especificados. 
Por outro lado, Ford introduz a produção de grandes 
séries- de produtos finais exatamente similares. Assim,, 
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o primeiro vem criar aS condições técnicas pata a pro~ 
gressiva substituição do home.m pela máquina, a qual 
se revela superior no 'desemp-enho de tarefas simples 
e repetitivas~ en-quanto o segundo permite viabilizar 
o investimento necessário para a aquisfç-ão dessas má
quinas, garantindo sua utilização durante largos perío-
dos_ de tempo na produção de produtos semelhantes. 

Interessa também não esquecer as implicações so~ 
ciais de autorooçã.9, cuja problemática está longe_ de 
se esgotar no âmbito de uma mçra análise técnica e/ou 
económica. 

Aspectos negativos importantes têm sido a chama~ 
da "desumarrização do trabalho H. que atinge seu ponto 
extremo quando o trabalhador se torna um acessório 
dos meios mecânicos que com ele coproduzem o produ
to final. Es.se problema adquire especial realce quando 
o ritmo de trabalho é impostO pelos meios mecânicos 
(caso da maioria das linhas de montagem, nomeada
mente de automóveis) e/ou quando todo o meiQ am
biente é concebido em termos da máquina ignorando 
as necessidades do elemento humano que com elas 
trabalha. Outro aspecto negativo de realce é o desem
prego técnico fteqúentemeflte provocado pela autom<r 
ção tanto mais que os trabalhadores substituídos por 
mei~s mecânicos tem na maioria das vezes limitada 
formação profissional e se toma difícil a sua colocação 
em novos postos de trabalhp. . _ _ _ _ 

Porém, as vantagens da automação não devem 
ser omitidas. E!Jl vem .vindo permitir a libertação do 
elemento humano das tarefas mais penosas, quando 
não perigosas, e rotineiras, permitindo freqüeDtemente 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Neste 
sentido interessante é apontar o esforço que tem vindo 
a ser feito, prlncipa1mente nos pafses nórdicos, na con
cepção da colaboração do homem com os meios me~
nioos de forma a simultaneamente melhorar a quah
dade de vida no trabalho e a produtiVidade. (Este esfor
ço é conhecido genericamente pelo nome de Socio-
Technical Design or Approach.) _ 

Conseqüência também largamente positiva de au
tomação tem sido o aumento da produtividade, com 
oonseqüência baixa dos custos de produção, tomando 
muitos produtos economicamente atessíveis a ca~a vez 
maior número de consumidores~~~ (Sousa,. Antômo de. 
"Automação" IN: Polis. Enciclopédia Ve!bo da Socie~ 
dade e do Estado. Lisboa: Verbo, 1983. PP- 490-493, 
optou~se por adequar o texto à ortog:rafi3. bra~ileira.) 

Essa definição bastante geral pode ser aeeita oomo corren
te+ mesmo que o processo de antomoção no Brasil não cons~ 
titua aínda um momento separado da organização fabril inau~ 
gurada pela grande indústria. dessa feita em alguns Iilólhentos 
concretos ela se confunde simplesmente com a introdução 
de aperfeiçoamentos tecnológicos da produção ou mesmo a 
introdução de formas organizacionais próprias do taylonsmo 
ou do fordismo_ 

HCabe aqui ressaltar que, com os avanços da mi
croeletrônica~ permitindo a miniaturização dos compo~ 
nentes elétricos, houve uma redução significativa dos 
custos de processamento das infótmaçoos; propiciando 
'o aparecimento~ basicamente, de quatro tipos de inova~ 
ções, que permitiriam o desenvolvimento e a expansão 

da automoção. Essas quatro inovaçóes ( ... ) são: _os 
robós, as máquinas-ferramenta com controlc.:, numénco 
(MFCN)~ os microcomputadores 'e os equtpamentos 
CAD-CAM (CAD-Computer Aided Design e CAM-
Computer Aided Manufacturing)-- . · 

Os robós bstituição da mão-de-obra 
de manei não possuem barreiras no 
qu ffsica ~o seu :z-~~alho. 
Além disso, eles adicionam uma ma1or flex:tbthdade 
ao capital fixo da empresa e -geram um aumento .na· 
qualidade do produto. · ·-. 

-As MFCN proporcionam um aumento na produt1: 
vidade, eoorióthlzaín tempo de maquina~a, proporcio
nam a fabricaç-ão de novos produtos. mats complexos., 
além de possibilitarem o processamento em pequenos· 
lotes de forma mais automatizada. Somada a todos 
esses fatores, ternos a dispensa 'da intervençãó' de ~fi
ciais mecâ:nicós, uma mão~de-obra altamente quali:fi~ 
cada, que era necessária para operar as máquina-ferra~ 
rhéntas universais. 
~- Os computadores, seus terminais, bem como os 

microcomputadores viabilizam) basi~ente, a au!O
moção dos escritórios, também conheClda como ~uro
crática através dos processadores- de texto~ plamlhas 
eletrón'tcas, sintetizadores de voz, a automoção bancá
ria e do comércio~ através da simplificação de operações 
rotineiras e padronizadas. 

Finalmente, os equipamentos CAD-CAM repre
sentam '"a apUcação integrada da tecnologia computa
dorizada na engenharia e na pródução, a partir de uma 
base dé dados comum para peças, produtos, e informa
ções relacionadas, tornando mais fácil a transformaçã? 
de uma idéia criativa em produto final, a custos redUZI
dos. O CAD permite definir a forma de uma peça, 
analisar tensóes mecânicas e outros fatores( ... ). Com
bihando CAD com o sistema CAM~ o usuário pode 

· manipular, dádos não~gráficos, tals- Como listas_ de ma~ 
teriais. custos e outros~' (Rattner, H. Informática e 
Sociedade. São Paulo: Brasiliense, 1985- pp. 128-129). 
- · A partir 'do CAD-CAM, foi possível o desenvol
vimento do !CAM (Integrated Computer Aided Manu
facturing), cujo objetivo último é a apli'?"ção de um 
sistema de fabricação integrado numa umdade produ~ 
tiva completamente automatizada". (Soares, Angelo 
dos Sentos. "A automação e o Terceiro Mundo" IN: 
Revista de Administração de Empresas, Vol. 28, n' 3, 
julho-setembro 1988, Fundação Get6lio Vargas, p. 64). 

Em -síntese, automoção signifiCa ·o emprego dos meios 
técnicOs pelos quais os ins,trumentos_mecânicos d~_ tr~balho 
se tornam capazes de executar parcial ou totalme~te operações 
determinadas confOrme programas computadonzados, sem a 
interferência do homem (salvo, ê cert~?- pêlo acion~ento 
dos programas). Essa definiÇão cabe para a automação md?s
trial contuclo nada impede que ela se extenda a operaçoes 
administrativ;s~ controles burocráticos, com toda a gama po~~ 
sível de processos informárioos. . 

- --- A. pàrtir dessas definições podemos observar que, no cap1~ 
talismo dadas suas características genéticas. se as empresas ' 
deseja~ competir' cOm sucesso e mesmo sobr;viver em merca· 
dos competitivos, elas devem adaptar--se constantemente aos 
rápidos avanços tecnológicos e cie!ltffi~os (~bb71' A. ' 1The 
strategic management of technolagtcal movation . Industriá! 
Management, Norcross, Ga, 31 (5): 16-19, set-out. 1989), por 
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isso há sempre que buscar-se novas {onnas, organ-izacionais 
ou administrativas que acelerem o processo produtivo, redu
zam os custos .operacionais ou mesmo diminuam as perdas 
provocadas por acidentes _ou defeitos de fabricação (a não 
ser que o preço da força de trabalho seja tão baíxo que não 
compense alterações no processo produtivo). Em qualquer 
um desses casos, as mudanças afetarão a forma tradicional 
de trabalho ou a maneira costumeira de relacionamento entre 
os trabalhadores e os administradores. Se os trabalhadores 
não estiverem organizados enl instituições sindicais fortes e 
bem preparadas tecnicamente para assessorá-los, uma dessas 
alternativas sempre prevalecerá: a) oU~ serão sempre perde~ 
dores no processo de negociação de mudanças técnicas e admi
nistrativas, constituindo-se como agente passivo do processo 
de transformação ou adaptação industrial ou produtivo; b) 
ou constituirão sempre urna barreira cega ao desenvolvimento 
tecnológíco~ impedindo de maneira violenta ou irracional o 
processo de adaptação produtiva às modernas tecnologias. 
DE uma maneira ou de outra há perda séria ao desenvol-
vimento no longo prazo. _ _ -

É tendência do capital, então, o desenvolv1mento de téc
nicas que proporcionem melhores condições de competitiví~ 
dade aos produtos de uma determinada empresa na disputa 
de mercado com outra. Esta é condição de valorização do 
capital e, portanto~ de sobrevivência de empresa no mercado. 
Essas técnicas referem-se tanto a manifestações_ inovatívas 
introduzidas pelo desenvolvimento científico que se apresenta 
sob a forma de novas tecnologias materiais ou sob o corpo 
de novos processos organizativos e administrativos. 

Esse movimento-não se processa, oonfu-do, sem controle 
social, a sociedade como um todo, ~trav~s de seus instru
mentos institucionais e políticos, ao_ loUgo do temPo, passou 
a criar condições _de ru-bitragem de determinadas situações 
que conduzem esse processo de valorização do capital por 
caminhos delimitados socialmente. Por exemplo, se antes não 
havia qualquer impecfiio para o desenvolvimento da indústria 
relativamente ao meio ambiente, atualmente, com uma maior 
conscientizaçáo social sobre os problemas que determinadas 
técnicas geram ao ambiente biológico~ as indústrias são obriga~ 
das a adaptarem seus projetas de modernização t.!cnológica 
a plantas que incorporem processos de tratamento de rejeitas, 
que não poluam o ar etc. Da mesma fonna que a sociedade 
limita o direito da empresa via~áwvis o meiO- ambiente (direito 
coletivo), a sociedade cria condicionantes- para o relacionaw 
mento empresa-empregado. Esses conQíciQnantes são histó
ricos pois variam em conformidade com a conjuntura social 
e econômica e são determinados por fatores vários, entre 
eles a presença política de um ou outro setor no conjunto 
da sociedade. 

Os processoS recentes de automoção, no caso, vêm colo~ 
car um problema social: o desemprego, que eidge do legislador 
atenção; isso justifiCà as iniciativas do Constituinte 11a_ determi~ 
nação de lei que régu!e essa situação nova e do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso na áj>resentaÇão do Projeto em 
exame. No caso, a literatura conceitua esse tipo de desem
prego como Hdesemprego tecnológicou. 

"Desde sempre que se verifica a existência de um 
desemprego tecnológico, provocado pela utilização de 
técnicas novas e de máquinas que aumentam considera
velmente a produtividade dos operários. Cita~se fre
qüentemente o caso das profissões ligadas à tecelagem, 
cujo rendimento aumentou dez vezes nO princípio do 
século XIX. Mais recentemente, a fabricação de meias 

de senhora, em têxteis sintéticos. sofreu transfonna~ 
çôes _ _que aumentaram notavelmente a respectiva pro
dutividade. Em casos mais !imitadost o desemprego 
tecnológico produziu-se devido aos progressos da quali· 
dade. Foi o que sucedeu quandoT por volta de 1963, 
se descobriu um novo processo de temperar o aço das 
lâminas de_ barbear. A maior durabilidade do produto 
forçou as fábricas a reduzirem a produção em face 
do conseqüente decréscimo de vendas. 

Antigamente, estes incidentes eram localizados.ou 
ficavam 1imitados_a uma indústria. Geraiinente, o pes
soal licenciado era absorvido pelos ramos vizinhos em 
.expansão, mas+ por incomodativa que fosse, ess:.a_conse
qüência do progresso não era duradoura. Passado al~ 
gum tempo. sobretudo se a co-njuntura se modificava, 
a procura de mão~de--obra não tardava a absorver o 
pessoal licenciado. 

Um dos fenômenos deste gênero foi a invenção 
do cinema falado, por volta de 1930. Esta invenção, 
infelizmente, apareceu numa altura em que a conjun
tura entrava em recessão e a grande cri~e. começava. 
Em muito poucos meses, 100.000 a 200.000 músicos 
de cinema ficaram sem emprego, num momento em 
que se fechavam outrà.s possibilidades. Foi um dos dra
mas do princípio da grande crise económica,~· (Bau-

. dhuin, Fernand. Pdncipios de economia contemporâ
nea. Vol 3. "A Repartição". São Paulo: DlFEL, sld. 
pp.26-27) 

Ainda, mantendo a preocupação com respeito aos empre
gOs", Observa~se que: 

"O rápido desenvolvimento da informª'tica nos út .. 
timos trinta anos fez surgif rllí!hares de novas empresas, 
criou muitos empregos novos, tornou possível o surgí
mento de novos produtos industriais e de consumo, 
possibiUtou ao homem chegar à lua e sondar o universo. 
Neste sentido, a lista_de benefícios parece intermfnáveL 

Mas 4â, por outro lado. aspectos preocupántes: 
o computador também provocou o desaparecimento 
de alguns empregos, tornou outr9s menos interessantes 
~ fez aJguma.s pessoas se sentirem mais como números 
e ~enos como indivíduos. Apesar disso. os economis~ 
tas, considerando os prós e contras~ geralmente con
cluem que o computador é benéficO_ para a economia, 
príncipalrnente pelo aumento de produtividade que 
propicia. 

A automação - e o seu corolário -a tendência 
acelerada· em direção à fábrica sem operários - e o 
escritório automatizado, mas ainda populad'? -afetará 
empregos e empregados numa ~cala sem_ precedentes 
nos tempos modernos. Especialistas em automação es
peram a reestruturação do trabalho, inclusive uma des
valorização das características das atuais funções, bem 
como a criação de novas, em taxas sempre crescentes. 

Isto resultará numa mudança fundamental na 
maioria dos postos de trabalho e com freqUência um 
penoso ajustamento para os trabaJhadores envolvidos. 
Estas mudanças exigirão que os empregadores retrei
nem grandes contingentes de uabaJhadores. Ulterior
mente, os sistemas e_ducacíonais das nações terão que 
preparar os futuros trabalhadores para operarem numa 
sociedade eletrônica. " 
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Especialistas estimam que cerca d~ 45 milhões de 
empregos nos Estados Unidos (45% do total) poderão 
ser afetados pela automação dos escritórioS c das fábri
cas, sendo que os maiores impactoS oCorrerão antes 
do ano 2000. Porém o impulso para automatizar já 
está elevando o nível de muitos empregoS, dando às 
máquinas as tareiaS perígos~s. monótonas ou insalu
bres. Mas, também deslocará trabaJhadores- e exigirá 
que outros assumam empregos cuja atribuição básica 
será a de pajear equipamentos. 

A habilidade das novas tecnologias de autçmação 
para mensurar e monitorar o desempenho humano já 
está provocando entre os empregadores e empregados1 

conflitoS, que logo se disseminarão_) a menos 'que _as 
empresas preservem os empregados de certas potencia~ 
lidades indesejáveis dos equipamentos. A extensão em 
que essas mudanças provocarão rupturas dependerá 
da velocidade com que se dísseminará a automação. 
De qualquer forma, os efeitos importantes: se farão 
sentir em dois se rores: nas fábricas e escritórios. 

Ninguém estudou completamente os impactos so
bre os empregos em toda a extensão da automação 
nas fábricas, mas estudos realizados oferecem indícios 
dos impactos dos robôs. Os atuais modelos1 .t;nais aque
les em dc.scnvolvimento, dotados de incipiente habili~ 
dade sensorial, podem executar as funções de cerca 
de 7 milhões de empregos existentes nas fábrlctas norte
americanas. A velocidade de introdução da nova tecno
logia depende do custo dos robós.e demanda dos produ
tos que eles produzirão". (Gennari Netto, Octávio. 
"Automação-. robotízação, emprego e desemprego" ln: 
Boletim Infomativo SEI, Secretaria Especial de Infor
mátiCa, Brasília~ abril-maio~ junho 1982, n"' 7, p. 54). 

Recentemente um importante estudo levado a termo pelo 
Departamento de Política Científica e Tecnológica doinstituto 
de Geociéncia da. Universidade Estadual de Campinas (lJm
CAMP). com apoio do Instituto de Pesquísas Económicas 
Aplicadas (IPEA), Centro Nacional de Recursos Humanos 
(CNRH), Programa das Nações Unida$ para o Desenvolvi
mento (PNUD) e OrganizaÇão Internacional do Trabalho 
(OIT), trouxe ao nosso conhecimento maiores informações 
sobre o processo de introdução de novas tecnologias no pro
cesso produtivo~ no caso. da indústri4 automobilístic;a, Esse 
estudo, intitulado Automação e Trabalho na Indústria Anto~ 
mobilísti~ (Pelíano, J. C, et aL ~ Brasília; Editora Univer
sidade de Brasília, 1987. 219p.), em seu Capftulo III, dedicado 
às "Repercussões no processo de trabalho e efeitos sociais H~ 
informa~ nos em suas conclusões o seguinte:-

.. Ainda que os prindpãis mOtivOs· alegados pelas 
empresas para a introdução de equipamentos indus
triais com base microelctrõnica na indústria automo~ 
bilística brasileira sejam a melhoria da qualidãde e a 
padronização de seus produtos e a necessidade de ini~ 
ciar o aprendizado e a adaptação do pessoal à nova 
tecnologia. esta 'vém associada a alterações profundas 
na organização da produção e do trabalho1 com conse-
qüéncias significativas para a força de trabalho. · 

Maior controie gerencial sobre o ritmo. padroni
zação e intensificação do trabalho produtivo direto são 
conseqüências mais importantes ao nível da raciona~ 
Uzação dos custos de mão-de-obra e das condições de 
trabalho. O novo processo implantado na ann'ação de 
carros permite à gerência reduzir Os tempos mortos 

e movimentos desneçessários (do ponto de vista empre-
sarial) dos trabalhadores. · · 

No entanto, no caso do Brasil~ é im"portante aten~ 
lar para o fato· de a A-~E (àUtOrriaçãd :rllicl'Oeletrônica. 
'X .A.) se encontrar em estágío iniCiãl o·u- de_ íransíÇão 
para as caracterfstícas específicas desta etapa. As em
presas alegam que o baixo custo da força de trabalho 
não justifica a substituição generalizada de ponteadores 

·e sOldadores por robôs (as economias diretas ae mão~ 
de-obra não compensariam os investimentos). MaJs im
Portantet ( ... ), a entrada gradual e seletiva dos novos 
equipamehtos- é ·uma: maneira eficiente de viabilizar 
a aprendizagem e a adaptação do pessoal à nova tecno
logia. Assim, onde é possível, como no caso da solda
gem de automóveis~ os novos. automatismos estão sen~ 
do imp1antados seletivamente; em geral nas operações 
cruciais do ponto de vista da padronização e qualidade 
das carrocerias. 

(. .. ) 
Difere'nten'tente dos países de automação mais 

&vanÇãdat a rnicroeletrônica no Brasil nesta fase de 
transição não está ameaçando a díminação completa 
dos soldadores e ponteadores dos processos de armação 
de automóveis, Combinando robôs, prensas de solda 

, automáticas e sistemas de transporte com controle ele~ 
trónico, a caraçterísti~a do novo processo é a elimi~ 
nação do trabalho manual em algumas operações estra~ 

, tégicas e a progressiva integração dos demais postos 
de trabalho ao sistema de circulação mecanizado. O 
resultado é a e~ensão da linha de montagem fordísta 
na indústria automobilística~ a transformaÇão êiC um 
processo onde predomina o posto de trabalho autôno~ 
mo e a circulação manual de peças em outro onde 
a circulação é automática e o trabalhador se submete 
ao seu ritmo. 

( ... ) 
Do ponto de vista da gerência, os rcsuUados da 

subordinação do trabalho à linha de montagem têm 
um significado económico imediato ( ... ). Mas o que 
nos cálculos da contabilidade de custos assume sigriifi.: 
cado económico também tem seu lado político: dentro 
da fábrica há uma disputa permànente pelo uso do 
tempo dos trabalhadores. No dia,a-dia da produção, 
a questão dos "'movimentos desnecessáiiqs" é muitas 
vezes expressão do que as chefias entendem por «fazer 
cera". "encostar o corpo", e que para os operários 
significa a tentativa de adequar ritmo e volume de tra
balho a suas conveniências ou a seUs organismos. -

Não sendo máquinaS, os trahalhadoÍes, difetem'en
tre si quanto à capacidade de !Se _subQrdin,ar ao. Jjtro.o 
de trabalho. O organismo humano tem ao longo do 

•dia, da semana e do ano difer~ntes momentos onde 
a resistênciá e a capacidade de trabalho são maiorés 
ou nrenores. Se o período da manhã é menos quente 
e a disposição maior, é melhor planejar o trabalho 
de tal maneira que possa ser desacelerado ao fim do 
dia. Numa segunda-feira, depois de uma derrota do 
time favorito no domingo, provavelmente a disposição 
peia manhã será menor. Além disso. dentro do pouco 
espaço de liberdade que se tem numa fábrica, é muito 
importante para quem trabalha poder ir ao banheiro 
com calma; poder parar o trabalho para um cigarro 
ou uma conversa. 
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No_sistema c.onvendonai. ap nív~l do processo que 
investigamos, _o_ trabalhador d~.t~rn e_m últíma instância 
o poder de definir seu ritmo de trabalho e planejar 
o uso. de seu tempo durante a jornada, mesmo que 
se_ encontre permanentemente soh. pressão das chefias 
e das tentativas de redução de tempos por parte do 
departamento de tempos c métodos .. Este é um aspecto 
si.gnificàtivó na -determinação das condições de traba
lho. A introdução de um sistema de organização do 
trabalho que o submete ao ritmo da linha, que o impede 
de organizar suas próprias pausas e que o obriga a 
acelerações de .trabalho aleatórias representa a perda 
deste podet:,_ 1,1m avanço da ge~ncia na disputa pelo 
controle do tempo na fábrica". (op. cit. pp. 103-105). 

· Essa disputa pelo domínio do tempo é àlgo que a literatura 
especializada mostra recorrentement~ e ~e amplia em uma 
disputa por espaços de liberdade e de controle, quer do gerente 
sobre o trabalhador. deste sobre a máquina ou sobre a empre~ 
sa, assim por diante~ constituindo, a empresa, nesse caso ~ma 
verdadeira síntese da sociedade, como relata o texto abruxo, 
extraído de publicação dos trabalhadores: 

"COrilO quaíquCr forma de tra~alh<;~_em_nossa so
ciedade, a automação é uma relação social, quer dizer: 
é uma relação que envolve pessoas e não apenas uma 
relação entre máquinas e materiais. ])a mesma maneira 
que o trabalho assume outras formas e características 
~ ritmo, otgatiização~ hierarquia~ qualifiCação -, a 
automação depende da força 9(,.lS interesses em jogo. 
É aí que entra o papel da luta dos trabalhadores nessas 
questões_, Se. por um lado, as empresas habituararn~se 
a apres·entar as condições e as formaS de trabalho como 
um fató cOnSumado, como algo relativo à .-técnica" 
e não passível de discussão, por outro. vários exemplos 
i.ie luta dos trabalhadores questionam esse "determi
nismo tecnológico" e mostram qu~.,:~ste.m .caminhos 
alternativos para a racionalização e automação que não 
degradem as condições de trabalho-

Um exemplo da possibilidade desta interferência 
ocorreu numa grande metalúrgic~,. com ptodução de 
alta precisão e pequenas séries (pouca repetição da 
mesma peça). Para se modernizar1 adquiriu várias má
quinas openitrizes (frezadoras, tom-Ç,S. centros de usi~ 
nagem) dotades de CNC -Controle Numérico Com
putadorizado, isto porque e ia achava que os operadores 
não deveriam interferir na máquina, que todo o con
trole do trabalho deveria ficar nO· ~ítóxiO~- Nessas 
máquinas, a seqUência de operações é definida por 
um computador - o CNC é .. um q>mputador - e a 
operação é tOda automática. 

A norma baixada pela emprê:Sa foi proibir que 
os operários fitessem qualquer alteração no programa 
do comando. numérico1 elaborado por programadores 
fora da produção. A tarefa dos operários passava a 
ser apenas vigiar e controlar a operação .da máquina~ 
sem definir como e-sta operaç-ão deveria se dar. 

Diante de-sta situação, os traba~hadores passaram 
a reivindicar cursos de p-rogramação_ ç liberdade para 
alterar; corrigir ou· mesmo fazer C!S ptogramas, tornan~ 
do-se? assim, mais qualíficados para a execução da tare
fa. Mesmo sem o consentimento d.a.~empresa, os operá
rios passaram a·interferir na produção e nos programas. 

pois perceberam que as máquinas CNC não funcionam 
sozinhas. 

Neste contexto, ocorreu o seguinte fato: quando 
uma nova peça, de material caro e usinagem demorada, 
chegou à produção para o teste de programa (try out 
ou produção de peça para teste), o operador percebeu 
um erro no programa e o corrigiu. A peça foi aprovada 
pelo controle de qualidade, mas, como havia a proibi~ 
ção de mudança nos programas recebidos, o operário 
"descorrigiun o prograrpa antes de ser arquivado. 

A requisição para que a peça fosse produzida vol
tou a ser feita e, desta vez, o operário do turno limi~ 
tou..se a obedecer o programa original, sem alterações. 
Em conseqüência, a peça ficou fora de padrão, ocor
rendo o mesmo em outras máquíruis. Para corrigir o 
erio, recorreu~se ao procedimento padrão: chamou-se 
o programador. Este, no entanto~ não póde atender 
ao chamado nem neste dia nem no seguinte, e as máqui~ 
nas não puderam produzir, comprometendo a remessa 
das peças para a montagem final. 

Para solucionar o problema, o chefe do setor reu
niu-se com os trabalhadores: pedindo que esses corri
gissem a falha e voltassem a produzir normalmente. 

Para atender à solicitação. os operários impuseram 
uma condição~ que Ciaí para frerite tiVessem permissão 
formal para alterar os programas e que fossem encami
nhados para cursos de programaçã-o. Aceit_a a reivindi
cação~ em quinze minutos os programas estava,m corri
gidos e as máquinas voltaram a funcioiJ-ar. 

Casos como este são muito comuns nas empresas 
e revelam que a tecnologia, as condições e a organi~ 
zação do trabalho são flexíveis e podem ser mudadas. 
No caso visto acima, a organização e mobilização dos 
trabalhadores permitiu que eles conquistassem, como 
norma, um maior controle sobre a produção e uma 
maior autonomia no trabalho. 

É verdade que muitas coisas já vêm predetermi~ 
nadas a nível de projeto do equipamento, mas mesmo 
neste sentido alguns sindicatos europeus já estão procu
rando interferir( ... ) Ainda que no momento isto· seja 
difícil de ser aplicado no Brasil, muitas medidas podem 
ser tomadas, dependendo da organização- nos locais 
de trabalho. de uma estratégia-de ação e cte_ uma boa 
negociação." (Dieese. Bqletim Dieese, jan, 1988, pp. 
27-28): 

O relato dessa experiência vivida pelos trabalhadores 
abre-nos um questionamento sobre o que seria melhor para 
a regulação do processo de ~~plantação de sistemas automa
tizados, se a imposição legal ou a abertura de canais de nego
ciação direta .entre empresas e traballladores. Isto porque, 
analisando os documentos dos trabalhadores, quer sejam eles 
estudos publicados pelo Departamento Intersindical de Esta· 
tística e Estudos Sócio-Econ<lmícos (DIEESE), ou pelas Cen· 
trais Sindicaist observa~se que há uma preocupação válida 
com respeito ao processo de automação, :mas as reclamações 
direcionam-se, quase sempre, ã forma de implantação de pro
jetos e a limitação da ação dos trabalhadores, como foi o 
exemplo acima citado. _ . 

Em fevereiro de 1986 esse mesmo Boletim Díeese publíca 
uma pauta de: negociações de metalúrgicos paulistas ligados: 
à. Central Única dos Trabalhadores para negociação com ós 
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empregadores, dizia o documento, por sinal muito semelha~te 
ao projeto em análise: 

"As empresas que adotam ou venham a adotar 
inovações no processo de trabalho que acarretem em 
racionalização do trabalho1 aumento do ritmo de traba,. 
lho e introdução de ~quipamentos automatizados (má~ 
quinas de comando numérico~ robôst transportadores 
etc) devem: ~ 

a) constituir comissão paritária da qual participem 
o sindicato dos tntbalhadores e a comissão de represen~ 
tantes de trabalhadores (se houve) para diseunr como 
preservar o nível de emprego, reciclar os trabalhadores 
atingidos e outras providências que se fiZerem necesK 
sária 1 visando eliminar os efeitos sociais decorrentes 
de inovações técnicas sem obstaculizar o progresso tec~ 
nológico~ 

b) garantir emprego e salário durante o período 
em que a comissão paritária estiver discutindo o proce-
dimento a adotar; 

e) distribuir os ganhos relativos ao aumento de 
produtividade entre todos os tral:;_alhadores da empre~ 
sa~ 

d) enviar~ por escrito, ao sindicato e à comissão 
de representantes de trabalhadores (se houver), com 
antecedência mínima de 12 meses o Plano Diretor de · 
Informática e Automação (ou assemelhado), eapecifi
cando a programação de investimentos, os equipamen
tos, métodos e novos materiais a serem introduzidos. 
os setores afetadosJ o ntímero previsto de trabalhadores 
afetados, os novos requisitos de operação e manuten
ção e o retomo previSto''. (op. cit. v.S, n" 2, fev. 1986~ 
p. 42). 

ReivindicaÇ(les justas e lícitas. Como justa e lícita pode 
ser, também. a negativa em atendê~las1 caso seja o interesse 
do empresário ou de seu representante, tendo em vista os 
riscos que pode estar correndo ao anunciar segredos indus
triais. Se ambas as posições são justas~ a melhor forma de 
solução da contenda é a negotiação aberta entre as parteS~ 
garantindo-se o máximo de liberdade para que cada um possa 
se manifestar livremente dentro dos JiJ;nites da lei e do respeito 
social. 

A legislação transcrever integralmente ou a ~ncia _de 
uma das posíções, mesmo que a numericamente maiS expres
siva, talvez não seja o caso, tendo em vista ser mUitO difícil 
levar~se em consideração a dinâmiCa económica 'e Social e 
os ínteresses de outiÇS,~~o~~- qu~ P~~e!ll ser- beneficiados 
ou prejudicados por uma ou outra medida. No primeiro caso? 
se a lei determina, com muita rigidez o comportamento dtis 
partes, pode estar criando~ mesmo que indiretamente, empe
ClThos à negociação entre trabalhadores e eiripresas-tC1ido em 
vista necessidades de mercado ou requerimentos de desenvol
vimento técnico da empresa. No outro caso, se o processo 
de automação? entre outras conseqüências, acarreta a diminui~ 
ção dos preços finais dos produtos1 ampliando o acesso de 
um maior número de indivíduos ao produto, isso pode repre~ 
sentar um beneficio· soei 
a determinado grupo de 
instância jurídica seria capaz de 

Mas o problema penuanece. O desemprego, em nossas 
sociedades onde a miséria e a subnutrição-propagam--se ao 
ventot transforma--se em dilema nacional de grandes propor
~s~ inimaginável em países cuja estrutura económica suporta . 

muito bem a Instituição de um seguro desemprego ou seguro 
sOciâ.l capaz de sustentar com dignidade uma família. A seguri .. 
dade social brasileira bem co-mo o instituto do seguro desem~ 
prego não suportariàm. dado o nível dos ingressos, a elevação 
dos padrões de seguro para o patamar da dignidade. Somente 
agora o Congresso Nacional -conseguiu, depois de muitos acor~ 
dos, gaiantir o mínimd 'ae um 'salário mínimo aos aposentados 
e pensionistas. Salário este que encontra~se aquém do nível 
da dignidade. 

No VI Congresso Centroamericano e do Caribe de Direi
to do Trabalho e Previdência Social, realizado em outubro 
de 1989 em Porto Riro, o DoutorTodosio Palomino Ramirez, 
catedrático Principal de Direito do Trabalho da Universidade 
de San Martin de Porres~ Peruj e então Presidente da Asso
ciação !beroarnericana de Direito do Trltbalho (secção perua
na), apresentou um trabalho sobre "A automação e o Desem
prego", onde chega às seguintes conclusões: 

"a) el desempleo es un problema y basta un mal 
que se agudiza universalmente; cada país trata de afron~ 
tar y resolver, oon sus medios que tiene a su alcance, 
tal problema o mal, pero. por e1 momento los avances 
de la ciencia y la tecnologia están desembocando en 
la automación y no han hallado la panacea más acertada 

·O qUe resulte más conveniente a este respectõ;- salvo 
la capacitación, el entrenamiento y el reciclaje perma
nente, en pos de la aautosuficiencia'~ del traba1hador; 

b) el 4~sempleo tiene profundas consecuencías 
que repercutem individual y socialmente. E! trabajador 
no dispone sino? generalmente, de sus proprias fuerzas 
para procurar su proprio sustento Jl la manutenciôn 
de su familia. De aquí que la carencia de trabaljo puede 
_frustado; pues psfquicamente la frustraci6n es el fraqt
so em el logro déla satisfación de una necesidad apre-
miante o de la liberación del iticosciente de una tensión 
que nace de un conflicto interno; 

c) lâ eatabilÍdade laboral no ea questión de legísla
ción. Depende de la política gnberoamental y tambien 

~ de la doméstica empresarial. La estabilidad laboral, 
es un aSpectô Siistantivo de la seguridade social enten
dida ampliamente, controlada por el Estado y no sim
plesmente eludida, o demorada como acontece casi 

· Siempre; 
d) la automacíón es, simultaneamente, conse" 

cUericiá e faCtor de 
desarrollo. Así como avanzala humanidade en las lati
tudes donde trabaja la inteligencia y no descansa la 
.YÇ>t~~ad; la automacíón es un i~trumento de orden pre
ferenciaL No podrá ser detenido su evolución ascen
dente. 

é) la áutomación no es, todavia, sin embargo, un 
peligro inminente, desde el punto de vista del total 
desplazamiento dei trabaljo de! bombre~ Con absoluta 

, seguridadt el hombre es superior a la máquina ( ... )"7 

(Ramirez, T.A.P., "La automacion y e! desempleo"
Revista Jurídica do trabalho. Ano ll, n' 6, Julho/Se
tembro 1989, p. 118)'. 

Nesse campo apare<:e um aspecto importante: aproteção 
ao trabalhador não pode deslocar-se somente ao campo do 

.Direito Normativo, a preservação do trabalho não somente 
deve se inscrever? como é o caso brasileiro~ em sua legislação,· 
mas deve se constituir em axioma a ser observado pela autofi .. 
dade executiva quando da definição de procedimentos econô-
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micos -que tenham como sentido a proteçãó do bem maior 
de uma Nação: seus cidad~os. Pois é muito improvável que 
uma boa legislação seja capaz. de per si, de impedir o desem~ 
prego, como o Observável nos níveis alarmantes de hoje em 
dm. • 

Mesmo que alterações substanciais ·na cOmposição téCnica 
do capital determinem uma redução de depend(!ncia entre 
as variações do investimento. um dos prinCipais indicadores 
do crescimento económico, e variações positivas no llível de 
emprego, certo é que políticas recessivas determiiiain ·a ~red~u
ção drástiel! do nível de emprego e íiplicadas como élemento 
de saneamento econõmico podem transfõf-mar o futuro de 
uma economia em algo müito incerto·~- -

Se atualmente se acredíta tanto na capacídade do mercado 
a ponto de transferir-lhe a responsabilidade sobre o futuro 
de áreas estratégicas das .economias nacionais, é uma contr~:_ 
dição em termos a aplicação de polfticás te<:essionistas, posto 
ser uma intefvenção forçada e desciibi4a- dits autoridades eco
nómicas no mesmo mercado que acreditam ser dotado_ de 
capacidade quase que divina. - -

No caso do emprego, há que se t::ncontrar um meío de 
compatibilizar a ação do Estado, oomd regulador de_díreitos, 
e do mesmo como catalisador de ações ec·O"nõmicas em favor 
da implantação de um projeto nacional de desenvolvimento. 

Acreditar-se que somente os instrumentos de regulação 
ou coerção legíslativos sejam capà:zes de conduzir os-meca
ni.Sfubs essenciais de proteção do emprego é deixar-se levar 
por uma visão ingénua da Justiça ou, em alguns casos~ uma 
visão totalitária da mesma, onde o Estado está presente em 
toda a sociedade e sobre toda a sociedade. 

Há que se buscar n~ realidade s:oncreta das lutas e das 
disputas de interesses o caminho que os atotes sociais estão 
demonstrando ser o mais justo-pata a realização de seUs inte
resses e os interesses da coletividade. Caso não exista meio 
de negociação de interesses nem a abertura sociaJ ·ou econó
mica para a_ ma~ifc!stáçãõ de espaços de harmonia, a mão 
firmC da Jústiça, baseada em sólidas formulaçQe;s legais, have
rá de manífeStar-se _regulando a ação dos homens em prol 
da sociedade. 

A lei deve proteger o mais fraco-, estabelecendo~ dentro 
do possível, a semelhança, para que a~ partes possain negociar 
interesses pontuais. A_ lei não determina, sal v o ca~ôS-excepcio~ 
nais, o resultado da negociação. Quando a lei assim se pro
cessa, em geral, vem proibindo, ex ante1 a existência -de um 
fatO, manifestadà o mesmo 1 não há_ o que- se negociar, há 
que se punir, como é O caso do aSSá-SSinato. 

O desemprego generalizado~ a recessão, as polítiCas de 
desestabilização social e económica, são fatos em nossõ País. 
muitas vezes causados por delíberada ação de autoridade. 
A lei deveria existir, nesses casOs, para OOtldUzir os~atingidos 
pela ação destruidora de um erro governamental à Justiça, 
garantindo-lhes a possibilidade de ver restituído o direito alie
nado e~ também, a possibilidade da condenação dos culpados. 

Em outros-casos. a. lei exit,te,' o que não há é o cumpri~ 
mento da mesma, tampouco a açãó 'fisc*lízifõria do Estado 
é eficiente. Por exemplo, no estudo de caso que re~izamos, 
para nos informarmos sobre a situação da automação no Btasíl 
e seus prejuízos_ e benefícios potenciais e fe!rls, observamos 
que existem inúmeras sítuaç&s ilegais, artfplamente divul
gadas pelos meios de comunicação de massa, sendo praticada$ 
cotidianamente por empresas ou administradores inescrupu~ 
losos, que causâm tanto ou mâis- dano- que a dispensa de 

um determinadO conjunto de funcionários em conseqüência 
da adaptação de nova tecnologia. A contratação de estagiários 
para o cumprimento de tarefas notmais dos trabalhador~cS. 
com salários muitas vezes menor, não- é permitido por lei, 
a demissão de trabalhadores cuja estabilidade está assegurada 
por cuntratõ ooletivo de trabalho, a atuação df? capatazes
feitores oprimindo e negando direitos dentro do espaço da 
empresa, etc., também não são admissíveis, mas é situação 
oorfente. 

Neste caso. a jmposição da existência de uma instância 
social dentro da empresa que está em viàs de automatizar 
seus processos produtivos~ pode ser um estímulo à negociação 
de condições de trabalho, bem como mais um mecanismo 
social de proteção do interesse gerai, notadamente no que 
se refere ao cumprimento da leg:isl~ão de proteção ambiental, 
de proteçáo da saúde do traball)ador e outras. 

Tal medida, observada isoladamente, não pode. nem irá 
conduzir a nenhuma alteração do quadro econõmico, da situa~ 
ção de emprego e das relações trabalhistas, se não lhe for 
somada a ação governamental em favor de políticas econô~ 
micas que privilegiem o desenvolvimento do País, que procu
rem mudar o quadro de miséria e pobreza que assola a Nação, 
que fortaleçam a ação reguladora e fiscalizadora do Estado, 
através de suas instituições, entre outras medidas. 

No campo da sociedade~ o fortalecimento da açào sindical 
dentro do espaço da empresa, a superação de uma visão imeM 
diatísta e corporativis-ta que nega qualquer mudança no espaço 
produtivo, a superação da ideologia escravist~ que ainda doflli· 
na certos~ espaços empresariais, e, principalmente, o fortaleci
mento da soeiedade civil, são condições para que a legislação 
regulamentadora da implantação de processos de automati~ 
zação não seja vista como alienígena. ma:is um documento 
Jegal que não será cumprido. 

- O esU;tbelecimento de uma nova cultura que incorpOre 
os proéédimentos de automatização e, principalmente, o uni
v~r:so da informática, certamente será fruto, em parte~ de 
melhorias da qualidade de ensino e no estabelecimento de 
mudanças curriculares que propotclonem ao estudantê acesSo 
a esse novo. conjunto de conhecimento. 

EsSe- é- um campo fundamental para o desenvolvimento 
nacJ9nal. Sem que se estabele_çam prioridade efetivas em favor 
da melhoria d~s condiçó~ de trabalho dos professores. sem 
que se qualifique adequadamente os profissionais do magis
tério, sem_ que se equipe bem as escolas, sem que se multi
pl~q~e as ~ibJiotecas, etc, não haverá como estabelecer uma 
~t~Fa de desenvolvimento industrial que venha a fazer com 
que o Brasil dê os saltos de produtividade e oom~titividade 
exigidos pelos padrões internacionais. Não o fazendo, subordi
nar-se-á roais ainda â esses padrões, não inais na qualidade" 
de produt,or., mas de um escravo de novo tipo. 

ContudO~ entre comP~eender que a eduCação é prioritária 
e obrigar o siStema educacional a dar saltos. pedagógicos e 
sistêmicos sem amparar o mesmo sistema educacional a dar 
saltos com medidas que sutentem essa decisão, é no mínimo, 
apesar de termos certeza de que não é esse o interesse do 
nobre_ Senador Femanco Henrique Cardoso~ causar oonstran~ 
gimento às esool~s. aos Municípios, aos Estados e ã própria 
União, tendo em vista que em quase a maioria dos sistemas 
estaôuaís de ensino ainda não se atingiram níveiS SeqUer satis-
fatórios no processo de universalização do_ensino, corno deter~ 
mina a Constituição. Em Brasília, sqmente como exemplo, 
ainda há escolas conl quatro turnos diários de ensino;- o qu~ 
significa que a Criança sequer consegue ficar mais de três 
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horas recebendo aulas, isto se não descontarmos o tempo 
destinado a outras atividades, como a alimentação e serviços 
complementares, --

Nesses casos, exigir que se institua, em tão pouco espaço 
de tempo, o ensino obrigatório de informática, é conduzir 
os diretores de estabelecimentos oficiais de ensino à condição 
de ínfratores da lei. 

Além disso~ nossas escolas, infelizmente~ airida c·arCCé:m 
de recursos básicos para equipa·mentos e materiais elemen~ 
tares como quadro-negro, papel, giz, lápis, material 
ne, entre outros. Sabemos que a instituição do 
tório de informática exigiiá que as escolas sejam equipa 
com computadores, impressoras) plotters etc., o que ainda 
está um tanto longe de acontecer. 

Se as escolas não estiverem devidamente equipadas, no 
mínimo que seja, issóo -areta:rá -âiretaritente á qualidade do 
ensino de informátíca, transforina-ndo~o em instrumento de 
opressão das crianças, tendo em vista que poderá fãvõrecer 
a criação de fantasias que afastem nossOs jovêris do conheci~ 
mento elementar da informática. ~- -~--- ~-

Devemos, sim, iniciar projetos7 subordinados às secre
tarias Estaduais e Municipais de Educação, com o apoio finan
ceiro do Governo Federal, para a implantação paulatina do 
ensino de informática, adaptando os· currículos escolares a 
essa nova re~lidade e instrumentalizando~ quando for o caso, 
esse ensino, dirigindo~o para o campo de sua aplicação clireta, 
no que se refere a automatização de serviços, como no caso 
mais evidentemente em atenção, da automoção da produção 
fabril. 

m. Voto 

Apesar de constituir~se tema áinda muito recente de preo
cupação legislativa. há uma _ _produção recente de leis que co
meçam a regular o setor. Todavia, como são-maté_rlas l~gais 
cujo objetivo central geralmente é muito especializado: Lei 
de lniormátiea, Lei de Regulamentação do Conselho Nacional 
de Informática etc .• mas que tratam também de temáS cóire
latos a automoção, acreditamos que é conveniente e oporturio 
a realizaç-.io, sob os auspício da Cómi.Ssão -de Assuntos Sociais, 
de um seminário organizado no_ sentido de ouvir~- técnicos, 
empresários e fiabalhadores e, também, de preparar uma pro
posta de consolidação legislativa com respeito aos aspectos 
sociais relacionados a automação. ~. , , 

Tendo em vista essas considerações e acreditando que 
encontramo-nos em· momento ainda inicial do processo de 
regulamentação .dos procedimentos relativos a automatização, 
apresentamos nosso voto_e.mJ'avor da aprovação do projeto 
em tela na forma do substitutivo que se segue:~ 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 17, DE 1991 ~ 

Regula o inciso XXVII do art. 7• da CooslitulÇâo 
Federal, que trata da proteção ao trabalhador em face 
da automação e determina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: ~ ~ 
Art. 1\) A empresa que adotar programa de automoção 

de sua produção fica obríg~da a criar uma Co~issão Paritár!"' 
com o objetivo de negoctar medtdas que v1sem a reduçao 
dos efeitos negativos~que poderá acarretar ao emprego. 

§ 1~' As medidas negociadas visam ao reaproveitamento 
dos empregados envolvidos, através de proce~sos de readap
tação, capacitação para as novas funções e tremamento. 

§ 2• Na hipótese de somenre parte dos empregados ser 
reaproveitada na empresa, õs remanescentes devem ser enca
minhados aos Centros criados nos termos do an. 2i> desta 
lei. -- . 

§ 39 Os empregados mais idosos terão sempre prei»
dência no processo de reaproveitamento e--realocação. 

Art. ~ 2• Os sindicatos das categorias económica e profis. 
Siona1, mediante convenção coletiva de trabalhO em comum 
acordo, manterão Centrais Coletivas de Reçíclagem e Recolo
cação de Mão-de-Obra, çom vistas a acelerar os_ mecanismos 
de emprego compensatório e facilitar a reabsorção de mão-de
obra dispensada pela empresa que automatizar-se, criando 
serviços próprios de realocação da mão-de-obra ou utilizando 
o Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social. -

Art. 39 O Governo Feçleral, 1,ttravÇ~,,do _Min!stério do 
Trabalho e Previdência Social e da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República, deverá incentivar 
a criação de centros de pesquisas e ~missões inter~~sciplinares 
de estudos:, a fim de orientar os processos de reCiclagem de 
mão-dewobra, de-Correntes da modernização, informatização 
e automaÇão das. empresas. , _ · 

Art, 49 O Go-verno Feâera1, os Governos Est;iduaiS e 
os Governos Municipais deverão impantar, nos currículos_ de 
1~ e 2" graus de ensino regular, segliirfd~ cronograma.e~ta?e
lecido em seus planos de educação~ disciplinas que instruam 
os estudantes sobre os avanços da computação e informática 
e sua aplicação na vida produtiva do País. 

Art. 5'~ É considerada semjU$ta causa~ para fins traba~ 
lbistas, a dispensa do empregado decorrente da introdução 
de equipamentos de automação no processo produtivo. 

Art. 6? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. ~ _ _ ~ ~ ~ ~ ~ 

Art. 79 R~vogam..se ~S dispoSições em J!Oritrário. 
Sala da Comissão, 6 de maio de 1992. - Abnir .f;'abtiel, 

Presidente - Wilson Martins, Relator - Jonas Pinheiro -
Cid Sabóia de Carvalho- Marluce Pinto- Jutaby Magalhães 

-- Antônio Mariz - Lavoisier Maia - João França -
Joii<> Rocha - Edaarda suplicy - César Dias - Ronaldo 
Aragão - Aureo MeUo. ~ 

Texto Final Aprovado pela Comissão de Assuntos So<:iais. 

PROJETO DE LEI DO SE.t-..ADO N• 17, de 1991 

Regula o inciso XXVII do art. 7• da Coostituiçâo 
Federal, que trata da proteção ao trabalhador em face 
da automação e deternúoa outras providências. 

O Congressó Nacional decreta: 
Art. 1' A empresa que adotar programa de automação 

de sua produção fica obrigada a criar uma comissão paritária 
com o objetivo de negociar medidas que visem à redução 
dos efeitos negativos que poderá acarretar ao emprego. 

§ 1" As- medidas negociadas visam ao reaproveitamento 
dos empregados envolvidos, através de processos de readap· 
tação, capacitação para as novas funções e treinamento. 

§ 2• Na hipótese de somente parte dos empregados ser 
-reaproveitada-na empresa, os remanescentes devem ser emca~ 
minhados aos centros criados nos termos do :2? desta lei. 

§ 3• Os empregados mais idosos terãço sempre prece
dência no processo de reaproveitamento e realocação. 

Art. 2" Os sindicatos das categorias económica e profis.. 
sional, mediante convenção coletiva de trabalho em comum 
acordo, manterão Centrais Coktivas de reciclagem e Recolo· 



'3192 Terça-feira 12 - DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

cação de Mão-de-Obra, com vistas e acelerar os mecanismos 
de emprego compensatório e facilitar a reabsorção da mão-de
obra dispensada pela empresa que automatizar-se, criando 
serviços próprios de realocação da mão-de-obra ou utilizando 
o Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trahalbo 
e Previdência Social-

Ar!. 3• O Governo Federal, através do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social e da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República, deverá incentivar 
a criação de centros de pesquisas e comissões interdisciplinares 
de estudos, a fim de orientar os processos de reciclagem de 
mão~de-obra:~ decorrentes da modernização, infonnaçl:io e au-
tomação das empresas. . 

Art. 4• O Governo Federal e_ os Governos Estaduais 
e os Governos Municipais deverão implantar, nos currículos 
dos 1'~' e 2~ graus de ensino regular~ seguindo cronograma 
estabelecido em seus planos de educação, disciplinas que ins
truam os estudantes sobre os avanços da computação e infor-
mática e ·sua a11licação na vida produtiva do Pais. 

Ar!. 5• E considerada sem justa causa, para fins traba· 
lbiatas, a dispensa do empregado decorrente da introdução 
de equipamentos de automação no procê'ssO prõd.Utivo. 

Ar!. 6• Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 7• Revogam-se as disposições ~m contrário. 
Saia das Comissões, 6 de maio de 1992. ~ Almir Gabriel, 

Presidente. 

PARECER N• lZ2, DE 1992 

Da Comissão de Assuntus Sociais, sobre o Projeto 
de Lei do S.oado n• 298, de 1991, que "altera o art. 
462, dll CoJISOildaçãt> das Leis do Trabalhn - CLT, 
Instituída pelo Decreto-Lei n• 5.462, de 1• de malo de 
'1943". 

Relator: Senador Cid Sabóia dé Carvalho 

I 
O presente projeto de lei, ementado à epígrafe, é de 

autoria do eminente Senador Márcio Laoerda e visa modifiCar 
a redação atual de todo o art. 462 (caput e quatro parágrafos) 
da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, o qual passaria 
a vigorar assim: 

"Art. 462. Ao empregador é ·vedado. efetuar 
qualquer desconto nos salários ainda que o empregado 
o autorize, salvo quando o desconto resultar de adianta
mentos, dispositivos de lei ou de contrato coletivo.n 

2. O preclaro autor, em sua justificação, aduz o se-
guinte: ·· 

a) o art. 462 da CL T proíbe o desconto nos salários do 
empregado} COpl exceção dos casos previstOS ein lei e contratos 
tOietivos, mas é.silente quanto à possibilidade de se permitir 
descontos quando houver tãcita anuência do empregado; 

b) a Justiça do Trabalho tem dado ganho de causa ora 
ao empregado, ora ao empregador; 

c) uma corrente jurisprudencia1 alega que os descontos 
efetivados, por exemplo, a título de seguro de vida1 são ilegais, 
porque, na maioria dos casos~ o empregado, ao ser admitido, 
é obrigado a aceitar tal condição, sob pena de não obter 
o emprego; 

d) outra corrente jurisprudencial afirma que o desconto 
4,e seguro de vida, expressamente autorizado pelo emprego, 

é válido e legítimo, não só em face da autorização expressa 
como da finalidade social; 

e) tal polêm.ica tem acarretado prejutzo ao botn anda
mento das relações do trabalho, até porque os descontos não 
se limitam a seguro de vida, mas alcançam empréstimos para 
aquisição de equipamento indispensável ao trabalho na empre· 
sa.~ compras de supermercado etc, transformando-se tais "be
nefícios .. , amiúde, em armadilhas para o empregado; 

I) dai, a necessidade de a salvaguarda do salário ser man
tida com grande rigidez, objetivo do projeto de lei apresen
tado, que, entretanto" não deve ser interpretado como cercea~ 
menta da liberdade do empregado em dispor de seu salário, 

.Jlla_s como criação de mecanismo legal para proteger sua inte~ 
· gridade -pois não o impedirá de ir às seguradoras, financeiras 
e aos supermercados. 

3. O projeto foi distribuído a esta Comissão de Assuntos 
Sociais, em Zl de agosto p.p., para "'dec~ão ~rminativan, 
nos termos do Regimento Interno (arts. 4S, n• 10, 91, 100, 

.l, e 109), não lhe tendo sido oferecidas emendas, nesse ínterim 
(RI, art. 122). 

II 

4. A irredutibilidade do salário, mandamento de há 
muito preconizado pela doutrina e ora inscrito na Constituição 
(art. 7', VI), é inerente ao princípio da inalterabilidade contra· 
tua!, asSegurado pelo art. 468 da CLT, de forma genérica: 
a alteração das condições do contrato de trabalho só é lícita 
se por mútuo consentimento e, ainda a~im, adesde que não 
resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregadot 
sQb pena de nulidade da cláusula ínfringente desta garantia''. 

5. Como um de se..s corolários, consigna-se o princípio 
da integralidade ou intangibilidade salarial, objeto do art. 
462 da CLT, que não é um preceito absoluto, mas tutelar 
do trabalhador quanto aos salários, protegendo~o contra des
contos impróprios 'ou abusívos, praticados pelo empregador. 

6. A dicção vigente do. referido. art. 462 do Estatutu 
Laboral é composta de duas partes, historicamente distintas. 
Uma é a originária do Decreto-Lei n• 5.452, de 1' de maio 
de 1943, compreendendo o caput: 

"Ao empregador é vedado efetuar qualquer des
conto nos salários do empregado, salvo quando resultar 
de adiantamento, de dispositivos de lei ou de convenção 
coletiva.u 

E o primeiro parágrafo: 

~ +>Em caso de dano causado pelo empregado, o 
desconto será lícito, desde que essa possibilidade tenha 
sido acordada ou na ocorrência de dolo do empre
g-ado." 

· Já a segunda parte compreende mais três parágrafos, 
acrescidos pelo Decreto~Lei n9 229. de 28 de fevereiro de 
1967, sob influência da Convenção n• 94, de 1949, da Organi· 
zaÇáo Internacional do Trabalho OIT. No último deles, 
o legislador lançou a norma genérica das novas disposições, 
vedando ao empregador, a qualquer título, tolher a liberdade 
dos trabalbadores, quanto a disporem de seus salários. Mas, 
nos dois parágrafos anteriores, foràm previstaS circunstâncias 
especiais: · 

aJ por um lado, procurou.;se inipédir que o empresário, 
possumdo armazém para fornecimento de gêneros ou serviços 
destinados aos trabalhadores, possa obrigá-los a utilizarem 
tal armazém ou tais serviços (tenta-se evitar o trnck sysOOm, 
"que faz com que - através da venda de mercadorias ou 
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CORREIO DO POVO POLÍTiCA. 3S,3,:Z., __ _:S"'A"'B,_,Ac::D:::O·:.:;S:.:;de~m:!!a:!!loe:d"=e'-"1992=--..;..:.' 

'O Brasil vive agora a ditadura do parlamento' 
FIGUEIREDO DIZ QUE COLLOR NAD TEIII PODER, CllfiCA O PRIMEIRO IIIINISTE:RIO E ACUSA OS POUTICOS DE FISIOLOGISMO 

BRASIL 

Tentáculos de PC 
O dossiê de Pedro Collor revela que Paulo 

César Farias movimenta contas em para(sos fiscais 
e tem pelo menos sete empresas 1w exterior 

O 
!'ll'pre:;ário Pedro Collor de Mrllo.. 
diretor das Organfzaçlles.Amon de 

1 Mello, que controla um jonllll, 
Ufiiã' emisoora de televisão e tres de rádio 
em A!ag.oas. embrenllou-se numa luta de 
morte com o empresário Paulo César Ca
valcante Farias, 46 anos, mais conhecido 
pela alcunha de PC. P\:(lro Collor guq 
=i~ ~ todo custo, que PC lance .o . :.amam I,, AlifJ!®i e ameao: _(?-

prestígio da Gazeta lk Alagoas, o matuuno 
que há quarenta anos é o lfder de vendas no 

LuiS CoSTA PINTO 

Estado. "Se.._"-"o""""_ 
quebra - . 
slve ao desmonte do patrimônio 
lia", diz o diretor das Otganiz2ções Aroon 
de Me!ID.. A disputa entre Pedro e PC, o 
'"C..areea'\ tem todos os e1emehtos de wna 
mera briga de província, mas pode ter um 
custo multo alto. Ao alvejar PC, Pedro 
pode fazer com que alguns estilhaços atin
jam seu itrnlo Fernaodo Collor de Mello, o 
pros.ident<: da Repúblíc>Jl)r;sl<: o fmal do 
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eancy.:. na Enmça c .,. S>tfça. "Estou gas
tando um dinheiro fedenll, em dólares, pari 
estourar o Careca". dizia Pedro Collor no 
fim de março aos seus amigoS, explicando 
1111!1 viagem de 22dias ~ Aórida.J:l;v"11 .·. : 

uma em 
arias a VEJA na sexta

na suite de wn hotel cinco 
esttelas elt! Sã<> Paulo. Envergando um 
elegante· temo vcnlé ·combinando com as 
meias. ."""'! a' autoconfiança típica de um 
ex-semm.ansta. mesmo assim PC s6 não 
ficou de cabelo em pé ao passar os olhos 
por um dos. docwnentos do dossi! porque, 
afinal, ele é o Careca. 

Tqdos os papéis recofhjdos oor Pedro 
C$JOf DQ dpss.iê estãO' éscrilOS_érri inglêS 
ou ÍfJ!!lCês, e alguns são sle origem duvi- . 

dosa. Não têm assinaturas, timbres, carim
bos ou logotipos de instillllções bazicárlas 
e fmanceiras. PC 
to em discussão 
que><,:~~ 
•tlsso nao 
ab ez 
Cóllor no as. e de~ 
pois .sai:O espalhando que tenho um dossiê 
contra ele'", diz o Careca. "'Dá para abrir 
wna empresa no exterior sem a assinatura 

Em t8 do junho d& 1001 foi consti.Tufda na Fra."\Ça 
a S. C"!. F'màt!Clêre Albert 1er. A CQnSal".oria 

' ' do 

dvOgado do emp:r~ Paulo__ 
m outubro do ano passado 

o nome da PC no cadastro do 
, N~ paoelada reynlda n Pedro 
Flnai1clàre consta ocmo base 

do operaç:õtls da PC na França. 
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do proprietário, por 
menos de I OO•Tâ6Iares. e 
deve ter sido JjSSim que o 
Pedro Collor ~roâuziu essa 
papelada." A díficuldade é 
que num dos documentoS do 
dossi<! figura a assinatum de 
PC Farias. Ela está num for
mulário em que o empresário 
alagoano nomeia Andrés 
Giulio G6mez-Mena seu pro
c=ador junto ao Cítilmnk Jn. 
temational. em Mianú, e o 
autoriza a transferir fundos 
da CQnta da empresa Dupon! 
lnvestment LI<!. para o Multi 
Comm~ Bank. na Suiça. 
A ope!llÇão tem data de 29 
de fevereiro passado. Além 
da assiuatw:a, PC escreveu 
seu nome por extenso no do
cumelllo do Citilmnk, que 
tem rumas reconhecidas num 
canório do .:ondado de Dade. 
onde fica a cidade de Miami. 

'*Essa assinatura não é mi
nha, nunca assinei uma pro-. 
L'UrnÇãO, alé mesmo porque 
para ll'ansferir dinheiro de 
contas no exterior basta um 
simples telefonema", diz PC 

Farias, tirando e colocando os óculos na 
suíte do hotel paulista. Pergunto-lhe se ele 
não tem no bolso um documento - CPF 
'R~. cartão de crédito- para confrontar~ 
assmatura com a do formulário do Citi
bank. ... Não ando com· documentos .. , res
ponde PC. sem mexer um múseu!o da face. 
Ne~um doc~ento? "Nenhum." Depois 
de nr comedtdamellle de um romenlário 
nwginal - "andando sem doeu· 
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mentos o senhor corre o risco 
de ser preso por vadiagem .. -, 
PC \'Olta a bater na Srul: te<:la 
predileta. "l!iSO é uma fraude <k> 
Pedro CoiiOt'~. in.o;iste. Pt.-dro 
Collor rehalt a acusoçilo com 
initação: "Nilo é do mt'U feitio 
fOJjnr ôocmnento5. i~ não é 

~~, ............... ~ 
!=ó=i::;,~§E- .. ·~ . ~ . qtl('nl3 ~.e~ no cxte:tor é um ~ _- - .. , : ~· 
a~urdo.d1z..O c ' . ~. 
Cnllrn insinuo tjiiC cst·$ msr)lS.!Q- -·- --- -

ter relaç-ões çam outrm. dois 
nomes que figuram com dcs~ 
taque no dossiê de Pedro Col~ 
lor. O primeiro é de um ala
goano, o advogado Paulo 
Jacinto Oliveira Nascimenro. 
O nome do advogado aparece 
como destinatário de um do-
cUmento em que uma Consui~ 
toria francesa. a Fidal Paris & 
AssrlCié:\. comunica a criação 
da S.C.I Financi~re Albert 
ler. em Paris. Paulo Jacinto 

_atuou n_o passado como advo~ 
gado de PC Faria~. livrando-o 
d~ em:oscos no Banco Central. 

a aprrscP'ar a stttt piq:«!lad:a au PC é o autor das duas assinaturas., garante o perito 
ti-PC nos trihunais. 

Afinal, a assinatura na procuração para 
Gómez-Mena é de PC? ••á sim"". garan
tem dois conhecidos do caixa da campa
nha de C()Hor que conhercm bem sua 
caligrafia e a maneira de a.o:;s:inar o nome. 
O perito paulista Celso Mauro Ribeiro 
De! Picchia. 50 m>os, é um doo mais 
respeitados documentocopistas do país. 
Ele vive de avaliar a autenticidade de 
docwnentos, ctlrllparlUldo padrões gráfi
cos: de çaligrafia. Del Picchia comprovoli 
que um documento assinado pelo prcsi~ 
dente Costa e Silva, em 1969, exoneran
do um comandante da Marinha. era uma 
falsifiração. Costa e Silva havin nssinndo 
uma folha em branco. à qual foi adiciona
do depois o !exto de exoneração. Em 
1987, o perilo comprovou a autenticidade 
de um bilhete de EIOll Quadros, mulher 
de Jânio. com o número da conta secreta 
do ex-P=idente na Sufça. A pedido do 
VEJA. Dei Piccbia comparou a assinatura 
no documento <k> Citibank com outras 
duas assinaturas de PC. uma arquivada na 
Junta Comercial de Alagoas e a segunda 
no 4' Tabelião de Maoeió. · 

Seu ven=dicto: ""A assinatura do docu
mento do. Citibank. ..não apresenta qu.a.l
quer característica de falsidade, conver-

gJOdo nos aspeclos morfocinéÚcQs, õu 
seja, os de forma e movimento da escri
ta~ com os padrões t;tráficos-das demais 
ass.inaluras~~ Trocando cm miúdos: a 
assinatura dã. -" Pfocuràção é mesmo de 
PC. O perito também comparou a câ1i
grafia de PC no papel do Citihank, 
quando escreveu seu nome por extenso~ 
com os bilhetes do empresário para a ex· 
ministra Zélia (veja quadro à pág. /9) • 

. ''O ãutor é o mesmO·•. di:t Dei PJccbia. 
Ele diz que não hesitaria em atestar um 
laudo científico se tivesse os originiis 
dos documentos na mão. 

~APoiAs AMIGO$.,- Se nega .a assinatu
ra na procuração? PC Faria.~:~ admite que 
conhece Gómez.~Mena. Eles se encontra
J'an} em meados dos anos 70. oo Rio de 
Janéiro~ quandO ôórriez~Mêna trabaíhAva 
para o Bank Trus~ do< Estados Unidos, 
na cidade. "Em 1977, tentei fecl>ar um 
negócio cum ele para a Tratorol, minha 
fuma de lnltores", diz PC. Oórnez-Mena 
tem um escritório em Míami. Na sexta~ 
feir.l passada elo não estava bt Sua secre
tária e!etrônica pedia Para o interlocutor 
telefonar depois. em inglês. francês e 
espanhol. PC Farias também reconhece 

Por- que o tldvàj::ldó del'C: reçebe a ata 
de fundação, em Paris, de S.CI.? Porque 
a S.C.l pertence a PC Farias, sustenta 
Pedro Collor. l'C nego. 

Pouco depois de fundada, a S.C.l com
prou uma outra empresa. a D' Almeida
Carneiro~ com dois cheques no _valor 
lotai de 2,7 milhões de dólares. O" 
cheques. em francos~ são do BanqUe 
Nationate de Pari:;, o · BNP. e for~rn 
emitidos por Ouy des Longchamps. nas
cido na França. PC Farias admite que 
conhece Guy des Longchamps há vinte 
anos. j'Eie é ca5ado com uma amiga 
alagonna, o Tãn,ia, e de vez em quando 
os visito effi Paris'\ afirm'a PC. ''Ele 
trabalhou no BNP e' aCho qtie ainda tem 
ligações com o banco.'' O empresário 

_ a1agoano. no entnqto-. desmente enfatica
·menre que tenha qualquer relação co
mercial com o frnncês. ..Jamais tive 
negócios ;COm· . G~y des Longchamps.. 
somos apenas amigOS: . ., PC1o depoimento 
da .sogra de GuY. Lúcia Amçrim. PC está 
faltando com a verdade. Dona Lúcia. 67 
anos, mãe de Tinia Amorim des Long
champs, falou em Maceió com Kafke~ 
Nanne, de VEJA. "Em 1990, Ouy <aiu 
do BNP para trabalhar no grupo empre .. 

. ~,.,·•:: ·~ ·~·. ·'''·~~\ 

em 31 de março passado a consultorla Fldr.l Pàris & 

~------------------~' 

Associés enviou um fax a Aockés Glu!io. Gómel!·Me!la, 
procura«~r de PC no CiUbank de Miami, NrOOtendo 
doeumontoSe re!orentes à transferência de fundos das oontas 
das emp;osas Madsoo Corr.pany L!d.-e Begleíter Ud. __ 
Segundo o dosslê de Padw Collor. asSas wnpr<:~sas são 
financ$lrll$ dt1 PC 1;1m Miam! e Paris, raspectivamen!e, 

Em 29 da ktvora!ro passada PC noméou o consultor Andrés Giullo 
Gómez-Mena $®procurador junto ao Citibailk ln!ama!lonal, em 
Miami, para fed1ar uma oonta da empresa Dupont lnvestmont l.td. 
nesse banco 9 translorlt o saldo para Q Molti C-ommerclal Bank dé 
Zurlqua, na surça. O Mum Commar(:la! BanJo; é ligado ao- BanqLm 
Nationala tkl Paris, o t11osmo onde tr~h<lUlQTlgchampS- PC nega 
a asslna1ura do doCUmento, roeon!1edda par um c:_arlório da 
flótida e cot~ritmada pelo gadó!ogo Celso Del Picchia no Brasil 

t•.··,r·:.·+~ ~·-~'A.Q';é~i-Of@~4:,;,:.:!tt..f1#f&\i!§fiit!Ji~·Wf~;\( 

De acordo oom o lax da Fidal Paris & Assodés, o 
di:rtholro saiu do banco ANZ Banklng Group, da Nova York, 
passou à eonla n~ 001131 c!:O: ANZ Gr!n:d!ays Bank da 
l.ondras e parou J\0 dia :?2 da janeiro dasto ono no 
Banquu SCS AJIIance 00 Genebra, na Sufça 
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••rial de Paulo César Farias. O Guy vive 
fazendo viagens internacionais para 
ace!1ar negócios das empresas do Paulo 
Césà:r", disse dona Ltlcia ao repórter de 
VEJA. Segundo a SOJl1íl, Guy dés Lon
gchamps chegou ao Brasil em 1969 e se 
estabeleceu em Maceió como professor 
da Aliança Francesa. Depois foi para o 
Rio de Janeiro e Ei:rasflia, onde trabalhou -
na Rádio Nacional. Em 1971, casou-se 
com Tânia. com quem tem tré..~ filhos. 
Ein meados dos anos 70, Guy transfefiu .. 
se pará o Panamá. já co-mo funcionário 
do BNP, e de lá foi para o México e 
depois para a França. Dona Lúcia garan
te que o genro mora no Rio de Janeiro, e 
não em Paris. 

Os pedidos de PC para Zélia 
Nos. bilhetes, os pleitos do empresário 

No atual ministério. o empresário 
PaUiq -~ésar Farias só conhece Ângelo 
Calmon de Sá~ do Desenvolvimento 
Regional. "Não telefono para nenhum 
ministro, nem para o Ângelo"'"· diz PC. 
No miloistério anterior~ ele conhecia 
quase 'todos os tiiulUres e vivia de tiliti 
rom Zélia Cardoso de Me!lo. da Eco
nomia, Falavam~se Com freqUência 
por telefone ou pessoolmenle. no mi
nistériO e em· São. Paulo~ na casa do 
empresário Sérgio Nascimento. ex- , 

TRIANGULAÇÃO- Por vias transversaS, o chefe de gabinete de Zélia. Nesses 
nome de Guy dés Longchamps se liga ao encontros, PC tinha por hábito fazer 
de Gómez-Mena e ao de Paulo Jacinto anotações. VEJA teve acesso na sexta-
Nascimento. A procuração dé PC para feira pa•sada à cópia de dois desses 
Gómez-Mena transferia o dinheiro da bilhetes dé anotações do empresário. 
conta do Citibank para o Multi Commer- Na noite do dia 19 de setembro de 
cial Bank de Zurique, na Suíça. O Multi 1990. Zélia dançou o bolero com o ex-
ComrnerêiaJ é wna subsidiária do Banque mh~~stro Bernardo Cabral, para come-
Nationale dé Paris. o BNP em ,...,.---:;--------------. 
que Guy des Longchamps ,., .. ("! . -.~ """-· ''<~.:-.:.:lií:. u:}:~J .. ~.~·k;~. 

~i&~~Jª;~~~ 'j,·r;~;0;.i~i*{··J??.~~-~ 
S.C.I. comprou por 2,7 mi- ~-.,.:··~,.., ·.n~t~1·:;, .. ·.··H:::_ .. í!r"'· :;.~ 
!hões de dólares a D' Almei- 'l..::" · ., ... ..,..,.... .:-. ~ l·' _.. ~ 
da-<:ameiro. Em 31 de mar.. ·. · -: · · ·• .': :;-.::-· . --.· •.. r .~\~:~~.;~,;~.··· 
ço passado, a consultoria 1'11. , · /~"'!!,·-:-?:,.<., · '·•.·:; .. " .. 
Fidal Paris enviou um fax â ~ ..-== - · ~. - ~~ ~.~ ~ 
Gómez-Mena com vários do- Q?õ .C. 5 A(' _. .::: ~t.. - . 

~~~~ ~~.' ;~,~~j~~~]b\ 
(Paulo Jacinto) de PC Farias 

exterior linhanl em seus cofres cerca 
. de 350 milhões de dólares das reservas 
iniemac1onãis brasileiras rendendo ju
ros. PC queria que eles não repassa.•· . 

.sem imediatamente ao Banco Central 
o pagamento dos juros. O pleito não 
foi atendido. 
Resolução 684 • BNDES • Modiano • 
Mercedes Benz:. Uma resolução do 
BNDES, a 684, só permitia às prefeitu
rru; tomarem financiamento público pa
ra comprar ônibus de montadoras bra
sileiras. PC pedia para que • Mercedes 
Benz também pudesse vender com fi. 
nanciamento. A autorização foi dada 
na gestão Marênio Marques Moreira. 
· Procurada na noite de sexta-feira 

passada por Eduardo Oinegue, de 
VEJA, Zélia confirmou que recebeu 
PC em seu gabinête no dia 19 de 

·setembro e tratou com ele so.bre cada 
ponto do bilhete. ··'Ele comentou sobre 
esses temas comigo. mas não recebi 
bilhete algt.~m ... diz. ""Mas não nego 
que ele passá ter· déixado um papel 
com algum assessor meu."' Imediata
mente depois de. falar com o repórter 
da tevista. ·.Zélia ligou para Macció 
para prestar contas ao seu amigo PC. 

Em outro bilhete, redigido. em outu
bro de 1990~ num encontro com Zélia 
fora do ministério, PC elencou cinto 
outros temas. A saber: 
"Equador", PC queria que o governo 
liberasse .financlàmento dé 82,5 mi
lhões dé dólares' 'para a construtora 
Norberto Odebn:dlt.IOCar uma obr• no 
EQuador. · · · 

Uma mala polêmica 
Finalmente. o ,P0\'0 está ou embolsá~lo. Voei Dccid~ é 

tendo vez na 1V. Na quarta· feito para que os telespectadores 
feírn pac;sad.a. o PfU!!rar!1a esoolb3m um final entre dois 
~·ocê Decide. da Rede Glo- 1)111Vados para a mesma história. 
lx1, .apn:: .. entou uma his-tória Um apresentador consulta os 
na qual um homem entrega a lelespectndores e eles telefonam 
um publicio!rio descrn~ga· para eleger o final J'Keferido. A 
00 wt~ nmla eotn 100 (:00 __ id~in ~boa e o resu1t.BOO. revc1n~ 
dólan:s c lhe p.'\Jc p:tr.J m.·m- dor. Na scmuna pas~. 39 635 
d."i la a tun orf:U4"t!O. Fcl10 o pessoas tclcfonllnlm parn pedir 
pedido. o horncm mort'l:: e o que o pubficitárlo ficasse com a 
publldtáJio ··fica na dúvida m.'lla e só 19 604. para que ele 
entre encaminhar o dinheiro ent.rega.'iSC o dinheiro ao orfana~ 

to. A aprovação do gesto imomi 
acendeu um debate tão quente 
quanto inútU. 

pelO!> jornais. que ru'io se 
derramaram em oomplcxí<>· 
s.ima"' análises: sobre o :o;igni· 
ficado profundo da e~colha 
dos telesp!Clado-res. A ver~ 
dade pode ser mais simplc!h 
a~ pessoa..,. goslam de íiuai;;, 
mais pro-..·ocar:ivos nas histó~ 
rin~ de flcçtio. Além di'-'\.0, é 
10empre bom senrir·se nu llC~ 
ic do a1or do quadro e em· 
bol:>ar umn.mala~de dinheim 
na imaginação, par.:~ cair de· 
pois num sono feliz.. Sem 
culpa e sem polída na porta. 

Houve quem visse no resulta· 
do da vota<;llo popular uma ín- · 
clinação inata do brasileiro para 
a dcoonestidat.lê: Também se 
tentou o.=ciá-lo à onda de de
m.incin.t~ de corrupç5o ... Essa in~ 
lcrpret.ação 6 a.bsunJ.a'~, rengiu o 
ministro dn f:!C(momi']_ Man:íHo 
Marques Moreira. ••,e galhofa 
do telespectador." Mnrcnio foi 
um dos poucos intelectuais brn« 
siJeiws. -en[re Os Co!l.wlrndos 

VEJA. !3 OE MAIO. i 992 
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Notas de PC em outubro de 1990 

morar seu anivemhio. no dia seguinte, 
mesfna data em c:jue na&eeu PC~ Piu'a 
cumprimentá-la e ser cumprimentado, 
PC foi ao Ministério da Economia 
horas antes da festa e tocou em três 
pontos. Diz o bilhete redigido por PC 
nessa. reunião: 
'"Uberar a llltima parcela das escolas 
té<micas !1.2001". PC pedia à ministra 
que repassasse 1,2 bilhão de cruzeiros 
- na época equivalente a 14.6 mi

" lhões de dólares - para o Ministério 
da Educação. Era a última parcela de 
um total de 300 milhões de dólares 
para a construção de escolas técnicas. 

"DepQsito- Juros ..... -
tulçõe$". Alguns bancos brasileiros no 

"-J~. Ele pedia o relinanciamen
ro ·cm até dez" anos da divida de 600 
milhões <!ti "dólares de usinas de açúcar 
e Íl.lcool e<:I!Íl õ governo. A divide foi. 
rolada na gestão de Marcnio. " 
"Bancos ·'I". Tratava-se de um lembre· 
te sobre o item 2 do bilhete anterior. 
Não levou novrunente. 
"2,5 bi - Cemen. O ~mpresário -pedia 
repasse de 2.5 bilhões de cmzéiros nu 
época. eqtiivalérite a 22 milhões de 
dólares. do Ministério da Economia 

"" para a Central de Medicamentos do 
Ministério da Saúde, de onde seu Ir· 

mão Lu iz Romero Farias era secretário 
executivo. 
"Eooooos -· Mais um lembrete 
sobre a liberação do dinheiro das escolas 
1écnicas. Zélia liberou o dinhdro. 

CORREIO DO POVO 
N!!tltr-!!• m rol\.lº}ltfG_Rf i:_h!U).Q..1.t<EuÃmüfnil r.D• 
Ex-presidente general João Baptista de Oliveira Figueiredo: 

'Só u1n tnilagre salva o Brasil' 

mento de sangue e de resolve 
nunca tesotvemO$ os f)OS;SO$ p 
de tr atê o fim, Mas a dor 
Conforme o e);.pmldcnte. " 



Maio de 1992 DlÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

",afinn(IU, 
FJgueiredo Cri OOUOr f!Ot estlf IdO" 

tando a polltk:a a do "i' dand<! ~se 
recebe". cm vez de ter aperte~do o qUe esWrl ntlfn, •·o &O
vemo nto. esta bcm·infonnado ... aunnou. "Se ~u~ bem·ift. 
Jortnàlkt, o p~sl~t;nle nJu estaria dormindo bem com toda ata 

est!~:OO 
sua makltia t6 

• FigtietMkl ~ ·--

hol#mealo I'DIJJpldo 116 
.. i1fúlfaj fentlfflvltl 

At o~ 

em euttt'tl:!tl 
tntelfa l1::111.nhl, 
~ Domllítto • .U 

• A~ ttrmeu 4N decla~. 
o t:X·Jlrtllldente dt:nWn~trou sec~:nldade 
e" U50U dAI ablofutt l't'UiqUCl1'.1 UI tel-

~~pe dt prod:uçlo da R'dlo Gual• 
ba elPUOli qtuute um «no peU entrevll
ta eom o ex.pmtt2ente. 'QUC:tdo Jló RIO 
4e Janeiro ~ usucaGo 110 tUo Grallde do 
Sut Àl ttntatlUI II!!J'atn qUase 4!jrtu', 
o Jentral ruiliUil aempre, preter~J:;® 
continuar C1)ll'J 1> sU!nelo lmP<Jt!o JXlf 
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ele mesmo . .Mas a per&t!tlcl.:. ~~ pro
dlltores da Gualba Wt maior. Na DO!te 
de quint.l·felra, o tomlUsta Ltnel Zqo 
da SUVI eonáe&U1U f!l.'ílll'~ eoLQ Fl-
IUC:ir'edl1, que ~es~v• em tua eau, oo 
Rto, Uma ~ttretárla aterAw a llgaç!o 

no meu a:overnó t:emo lpó&, quando eu 
cal, setnpre oeotl"Uatn tlpmas dllklr-*' (D:IIStlnth!vl.sta$) ... 
F~tredo dtclarou que. •Pó& .. t1os 

lnclclent~, Jà r:tl1o toot!A mais coa jor· 
na!lstu. Entretanto, tt~fli~-tf pedido 
vinha da lUdJo Gualba t do RIO Granh 
do Sul. ele ttconslderou a ~ta. "A 
Rld!o Gualba !Jeropre fot um vekn~ dt' 
com:tmlcllçlo do qual DWICJ~ u~ QUel· 
xn. TOO•a u mlllbu ~trtvilltu ~ 

t.:~lWU·:Iu !lO l'tl\ V riJLi'llt:A '.'$ABAt>U;9dehi.atttdei992-5 

J! A miséria jã está provocando uma revolta social' 
EX·PRESIDENTE AFIRMA QUE COLLOR ESTA MAL-INFORMADO E REVELA QUE PREVENIU JOAO GOULART SOBRE COLPE 

0$ tl:m. ex.llh! de Wlllllhl tiJ',ml 
Wt lC' Retem lrustnlkll oulnlt M 
Mltlcm nvolt..oos, Qlil~ ll.IJI.I6m 111.t 
- vamos botn o l!:J:êrclto PUI t'lddu 
doi MQ:leS • ~ettl4tl, c:oao .... 
tall •con - tMltnil ~m: &a 
alo querlm~ !.irar 1 hU tn!Ph lk! 
•IU!ter • k! e • omem ! t:lltlo C1:ID' 
ctaem caut Atofl t liilra 1St • btrdt8 
crmar " bn('M:. E 4íJ:t1:e qoe qcra 
q.ue arnnlcm: lllcutm: que Tt !m!*llr 
~ UQ\M!J l IUP<etmff't:ldor, 

'"OUif!lrM loram ITan&tenea,__ 
. u-;uv" • m1.~u r.um .. 

tempO ft ucra.vatura. O ot&m W 

PUJ.~lel.ll 4:1 PQ4r.r aot ch'fi
.. N4o ta !Jear um scpdo a mt!S 
=·-;..::UI>::: do d1a U de~ 

"''·"-':::c-.::·~"'' ~ ':: 

'Castelo fez o golpe contrariado' 
para fv.er pute da Rt\'olu.;Ao de 
30, mu nAo A<'eltou ... •• lei. 

Fo~u armadu ••As f'orçu 
Armadu do Bta:sll ttemp~ eltt· 
veram .tllte!U i POJ!tka. Butl 
viver. cmM en. lJOl' nala. lk 40 
anos dentm dot qua~ls. e st ve
ria qut o Que rn~BM R ín oos 
QUarlHs t pQUUea. O mllttu t: 
voltado para IUU atMdades PN
Usslonlll$. mas noí11ttlllte:nte, 
QU&ode b.li crtse polltkt fltl pJ!; e 
• lm~tn~sa bate n11 ~La du TI· 
tões da CJ1Sfl t: dama por modl.fl. 
r:aç6es, os PQUUttlfí começam a 
(alar eom os mllltaru. QIWldo 
batem ar. portu 4~ q.UJrt<OJ.s. &1 e 
que é Pfl~, Narmalmenle 
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cito, QllllldO lt:lbou fdle1• 
dade. Quando Sl1 do ~tfelto pua 
~trar Jll polltle• • .ae.bou mlDha 
fdletdldf!, IUbo\1 tudO". 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Almir Gabiiel 
- Amazonino Mendes -Áureo Mello - Carlos De'Carli 
- Carlos Patrocínio ~ Eduardo Suplicy - Enéas Faria -
Hydekel Freitas - Iram Saraiva Irapu~n COsfá Júnior 
- Josaphat Marinho -José Fogaça -José Richa -José 
Sarncy - Louremllerg Nunes Rocha-_ M_~u-~í~~ Çprrê~ -
Nelson Wedekin Pedro Simon·-=- Teotônio Vilela Filho 
- Valmir Campelo. 

O SR. PRESlDE!'ITE (Dirceu Carneiro) - bsgót;ado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo- Sf. 1~' 
Secretárío. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• ·24, DE 1992 

Nos termos do art. 115, alínea d, do RegimentQ Interno, 
requeiro inversão da· Ordem do Dia~ a fim de que a matéria 
constante dó item no 1 seja submetida ao Plenário em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 12 de maio da, 1992. -Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Dírcéu Carneiro) ....:. Aprovado 
o requerimento, será feita a ínvéfSão Solicitada, 

Item 2: · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 26. DE"1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 
172, II, d, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 26, de 1992 (n" 32191, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. ,para explorar servi·· 
ço de radiodifusão sonora na Cidade de !porá, Estàdo 
de Goiás, tendo, 

Parecer Favorável, proferido em Plenário. Rela· 
tor: Senador João, Rocha. 

A discussão da matéria foi encerrada na últírna sessão 
ordinária. 

Passa-se à votação do projeto, 
Os Srs. Senadores que o ~provam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dii"etora para r.t redaçáo final. 

Ê o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE DECRETO LEúlSLATIVO N• 26, 
DE 1992 

(N" 324.'11, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio Rio Ctaio-Ltda. paci éitplõ-rái- SêrviçO 'de r:adio .. 
difusão sonora na Cidade de Iporá, Estado de Goiás. 

~b COngtel;sb Nadonat decr<t\a: . 
Art. 1~ Fiai' apto\iado o ato constante do Decreto n~ 

99.132, de 9 de março de 1990, que renova por dez anos 
·a concessão outorgada à Rádio Rio· Claro Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão soriorã. em- onda média na Cidade 
de !porá, Estàdo de Goíãs. · · 

Art. _ 2\> Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR, PRÉSIDENTE (Dirceu Carneiro f_:· Ítem 3: 

:vOtaç-ão, em turno JJnico, do Projeto de Resolução 
n<:> 15, de 1~92, de iriícíativa da~Comíssão Diretora~ 
que dispõe sobre a representaç_ão do Congresso Nacio
nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

A discussão da matéria foi encerrada na última sessão 
ordinária. 

Passa-se à votação do projeto. 
Os Srs. ~nadores que o aprova-m queiram permanecer 

~ntados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comiss_ã_Q Ditetora pâra a redáÇão finaL 

É o seguinte o pfojeto âprOvâdO. 

PROJETO DE RESOLUÇÁQN' 15, DE 1992 
Dispõe sobre a representação do Congresso Nacio

nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. 

O Senado Federar resolve:~,---,-. .,~ =· 
Art 1" Nos termos do Regulamento da Comissão Par~ 

lamentar Conjuôfa do Mercosul, constante do Anexo desta 
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Resolução, é fiXado em dezesseis o número de representantes 
do Congresso Nacíonal na Comissão. sendo oito deputados 
e oito senadores, designados na forma prevista nos regimentos 
de cada Cas_a, a<> iflício da primeira: e da terceíra sessão legisla
tiva ordinária de cada ~gisJatura. 

Parágrafo único. Ê de dois anos o mandato dos repre~ 
sentantes brasileiros na Comissão. · 

Art. 2? A estrutUra administrativa da ComisSão será de-
finida em resolução própria. _· 

Art. 3' O mandato da primeiri'tepresl!ntáÇíío do Con
gresso Nacional juntO à Comíssáo findar-se-á coiri. a presente 
Legislatura. ~ ~ 

Art. 4<? Esta resolução entra· em vigor na dãta de sua_ 
publieação. 

O SR. PRESlDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9' 17, 
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solici
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento 
Inte-rno, a inclusão7 em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado o• 243, de 1991, de sua autoria, 
que altera dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho 
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos. ~ ~ 

O Sr. Maurício Corn!a- Sr. Presidente, peço~ a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -COncedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para erícami· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 

ultimamente a Senadora Marluce Pinto tem feito esses requeri
mentos, que. evid_entemente estão estritamente dentro do que 
consagra o Regimento Interno do Senado. ~gpr:a, se todos 
nós. Senadores~ formoR_utíliza..r desse expediente, traremos 
ao plenário todos os pwjetos em andamento nas comissões 
e Gnjos prazos já venceram. Votarei favoravelmente a este 
requeriirieilto, mâs áéixo aqui este alerta: Também eu trarei 
todos os m~us. projetos para serem votados no -plenário. 

~o sR;PRESlDE1\I'I'E (Dírceu Carneiro) - E!m votação 
o requerinientQ. 

Os~ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) ~ 
-~ Aprovadõ. 

O Projeto de Lei do Senado n' 243191 será incluído em 
Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 5: 

Votação~ em turno único) do Requerimento n" 75, 
de 1992) de au_toria do Senador Pedro Simon 1 solici~ 
tando, nos termos regimentais. a "transcrição·, nos Anais 
do Senado Federal~ dos editoriais publicados nos Jor
nais Zero Hora e Folha de S. Paulo, íntítulados "Prosti~ 
tuiç~o de Menina-s"' e ·~crianÇas EséiavizadasH ~ . . 

__ Em-votaç-ão o ~qderimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovmn -queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) ~ 
Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 
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O.PIII>1ó~""""*"""""'--•ta 
<Moomrlil. t.u.Simonf(l~>etllltltu 
-usu~tulmlpOuftNoOO!I· 
~-I!OtniMSpara•b;;;orlt<loo 
l"a>>lq ~ ()$(Wjo, Rllmtow rct:t«'a 
~~U<I'""d•~iauqtl( 
du W.M, iii"'II''IM!b4l~iola~ 
P•(il. 

&tlim- ~"'' ........ 
~- da t>MII' lk hub 111 marn. 
Ftt & ,._ mil& <»ou um OU!n:> 

<ÍiloiQ. 4ir 1llllillw: ~ M'<>i>ltnt~ ~ 
fllllfu1& w,,mc;u,.... q..,. •r>o•~ 
--dt~hU~f>!)~ 

--de~~ ltiMI>lu--
~-·r ... ~.,<lo'I"""'"""-J"
,.. P:•4o:'u • ~..bX ~,,. •~"""' 
nona p.lt'qiK f<K\1<110 IUTiil a ,,.,.,. 
COto! ""to h<vntn:J !oi:~Jtn< .. Jo '""""' 
nnl~lf-~&"""'<.lo"'"',._l'>-,. 
t"Mft«d!>fi do) Mmd • ...,..,_,.. 

"""""""' U~nloU w:o 11'1111 $ 1-,>k 14 
-.Se-cundo)~.""''"~_., 
blil$<rlf'l(.l'>tC\:o~~ ...... 
NQVQ H1ru1:>,...,. .\~ti;\ ., 
~<lnll~ik--~«~r~rl'>lll 
'"-«1m Cl«~:.~. !ma ~ oJc s.J,; 
l~ Q<K m:~nttm ....,. to.>ato Joo 
fii'IW.-n;o,arn!1tt.....,.,,.,.'» 
~~~rn fu1•=b""" 
-~41"'lfll.t, M""""~'~"" 
blcl em~ fia tfiJ blot"""' 
I'QÍ!;~I&tm'I&Smtffi"'::t~ltMJ.-
11-I!ilt~-.n:abcotttd.lC~ t·aJe."""' 
~~· M<>III(Crqt'O ... Uh *>4>11 ~~ 
llif'l.tiCIUn.Sifl:l<l 
~.l<ftClb Ull,~a(h<J<~I-'" 

«<:ldt Sm>OOC, H.l~ >ÍI>U n>tn!IU1.. 
IDill:o;- _, t~t.o.. lnch•~<~., 
--s'"'~ ... ~....,t'll'"""' 
~ ~ ela nfo ~•c"""'u o\ m.k 61 
s-, M1111. U """- nu.-. ~ 
ocn!C,EJ?.U/Mp:;(l~.,._«<m.I'ÍÍ> 

~i!:T~-r:~: 
•a. S. l. o!ow -· ptlo) ~.-m ~ut 
I..V.. com~- ~um <-rt 
t~OOt»t<::I4!:4"1>~~R ;..,.u, ... ~,. 
l'ill:loüe.Mai:!.c~na~ 
itiot-<kC•~ 100.00n11Coet"Wja.('i1 
100.00 ... ~ 1k '11~111: c C/1 
1,000,00 00 ~..mo. Altm ok ·~ 
~tllmet~l-*t~ 
fía:anhnluo~~u~ .. 

:owoem!t><ló.to~oo.~ 
-QW~'-"'ocrio.~tft.ft 
d'JI~ ~ .. fico-... ooml!.nW. 
-lp!SI,..,...Iilt!lfiMlllA_N.tl 
~~ !Mnll'l"m• Euu.-.,...,. 
um&!>:t!UnalntQI.<$r~r'*'Qillt 
tar.Tmntna(f.a.tJ.<I~~cs.m.:. 
...- .. me.""'~ llt"*-l).e;'" t'- c.('f1. 
lSrmt~Qo-C-r1i 100 
~~~~d.tiii~pj-""'-
~---ptq\lduou r.,.'-~ 
2.f'!:!ll(:tnMI1$0W'!Job !:>lt!WN '''"' 
'H' rnir.:.a.i <to, """'lo.~~; do( btonq~ 
JJ6«,~~~ 

DIRECÃO HIDRÁULICA -' 
Troque seu 

guarda-chuva por um 
guarda-sol. 

Ugue 139 e anuncie. 

zti 
~ 
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. Dltmt (.'_......, !4lonat: ...._ $(IMnnl:t 

11110 IIOIA •1"1110RA .IOOIWimci. ~ ..,_r;_.. ~H,...... OIMwf:JIMrCMb f<:~loae 
~:~tmv• c-tW~ • ~ ll Mlilivil C\ww 
twtm.~c~C..t.Ailtnol..._... 

Um Mercado Comum 
sem amarras. 

M
~dr:\1!!1 ~ apàlacn.r:..S.CWI •• n.udodlt 
A-nçla.lft!lo.k:rttal, dl3l QUIU'O ..,.._ ~ ..;. 
"~p:mffl&. &Wl. h~~ lJNIUÃ - dtfirt.-CIIII 
l'kui.IA\II!I~<Iesoii>ÇJo.I»WJIIOrtrr.iMI'IOJmbi< 

\tido:! ~Com~~m lioSut L'l.!t/'tOWll.lnstllr..so& IQ \l'lb,l. 
mllã.~E"flrollt._~.,<~PI'I:M~~~»
lodctltWil~~~-o~pri&I'I\Q1!it 
b. ~a inY!:Sl~ ~ ~ tnii'C 
A!lD'~.- ~l.'mlb., E.an~ ~ 
-~~Wlt;ltr&-~l"'<$c:JII)ÓI!Jde1Wi. 
ÁJIIIlitiM~~--
~cnllea qu~ro ~ ., 
~.r.,..cwbl~eatcndelt
clack-~cmtu
tmp ~nM'Ill~fO rnlnt 
ltD~wd·ilmll-rl
.e- llu!lll)nf:t. MnW. • 
~~I>J.úei:OC!IOle~ 
f04t ~LJ'Io:al 11m CI'HLll'l'l! 11.1!)!> 
rior 'lO dai ~ qut: O ~)!i» 
J'ÓO~~ llt ~. ócrnJ. 

-· Plltilw>.tOPOI1Uf!Q~ o llrtlf'i .. do i'r<:<oe;oiO()I:Sol~. CQn~OP<k fi<:t 
IUpte'U a ~de tailt 4""1q\Jc:r en1n!~ M ~ wmtf. 
diJ dc1;1ms. • ,.,..~ O. ill~nkll• M.,_l J!f01!0ém"' -'*'-."""' ~· quanqUOll' ~ qu.ollltii&Ú'>M ~ 
ldl t WI1U bunt'V lanUna 

M1:m 4ió11oo. ~ 4o t:rin'lnrO mQilm~ do:l Como!lllo do! 
~~~~Jodw..cin~qn.:JtdUiflloJC~mnun~ 
'bbm tklll6o. f'IX 'IOhci\ll'ôiO- ~li'Q ~ O GrupJ 
~C-.~ern .... r(Odi;!l(:uoo.cu~tor-de 
~·•c;,mac~~-~"" 
trt. <11m o bplq E.~- pr6•~m& ftlll'lllo. o <irufl$ Mcf, 
u6o CO!:i'Nm ~ t.mbtrrl fllll'I:I.U pt!S a Wfudo a o 
ato:ltlot Wllbc:dmtoHO doi M~ 

_e t•okn~e: qut, w pm;erunm <~ii Qb)eli"lll<. ~ do Cõne 
Suiptli:(Ufioiirfprnnlrl)m.il-dor~tind.l~ldl) 
PQf IWl tXliTiblf~ (Qlnt>miq 1( ljlli\Cmtl f'Cdi.lll't 4~ 
pro(un!l5. 1:10m 01 ~ ~ ao. qu.o !l<YkndeiiT !1:' IP'Qit 
m.r,N4«lfffi!~~CQI'I>clhl;od!)Mut:oo,drm~l\l~ 
a ~ela: eslJo:l -'tfin>~~», Enll'! clu, inc.lum! w ~brlldll· 
<11: ~rç.. .... fi'"'""" (tSU.,~ ~ w.\ttt#:. !MIIrçlo 
~l!~wb dt tr.l"lf 11bcnur• ~e fi'ICdél'l't<UIÇJo &:: 
---.11'1"'-ltl~tl)fT'.a~ 

llW'n:l'!l(.O!llf.,I~WI'Q'l.IO ro;<.J<! de •ltUil"V'iÇ(!Sm!CtfiOf& 
left'll< ~w:b ~Uni j:ltUII) til!m do pele:'"'«! ~ I dttmo 
Çiloao do M~ =li ôt de=bro de I'"'" Nrttç upn::IO, 
ô::RKite a~~~~ ilc- JO'"tt'Motdi: wr ~~ pc:lo 
~dor pn~.cb, ut11 ate Kdov<tno> oo C' Me S\of, N-p~ 
CIU'It.~~llllll'lillf'<lr1o_~.~~AI!Oit<l• 
~do e~ .. n~-.. ~ • ..-.~.e •n~n<knl UI: c f'll~ ~ 
*"'*'~ hoc!!.:u \1•••~ u.,.. .....,r......,t:obio:ll4ot '"i~ICI-
111!:$"'~ -t ~ina rnm.a& ~ &f'QVW0;4,...'* 
tbC-SuiM>--Nmo.q...,Ji•~··
,_,_ .. ,.,_MIII'!6<J. 

OPINIÃO 

A lgncm1tlda ' o1 
mlsiria ~~Da 
.kr.vittwmenfJJ 
d:ll wkn:s tlit::os 

~~--.,·· t4106e~d&~ 
l'l.IW,de .... _I'MCIO!olioll~ 
«<(((laàll. "'P"tnlll~ll't.\· 
~fi.IQ~unb 
-me -álll!UOG dr w.tN .S. 
.,..,.;e.~ ....... IMI~c = 
mabqo-..u•>d.>dt.I:W!II~
irlkriar "'"'*' ~ ,.._ Wllpe "''*' 
~.:'il~l"l~U\:Ié~~· 
~ A- «00001iul do 
~~-Clll<:ll-\kkl4f~~~~~~ 
~'M ... ~ VÚ)III$~,. 

Ambição relegada 

5 Nhlnlil pda F. 
.... ~do!W 
41:1Wift•!;;~ude 

~~~.~-.... ioeh11e. 
ltl.trw;><CÔ PI<#"""~"" <l ~ 
~q\IIIÓO~jiQ)II~iJ'ie
"""'*".,.._t:!.WJ»Ila~ 
W. Q I'I'(•Mo I~ ll<lllll ~ 
~(X'Ioo-e:all:sil<sP<C'~m•
dlf'~~~OJ,.tl\ 
~olndoQCt~..:Q'IJJ-<j\MiUI'Il• 
WII'ITI:IIflt~-tc:tide 
Q.t'!lo, Altm "-.. o ._, • 
ccri(SOok~lft"alt>ltrí.l!! 
lti'>Qtll<l4o~fflW:-..IQJ'(o 
.p.ilo«>Ml fiá -jJÇOo:ll, .... 
...,~ .. ,..~ .. ~ 
olfdrQ<~t .. _"""'*"PIIbllti\IO:f 
.... ~.;,,...~moptTI'o411-......... ~·~ 
cw..-,plldw~ ....... 

-~-~~llllior 
,.....(<!L !if.W 1\lll«<<l.l$. J.C1fl !t:> 
IWno;;llf l ':"Ao~JQp<Oidi'Ull<lo: .llo;ftl;kr 
il~bb.W.<Ú~ 
e,~,..~, l<!m~ •i<'dl 
mK ,. ;Q<IIfobuinll*. ('('<> 1 •mi 
-~~~~, .... ~.o 
Go•I:OI<I r•m de~.,.. o &udo 
fl'lbat-l'..y> "*"" 6od0::.11 :J,Q Vfl). 
pno co.; II'IC\1~ ... ~~ ~I tu!· 

~~C::~';d:=~ 
OJ«I'm'W« Ab;"(:bllo~~ 
11M ~ - 44(w,-:4o de R"!!lm • 
~ ,, " ...... 'lll'<ll-
~Q .;llt>o~W.I'!(lql.le 

<OMJo IV':~ ~·-11<11 "· se"""""-~~"~'""" 
- ... ~ .. 1'<11111Mdcl. 
-""" .. dr-'(<&-

Mamde 1992 

zuq '"'"::! 

.:-~~~n....u. J• No • .,.._ 
• *""'ió\N ~ ...wr .. r.mu.. • 
~-mu~&etl<la"t 

\'01--~f!""n<:ol.t* 

"-'*-~~ 
--\-~~·"''»f 

~.k··-·~rut.o.-~Ol1U.lm'i 
~--pmo.t,.,.U.!kbaQ 

·~o(~-_...,. ·-At~quc-=~· ~.S.prW~od.mlólql. 
~ ali<! 116 J'IO llD Gnmdl: <b 
W .,..,<lt 60 mil m<~'~'<'.-
cu.4tu'OII~~-rua 

.S..p~~ tiwnae~W!difo 
tllltiQt. --..m.. ~ II<IOt Nl> 
n. 41: qwnu: ;;.tnp.._ ~ e 
""'*- - Ulda lnbol~ il*1li 
tld"óos e ctfet-. qw <~~~ • 
~ .,...& do lràf.a:~ E:..-
11&1 ~* WdA ~ quan 
~,....~ku:Ol,-~ 

~lilltln<;:ui~a,...mt""*'
~ll:l'tlpO'l4<~~-

-~-~ ~ 4ipvl. E C&4t cmc _,.,;. 
Nini qiC ·~ptr'.mck!k> 
ftlllltlll, pua -IIW t D:Jbit.. 
Df.t~I"'()>~!M)-
tide .. -*'ll ~ 

SAMPAULO 

tn.oh.l<'l 6t que .. &tido) "'IICNi~ 
<ô<li! r-:kllllmQO ~bl'll -":' 1'«11. 
inc..:ou pnv:xa, rm •fl ~ I""S
-Ila.l'lm...t'S~~
iUfll ;)\ <fl•lliUIJ(lta ~--~~ Oll 
!liilll~~~l'tfl'...-«<>mm• 
l'l!fll<)ltll,...ll\.lc:c:>nUf ........ .k:lllll 
R>0-0~.,..,,. ~one ~me-

~~ aro~ - ""'~,:..,. o!ri-
nt.,::r. ~uo c~~..~~ e l'n~l. 1\6 
,.,.r~«~m o.enm:.,._' 
f'I'Ó"""'-.~ """"'t.•tmn· 
~e t.-C11o<tl,~emt l'"'l: lft9. 
oei>Qll.l~~~(>'<-· ...,. ... _ 

otv IC<"''t::!« Mo> 'lo, ('1!41'Q 1 P"bV 
m<>.\M.ct~·~,..,..,,.~~::!N"-. .ctliot• 
ll;flil<le,> ~ ,_.,IQ' "" - "!&:fW. 
~ ok ~óro. ""'"""' .., MyOI· 
.,.......,~~m-t.lii!IIP 
Am~ pdo ~" 111(:.0 ... -
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11 
PARTE 

Buda ttrnt 
IX'ii</4J -&v irweuigad« 
a.-1.&14 
m-r.d> 
pt/as crimn <k 
Jál'Om:immto 
da prostll'..Ji(/JQ, 

'alit'ktmt1t{O, 

lli'DIIttenç4o tm 
cdm!l't! prit4dt> 
de Ul7l(f mtnOt" ~ ror-..., 
l"ae!:l 0!1fJ1 tao' 
dtvlo~ndll 
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GERAL ZU.OUOitA 

Em 13 anos, uina grande fortuna 
O~XI·l~uiiJLt<5o 

- {'fS; )l ••lMu. t Çtii&J -
~do~~!« 
Bld.IUproctrtlfiDEZ-n. 
lidMaltlll) I!AAu:("- <l.'lilttt:tm 
~~on-~'td.omuwp. 
~plkM llbi!bmo:.ll-.l!l«i 
r:6k <llldi4Qf v.,_,."lllmN. ili!P( 
~""""-"""'«~~ 
~U<II(IUIIM.IUI)polôl;iat 

folllo:l<kVIICff'IJI'I!:-Ik ksmt 
ViQmllna Nna, A1.U -. -.. _ .. ._,..._ii'J,__Riofna 
oo,('<I'IC.a-.,Ml'!<4M~mllo 
~' fnl tu:il\bo4opt'lf0 ('.ll.ri)Je 
l'r1mll.~~~~~:..,._qnalll!l'lfNiruo 
l!hb pnw,~j lflld. !I!Q 0:.0.\11, ... Rw: 
&. ~~~Çal90.t"' ~<m« 
-·Wfill"ttllt'ó<IM.qtii'W\Jr;U!I'\l 
@.llo:un.EIIM.opt1'UIIItntoNII:\I.I 
b~VroJo)l).bb:o·r.on<k""-.lc! 
ua. .- E - !lk lclrlonel- ~~. 
t:~ ntn' t: 14 Hl4, o tc~,:r.,.. 
-.ltíbdAII$i\t!Qtdup.i)d!:~ 
iUII<'InioA..,q~~~-<J~n 
ft-U-mlllfln'.~G. 

-··&>~.. IIMnl Jóol ~ Aldtdlo P!-
RN~~~*"PI'UJ!It~· 
ta a:.4t 11'\Mtêm- tx.us "t.>ornwu· 
~ ........ ~dtfO«t 

--•lllwoM~II.oult& 
~~.'lrlilll'lt ... A'<lm.:a:fmtt:G 
).~~tt ..... ~alll1llft\I!:ITIO' 
r. 111!111 ~;(!!: c:Jm mK~ <;Qiq& 
!iml ~-~ auq fa!1...00. 
e1t. d- lllll: ~ lnbd\lr OOflt 
huor, """ de h». O t.r.to lb. 
tw*k • ~ l)dl'o<Mr •••te. 'di 
m<tdoC"O.:;..~Jtt~í:>l<~~tt 
f-ll!....wde~IJII~Uptt>ta&, 
v.~ .. ma . .-blwt.anuCa 
10 m~ lJIJb ~ti -~ -111 
lmolll: bc::o ao!Wo. CIO jlifWII)tJ.:Omom. 
J.llt. 

rutUSf - !Judo I ""' p.'llltW 
•!">"'=~~ era on..-al~<:'~ t 
tN-S~ "t..JlPl~~<'»~ •IOI"'tt- JJmi 
ftiunU\(1, tQI'!((!!'ft>eO bal<!!ftl 1)41,'1$ 
<laf'o!,.,a('Ml,do:U.$t_f!Uihi><k 
t9U r .... ~~oc·""'br~<~o 
cm ~b<• i!: NU, 41an.lc r.,.~ 
~p:.;Qm41tnQI'\.Ihlota,Q:Inl~ 
-~-âllol&.drl~W. 
Eui~PI'-'~<kl~ 
~!4d.lpro-.~ 
mtmo:. -~r~~~\Cflçto ill'l!it.õ'l%re ~"'"-. 

6o- ""'Alo&"' Qllfl'fM:mc: JN 
qucOXl.:-oQUMt~.\JI»tf<l<'d 
A .... ~ rlflmiruno. ~ ~«P!!!IW 
ok ~ f<ll JIIWilQ -llflll"Jl 

V;", 111, Zl'J <1 !JO .»C•JI.!lf!:l 1'\mM 
~~AI)ernt.cm...lJ4de~· 
....;Jn, l)lt.t q~,:.~lqucr ,.- ,li)a (i!III'>Ct. 

~ çhq;ai' • dez. MOI X 4tlct'K$0. 
J.IC"QIIIItM"<!f>e mct!IIUI: ~lQiti'KW. 
O~e:u.ttnm'..lnda,_IJ• 

V.,.Oioii!!W. malen~ . ....,. 
fl>.t.....JQt$1~-»~--~ 
.,~111111U!I.tll'otl!!r Ao~. 
mrmii>QUC: \1-e Ap(N>.o-.,.odiMt>' 
ro !I .IJIOIOt!!L>..Iotll - -:!'lll 41' <:' •$ 
400 ll'lllllll:~oi. E illlf t>Olll\lllmo:rfe
""'''«ot o J!mri t)!...:• ,'$11 m•:-a· 
<nr.~«:& ., m:.~:zn1l <k ~~.u. Pol"'ll 
~um~~·..l~n.b 

l}.jjt'QI J•l<>•"'m<nt><)> 'J!Wrn !S> 
t» ~pqn..ltl\.!<) o mr -,, ,..>tt<>.-.>, 
~m- Joo.:- Getal.Jo:o <'. >ll<::l RCt.-: 
~~ .b Ulli'Cl ~~~""''"' •f'•rr_..,. 
oVo· ~ fc··n o C' t Jo Hc•:l 
ltc·•r o(l.v>l);o"'-. 411>. '.J!:! <!( _!:.t~l 
loo, .DI!Q«>!l U.tl.HtPr .. ~ l);>ftth t 
C4">J <: f'<ll"('>~ <Sei\!'.'<' JQf. ~ 

:t~~~.!:~~·=(':: 
M J,>.li,,...ra> .;wt- .'i!4- :I!JI 
n:•,,JQ n.t (;,ar '<~1d1 t fW."4 -.kJ 
-~.!Qa<k m:.lot<:fa{W' .....:u<k''""' 
~;~c•t'lmw<r.l'lera;~t!'.C• 
........ 1\lJ\Inili e!ol..to(I,'O<!I~t«\~~4~ 
-ll•t4o!a~. 
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_ERAL 

1 
. '-· 

' 
$1M: ~t;wffrdi...U...bt.>!dA,.,.,.._...,__.....,_~ 

Rede d~gigolôs 
protege o chefe. 
Até com ameaças r 
~J=-:.~ ·o: ~~;..! ~t!:w~M! ,, =,.,.,.,=,=====;;:.. 
• J'l;om, I!Rili:NI IIII ~ lt• dofo<:1~ df ..-~to~' "tlló. 
~'('OCI(Oli.W(llllloCUI'IItfÓ" $) .. dt_W:#,.hiii'IIIIII:IH:IIJ. 
M.f:itU-9~"~ot'!!mtl pi:).• 
k~"'""I! .... -<IIH'IIt1U'boli 
bo:~..-1'1"-'r:IVN>oS.ml· 
'I'JiNÓff&ll;fdm!lt>nL!IuJ.IW:mpre 

tomDU- O. &irai&~· 
tloll'l ~ .. '"!C~IIMOIIOi I ftiO 
.stlloleln ®WMl. P'dlill)h,IIRUii 
J)'Uiltlltlrllliim~·~~~.ru. 
tlbll\ll tl<:lftlo(!Qol de bl:iom Vti'IJI(Ibct, 
(;On~· illlle flSo .:00~ q S\Kk. 
Ali& <~q;. lniiiUI<ll <ÍII QQ!I>mll, IIm 
p.nlô~..t.I'<~(."<IIDN,pa1ndrt 
...,. lra>kt ok Clllóho<~"-. li& 
~Up;otl~ijll, Va(111<k1Ciftli. 
u~,~ln...,...c~ 

-~~-r.YWnlltiol 
~IIN<t 

.... VIII~(<lllll<::bi,NIQlO!o 
do.rç.ki®k'!I.W~ 
N~t fl\\ll!~!k!lv ~~ 

·~.tl.t~~mt~die~, 
~t~1J11 .. ;1'13lotit!$1t<'>'& 
l)o'I'&II(JI.t<llelrma.lno flltft:a 
IK'fliloiUI.>of., ~ ...... a kí J.o \41:"~ 
Sllf.W.~/\S<k~ 
lt .. ~bola de Aldf. l'l4i ~ 
tu. Q 1':!\IG f!.t!kJ(,,'t COII'I t Vo. 
ii;I>Unol, ,..,... ;<tdfQl'>f1WU>óaeR1 
IUS c a.lupJ(I ol;: llo:lnott i'm1t~ 
ftn-11!11! ... fh·>.~lNflll!ll&ol !111-

(I(!W. ("llll'J~ ~~· 11111 
fwt h!IQlUII .uut ~ uz. 
lllt, 'l\1( !MI» vm. diwru>"' ... 
\.ftlik C.:l);\\.1; llt P«<<:llil o... 
it'ttPOOI 111 ~o~~;~ dm:fll. e.un. 
~I'IWI<»- um grro d.tcttllil' 
~ f>)Oil. u ~~MlnutM wra· 
•llt!! ~ d<m!O; tlnU _.,,. 
bn. ~ma • ....,. do& tk~~a 
.... 11!1:{1-
.:;,';"' fJO(MIO,! ~t>,.W hl 

f.>ooiflàí';>onl~ltu:..•l(lll· - * l>:fi'JIIta ( lt'fP w .ro.r.oo, 
o..."""'''· \lt ~\I.I.K »- -
"-4ill'<nhl&.w.l<i"~ 

--~.-~ 

-h«''II~IIJ.Q~.fll 
wn mtHit N e.bq;e. Tu Kln <t\11 
~~*"'*~· 
Edc:II~!IIIIQo:OIIIM-

PI'Utilula,~K~~IIo
td. mb k!!tanOO ~tttt • e.lJt· 
Çlt, mar-b 0 =P~~IW.Jift«<IO foi 
~ n:oJn. UI'IUI ~c « .:M•m. 
tui'W'tltq~.Otl~'ll"• 
4l'>ut dtm 1<11:1nt 4Uol'fll ffllll>ill "'-· 
-~plf'l;(ll,f~tfl. 

.IIWI-~ 1\'dQ ~ ~~ AI~· 
• Nt Uíf'dr4tlllk!'!!•cmbfo,o 
pll"ttoro N ttord 1$Ut que EM» 
llfoMta•.t.~V~q~~Cii-Uitllll 
"""""'·IIPfi\'I'I~JndooU-,t.n ... ~"&4., pmj ... - !C 
IIIIPQnM <:>Jill 011 <J.P111til ~ ~ 
<lw•VD•deVo,.aoll<la~!ít 

;dJijo\1!1 ~ daniltlu.lwlbuo:ll.~•: 
"NAit foi Ndl~. ~ ó,u 4t:p>ll, 
I!IWI•~~ ... l~)()m,ft, Od 
- 11 10!11 Ew>tt lUt J <ç<no«:w;) 
Alrru~~<~t,""'" UF-tmJ. bO-. 
~((J!N •~;~t~~.-.rruut 

110 bo\tt Àm.._ a M ;:;,ri. 
nM!Id<l~me.lllb,.cllwu 
JO!kittw<!ls~.De-· .. 
rg4Jl\l<m~p.mtturoeaiu 
tMo,l>tlllOiotCdéOO,OOd&JJulir ............ 

f'l""l'l"lc doi ll. IWi MUMliU 
que e&tllva foCIIdll rqu>OO, Ek Miu 
ótl(ill<looaevrtpdl Avtftl<Ú Ol< 
'"'.tld!! AIMII.I, iiQ)fl'l:llll~ PX 
- ~q~>nr.çt. lwtmolu Am~.S. 
~Aivu.RmpttfiiiUI(IotM 
~~.Cdcpow.I'WI<l<l pi• 
rtllo"b!'>X:IEII.u.noNirn)~ 
dont. rt. ~ EJ ... , III <:Ompii'W 

-;!O~ .. -~,.,··--ótdt:O!Mimltti&JC'fi11ÍC~I.a. 
Nt O...AidQ: A:nftb. ~ pN 
f'emandel \'~ u Ql~W~mto. e 
*"""''"""'"irn:rt<»W!~II'IÚJ 
IIOHf..J(IDI'I,~f)jj~ 

-""""""" 

Ida ••u11 - A. ten~~otl~a 
4t f<>tllftl:llln 8001-llli:.. fo
~e~ !1:1!1111 ....... ~ti$ tlt'Ol 
ltli<.K!I)l ~01 Ulilli\W> llf- t.W 

~·o:tadt-w 

'"'· ~~:a.MuumJ~!Pllll 
~Cil<.1do:0tll>kW(OIII' 
sr•f.odo ~~e -•a t'n:V(<Ii4o. de K 
trar>;'Oii >kn!IO de l'»td. 1'1:111 llh. 
OlWIIIillfiO\'I.~ar
lm-J16o:J1. Pm.n~m oouu....-u.. 
d«u'*' • -"" "'lli>mt d;)a
~t>ó!:~(l'<ll, tua~.-~ 
llllftii~Mol.!eontw.a:. 
0~~~1u't .. k>om.f!l!i 

_.,.._~"'""""<RI'I'Io\1.1• 
tllldoâdlod't ~~~ lh.S.~ 
pJot.- ~'""'"' 4oi S.\Pdl Mllí 
t11r fMI<:~ afrio; Cm i(!(IC!,I.I.b 
a:11 ~po~niwodoo~. J\WH')• 
pmlll, o ~ fl'l'l bt<•!l. .,.,.Jndo 
ioknllfi(l(.ln. CU'~ S.\Ôk~ 
!O!;:CQMttl!l~dl;>(~ 
díll, t•ilfl\lkl qUII O ~~ •t bun. 

-. 

....... 
B!ôlllf!~~mloocow 
(~ M amplo ~-1®. 
Mc~~m~ "",;& r~~~- tl'!!li<Ha. ,.,_. 
~llu- W<lllll\IOQ "'Cll.tl'llt " .. 
ti!O>tto. Ele 14'm t m<».b do JqM 
m<:mnM(IJt~ l:llfl:!(~ .. 
~~.,. l!AU~Ç~o 1\Mv.W & 
i'Mó Alr$:1't'" f>du; 3h, ~lillndo a
un ~ ~n!.Oi ,.." UINI ~~ 
Ulil't \Íe ~1« /lide. W!"J!II 
11m. >ri.I.Wtt ~de 'IA'l:ne am. 
tL C;><tto::ô&:nt~ õ)ti'I(I\Ot t 
~lcpeLl ~ f~ «~dó~ buo 
ibOC$ti"'VIIotlbnjm: lt:t>Wiih\IJn, 
Cll!ll.Umo,kw.q!Hifm~(<ltf!O 
11001 Raul ••i ~ um fltPd <lc:lt1 
Cklo""'',·-UQ~"'I'l'l* 
~1k-nkn Mkditt•J.!illll
~ I I Qq>R'I'tlt •co;.nl;ltldo wt! 
tt-W>lvco ool:brc nm~. o poli 
~!Jl'iii~Oiil<l-·~ ---\'u~qj~ dcJ, Mh ptttolllo!: 
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-NMI""-evfm~qul Nio~ 
1101' «>& dr tai - dw.t mpda· 
-.. 'fÓil cumiiW a intttlotu· 
~. 

-r•~pardilcmoir'IOII 

"""'" -$1!~W..-rlt,Míu -Al1«-nn!l!lll:...,. 
4e dom\r.tf>, c.t!li:lo ~ ~ (oi 
~~~ ,.. - J)to$0 ti•~!. o 
~ de a....t. • Pf!'Ó<'W 11m 
--~Ekcwva 
M Und>eria A!lfdu, <»>llto!.v>do 
.... »lbw::.~IJ)<IImftJiJot 
(lllal Sm01 d.t Sil•a. o ZJ: C# 
""' 1St o.t ......_ tr\po.llmjlo o Wl 
podlw l)fl.dt PI'~'P'o::.ll'lk « kN. 
t....lSadlcr l'lti\I.O..t.tmlí.wl 
..,..~-
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Na 4la 1'1, + lll\!lhl:f ck C~bt'lo 
dt:11:>Ru, i!IJ( fl'l<ll'tt mo ll;w. MI 
~ Wt. blaro Roo flca<~CQ, 
C'lt c._ lemb«>u 1<Uf 4 m.ndcl 
~ I f.lll:tfll:'IU O $t'l ~mudo 
;wiM!6nl Mooa. mutut HJ, til· 
-HZ-l6",flUI'0t:'WO!Iie>'Jr 
I!M'III ~te • Culu <» s.t '1.:kt 
.._ ltb. r.IOO. Km fW. - vti 
p.tlol(', ~ • mulhn', d<.!'l!l 
da~-...,..oodOMQtt3c<#.ll 
~ ~ cwrou. Com " 
~c~»-k~;...w.tot. 
~~·~Gf:il!(mm~ 

-~-
• nus - ,.., ~ ....... u1 .... * 

di mortt: 6< t'.o~l<.l<k 1'\ln.nt:o;IM 
IM4o ""'-1~ p:lli j' t:ll!lep 

Quàrlíi'feira 13 .3295 

c• 4r 1'~>11<'" (",~,r fi ('.>r4• lk 
~""- ..... "''"lN """ k&>! ..... J.r-
~k<l ... ltil<.>t>><" ..... i'('otn. 

!h.tU>.~ I'{" t'"'>a ~ um "'"'"' 
toe. ~t'"''--4>...:'l'Uf ,Jt'l.dr.l' de u111 
~,;.,: 1\Ho:ll'tl<'l>t"- lnn,f~n 

00 pda IM<to. Jl0111.11: • f'<Na 
~ <Of'l\lflm '( ""''"'"";,'<" (;r 
l>(lo.Jt 1\>m>f"o«>w •t»• /(( Jth 
•I~~Mu"" t«>""' ""· m.v..,...,,.._., ... 
li''''"JIO!UIM 

$:11><!\oko 1'->1: O ti',;.) !,.,.,. "lHO! 
11!,.,!<1 JIWI!(> ~..:».:n~e. ~ m1wa 1\o.lm 
ok\1<1f,l~~~ndJYJ atm~<ia~, 

Y C1rl.x ,-. l1 \lN •e•OI~~• $111 
<fuço"'"' dlw '«<letL tm... !lu tror!!;l.> 
~~~~ I)')OifJ~ ..S. C.illrlu4rl\lr 
"'- 'l"C' •1mb o.ltu &!f\otll rM-""' mo 
~ ~ qu•lt<t~ ""4 P«>•- Zi 
C"ll'biii•\("J 011 1u&<r. ~'"""' <> n:?lll: 
'<ttiiOII:inGudi4C!V.~n<> 
MQ!d da IINI. IR•~ 1> u ~.,~ 
e.tl~-ll<'!ftCt'S llllmdMI>.lbo 
6fl:nl'l'l".f';;.&~ma!$('rf.@motM 
potl.f do lloo:ot Ek' mnoou illliJ 
p;ol~il que ._ •lmn..- ll(>IU<~, ~~~ 
!X'II,._ JI.Wlll!.lu•:a Wob"" 1 &S Mu 
d!M.,~mlllidq.,IIO«llW ~ ~ 

~·~~. . 
Ol poUcuD 11.- J• OP' <n>llt!V.Im 

inn::lliplldo • 1'0Ufk <Sr. ('.-todo~ 
l'broa.._lu~kmu~ll<l!tl..lt!<~<: 
<&11'1. A llMIIIlR>l'J ~m l":a<h«<>. 
$$ li"IQI, ~ >'Oi#l~ tomD!.l ~l>t 
~~rm O'!l"hi""' lirot.. c!fii)Q(J ~u•cs 
lo( !i._.,.jct o OO.d M "'1\Undo 
ptJil e.- li(!"lllof• iftw: q~~t ( J!l<b 
dt ~ m um ~~o) ·~w 
<k ~ e b,;;Jnn~ >Jr: P:M'*
At p"311Õluo.J ("bt~~;e Je !ln«), &r 
OlM~ ~llita J~ c;w...,..t. c 
V~ Kr.umcuutl, :!! J,..;. um 
w.n n.lo •lfl!!> ..... .... d~~<~~~o lll.l 
~~ p<Utimtu lk U Orb baw 
t.e\ndu ~ q111da, • 11 óe nQ> 
't(f!!btQ.. ptrl um l:l«l 111!<» do! 
~ÕISI), lh!Jo MOOtloM.u. t'OI'· 
q...e ;abm> <tt ~r®dt. O. j"'">>içuio 
tlm coma di: que foi 11m1 lwlp; 
~)o ~nlc cW q~ ~ V:.
liiM\11<1', - lcn!AtlO'II ik ~ 
""""fio) ~tl(>d\r <IW4 o 114114 
,...rt.t!"il>ttll<'p>"A.muac-.-
91:'1!•111, jlúlljl.lt pt~!lij >(i' ~Pf 
Mil !) 6oo;l(> 4G ltl>td A!~ f:"' 
"l(mflflt~ 

Não fique 921nteiro fora dà lista telefônica. Anuncie na lista 
de Porto Alegre. Ultimos diaS:. 6! J'f Jfl serviço 00 • _ 

f!IHtfl w;,/;1)1. ~/'l!lftt,rro ~ 
lfMBfti.SI; O:S PREFIXOS Vl.o MUDAR. CJ\T O l.t.rort~ do orwndont•. 

42.1277 
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PROSTITUIÇÃO DE MENINAS III 
parte 

.. _ 
C>cp«;J

"'-"""" ~·JQ 
d.tst~a 
1$ .k Dlllubro. 
cem 11 J)l'fs4u « 
I. v. N., /6 
«nos. Fdom ..,_ 

A CAPITAL DOS 
PROSTÍBULOS 

ddl:~ 
t:OnJnido$ ptf4 -4<Eia eot~tftuJa 
inuf'I'IOdtJ 
MF<bmt 

Gigolô tenta 
_........._1"1- livrar J. Com 

apoio policial 

• 
"'"" ~ton r m!R'P'"& um 111'1. ib 

<L~mqlll!:wno.bv~ P'f'otl~ 
Aill(!.a ~•11 ('fS .00 ""'' fllti!Ui> 
P"fiUWmk.L V, !tol.~tUIIlt,QU!: 
l!inlu.~mm{'~t~cbdttf'w--N.IM:idtl • l de J..,.lro ck lfH, 
ll'l'llilli:m <!« tl(IIU, J. ~ t • 

I'I'Qflot~Vr wm llaftQII, n1 l't- Co
~nuo,mo~Chapeoo:o,...,.-. 
~ odlócl & S....u Clurwa. 
-Lm .. •~mPono 
A-.m:qw,dttlkcV!lllmlirlot.tl\-

~~~~"'!!~!!'.'!'!!'l' tiTMfQBC~<:<OII ~ nlltldô.da~de 

Jllo 
O..ndo 
do Sul 

,_aiJ~l'W 
, • F.taumadas,.._ 
•••mYa ,., impmo 4c IÁl< 
• c.tacllc®e -.bl Cd 
$ Mil ( - CrS I.!OOJXI 
fNocv~~~u.lrto. 
•Hold-'l..W.J.~ 
~-delc:onklllli 
~mt,bl.iou>do•tt,_, 

:~~~~!:'r.::: 
4olludlr,qUIIUimbt•I'CO!:' 
l:w:pducamiCioi!G&;.&I· -14. mcnill& urilfda ... 
áw d=}al. ocm _. 
J:w:r Cf <:J.,mta. O:ocriMI 
~~d=m~dot 
li:lduu.-c~ 

~-pr-=-

M<M&bl!<'•lb~f'lz.oCa· 
~lr:ldo:I"Moo.~-~-
I:I!All*~·"&-· ... 
AIJitneúr:I~-~Alt

*"'~·ltfdci-w.alJdil 
lllltliltw.OOIU~!kJ.Y,N.,I6 
lMl. J,IIN .. p!OIH di QtriJ dt 
. liMe. fel lia .. ~ .bias 

~l!D·~·~~~ l5dl0011ubo,J.tf-••JI!Illl'~ 
~IMH<am:l\~-·~ 
~JSo,MtiOJ.tocl'll('.a.:..~ 
-~na~6efre. 
;J.-.Itio:kt<lt~oQtlll'l! 
-ltt,l-intNo~l!l·dleo 

elll'tld t~n'* <lt 1. 5I: produ•~ • 
~--dQ.•III 

:10 11'11 14t4 (l/lo!'IQ <k 
S ~• • tAAb. ll.u rn!s.. 
ll!llt.W pm o JitQIO e 

pad.cfliiOBudol.tf<X 
\11:lj'tldeltm Ql,>t'tr.ahllhou li& ... .,., .. 
útiof..l «•(kf~pdo 
-Cri lO~ 

. ltmlt- Í,fQÍ~jq~ 
pc~~~•u•~--r.., .......... ~~--\
dtltWII'-.-~~ 
op:ll'ld!:; IÍI'II1I: m.tll 1 -rw ~ 
*Ch~t·c:~-IJ<'d«41) 
~ ~ lt'fltM!;)o J'III;;II(IUII' 1. hotti!Ó
•t ~ 11 propqu C'MbW dr J'tn:D 
roi • ffllfm Sm! dao'lof"'' QW e~~&> 
u ~oeMo ...:.-~~~o, o rlaultl n«Ku 

~~~~IJ~~o: 
flltll:ol:..~~lln'tkm.. 
lflo(ÓO«!ItOollm'ldqa~.ll.
:li lt>i4inpl!do a v_,. uu.
O!lüt~•--•t"W1.1101.~ 
ob('..,>kl'wvt> ~fotQ(li_q. * PJI!ll; M-1~ ll4: 4~ 

$Kll dt \imtl'1 p.!Hti41. foi ÓlliU e 
t111t,.,. na Fundõ~W til!M;d de 
8cm Et!Oif .;» M~nor 1Fc~ onde 
C'Ofl!ii!U*•~llojo!.p:n~IQirquc-•~ 
MIM: I)IM!Wk. 

Alml<.k 1,. ~- II'IC!tlilm a:tari
llmlri. Dmffi'licntn. de(.~ r... 
- ~ ~m f'Qm Alcvt. 
$ocli b lllWt- lu< (>!Mdo, llll ... 
~qt0C(~•·•P'nqui«<t1t •• 
fa{IM!lJ.--~<tt 
~~lllillife.ti~Wj. 

mpm!JWI;.tuf~~cu.i. 
A.a~.u,._a.-.,.~· 
'*J\Il, hrlnt. IIW foo ptl'll1 tm <Juc, 
pcf.C.óe~O"cicp:~r.t~AJcs;re 
N#~411Vol~àh!M 

t Gatmkli. .u. ~""''""' _.ll'lmm 
.llft'\rr!Ç:l !;III"''..IUt\IM<i.Ultl!>o:ll'lft. 
A 4 de Mocmbr<>. llil"l pt(l'li>IU._ •III 
cllo de fRilo:htllo WC\t..,:Ubl. ,- mb 
gkwf..,ltQ1K11'!11(~tk~Of.b~ 
ror'ltlou:-'1U 111~1~ O'>Cfl-dc'S.IIl• 
C~lfli.l~qul". · 

~<!<ai".OIIUl!II!'OU4fC'ftt~ 
ft t.ll .. l6mo~.tll#llibl~«
-lkl'urloA··ttffuill~ 
cm ~Q>~ ll$qUml) U 
~ HvW c;tpl.. ... •~w r-~-. 
munSoaaOOI«<It•~ó.tt4co 
aitol$ JGii lm~: &al~UJ. F01 _,üt 
;!OI"~il (,1;1: Á~ ~~ .... Ma 
- tlldK~111-- wrtc. 

·;;_:_.--..... 
~1-·--

_. - -=..,.,.. .. ,_:........,...,....,.j 

II,JNma<Rn"W''II ~ddtltli<..I,.•~Jda. 
Jtoool ... ..,..~ .... r~oOIIn!IO. 
Elt tJ..1q wl>i.l C.!m quo::m 1111•1: 

-l'lAo o\ki(!Qflfli:'I<OIS'olr~ 
JC'blilo <lo! l'rltt:Uf, OkAhof .Hvc r:lW 

~WIII·~~ 
t~lltt.Obek>W~t.pte 

_.., Q)fnQP841:1 ~!la 
~líW<II; dQl altnikn= da 
F~-twQUI!«n aot
p;k! ~ (Mirla (b "'"'""' - ~~ 
~&~tb«ll~<k!l"l.o. 
N, ÚK !lqÓDO 6e tridlirohao MIO ..6 
~r '!!Ir>',. I*& Cdoc:b<k AYm 
K ~~pV.Umat4o: ~~ 
TCWinduCI:llrl'fl!flmll*~» 
~'*ik\II.OUO~<t)~J
~~~;N -,Mdf: lllf<ll:tl'>j'C'IUI'fll 6= 
~ 1*11 ~ llilo((Hlli do 
comtrà~o do!~ c-*" ..... 
~nm on<~lilu .... rtm t«W~'l'tl'l, o 111· 
.,wllt'Solffi.l ap:br ,...,. 1 mk 6e J, 
~ J. tlltrqoll•lhr$ I ~hl~t ~ 
q~.~~m.ll<t&rma~ttMittt..lp~· - Q!d~~~,.,._..,.. .... 
AU«~Cihrio-*?tJn;ct 

~s;q....I'IIA=u-.~~ 
......... ~41\lMil.~--

•li (~pecó. ~ .141 <!U•Itlmf!mtl 4f; 
f'<I<IO,o.~vt r.,rJmpel:llllt}U.~It 
(••rmi>G. f: dt'l)ilt\ tomaram~ roJa. 
~u<):S.rll'<.lll~~tMrarnl 
aom .... ruo:- éNor«ó Stmon: «IQ<ul 
o:llll o xv Mc.1a m®lf tO, ~ 
Hldl~. ~ ~ <5 lucml 
~Oiii'J.O<l\l"Ut'f'!)llll• 
WW.C".tb<'Ja<f<f'c«.4f<:otffUtlil
....,..~ .. Jiffl!.F>ea!'t!l'l~l'lq 
H<lt<IC~ .:cM ti<>M('I< f~ ..k 
<ll\lk <tki<lll1fMm uts •c= "'*"' 4 
~~MI'iM!mmliÍil'lb!OO 
dodill a c*' lbllm<n ~to,. .. %1 

~:<::~~~:'~~~~ 
. to:~a;m~un~ .ctrn. • ~~ 

du"'mn .. 1e """utoo 
l'lo®monJn,ã,.l1,Jl~uotmcn!o 

PonoAI<Il'~·"""' am!<l de J,. l. V, 
N. U ~"""" b.,...;.. •1'11;1::~ p~~tl 
""~ . ..... .... ..... - -"' - • ~>~~FI" • S..nUI ~tari1110. Jt,pe• 
<&!' 41: \lonll! pr-.lll. J. l)t~ IIII ,_ 
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~' 
' ........ ··---·· ...... ---.~· 

HWIU - Plllta4o.., lido cM 
teu ~rtYd ·~~~ Oot'
~ON~ i.lU.dr:.~c.t. 
nMI.~~-~ 
........ ~all'llll.~ 
Ollelllando:l--.u!ltll~

"'*"·~ B:tmlll;vroo-* 
di,- qJt ~- q)!"'* 
ldnt. de QUtm t lllbllt!MI 1!<1~· 
!mi!UIIó1m&ldi!loóolt'it-$<.!111ho 
.!Jttml. ~_, 11!4if<:n:mt: I. 
~dloca~lk'
~- f'rmo Ak$1:. wl...,_dlea 
tu~S..~
---Ir<>-•líto~ 
*&>ti<!~ 
Eõedle$0UNMI:a~lli.i.l. 

moõloa:. o Qll&l de tilMt ~ <k 
- IIDil •• 4a l'ft'lli!IIUilf í' 
uaqm; Jllltoç2101e. T<oJJI -IM 
lll;~l.a;lt,("!)!to.::.:....,.ttt
tn!'!KIIlO.IWitl'il!i)twr. Nem foi 
pnii:IIO ~ qg: I !ftf<lfn<ÍI .,._ 
p!ll'lllm-

-Jioei. __ ........ di!S,If 
•""'- Ttnho wna. • "i'lt&f'lol'lhoi:", • 
ll VIOf. QU( 11<*0 Oálc:r. E>auw mm 
ICll>.llllllpcuD:~dioL 

-Quanlllc:wu? 
-SêOJ)ft(ltdtdtodtlkM,. 
""""'~-~~~~IIII _ _,. 

GERA 

Mãe entrega a filha. 
Em troca de algum lucro 

,_Cubo lltti<MIO Pu. oC.obdJ 
dl ~ n.k>, k•Nitou .....,..UM 
.... ~J.V.N .• I!;--.em 
~ Ao lolc5a da Rllólhot lttH, 
dr fltJpra,miD!IWIIIO \3111 itdm.l• 
'~~~-~«~·llo;;~ 
4ttfoth.:~t.M,.,~C~kn.t 
11l,Q~~<IIlodl: Abm.ÃIIO _ ....... ~~· 
41:1 J~-- t: J~ IIC<ISII4 
~fkl'otw~~ 

-L Y. N. >a io$cQ!I(Qçto n1o 

'lóri ft'tbda. pilA '""'"""'" &ld, 
..,_!dcdcJ ·-.. ~ 
b!W:-·~Emt:oo 
w.t.~'*-Pf~Ú~ 
~ iN*'-q CtJ 100 mf 
-~ .. ~bii•Oil 
pn C\"140( »lml. f'PI L~ 
--..:uaf'd!IU.""prfl<liWif,-ll -. u _ _,,,.,...nilu:..Sob«p 
~4t.$1l .... QIIml'llc!QOIO.fDnM 

··~---~-·-· ,..,W.C ..... I'I;Iow, 
t..~~-~ 

1:6,-4rllo:llmmwt~.J. 
w-..... ~r&~oo•..Ae. 
N~tfllbl:«~rC!Qm...-. 
vViolt e~ua Plnl bellilil-. 
A1t -lll'lilni:ID por '111'111. da& ridial 
~·~~Mato 

--.rt.t<l.f4>'Q!~I!A 
~~ .... ~." 
_.,Qo~4ol..,.<b'll'O" 

r.;....-rdiiol~L~ 
~ ........ r'db. Mqllda -.... 

---~-t»<IIJ'I. 
«.d.Petfi\Úiq\llldM~IeM>· 
PI'Oibrft~E.~itccl:Jo. 
la. ~ ~ ~IA ~lf>:mL Na· 
qvdt~do:ctwnor,t.asuaow 
IIW, o-: o~ .. ax:w. Ell 
III! rckri11 ~W;ui:ill toktwl·. Ele re:.· 
~ flO'I'I l'f'l plQ UIO I rol 
~-~'*" ... --'f-qll(bJ~----dit«.~!,w,io)QIIfttUf""""* 
iiMoJ,QilÔt~-_, ... 1» 
MUI!M~:W~,~R(do • 
~Nqrmha" ~ -. 

""'4'L l.iMI. mtl'llp,..j(j .m -
dc~Amilh::tW!ll:lll~ll'db> 
hiiWXI'C•$•nmôt4utl.l<!•
•n:to;:~~~.tOf""l'P'dli.1odo<k~ 
~··N~~.~~~' 

- ~tde- S4U'I Q <ú.» 
de!""' '"p!IU., Jmu mm-m~~o• 
dq!ol: á upa. ln-o. 
-(')wcf"ir--~ 
- Oo!dc1 - h.'tNriw doo, 
- ftwloJI:ioí.i~- n::1p01to 

dwllk.-llltito:N-ilmw.o:J. 
PIO ~~<ti•l!a- s.-c. 
Wln.al V>~i i'U.f -!'Q'144e<:.a 
- menw 'it!l! hcw!lf. o b.trJil ~ $1~ -12Ufi~ -.11>11 IMII4lw-n10;1'1VW p<Uli 
lllt.MQII!IollllkpA<ltQ. UIIUidclao. 
-«o t..mi~M.. ~~<~mo """"' "'"" di 
l'l<llllk(,'tS I'Omoljlllro_~&<r, __ Nt:~<> 
(111'1'4t qi.MI ~o I<:!T>I<'Ul. llu 
1M fWili'IICiiiU cnHcpr ;IO'b RIC1lOJ 
4c:t~~llll<l.lflt-o41a~ 
.... -. ... ~«CfS U ,..~Mao 
~-..-.-~mmiO. 

"Dtltlft!"'- Amkdc!l.~ 

ruo~·~•••'-. Iili. MW'a M>(W(Irlf 11.1 R<~.~ $lo 
,.., JS, oo r • ..,!llll.lnb() ~ 
-~~·h~::..t.tw~· 
do! llt11Ht~tlr. Mofe noot.li'IQ ~,.. 
Gllmt,«mttm&tM•'*'4lht. H 
t!'J:lot.IIWIIII!'ó)ll""*--~ 

4i0-lut·-·>ó~-~~,...."'--lllto» 
do'LEI&~41Uf-"' 
O!U l!l:lllll. "'t!iio<:n~M jllift. t 
mllllll.--.~11041a••~ 
.-fl'!lli((t;kll.- M.uVI da Ull-114 
Ubeq<~~t/,tiJ!I~tmf'OI14 
Ái111!«mllilllll!6tUtC~6!' 

l"oa»t. ,._ A:polg, o """" ... 
-~óc:«.bebl•~ 
IAil!Mino411f.ll4 

L 10 -'9UO'lN M dw. S. pdu 
I'IIJOI'i:liii.Jií:f':lQI.~fkN. 
~N~o~:u~«m~t.mv.. 
/cjro 'lt 9f(fe(&u 9tA Ylf jllfltlt- fi 
l'll'MAk1te.~""'W'I.Corl1ol.l 
qllll Pll~4 fllijÍIO doe (.IIWJolk .1'\w'• 
o:t. A&r*:ld.t.. c~ o~ 
t'lltikl <1t BWit, ~~ Q11C1 de 
.. ~a~ fl'il4M~.IImtl'IIC u 
~tt-..o.UOdiMI::iro~ 
p:ti(Ah:o; 
-A.Iau.w~loo!ll~ 

~.O:U~tolllllld-.deu 

~~.~
(k,~olA00o110111&filho. 
~~Yif·J"rortt)~ 

L V. N. ,__ "11l:ttt ~ 

101T<Õo;Oa, ~ .. Clod~, 
lonpw. c!oloW dt !loltt. T.m«:m w. 
'llfl!"lofo;ou4 "'tlofb.lhu nar.:a. ockK 
pm_...,~_~r~-lltft· 

we.....,""'~~ .. mll!IINI' 
ln~ .se "nil;w. q~~t~tllia 
\011-IIUI!ifMU<Mc•~~
>N-

-Mo.lhaa. .... --w. 
~o;pe--~pcd&.f ......... -lUCWltOIA- ~-fi· 
MIM.:.rmr..LV.N.~·!if 

""*~ Nodlt ~- oetw lSft.. 
*'>qli""' q\C tnnl t...:dmrnk !'l'b 
- q.wro menm..,. -.,.biJ c 
J~M!hl.t tm l'ono AkCR. r !h hoo 
ru~~~~IOU~Inlllslk 
~i. • a;, Cr~l!de o» 5vt t 
U\1UI~ • ~ de$. • ·~ .à®u 

--···-·-... do: • -V-..........,Uwxokdo 
Wlllll ~idlo-~- t .. lcllta 
dlnumblnoodlpraça -l.l.n.klt 
o;qmo~/l.ftllnhafilh-.Lk.
I«A4ilol:l. ~:clcotdo, uma '<tdl boi. 
0.CWPIIJIIO!*dc~q.>~:ndi 
t&a ll':lt.ilow .... _ -.. ... !loi'IIIJ.ol.. 
~ ...... 

QvtW..IlildO OQ ~ Ôt' bol.tc 
,.._ ,. ~ de lattl<- ""'' 
O..P'l'*~-por~·j)U!.t. 
'!;!>~ ~...-. F.,_ -
_,.~-l"noo;;o~k· 

~--~~~linl.f! 
'--•"*'*'prwalllliD~ 

Cidade virou um centro 
exportador de menores 
.u btl5:ttt1m ~ 1% "'apilal 
-~··s.ntl~ 
E Wnbbll* ~al)liiiii.M'.ltWIW.", 
SAtolJNiot~""'WI:II<;i• 
Udo:'llll~rt.-PCrft~~n 
ll!jlll.ulklve.a:CIII!r«X>,«<!!liM
Il!JMll~~~"'*"~~~~'· 
001 do qllll!" otl'l j!!I:WII:ibü~ tQie.. 
~o.~lltllta.~•ttt 
pmsollsde~A~-
U!ll>~omtroc~!W 
lllm:nallfl'l'lli!IW, 
Awo:«!.kilk~hlll 

III l'rdnu.ott & C'b.o~ IJI&o &j., 

4oo>m. dJiz ...,.: !) .... '"'"" t IJ 
rlcloldon~dcllll'rti.W.prto~IIUI• 
t11.11l•tMI<l<i"'Aikllecrn~e 
~-•• ~d.Qpy:l(!rW ··~d&ÁI'Ilkieat.&tl:!&.Mal\lml 
-~oklJanOil.Em~ ~~Ôõaqldot-( 
*>~tflloó\t~.,...._>k~ f!l.Eo.run.;..-bl'llüJ:W" 
s.ciolt.._dl!bel.!k lCf'I"'Q .-.. l<Obn:mct.O.mcnm.........,rntl 
~~WD1<J ~ ~flQI!t vwc, $11"' ~...., oomeurn _,.... 
do t'enm Dn.l:>IW» !)t~ 1 lllllnc4 """""-. M mc:>~t>M. C~-o.m.., ~· 
e~ I('IIJA!, *'<:1\d<!>.l<) 1<111~ 
7t'--.UW~ntdli!o:.t A.~f-de"Qrol.flõ:a 
.,.. #QI!!lollCIIil<1ofJ f<XA:nltl«r.l4.11u; ' pr!)OIIb<ib~ fu wmonw.o nq{Jc.., 
• mo:n- o:ímctçHJ • ~ (II'UI;IIOW' ~IX!IGQ que eglc mm:Nctv (/11 
t..IJ.,.,.. -- • ~ltl!i&,lllttafonltl!<klllo:tll 

Ht 11111à uf'{la;;lol> to,. o W.dl: '' ~ ~ <k !OIIoc 01 t.da!, "-' 
~-tomo;,,:.lll:l<~111 ~~lllell"""'trO.~n:>(;fe• do:.,._ rroo"~w ~., 'IIII 00 Dt•· ofeiU., mu111plam toe 01 ,...~Í<lol. 
AI. t.,.,.,,. nl.ICII' <~ attru•~·n• "-'""'"'"'"'""' meteador•' •crlll&, 
toe. t'IIIIJ<I<Ó •h•>~~ ~111.1:n.u dt ..,-1· E .. ~;~101(1< 4c: Vi!<:Jr .;~o: 1-. a 
lõllkon:liob ~·r,~loO>:ll•~. ~ut votnm ~ mtocntrelll_.,..lrquc• 
m1 bula 6t t"''l"'IU - ftopofl.- -
o:o.. A s..ha, r;(•al., Aurora, Frot-otlo 
limO..peu)c ~ (,'4"(ft.fbJ. 

-~--~*~~ 
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Oprlpcipal 

"""""'"" ·-· IN/kur 
mtnlruu. o 
polklal 
tlJ'If,'Mtiiado 
Vitt~rrklnus. ·rontinua 

IJiinih. Com 
wda 4 libtrr/Qdt 

DIÁRIO Dú ·coNGRESSO NACIPNAL (Se!;ão II) Maiodé 1992 

GERAL_·. 

--· 

A ZERO HORA DO SEU BAIRRO. 
ZH PRAIA DE BELAS. 

,..ORA. lODASEXTJ\.FEIRA. OS lEmlRES DA AZENHA. MENINO DEUS, MEDIANEIRA, CIDADE BAIXA. PRAIA DE !laAS E SANlA 

TEREZA VÃO FICAR POR DENTRO: AZEROHORAI»lÇÇOOZH PRAIAOE8EI.AS,OSUPlEMEN10 DE BAIRRO QUE VAI MOSTRAR1'\JDOOQUE 

N::OHTECE OU DEIXA DE .ICOIIlECER II.'QUELA REGIÃO DA ClllAOE. ZH PRAIA DE BElAS. DENTRO OA SOA ZERO HOAA l.EIE E ANUNCIE. 

[ 1 
a -fUl'fi.HSJI'lAACOHfAll)$:~t;:OM[RCIN.:!()512]2l~U~i4C 

blulk.UciSI~TJ«if-~COMEIICW.:\'O!i~:D 1l54 ~ 
a::IS:firlllJll.llJU: éecllniM'04&1 M1!11C4.2J11, t.tt :M.&W.t C...J!í W1. 
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Jtlsab.do.lr dll ~ +. •"• GERAL 1.!]!0Ho~ 

FINAL 

Os &(&o/& da 
Alf~rJm -'"'"'""''lca .,...,.,.., 
--Ela 

PROS1111JIÇÃO DE MENINAS 

GIGOLÔSLOTE~ 
PORTO ALEGRE 
CAILOS W'llCN[I 

.~·. :;.= . .\ 
::;_ -. &~ •• ".! 

AlfiHtp: umt6tb ~ fiM tuJptS Ju•,.,. q.... .rxp~ata,.. drlf 11"01/iluw _..,,,.. 

A rotina violenta da praça 
A ........ dt. Alflnc!ep de Poo10 

· ldtpefOOIIito'&· Urt11C60illtfli. 

:,:r:!':=.:=:: 
chcndo011 ~ dol4onol'dc holtll 
dc--.lrlriWitadclblclcoc 
llll".:let. E 11111 nlilntro considrril'd 
• -m do IUib; para ~ 
~ «- ~uail. o 
dil-a.oll fbel ~ f tllmu
mcnte wloleruo. A AIUndcp t rtfil· 
JiotkUII!wiiU,que,~a 
(IUUQI ..,.,.., fOmlrl o JoQI ..... 
o.~· Aftn;lrp lbn
arte~ GJ~tCill \lo mminoL 
Eis peno:.- a P"IIX'I que e.!• 
1lLI llul di! optrll(lo ali. Slo P"' 
11*- I10IIICI pDIIIIUOI. Slo OG
nlwl:iobeomoo pcuoalda 1\estlnp. 

!:~11011.~:\M.T..::: 
drlll. Se\11 cabeb 11o loirai 1 dra
p:nlelldol. Tan 1• .,.._ ,... qua-

mounr IIIU 111*. EII..W. CrJ 5 
mil por propama, que ~ reito no 
Hotel Ham.uma~l\lro:;I.P")dml 
A Alflndep. O ftqllls PIP Cri 
1.500..00 ao dono do ~ ~ 
Cri S mil cb pn:lli'lma. 50* vJo 
~ n titol&.. con~ como Ci: 
UIM 30'111 cbipslaoompn..,Jo tO•i«o 
• o resta tm Qn4uíchls e QUiru 
JUioMilllu. Wtndidol ll'f Ullll te• 
nhola, nUJNI cesta de v~t:~t. A. hisiO. 
rildc Jr.':.lo auu. o pli i: ~riria de 
obra, 1 mlltcm mail sta ~Ilhal para 
culdu. E U muito dcU()U de pto 
eupar·•QXIIela. 

1'UUlll- NlotmJ~.Ipo.-.b, 
k. l'lldCU te MUI<QI bnp enl~ U 
duu pnJUCII e acabou lr•Uido um 
"chi df bu'loG" de ue' h'lpd11no. 
Eb Jl'llllllC'IItou oom o ~o:G43 que 
pra:iuln ou wlra,. por~.w: mau 
t,.lglluh.kJ Mandoll ~::-.a cdep 
dlamatfllit<'IO-G.,quo:t~ 'art~adc 
viOknto. Ele foi oon~cnat ~,o 

~Ul..SO • ..:o<r ~nha.:~: Je mab cin
co ~- ad1a:nou. ~ IJIOU (II,)CN 
pm;a. O. nJo K ill'll um liJOib. 
O.C que som de K e o Cl""' 
r.u t tb pro~ef:!·lll PL"1 n.1o \Cf rou 
bo.:a. O. dllo:IC que ji ".:LWJOU drill 
w:.:o pclli fe?<"m. A ,...,. •o:;J.o ..1.11 
vo!l t ~ "N.&o "I ruda qlllf 
~ 1e raaha ,;om llr:' '>QITI pq:o ou 
Um.& oomda" . 

G. P«tCftCC a pnp ii RclliniJ. 
l'awi 1oe11üdo ~um :.mco ola pra· 
ça ~1\do.tnisUJ em q.l.!nnl'lof. en· 
q~11o K. to.t41\L E~ l a ~p~ndo 
pp>lõ•YI<b cZ K. 0 'UirrJmtUm 
Pn"<•> de I~ lr>OI. to" '"'o.ifl oamo 
L., .;•~e a~• ~ n.1. i'tl'oem, por 
runot -'to a m1o L"Tt.ida. ·vu 
(DI' um lefl\~ ll'lndt JW.rd.l.do". 
(le)l!ltft!QU K. :.s~ Q.al pode ,a' 
ctwr-100 de ~~~ ~ .. :•unte~~ di 
PtiCI di Ali.IN<:p. ,."! turiu)riO 
Cl\de U IWCIIU ~W l:"•~nokntcl 
nloo Clllr&IW. 
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I. H! !t 

Já não há lugar para 
sonhos no mundo de M.S. ~iuMJIIO'i'li'J __ _ 

IN!4LM..í--....- .. !onlll 
&~b.lt.io.J-·-~ ...,-r-. 

GERAL 

I·L 

.. 
I 

··4_> , . 

Proteção ao homem das festàs 

W~tlil\!A_o:J._ 
rw.•~kMIKI't.iMc'Óif 
........ .[u.ll'll:lol~fll· 
...... IW.IJ ... ""*"'l"i> 
..... JIIIQIW. w ~.,. 
--~-pele~** 
~{lllfltl'lttlolode •• -""'*'Ir. C'$--.:..."" 
... ~ ..... ~~kli~IIIÃ 
fll;l3 ~.t \W MJ!I'Qm~ df 
ldnii.i:tSol•<:'\ua.-OIIdtcltfu 
•IIMI)d·PJ~~~ 
ltw<~i~~,.(WIA<I: .. hqt; 

·-~-~ o..-n.«HIIIIC*.de 
Nc!tolf~'"Afi:rlUN!iMOf\ó. 
--.~M.O.ttmow: 
.. - ... ~WII«U Q pv .
·~·l«<cci:tllfo!i:k>.S.• 

·--""'~"'~~4!ri• •.s.-·~qJ!IO!allt~tfat· 
M a a.r tdti,:(la wl<.l4.lwtwtlit , .-..r~,.;;- ..,aM.J d• 
~ ... ~'# plni-.. Dl'-111 
~Qilf.."UliW)Y.IkiU(Inlpl• 
ft fírçil$. fkM. o ~ 
• .._ sa~o foi tnlM..r fiiJI{ 
......__,_l~M· 
w. tA Eo:I'U \'~ .!ao • 

_,;;a.~~......., r.c.m· ltltml.f1t!ll41mi!C(I6.S.Il'l'l· 
•1"'1'1-~ iS•itta,- PJedu~tciwwdt1"'1-
- ~ mof~:M<l~. -!l ok I'" S. Acrl'll<tt. que ~ 

loa!l~~ep to-Ma h~ txr Wik!per~tpicl<t<U~-.. 
q.lf pt~~~ii!UIIOU kll\IJ.It 'Vlllquet 'tiÜ 11M jtl't!UUitl Gt tqjl4. "" 
-"0.-~tri··- ll.JQ!It.~;Ma!T)CO:Í!I<Jl<kt-......-
- ~ qw d\dtMi Gilk•. dli!IIWW~. 

cacf.tmlllrltrJuud 
J;~y~- lao4i~ ~m lU'IlO 

de Cd~ MCJOt li. 
Zll- c;,:.u411!1 
11~- .~1\,L 
ZJf ... f•IWeat~:t~!n'"IC' _, 
1••- - De:: • <iDI:o r;!ilu ' 
mkMu®mnlo~ltl~uc 
~nt:W"fidL 

ZH-Mat(JDIIJwlrl'l:A>.ew. 
lfll#<Wu .. 

byme- i, p:n~ p;>ISe (li:!J:':..!t 
MuOI;IMitllloe'p!V.tGJ\Ii: ti 
~~.Meu! der:uoOO :if 
<!!l ji ~niii:UO mla. en~lldt? :O. i$< 

1ilidado!,t1Jtlo~. ~que:.:.. 
n1o ~ IÍt k~•r ~ ~ 
p;~ 11. Mti rdU; cnu. nto ~ 
pub!tma. <~'TdÍf' llk'..U<IIt 
ZH-E.Mkn._~:w 

e:Nt P"""- lmf mm ,r,uw :.r· 
u' 
lty~- Wa .t ,iA cU lnd1otJo. 

T- 4\lél fi.I'U m:~u• M a-:u. 
Quanmr.~o• 

ZH - Ses ou «~. ,"'t. 
I•ra.t- EJ\*.Jo.4c:Gt.h:it.t:loJe. 

i:NTQ!l, Mu ~.klt ~cN.t 
ZH-H~J~11~,,.tl 

e>Ur ru An..""t lkb? 
hyme- E. tu ttnllo \Ji~L l'>Jo 

litu!<Sa Urlll. 'Xlll Ui ~ri :o,x~.Jt 
(:f)ti)(~.UuJ1hJOmr.r.U:k lb 
fl.l rooopor u 

t:H- .• ~MW•-=It' 
f,e/tR'r.a..."ftlioJp,,! 

Jiyn..: .-- \lt,. ÍIIIO • p1t ;c' -P.ut ~u • QQ!id3Ut:,;. 
fi:W K"<Viçol. Ja~mc lk·~ c wk''"t 
6e un1.11 c•~ de 1-.:>o 
H~~&O. .:Me ;il pr;t;IOU ~ 
• hymc :.:~~.n l R ..a Pa!r..r. 
~Ui, .1~-:o ll)t :~~:~ 
bairro lhmu•.t. -l':::!no Alto~!'(. 
1:' f"11ltd ~T.ttt tbM ....., pj.~nl~ ló1i 
uqum.~ d:lll;..~;~ An<l'* !klow-; • 
1\Wnidi.OtrJ!IoV~ 
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llls•'wh 21 * dnm\bro. 1991 

POtklaii clvll 
llmrblm quermt 
11 apuro~do tol41 
d4J dt:núndttt 

Ujflm 
corifundldos 
com margiNJIJ. 
Mol·lmtmotk 
M""-< 
Meninas tk 
Rua.~~ 
~ rowrrl4d« 

.i 

PAPAIN3EL 
[E!~ DEFESA DI\ ECOlO!i!A] 

GERA' 

·- -

Quarta-feira 13 33Ul 

ZF:RO HQ!A 



3302 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !Il ]).!:aio de 1992 

P110ST11111Çlo DE MENINAS 

Polícia descarta flagrante 
ONe-.Mim.rrtllt'q•t 
•M p101ar * ma~ 
ifc pt~ÍUIID <011: OS 
~ Guamitt. fJOrfa. 
•• lrnnri~ K!tft 
lllda:J.ift'CO~-

Odídtd!t M._ ~ 'IJ.f 
w.~OCU"mqocltl'l'!h.i"'" 
•~~~.~.r~~~~;~~l~c.
t~~~c:~a«-"" ll:.oúm-k-"' 
W.M~t~f!!;r.lt1lot4t~tiót· 
-Mpo>~M-,_ 
,_..,.._n-,~c._~~~;~• 

- <klrl!ooo de ill$111fW J>t;n ,... 
~tll\lbi:!.t}ll'l\l!lOI(Mtlil:!ll 
lUt~ ~ "-« ,-., ll 
MQ~:..Qlbm.~(lp:.ik)<.l.t,~. 
•lllllbn:111111t011ll'lln~f;oj»>.t.d 
~a-~tru,fi.ICl,d.crl
dit<IG Nl rt'jWf.ll(m t:001tQ ilOI;\brltl• 
Pob.~tur~dt-. 
..,._..:IIJNI41ol\tiO; .... n.q_ 

·-IWI~--·-MUiltldolqucl>~ll:l;o. l:lf'll' Pflll.lllu...s<t« mcn,_ m4~~"' 
Pl'iiiClt~·(l:àl.it!Wq;ê~ 
IUO!ttH1c I),C'I"Wltt f'l:<Woua., 1111 
ta tttllltal 1do m.o11 dll W100 1001. 
.v *l~ r-.. aom • <k'lt-

~~~::.~~~~!: 
"""'~~-~~ lUITiéiiWI4o. ~ ... fac.ltu.;.io de no: 

:"~:·~r~ 
~ t Pt>licitl w:W mo!'lloV au 
~~-!k~da 

M~lbu.- """""- on« .._.., 
l.lo:ill'<'lt>bdu. ......... ·~ 
1»14<ml .. MUikr'l\lo>qii&W.O..w 
11) ~a~~~<iu flltCl<o~ Qf,W & 

lkl1ttlohr•n•dtk.\t•~-· 
1M.J. 11\lol &irlmt que •lt I' do: 
.11~1R1 h..!l·~·~ ~nuo!lltw.çiGpo
liNI" l~ Rc.trlpa. da dole
ptll&: Funot, f011.~~tmt 
~ ldtr!<nounln.li ~:, pot C<l 
qwuw:1. nJ" 11.1! 110(....,.« WII'UIIP 
:-~-~di;-Moll 

ru.cwn- Odltft-&1'11lia1 
~p!Q~dificiloi'lllntiii!IICIIP· 
1111& ~ ~Íiucir:l ~ Ele 
di.ZQL'tii\IIIIÓG...U-.f:-muw~
lniia w ~ldlllniá denlro de 111111 

-~. t .,;~ )WOU' "'"' dt CRI. 
f~~pmdudlnhlrlro~~:t 
donodlo<M!Il>o:l«mffi~<;~o. o.~ 
,_ .... ~ rn;on~l'l4of ~111ft< 

~!~==~:,·:;; 
~ . . 

IV ~~ Mollc;r I;Oft(" 111M nt 
in!iQIIIJ'IO p1W, Wlll IJne 
aa ta•llf'IIQnbol., ,.,.. ~~~WI1.1111 cm 
~<kpnl.la~IUdml!l• 

=~'::·~~: 
ITI«<IiO~I'i<!illlolll'lo!lntli»" 
mo c:cm~t:l\lllo!' tK m~ 
!lelbre~llu~«lll(lliMIII'IOEl: 
b<1:J..-cn4UIJ'I10tkrtlal:f'(nrir.r.fl:lj 
~a. .. ~-~ -

CACHOEIRINHA DÁ VANTAGENS 
AO MUNÍCIPE EM DIA COM O IPTU . . -

IPTIJ/92 
""'II'~$1Ki~.com 
.. __ 
-10..~ 
--~~Oh«!!~ 

-1C'-'~ 
IW!IJ (t\!O!m ell"'ff r.om q IP'nl/91 
NO m 3:1/tl/91 

- 1fl"' Ot:Konto 
IWI~'~ "''~-~iN:.t ltt 21/0ahi 

OS P~fOS OOiEM SER 
EFrniiDOS UCll'Sn.~MENft 

"' """""" 
1.1«11 ,ld-~bl·~to ...... 
~ Corhl."'dtdcl 

GERAL TFJIDHOIU: 

~. 
T' 

Promotor diz que não tem·
prova contra o maior gígolô 
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PROSI1lUIÇÃO DE MENINAS 

Polícia prende proprietários de·boates 
· OA pu optnçle 4• 
r(l!kb CMl. cm C11pio 
11: Cmca. Tftulto• t.atnWa 
.a ~btrta 1ft< mais 
•ILUtró mtnord. qut lor.ua 
_..mlnMd ....... .,lmft 

~ro ~ fUIOihidu t 
fil~ l:~! de lkm: llw 
... t.knor lfd>:ml •• prn.to ôc 
.... ~fQ ok bolld. 110111 

~··~~~too. 
IDUit.tOOÔC,.i<U!U«rr~d.a 
flllltoa CPil. ~na madm 
~R OOft1:>.tm <:..w da C. 
-· OU11'NIOO,eooróe_,., pclol 
•~Ckbet ftm:ft,ok fur 
• & Vdalklt de: Por1u ~e. t 
~ c.mcao. Cdidllr <k C. 
,... (fli'QI<wc:u labdu ""- vlriu 

~·· C&Sll ~ daqild:t -'A~~a«iltluo::>. • """~ 'llld:rl. .to lme 
.... do Rio Onn6t do Sul 11 de 
~c.w-~--tclldo 

~ Nofw, AIIIPC!>iut ftcidü 

"~· fckm IIVWtl.n-~~halt~ 
CIIJO'~ll'><ll~llal 
flm('la. ~'I'C!!!:U~ limtiii.W fiC'bi 
jÇin \\c(.'~~·· <ii: (- ""duo 
~a ru .... ('mó ..::;kuoQ u:a 
bi.Lho -lhlon~t ~ Tn:maldtt 
!1118ndo mroc ~. -iMI<IcCri 
CI!Óa'l.)&nta~l.lo:li~ 
oblfebtm. 

tonrenne o ~ cacr 
M~.N:~deRI"QNt&Mdl: 
Zm.lt.à.~1(1.d< 
lo!nt114e<:N~o:~JIO lnrtt~lllk 
Stnt•·Cau.- ew ~ 
da$, ~111011 ~. ptr~ir da 
~<kZHot~loi'lc:lu· 
.tido !lttbulncoalmcme. tli&w: U· 
Wmq\111!' I'O(ôrtermillllç.!.<Hfotbt
k dt Polm. !'oie*lta M:lllrt, li· 
NS~«b~kfJOfQ· 
lu4a. M luoral t tm ~o Rio 
Ci'**4o Suf. 0~11t mdu· 
rir t, tf ~ -bllr oom: o 
~-IO<ieiMI'I(IICII-~ 

Gigolô preso por conupção 
, Ol.llliii.I~HuiiQ,at:JI.lO Ql:l&ucl.Diõ-~~m~.mi:d~m~•tw 

c=:=-~~ ::.ot~~:Z:!t 
••Pn<-·"~'oó"""" ~!Wà:t,.l'll~·-....· 
J..-hi<k(lnt<mtiiii'Uprtni;bâ -~rc..; " 
.... ~M~<t..di>1J6,M -OOdr:-uouam~ 
C'colcm.pat~Q~4f (IIIJWflfli ....... IIUI.obfldt 
't6à:JDI..Cqni_,,,.poll<:••n:c;o. C!JSitmiiJIIfduo.ml-~-• .,_,,Df' ...... iútl:IAIIAirOit _,.,., - - - -
'!1ft P\wt(o. 2l,-~u: ok A maDna, !ialun.t <k Ltp Ver· 
IJ~tl't~~·- lt'ldh&..-m.I·IAr<>iut.lMpml 
NoWa~.C>ttol~ ç,.~.,.illkK!dc~.J:U 
,.,~·~··P- -~~ocado-1"&t-i<N,. t Oon-IG l'flr• o Me ctll(l AJI6l'-lmiii'W, fa.eNRp~; 
Wlr!DI9tmú«15 ... lot>mlóal., IO~Uooio:~~OOI\fOOM 
M.,_~,.~·~u;- ~u~l«~-~ 

Plk-inQuMIO~IUpio:n lhlk~""twtn!a,(JUCIIU 

~~~~,:: ::.~r;=~=t.:: 
~ Wl:wt<W! MIWirt, ~ *' t-1• l'l'l.l!!ila <k ~lt!U. 6tll6f) m 
:::.~:~:.-:-o~,.! :=n~~~~::::•Afllif,C"' 
'*>~fcm:orw,ú<:uiMMOdt ~W01111M:o<liU...-~~a~· 
.-lkT6ueo<,fl><~~pm. ~fcnt~tll«<iill,.~w.t. 
-.law « """!tw. 0!.-- ~(loltm••-.lorrlt:t41it~Wl4io 

--f ... n.. ., «lUt -- '""' J.iiM\ 
t:c;::~~q:'. ~:r'::.~~~ 
~-p..,ql)tl}III>OOO fmua~u!M,....o~ 
~~-rM.I'lOOmlnt. !JQ"~dc- Awtn 

lllln11- <'onf--·~ ==== ~ ~ 
·~•"ioltfllooc~ár: mu"""t.!alDI'IaíoPifii.OMI: 
~~dera:tkd\WU.,. -~ 

Aliciadora acaba na cadeia 

Publica,ções ~ 

lmllO PICA & 
u•1ll!Ç.IfiD1A 
O~ AI«.. 

Ollltm Wl<>nllDII 0111~m • 
--··~'~•di: 

C''-'if.~~~~ 
(ldo;lkSQ"l.dall'almllo 
toJ~p.lb~o 
;a&.6e-D<Ofco.l,orad4 
ftllk o!libal- &.:~MJI.llll 
-.eftlkCtS IWO$!!!~ 
.. A pnfll(or:o l'flU'la. 
~&;50 ... ,..,.~ 
~lqllf- b fi'IP nu W11 
- óu: lO de k<!: .. bm E 
p(IIIIVdtjU(!""4co;lffl14t 
P'6>iiftla~~&.v> 
~UmbÇm.•Jota;~ 
-~tlkic"*«< 
*-wt<»-~ 
tC'01 1 ~ rrallr.:a 
._lf%<t~~tfo1Miru· 
juuas .... ., kt .... 
~ ... ~·1'4· .. 
l!liiiiSOP!Ml 
I'IIISID llflllilUlllllS 
O~Willtl&lihi:t 

4INe PfO'I'ltlôN ~ 
-q-~-· da. « m:mr unt a.to C. 
~ M>\w Kri jltlp 

.<11) liepfl'!lo f~ pdG JUU 
ltMIIWto di \' Vlra do 

!:~"r~o1: 
~U.otoldol'l.®•tt 
-~ll<:lo 
~Oo.llmolcA*INr 
OtlhJ:l.Q<>0:4<':t;!llllll0!11Ct 
011m ~ kM c;o. 
..ti. fdoot luoto c Ali· 
~Momi«<upr-. 

COli.II!ISIIAIIDA 
miSMI'IOllll$ ·-/ . .a:~ •\ ~ "":: 

ttnninau • ..... ~ 
ú lnr!l$· ......... 
""" ..... ll!lilk.. <Ui 

ft;~1.lil~="'aii =.-r: 
4e Cl'l~ dti lU 
.._ l(m 6n<1imcllt<l (IV 

~(W)~AI. 
~fado tM'~ 
~(tpu,i
.,l. ft:!lo-~ dd• 
hdo~~-t.:.~ 
l"prt>~loo.OOI>o:~tt 
t~>A,.IOtlon'l<tlltt.m•J.u 
1lc: ll<\d.tJ:Cm R.lAE:ftl fl'lfll 
l:kl<.,.......,..p.~IQ!i,ltofrr· 
illllld<ll.cu~r .. 
"'~-pafli-!:O!!CfU 
ib. Apo)o. tlk' est-ado o 
DAJ:l't ~•iniQIUt.o....,.. 
~JIQ!IIi>'d.~lll 
t«~W;S M tAhllbo ~
~IX-(pn.!lC ,.._ 
I!RtiOOit riM 
ISII!Ç.iilll( TIXA 
Q~(IU(A,j 

~ a'DTI C1'1Gm!"'M<I 
J!fii"'~.UOI'I'I&r& 
-V~JWOJt!GIVJII 
o.;m:.., f'OIPA'IIIll C4 "' 
llldt~ornt:tW>de!iw 
• llc-~id\IU"" til 
~ .. li>d<'Y~ 
o 'm'Udo' i<Mii'i<3 o 1)0(>
jlrt<t ar~~,.,._, 
• . l'kllt· 
~ko~. 
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GERA' 

APOSENTADOS 

Votação do pro Jjeto • de11torar 
Prostitui;ilo de 

VUl meninas: polícia 
faz novll! prisões 

,, 

' i 
; 

~--~~~·~ ~~~~~~~~~~~~ ............ __ _, 
PRINCIPAIS MUDANÇAS I -lllft.JII(:ÍJ!f&jia<kdtl ....... '--~ 'tiiO!<Iir>cdo;> __ ... .,. 

• ·< 

~~,:.,::~c:,: ati (:1$ 2M""' JNU~Ik 8% ptt~1C,5% 
Alhlfllronf~IIOM:· 
ót(lftl.- "'"'-~ .. 
..,:.-tlaobtmo~<k .. -.. .. ~ ... c» 0$ 285 mil a Cr$ 475 mn cs. 9% ,.,. 12~; 

dt Cft. 475 mil • Cr$ t50 tWI "' ·~""' 13P" 
tl>l~t o '«r lkl l'\tOIJ. 

~'odi>CGm!ií"!lr\t,m. 
'"=Pt-(ll('imnq 
~lollrM'I.':.11111 
«''IOMrilun.,lflbJ 
lhoc~.as.:-LArt 
tO<\b··llD~-lf 
~:.-.-d.o.J$11k 

·o·•~~·,.,...._........_ • .,...,""'"'..,..._.., l)lii).,..., ............................ !Ul..~dtt4~ 
I!( 
I!( 
I!( 
I!( ... li>l<k 18:111iu ~ ~ 

llloltm:lt'lalt®trnl#lta a 
~(lt'loo'lio~·
F'-...lpm•~ 

.. 
"""' .. .... .unt.UII·- o ll«f 

f't6. \~Nt F~ li!SI t1 
Cl!l tlltualldG um Qllel!ll'lll 

RIKf~"*"l(lll'lfl!t 
.,l.&r.-.QUI!'l\ICI~ 
«map;..o.\ oknno d.l ~ 
-dn-fl~l .. 
101~1qll.nobf~q 
....,. llloJ paok-.... • .., ......... ~ 

.... 
·~ ... -· --· .... ..... .... 

AMm dH ollquotu, "'um odldooalde 3% 
o-..towemj)llll•l"l,..de M Plll21.5% 
Oo lj!O$Illl1ad01 de,.....m 1% 
Ooponalonlstoo-llm 3P" 

"101\1&1(11:-<t:tll.llda.Aitm _..111)~0)t;kfdol"f, 

4itllol!. *' ~~~do PDS. ~-· .fooé(H:I>OinoJSI'I.Jll"f!Odtllprt1.tll 
ali poldido W1'1 II'UftWfltniO ÓCií kt 11m ~otncn!C podro"<l<l qwr v 
~e.Mf'tuM!tn.;u.QIIO'I'IO~ Pfliii!\I6W~.tl!él'tn~!l«e 
lb .. mlln'-"111: >?""'' w:r.dl: po.~;,. ~SIJÍIK. Ptr-odtm:.a fq. 
~-.f~dil.toeqtel«''lll mn l'ortoa;olu - tMatncn-
~kq~~~:•two~ ~.te...-pda.a-.._ta.e --l711111~•101$oo ~Gr..-.~®.l:lpo'l;l~!k>GM!ruo - am •nl,..,.. o~ """'"ll<kl: 

Ho.le.·--~~ "~"'lXI' q ... !(O~ (Bn. 

~·..-fW.I'S·~· 
...,...,, 

Al'olli;IICI"i .. I'.I,..,..OIHI 
klUI iii-'I'M1o <J trtfoco t 
~!«>~!iludo 4<: .... -. ""'-
I!Npdod!;"'~·~· 
f'lllkll de $4r.tt MaNO, u.iJ 
IJ<ach, J>!noo:,ll;u <:m lbçtntc ~ 
""""' .. """w. t """ .. ,., qW 
~6 .. m -.o:ntn l,llllll 

4u -- m dr s.- Hdc 
Mll'ltll 

O c~!( da l"::.o:lA C!td. ddC 
p{l) t>l'("'l«l M.llicr :Rod~ 
·~(jll(~·~ 
atkf!(lrKi.u~ llirteoo: ~· 
lltviç.l~ 4e -..liU. t~<~l!b:.:odai 
p:O:.ftdt..,..~<:c~ V! 
l'lti~~mlolo('lldó 
<bt""hldQ_ t.n> Sou~ !A M.ana, <:. 
lloe~Lió4l.!'ldl-c(~;»t 

Solni.OS u• ""''"'""' cneQII~ 
teiimcnul»etltl!ll'>n'luiOII ~ 
ft()GlltUidol f<nm pmw D do> 
1'11 dr! ~ lla"tt Lopes -
~~!;)<;. Sandf'll \bna a.t~:<a "' 
l.lm..M•r,. U..'!ll:tN~n:.lnt. 
AN~:I:.a•~.> di! f-. Vif'l'"U. 
(ã S.tn Om:il• 'bK Te~ 
f'•V<f'=l"ta E u-ot>e~n o r;oi(IM 
TUit tk Mo!!n f'cd~U~Q, AI N> 
k:loxn!(:J ,_., IM'I<lmtm~ • 
fu~ Etll4..t• Bc., bW 
<» r.ktoot IFct>=• . 

Proporcionando Ranchos Básicos Supreb~m puta os . 

seus funcion6rios. você fica muilo moís tronqüilo.· 

E a suo t>mpresa muito mols produtivo. 

Suprebem. Um o divisão da Companhia Dosul. 

Suprebem 
IW.F~~.m.~ ·l'm)32t'im 

1ítift (0$1] Xl24 " l'ol( (!»>l, <ll»t 

..... ~····'" 
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o ""CrrtlnllfiiM". 
~dal$1'1ÚUib ~C'tü 

-~-~~ 
O"v..-.,.,. • ..,. .. ~ .. ~ 
~~~.IHftlíf 

~fQUI~· ~~fkloéuc:tl-. 

o~ ... ""'~' 
~ •• ,...ton.u.tt. 
Jr.!:éfko'*lif .... 
~lf(:fiiMI."''SSne 
~Thü:!C~d!t 
AI*.~·~"'~ 
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OPINIÃO ztROUQU 

C&T, uma conquista a consolidar 
:.:'.~~,;,:nu :=:: =~~~.": f~ 
~ """'-~~tno-11'~ 

O
--lt91(0t~«W ......... 
-tapa:lllf..-p;r....._.._._. F"O$i~'oat\::Jfw• ~>44J 
lt\WIIto-..-mlde~clm!l> ('.t;f.---- .. dl~ .. 
lloat~""'U ...,!Jdo..,OXIO'IW!oli.Ôl_IOUI_W· 

~M~n.U.:..<kric"noo
no:- .:or r·-.- ~""·••· <k ...,, .. ,., 
~ • P'f"'><l'l'l lk ... wu. 41 
iffdll!l'll ~lltntnwt>Q !loOI ·
l!ll:!o;lb<;!t..,_...,GD~mo~«UUI· -.,..ti""'"- I'IJP.IIadc>. 

~~~-:*~~ ~~- ~~=.:~~~ 'êtmpmJtlvo tnousadút 
t f~ • ~ro • ~ .. • púll:ut.u.~""~-.•, p!.'Jitf lnvrs!lltl(ntCtJ 

~~:_o.~!!;:'"= ~~=!:===~ t'4(14:ntlt!cku~nâl\M 
~-~~.W(ú:lltT«· l't.~<k&l*k _ dl!~IX.'Jlvi!mntoooRS 
-*""' ICnlb o fii'CCrit vu~ MdmG!IMft('UDIJf.. 111U!X191.t0i11t(M 

-~r~;~ hlu&t.~ ·~• ~-~w~mad~~<~t~t Nk u: f'* ~. ~-114-
""--.aa~~-f-· -.aFto«Pp.Odt-lt!t~t~tw,. 111ll~Qf~telb;<, t ~ 1m11 ~ ~ 
~-·-~·~tll!...-v., -~~t.lt.l:ot4tfomt!!WI 41!-~t>&m<i'~ 
mflra.•-a!JftoS!mulo~ t.ailoda~mkll!i'IIU-~« ·~iiwJt!IO_,t~t~~ .. ~• 
c~tpaoqUI&elelsU(ac~ ~noklicfl1'1:•bW..nlllooni-4M etot~.>b ~.lÓPI,..,. t di 
P:a.o.-w~-dt!P&-* -~cpi'QIÍII!i"'*~ ~dolml*tmM~~QtjoYms; 
~;mrnuuo;ocitntifcoto4:AM· a - · _ _ ~·•lt;!«:ulfntltl.ln,..~~ 
~~cs.otW.C<.n!l4'4· H&.lindl.notMtnJ<>.ím_.t:U!W!IKt• e.. ' -
·N~dtf~dtpo(llt. lttptt«<t...,.,.~~I!';JO(fl'!-~ P\;w~~Qo,,,_.,..dc.Q'#"'C'QU<:>I. 

::O'ds~dt~~= ~~:~:=!.~~"t :::::o,:::::;~~== 
~tcawlu<ki:9al-plff.tf ...... r-nltí i ~IM:ÍI ( ~ ~ ·-n~~-1> .... ~·· 
.,....~~II"'(Jo-ll!IIOb&· f:itlo'p(I'I'IO~ ' ft:~ • 
••r-ill-mz.lbw=r. At.•nu•~--~- !..ioQill'lllo<l4a•<~lr~ de~"'~ 

V. klanoG 4o ~ Pa & rn. ~- u.•~·*~Mlm~Q!Jt. 1\Qf Plll*ln'1mimtn!c«nfrmu4u$ót b 
tnolcubn:il~,,pong;...,ma~ 1 "'' de ~rem ., •tcndi#ICIIIO <k Utb. A, C»m~~ll~ cj!:nllf'f'!l. t.~ li 
ll.,.._lllo-- pO!enci&l-IIG "~'* ~~~vimubdni\OIII o t:l~!"'OIIod.o<le. -ow..oo..~~-
411:~f~do&adc.~ ._'Jillvómtn!()~wciol·<t<k!J ,., hi>rlflfl"'l!Wr.tl-.okJdliNitA...t.ft:M 
<k-.w~!Wdom•lr.ldimmlodKid- rtltb~~qvt"mu•""''ldltllflt< PI'~ 1 o...ad'- per• f•m oft...,.tl· 

~~~~=~m·pd. . ::..~=~~=r$"1':; =~=~~::."':! 
-IOdlodoi(Q«<Will.l.i!iiCloNI~'*- rMTIIO <b. v.andc:& ~f~ fi~ldol pt< lllllpvuç...:!~tllo:leo:kwnwoh' ..... 
IID _.... & faperp. Apc:na 3'Jio ck> II1111Cioedade rla-pw.nde111111. 10. 
~ ~ patl 1991 fOI dtti..... Natl:: ICII$01b, ftlUIIG Lttll 1idó frittt. P•l'll l9'1l eJdc) ~......,. CIOm' 

_,.. ~. FU!Idlçlo. $wo ••tnclo !.t~IO t~oilu """•l"lld.a!b <:CiffiO pcklll~m.tt< 1M;. ~~tsllll((-. _. Wd.111 ot. ~,.. 
:INIIIt:r!fll' .. _l'lo!Julirnit>dr._mro,_ IUUIO!dl:pt~ql>iui ~dei'!IOdolilfflt ~iótml; pc:IM polil.í:a1 Pila fomm10 
~!albraploi doi tllub do TCMIIII'II ~"'o d-evido 1polo. • ç~~~ 4 ~t 1 <lc M: pun!iro 
~qw--mlrf]llftbo•lttcm· &ti! i 11- dlll!ll'OI'Ç!Odll ptMfii.,., ... ~VIIt!q\llulk~l f-s~C~ .... 
n .-ilHO <k ~. qoa~ • l'lll:lt<. :m<NII..,IUorond~QOtll•~ 
~ ~ ttu.wi!f OR I ptr.;lo l1t loCb, !helhot4~10 de \t< ÚGHMI't-~p.iio~~ 

...... ~.~~· -IU.,~tacl!wÍ*.th.!JU*lf ~ .. • 

)J!t 1m.j5Qfiflo, 'Q'.Ot! jl ..... ~ K ~ 
~.q"'wme>~""'<laJPf"'l!l
imlnrt.~ E o~vfmén!!Hlc-(MI. 
~- 't"•pkni:;'n da k'n«:iniO l uM 
do(t ~ tmito. E~ ~~m'l'l 
jlld'tl!Wq~W-tfflll'WIItnGC'
~M..rut.~~~IG[Il.tM#<ia 
C••-~<1<>~~~ 
,...... lk>t)IJI'I ,._ o n~ ~"orn lOI'f 
tfpt(l;IMIO ~fA~hm10- qv.: llo
taml':lll-CGmun~--
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SIMPALA VEÍCULOS SIA. 
,\o~W ', .,..,,, ,I.P 11 ' 

AVISO 
(•· ,,m,11n ~) J\1>1)<!"'~' l·,• '"'" A., <~.~:1'1, '"" '·· •'~-~~ .,...lU 
,.,.. ~· '4 A~ 'V• r .jol, ~t• r;J.;JJ """'• ;:4 '~. <)~ <JOe:;~.:o' o1 
w.;j' ~ Nlf&t ~ ~·jb l:jl C.Í l..., 6 ..... .U \~ -M <Jo.:•"lbiO 11'11 
1J'G •NI!\101 <IG -Cii:OO ~..ao ...-::••.tOO.,.. 31 d* ~Nrt>biO 
dt.\991 

libll<> ~·· 1GJ'f i.r-c dot tW2 
;t,ÁYIO SÁ IJJUTO VIANNA 
~EfOO NI(S!O(NfE 

O~~dtf-~h<!Mc-t<MOIOOI'P"•~"'""'Gt
.. ,,H,(O;I.I. ~ ftCillll'40.nto>Otot.r'"~-,..."""""' ... '''"'7'• 
n,l('<tlo,WWrlll\q~·'*":ti<''-MI'I•<M•'*I~~"' 
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1CCC:I' ~= n:unlla ...c~QMI de 1,.,.. ' 
u,..,_.o»~tq~i.-..;"'-!><l<>!~~n•...,.c! 
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Meninas-prostitutas~=são escravas no Pará 
Série· da Folha mostra as rotas de tráfico de adolescentes e o submundo da prostituição itlfantil na :lmazônia Legal 

ONDE FICA lTAITUBA 
. CUui-Ct..1ú ~ u:na·\.,i:t c:U. tidade · 

,· 
G?.,!.!'.!Ç~SA, 

;. 
·- ,i-SURINAME . ,. 

]· 

·:- .'"'--... AP :::.-. 

·:~ ', ' i 
,• .... ~ ---1 ' 

,·.-- ,,_, __ -· .1··· 1 
AM -;:r~" --:-,--. ~ 
' :_;;,~ ~ ::o.;·~-. - ;e.;_;; 
!-,...,. . ____ ,~ ---/1 
,. ·:~ "'-·:···étt[-~:·· -fl 
: r~~ -. _B~sa .. 
1'~·'\-fi~ TO i 
~®I - .... __ ! 

·,, .... •· - ' 
~:~ ... v' . - ·~ .. - ~ 

".1' 

GILBERTO OIMEHSTE:JN~ 
Cno.::•~Sv<;t;.:~J.;u..,., · 

-~-\-llll 'd~ Cuiti:·C~jlj·. fl'~iim de ;,;.arin•po do~~·~-~-~~~ 
mun!cipio dt Itaituba ktalr•;·~~te do P.1ri). ~··r. ,1 1 
ê ce-nário do trAfico dt m~t1i11u que. alidll.• o 
d;u. !iio tu~oA.1~ a vhtt" !'la prthdtuiçiio. j •• 

, A_cuad01s pd~ \'i~l>h1eiil. ~ivrrn cumQ 1W:t'.i\U. ; ~ ! 
1 li~.aJ11~ lll)il .!nnü; 'de b,)l\t/'j ou pnwlbuloo, "'·· · • 
~ ·o _trAfico de ,;,enin~il li g~net·alitatft) , naJ { ~'f!Z 
irl"IÜ mais ptlbre~ Ju p .. IÍ~ e imtitu.:Wn>~li.~ado ·.... . -
tia' Amuônia te~at í6l:"ll do território oadun.ll. indmr.•l•) 
,EJit>~do, d11~ reglJes ~grli!, :'\.mle~te -.e Centro_,~~le!. 7\em a 
P!JUçia nem úutr.ts ~nt(d.ul•~f t.!m ,\nf,-,rnla~Õe5 ~:1lid.H •JU 
m~Hlltl inter~~~-em coibir es.l.:' tipb de .. -coru~rrí., ... p.ua <l 

qwtl '!i\u <Jtraidõtt mt>nin.t$ <:-ada '>'i't ma i~ j•wen• . 
.\·partir de hcje, a Fºlha mo:itra <:H•h1 Mla~ de lrlitin• e·q 

:JUbmund<> da pNilÍtui;;..iv \,t(.:mht. onde irnper..t. 3. impuni.h~ 

de <e a9'iuMnd.a é totinei.l';e. 
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Domingas foge e vive 
sob ameaça de morte 
Encra\·ada na floresta amazóni· 

ca. a vila de Cuiú-Cuiú. no Pará, 
recebe levas de meninas saídas 
especialmente do Norte e NordesM 
te. São atraídas pelo ouro do 
garimpo. cheias de e!tperança de 
ganhar dinheiro c melhorar de 
\'ida. Lá. são forçadas a trabalhar 
em boates como prostitutas e, 
aprisionadas. viram escravas. A 
violénda e a~ a morte são o 
castigo para quem tenta a fuga. 

Não t. fâcil escapar. Para che
gar ao rio mais próximo são 
necessárias quatro horas a pé. 
numa oilha na selva. De lá. cinco 
dias até ltaituba !centro-oeste do 
Pará'1. Maria D<'mingas RabelO·· 
Frazão. 14, conSeguiu. Mas. es
condida.. vive com ml!do. • 

CüJ!l a promessa de que traba·' 
lharia numa la.'lchonete em i 
Cuiú-Cuiú, Maria Domingas foi · 
levada em um aviã,o monomotor 
no dia :!3 de dezembro de 91. 
Logo descobriu que trabalharia 
numa boate chamada Saràman
cb.ía, destinada aos garimpeiros. 
Amõr.io Rodrigues. o ··~ineiri~ 
nho·~. dono da boate. jurou-z' de 
morte caso ela fugisse. 

Por isso ela se e~conde. ~fi!.S, 
ames de se refugiar. foi à del:!ga
cia de Itailuba. no dia .13 de 
janeiro. Prestou queixa. disse que 
fora alidada· com falsas prome~·· 
s.as e que vi:".·ía sob ameaça de 
mo:ne. ·Diante do es~rívão. in
fom:llU que mai!> dua~ C!..•kg.:ts 
-··rier.a", 15, -e ··Loura", 10. 
est.J\.:1.:!1 rresas e ~.!iam ~ocorr0. 

• A. )'C'iki:.~ não wn:ou proviJ~n
cil. b._.,.deJegado .-\h.:ir ConJc. 
e~;-;.~rr:!!nado em su:J caddra. ex
plicJ: .. Eu sei que ;e:t: e~crJ\idJo 
em C:..nU-Cuiú. ~fJ~ o qu<! q:~u: 
f:ucr~ S5ll temo~ .:hnhl·irO p:ua ir 

de a\'ião''. O juiz !k: direito 
Amilcar Guimarães também sabe. 
"Estamos de braços amarrados". 
Ele até se permite momento~ de 
reflexão filosófica: --o capilalis
mo também é escravidão. Qual a 
diferença entre a meniita de 
Cuiú-Cuiú e um operirio1" 

Na sellta-feira passada, o repór
ter da Folha entrou na vila. a fim 
de checar as informações de Ma
ria 1M-mingas. Foram encontradas 
as ami&n "Tíeta" (!\-bria Izaiàe 
Batista de Olh·eira} e "Loura" 
(Katucba Santos Sih'aL Lá t.:lm
bém es.ta..-a o ··~hheirinho ... 
Quando entrpu , na .boate para 
pegar uma cerveja. "Tli!t3' '. voz 
baixa, implorou !lO repómr: 
''Por favor, me tira<!:iqui''. 

Também lon[!·e .d~!i olhos de 
~·~fine1rinho" •. ~ "Louro;.'::. pe.diu 
que o repórter a tiro:!~~ di! lá. 
Está grávida. já cor.traiu malária 
e não con.<:egue pagar sua: dírida 
com a boa1e, . "A dívida não 
acaba nunca. ~ão vou sair nun· 
ca··. É justa:nente a dí~ida o 
mec.an:~mo de escravidiio. 

Quando as me~O:l$ s.5.o levadas 
p:l.ra a l-ila. r:ão ·sab::m que tém 
que pa.,;ar a p'lssag~:-r. de ~vião, 
alimentação. e51.adia. Já chesam 
com a dívida, zelo~m<!nte adnu
m~trad't pelo dono dJ .b•:>ate. É 
nonnal que cvmprer.-~ roupas e 
que adoeçam. ~.lo m::nos c0mum 
é que se entreg!..!e:n 'à beJ::Iicb. 
3\t':umando ::iind:J m:J.:s o suposto 
úébJiO. "Tie:.-~" e "L.-.üra·· aind:.~ 
de\ em, cad;~ um:~. CrS :üO mil . 
-\ df\·idl uumemou p•.'T 1Jm f;:J.tor 
ioe~.pêrJdo. !rmado .:-vm a fup 
Je \bria D-~m;r:t:l$, ··\tineiri
:-:ho .. co-i<l.:-C"u 0 Jé'bn,) ..!:.~ lll!::l(inJ 

nacomait~dua~. (Go, 

m~ y;11e escondida em cidade ao Para 
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Tráfico de drogas usa rneninas-prostitutas 
Em Rondônia, elas são "aviões" que e11tregam a cocaÍna: polícía do Pará recebe "ajuda" de seus "donos'' 

CiU.B ERTO OIMENSTEIN 
o ..... ~.-ns...:-~e.!l:ru. ... , 

t:m documento olltido ~la Folha mOSII'<l ~· • 
que a de\ey:::1da .!::- polícl.~ d~, Cuid-Cuiú. \iJa · :J,l ,.. , • 

do munkfpio de· it:tituba 1 PM. re~et>e sema· .. 
113lr.1<0t< • Um.t <OOtrlbu\;'.io dos donos de r~ 
bilre_s e OO;ar~s qu't mantêm ·rr~nin.H ~ 01doles- :;. · -
cer.{çS r:m tegir:·.l! de es.:rJ:vi.13o. Potra o ;;;('!.. 
de~.:g:~;Jo·tltular. Jo:~<i Súuzs da Silva. as r~ 
menir1as fogem por ··rn.tl.anJr3g(m··. Cem ~-''' 
essa e l)l.ltras ti!JK1f!:l~ea~. a F\.'lhU' pu"t:-.;.:.1 hoy: a )egund.1 

pane da série .• ,_.t>!nínas es;:f;l\ i.zadas. ·•. 
A geóll)gl da Secr~tlria da ,lndúmia, Cnm<ireio e ~1i~rera-

do Par:i. Rita M;.uia Rodrigues. vi:1ja há vários anos. P'•.lfa 
o garimpo:;:. agpra, pr.:pdra um dt~eunJent<J qtkial momando 
aJ esçray:Jlo d~ g:u<>ta$. Ela colecionou C3nl'S do: Yídmas que 
denundhm fl.'irtur.u. mauHratos: eassa»inatos. ' 

Rondõni.:t é uma das prin..:ip~is .rotas do u.1fko de 
mcninas·e1.:c:~sas. lá.· s~gundo apurou a Folha. díl.S ~ão 
con\'trtíúa.. olo :ip.:nàs em pro,ütuta.s. mas lambem l~m 
•·aviões:· -ou seja. entregam drogas. ~tujus dd.IS são 
'ki:ad.t). e pane da dívida com seu> "'proprkt:irl~ .. <!para 
pagJr~ ··mel.t'' feita â b<t>C Je p;!StaJ:.: ..;cr,.•;afnJ.. 
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Maio de 1992 

Donos de boates 
pagam Cr$ 4 mil 
por semana para 
'calar' a polícia 
Todos os donos de boai<:S e 

bares tle Cuiú·Cuió, região-.- de 
garimpo tle l!aituba (centro~oeste 
do Pará, a sudoeste de Belém), 
exploram meninas. sexuatme~te. 
A maioria dela.;,: viVe em tt'g1me 
regime de escravidão. e. ~odos ~ 
poHciâis da vila sabem dtsso. Nao 
ap~na.~ saber~: semarullme':'te· :e_~ 
cebem dinhetro dos propnetlinos 
de boates e bares, 

Foi póssívCl obter uma prova 
incontestável dessa vinculação 
durante a viagem da FoU>a a 
Cuiú·Cuiú, na sexta-feira passa
da. O dc.lCumenh) eslâ guardado 
na própria delegacia e foi a~té 
mesmo assinado pelo delegado 
titular José Souza da Silva. Lá 
, rabalham mais dois policiais, 
'Dcrmes Lira e Alír.iu Ferreira 
Mauos~ 

O documento 6 a lista de con
tribuições da vila para manuten
ção da delegacia e dos policiais, 
lotados na Secretaria de Seguran
ça do Pará. Ali estiio insCritas as 
dez boates oode é praticado o 
lenocinic (induzir à pr~'tituição e 
prática do tráfico de. mulheres): 
Super Star. Brega & Chie, Tan
gará, Saramandaia. Luz Verme
lha, Scorpião, Flaclloop, Prego, 
MalJ!dúr c Horizonte. Na edição 
de ontem, a Folha apresentou 
provas de que na Matador e na 
Saramandaia as meninaS são man~ 
tida-; como escravas, impedidas 
de sair. --

As buntes são obrigadas a dar 
um::. contribuição maior. Enquan~ 
to os demais estabelecimentos 
comerciais da vila pagam Cr$ 3 
mil por semana. as boates pagam 
Cr$ 4 mil. A delegacia é peque
na~ com apenas duas celas. ~tde 
são tmncadGs bêbados ou garun
peiros que matam outros garim
peirO$, fato comum na região. 

O delegado José Souza da Silva 
-como os demais policiais- está 
ccmsdente da exploração de menin.,.,, Mesmo porque Cuiú·Cuiú 
ll:m apenas duas t'WlS, surgidas 
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cm torno da pista de terra batida 
onde pousam os aviões que tru· 
zem os garimpeiros. que se espa~ 
Jham pela reg mo. . . 

As· meninas víV.em andando pe
las: i'!,Jas. Muitas delas abordam 
visitântes à procura de ajuda., 
como aconteceu com o jornalista 
d~ Folha, É do delegudo, por 
exemPlo, a escitísiica cte que 

-~x.ist~m ali 65 pmsüturas. mais de 
'tO%·da população. 
·:·O :delegado confirmou que às 
\iezes as meninas fogem. .,Ma
tàndragem ••, alegou e te~ acu.<m.n-
4o-as. de serem desonestas. Souza 
da · Silva afirmou que elas não 
podiam deixar os Jocais onde 

. "trabalh~vam" porque estavnm 
- •· devendo .. e não queriam pagar. 

Os demais policiais assfsüram -a 
entrevista, concon.lantio com as 
afirmações. 
' A dívida é o m~canismo de 

escravid.'io. · A mení1la é trazida 
para~ a Vila, cOm proriles.'ilas de 
bom ·emprego numa lanch:onte, 
loja ou restaurante. Muitas vezes, 
aO chegar, ela descobre que. na 
rçalidade vai trabalhar numa b~
t~. Onde é obrig:u.la a se vender 
sexualmente. Lá, fica subendo 
também da dfvida a pagar -sem 
este pagam~nto, não pOOe sair. 

A dívida (..'Omeça com os gastos 
com a passag~m aérea e a hospe

-dagcm. Sem eoutar que muir.ns 
"ganham" roupas e perfumes 
dos donos das boates. Elas não 
tocam no dinheiro:· o. cliente paga 
díreramcntc .ao cafCtão, que vai 
.. abatendo" a dívida sem jamais 
prestareonms. A dívida ruio aca
ba -ao cvntrárío. cresce com os 
gastos com bebida e, na maioria 
da-; vezes, remédios, já que conw 
tr.ür nialáría e hepa~itc é extre
mamente comunt na. região. _ 

Há váriaS denúncias, obtidas 
pela Folha, de que " controle é 
exercído :.llr.uvés da força e que as 
meninas vivem .s<.)b pcnnanentc 
ameaça de maus~trutos e agres
liÕes. Para fugir é preciso escapar 
à noite, nutúi adentro. numa ~;u
minhaúa qm .. • pude demorar vúnos 
dias. De CuiúMCuiú até ltaltubu, 
município ao qual a vila pertence, 
uma viagem de bàrco demora 
cerca de cinco dias. Para chegar 
ao rio. são necc!)stlrias peJo we~ 
nos quatro horas a pé, 

(Gilberto Dimen>1eln) 
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Geóloga faz relato 
sobre a escravidão 

A geóloga Rita Maria Rodri· 
sues recebeu como missão da 
Se<:retaria da Indústria. Comércio 
e Mineração do Estado do Pará 
(Seicom) fazer um· perlil social da 
região do garimpo. Dois anos de 
viugcns e ucabou se defrontando 
eom o tráfico de mulheres, em 
sua maioria meninas. Obteve tes
temunhos e cartas denunciando o 
assassinato e a tortura de meni· 
nas~escravas. 

Rita Maria está agora produ
zindo o único documento oficial 
onde é constatada a escravidão 
-o texto deve ser publicado neste 
semestre. Ela própría recebeu vá
rias cartas de pessoas pedindo 
'linda para fugir. . 

Rita entrevisrOu uma jovem que 
apresentava marcas de tortura. 
"Isso porque ela tentou fugir e a 
Polfcia Militar, seguindo a orien
taÇão do dono da boatet foi atrás 
da menina", escreve a geóloga. 
O fato ocorreu em maio de 1990~ 
Outro lrccbo do documento afir
ma: "Alguns meses antes [da 
tortura da jovem], uma mulher 
llllllbém havia tentato fugir e foi 
eliminada pela Polícia Militar 
com um tiro pelas costas ... 

A gedloga obteve duas cartas, 
ambas mostrnd::u; ao jornalista da 
Folha. escritas por vítimas. Nu .. 
ma delas se lê: uSe a geme fugir~ 

·eles vão atrâs~ Se encontnu:ern. 
matam, se não matam. eles vên1 
batendou. A carta de outra delas 
afinna: • • Aqui o dono da boate 
bate na gente com fio elétrico. 
Quando não batem, mandam a 
polfcia ba~t:r." 

A geóloga entrevistou mulheres 
que se libertaram~ mas não 
porque conseguiram fugir da boa
te. Elas~ foram Hcomprodasn por 
upeões'.' que se apaíxonaram -o 
.pagamento éfeito em ouro. · (GD) 
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/OIIIDE FICA ITAITUBA 
Cuiú-Cuíú é uma vila da. <:idade 

• 'Ó«ono 

,_}rl<Wik<> 

Vicio é forma de"" 
manter c ati veh·o 
R~.mdõnia é \lm dus principais 

centros ~cccptltdorcs de :!dolL~S· 
centes deslina.dus à pmstituição. 
ElaS estão espalhadas n:to apenas 
pelas boates de Porto Velho. a 
capítal. mas pelos garimpos. ond1! 
a pro5tituic,·ão se misltlril an ti.;tft; 
co de cocaína. 

A menina também é escraviza
da pelo ''aft!t:lo ou dono \te boate 
através do vício. O passo ~seguin~ 
te, além de vender ü corpo. é 
tornar-se peça du trálico. "Aqui 
tráfico e prostituição fazem parte 
do mesmo jogo cruel", ltfinna 
Lut:r. Cláudio Azambuja, eapífào 
O~ PM de Rondbnia, 

A regra geral é a impunidade 
para quen~ traz e "comercializa" 
as meninas. A regra foi nm.mhada 
cm junho Uo ~mu r;ass:adn. <JUiUJdn 

r------------, ~-a dclcguda de mcmJofl!.!i tlc. Ubcra~ 
ba (MG), Sandra Wazir. ~com 
uma pista do mtftOO, fof para. 
Porto Velho. 

Unicef apoiou . a pesquisa 
Oa $u<urSlll del!ra$llia 

O jornalista 0/Jbeno Di
menstetn iniciou~ .u pesquisa 
sobre o uáfi<.'O de nlt:ninas 
no Brasil em junho de I 99 J. 
Escoi!Jeu a Amazônia Le
gal. 

Com boJS:l da Fundaçiio 
MacArrhur (EUA) c.~ apoio 
Úól. Ji'olha, ele viajou com a 
fotógruTa P..tula Simas e ló1 
aSSt.-ssotOJdO por 22 pesqui
sadores patrot.:inados pel<i 
Unicef em C'onvtnio com ., 
As.wci!Jç..W das Universida
des Anmzõnicus. coordena~ 
do pel" p;uiro Brono Secci. 

Elu descobriu que dez meninas 
de Uben100, a maiuria com 15 e 
16 anost tinham sido levadas p~m 
uma boate de Porto Veiho e, 
endividadas, não cons;.~guiam 
sair. Ermn "vigj.u!as .. , segunda a 
delegada. 1\ boate leva o sugesti~ 
v o nómc de "Opção.. e era 
frequentada pela .. elite" local. 

Sandra constatou que as mcni~ 
n<l-", atraída.:; pela prorm!ssa de 
muilo dinheiro, viviam <.'nnlina
das em quarlos onde tlonulam e 
manlinham relaçôcs scxuuis:~ A 
políc-ia dé:Seobriu que o local era 
ponto de contrabando e o 1n·oprie~ 
tário. Adalberto Diniz. esw.va di~ 
retamentc envolvido no tráfico de 
C\1caíua. A boate ~rvía como 
fitdtada. l>ínlz lhi indidttdú ·pnf 
v;írinsnímcs. (i;n) 

Dívida impede 
tH!olcseenles dt• 
almndona•·cm 
seus cafctü~:s 
1:,t~n <I~ Ohvdta, 1·1 ;,uu,h, 11~11 

n:,i,li11 ~ pr•'lll''"'' t!d Ull~<> ouull..: r 
ch.,tm.~<l~ 1\l,,lolob -i ti;. t•oonl~tr 
JtÍI>tiCIII> !mimll~<!hJI• H•l ~•,Jíith!l<l 
!ln Su,tlrft~, 101 t•·tÓI" oht 11<1 
l<~lml'~ .... 1110 l",u;, '"I" nl•··•t:. 
l<~wh,• l!!l!c' \ht!\,lt'hl 0,1 •~>•"~' '"' 
1\!11:!/V!lii\l, ~11iU •k ;\.!HI.th'll\ 
0'.\1 .,., tk .,.,,Jv, ,;l>q;<•n .tlw.~w 
(',\lii<'IIIU, lhl l!.!lhl>j'a, ~·111 '!ll• 

H'nt!>J<>•Íl• :ll!llj~r\,.rtl<l 
1\>.,im 1!11'-' dKf.!lll . .,,,u!w <JIW 

linh:1 mmo .Jtvt..la -h tll>lü d-1 
jt:l~"-~1:~m ~,;'<' ~~lliD-· e <1!1~· 11~1.) 
III:! ~'lllhi!J :III[()\.!..- t':•t'·Í· hl 

rm .J.:J•~mhl•t •~<' li L J.:.hl.l 11\o1 
lh1h.• nondl~ol,.o, lll'fil ok 11 <'ltll!Ou~ 

~:::::,,::;11 '\':~:;~:,,;;, dr~í;l;:;a/.:',:.:11~; 
uum d:t~ 1uiu,·1p:ti~ Jum~d1111.1, 

p>ll.l ~,1,1, nwnol!.<': ~.!11 <IIHII~·"L" 
:1 'mupraf ~~·ru.:díll\, l"'fCtH J~~· 
l""'a" u•m m~'•ho:>" <: :\hm~·m~~J\1 
~· '"''' l""kmrmlotl!har, 

hhhl l~ti !tw.!lva.t~ ll'lt 1'"~1111 
~adml"\ nrn:nlm,l!n !•dt• j!.nJn.: 
IJ.umu .)~·<.-..:i, 11'!1!- f:tl UIIU p<:!!!jl.li· 
SH r:ml o Movlt:~~:nhl N:!CÍI)(!~j 
tfm. M<:nÍ!hJ> ik·l~ua. 

Edtu lui ('tv.;mmwla t'\lt.•rhlWA 
numa c:~ma ... t>m dl!kul.t;t<lt;, pa 
ra aml.tl t íulat Fi:a <llv11l14 11 
qto:>IIU <IS a<Jnlc\tt:HfC" l.t~~:fm:Jv\1 
e haucinalva, 

A mcuimt 1lc !.J ;mt••'n:~<lnu 
~JU.: "'-'"U ''l>l~thU .. Cf4 \'Uli><'S:Ulr 

!Ml!'lt a "divid.t•• !X!HI ir .:mhut<~, 
i}l,l~i\UU•>-1! !JUC l'Ht ft>t:,~J.t ;a 
,!mnur nmt h•Hlll'll~ de 11!!•"111 fl,i,; 
rv•IIIVll C: ljUC' J!<'!II!UIIl dl'f<.:\ l!'>.t;.il 

.;;;mhiul!;t - cl.t J..11tthfl,; lt.tu u .. , 
vt~ pdub~ antkum·~·p<.ltlllln~, 

··Até :~~.f'Íl!l lknmit com ele~ I"'' 
diulodru. M:t\ adw t.jU(' nUil<:U 

vou '-\'mi r (Jr".uer", 
~m<IM~III <!- um •lu~ prinápui\ 

''j»'olu' <''Jlutl:t>l,oto;'{'' oJ1.• llo~ltiOI"'> 

I"'"' ":·~:otmlp•.-; •l:,l''"I"'''J'h-, 
h'>lk'lll~'. •.k tk"•t:~ll<.'hl li..t~ 1!hW~ 

'q11.: uijo) C11CL1llff~tU ~UU\ flll1.>~ 
1\1:1~ "l\tumam :Jj'dilf \l Pa:.<nr.ol 
i,l<t Mcl>'~ll d<1 [J~f\'jaí'al1\lk3 

h"'" I'J>lh("lrn ;k' '"'"'"lhn, •h 
!',hllll<it d~ !'i:>llf.llàTi, J-Í I<.'H• 
~JjtUI!I WU'Y<!J <;III ~1M'- }lu)(;< 

R~..:nt~t:t<>!l, Ltki.l F1~WH>l, 14, 
'I'H: h>n k\'aJ,, l"ua um 1:mimru 
na!<:pJP•kl 'i"I"'Jlh. 

Al>4li•Lt e \."11111 n (t!TJII; w;1d111 

ra1ht, I,H('Jll. h,.,._. \h(ndn (til 
S,IJ%Jat.'Hl. HltlhiU <!'!•' 11'1\1,11"' i1.1 
l'lf ~·;tll:t'. V.'/0 dn j!m.Hht~l•l 
1\m th~. •.C!l ".JuJ\<1'' Íff!IOLI·~C 

l'a''•'-",t llll!,l '"'"'" lt:l ~tJ.I <;lllll.lfl.!, 
,J;<Hli\1 '' IIUlll t.<rru ~ ',liu ~ri!'-· 
1.mtl•1 "l'dallt:<<.k !O::IfU 1(;{1) 
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Laranjal do Jari tem briga a faca, 
cólera e "meninas-mercadoria" 
A noite de Natal do ano passa

do nii(> foi fácil para o padre 
imliano Luigi Carlini, responsá
vel pela paróquia de Santo .Antô
nio. em L<.trm~al do Jari. :·só na 
noite de Natal, 17 pessoas foram 
estaquedas e tinha pouca gente 
para ajudá-las", contou. Desde 
1973 na Amll.Zônia, Carlini tem 
uma rica co!eção de histórias. 
Mas., para ele. o ""Beiradãou não 

conhece limites. 
Lar.lnjal do Jari surgiu na dé

cada d~ 70 como subproduto do 
megaprojcto do norte-amed~no 
Daniel Ludwig, que sonhava 
t:riar na Amazônia um centro de 
produção de alimentos e de maté
ria-prima para a fabriçação de 
papel. Acuado pelos militares na
cionalistas, Ludwig abandonou o 
seu sonho, agora nas mãos de 
brasileiros. 

O .. Beiradão ''. onde o cólera 
fez 65 víthlla.S- só em dezembro 
passado, em nada faz lembrar 
~onte Dourado. a poucos me
tros.. onde esrá a sede da empre
sa. Monte Oouraôo segue o mo-

delo dos bairros dos EUA. Crian· 
ças ouradas, ruas. repletas de âr· 
vores floridas. No "Beiradáo" há 
20 miJ metros de pas.~relas sobre 
as_águas •. sem saueamcmo básico. 
H~ qu~tro meses foi instalado ali 
um órgão do poder Judiciário. 
Mas d jUiz quer ir embora, por 
não ~r coudições de trabalho. 

Boa parte cto .. desenvolvimen~ 
to' .. do useiradão" se deve à 
prostituição. Os peões do projeto 
Jari e garimpeiros da região lo
_mm_ as boates. especialmente nos 
dias- de pagamento~ tornando as 
passarelas tntranSítáVeís;- Muitos 
dejx.arn --~ali uma expressiva pâree 
do sal~do, já que um "progrà' 
maH com uma mulher dificilrnen~ 
te saí por menos de Cr$ 20 mil. 

Podre Carlíní já perdeu a oonlll 
das vezes em qUe foi obrigado a 
socarrer meninas que tentavam 
fugir e pediarri ajuda. "Infeliz
mente, a menina virou uma met .. 
cadoria e não é tratada, aqui, 
muho melhor d~ que isso.-' 

ONDE FICA 

IIomens cmnemoram 
novo 'lote' de meninas 
Nu pcquentJ purto flt) 1ÍUmio.;ípiD 

de Latanjttl dtl Juri (sul du Ama~ 
pá). cm \~"lU!! ao stdistkaclo pm· 
j~1ü Jari. c:riutlo JXIo já f.attdOO 
miliomlrio nurw·nuu::rh.õ~:llO Da· 
nWI Lu!lw~, III»U *'llllitr<'.ndvriu" 
é l,lSJP«iaLm!tlh! (I.'Stejadu pelo~ 
htlni<'IIS! ,\IS ltn)11itta\ (ji.W dl~',l!".l!ll 
fl!'<~ barct~S: e siin I~·Yt>Lil~s hu<.'IÜl.l· 
t..~nW'Ili~ t»~ta :.s IJ>!õ/IJ:~. O L;..r;m
jnl do Jari, Cllllhl.:ddu ('l.XOO 
··n.rlfnoliW", 6 uma tbs l'tllas de 
tni!ko1kmcni1ia~. 

f~ llli<Jiçild, aJi, <.jlJ.IIli.IO dWjj:.t 
uma l"l'IIL\l,~Mt de nu:uin.,_.., a.;um~,-.. 
Cér tuna tmda di!ICruta ''c•amcmt., 
r:L\'ã11". Alt.l Mclre tia Silva, l.'i, 
l·:l .. iue dos Saut~;.;, 16, r: Mitiam 
dlb So!Lilus, J..l, p;l\saram !ri:!> 
dias ntt harcv "llanolmucu·•. 
vinJJStkJ\c-h!m lP A). 

Ana Mdu~ e fl.1.,júam ainda M! 
lcmhtum Ua rl.'l."'épt,:ão, em <,;:tem· 
bru <hl mm paJ,!'J\!Jü. Um !tunwm 
~;rimu: "Cllttn.' ftc!ól:a 1\0 pçl.b'Oo, 
IJC"Uic''. Muhus àS~oviav:uu 
CI14Lillnto oottlll> fariam pm[>n~· 
t:Js. Um h<~nl!.'m lll:J.\Ot! no llraç-o 
f.lt• uma tkla.'i; "Qu.cro ver se 
\'{>Çfr é- tlua ua 1.0t111a ••• 

Fui um dt1m cht'Otjtlt!'. Ana Mci· 
Ye C Min:1ut S;ti!OIJII de IJ,•I.Om 
\"<lll'lt'LI<'i!f.t\ tk Ljl"-' iriam Í'"'" (\ 
"ll<'ÍI!IIht<~•' uahulh•tr 11\lllld l<~ll, 
l>ad.: p,;tulmrimn mais ti.: Uv1s 
~loiliu-. miuimv~. Furam alida· 
da~ l~"ttr f\lotillc, imci th:: Mhim11 
• lfi.L<', f">f •,na Vt'7, hft fllUI:t~I~HlJ 
llllt uu,;1 mulh~·r 1k '"'crie Juqudi· 
m:. "!:la;. mm ~ahí:m1 t!t• 1m<la. 
Sà() twu:ws ... tcjuhilll•!l4 J.aqllt:· 
line:, 

T;><IH~ ns m~·nina11 fnram leva• 
tJ4;. Jl.tnl ;, buatc Guajani -u. 
mainr {j(t l'll.':lll·~ e n-cépt'K>n:ttb>li 
pm Raimi.IIH.In Nmt.t!H ('w.ln, rn· 
Llh~>t·hlu-<.'<)IUU"Itndtndc B(Kk'', 
I(~L!IÍ\I;t{LI<.'IIW. C:h.' ;t'i: illl\lnLI\!11 _c.Jt:" 
1111~ t.:umn tk d,J(!Iitf, <:tom UJ, 
hlmtt>ll'\. A sq::uir l\lr<illl a' i"lliia!> 
11!1 411t: tinham um;~. "<h'vid.!'* e, 
P••ft.!tltll, 1m!t.>m de l~>~C:<1f. 

thua da~ tnntin;~~ - Ana ('Mf:.l 
da Sd11;, Muul1u1, d,• 11 ;mo\-• 
n;ul w:dtuu H P"""tiwi<,·;'iu, htila· 
d<> ~11111 :t ICt'I.I'!:J, ''JlW.:htl IL\.' 
U•wl<.''' deixou a fllt"\ll num 1jU.1r• 

lu. daltUn·llll-• p<:liliflli-.~mm <'uutl· 

AliciameiJto 
vira profissão 

O .,ticiamr:nto dto mevimH 
jd .W Wf'IIIIU UtWI idfl'iJMÚ' 
'"pto~lhdtm.tl". f:w;r r! a 
tJf'frmi~t dt• Af,th:~-n, AfJZtt!lt, 
,·omú,·rwdtlf m1 Amap;i 00 
Crmm l:iraSJh:im pum :t 

ll,IIJi,Jdil <.' Ad•lk·~·t;11da, 
dí g;l<' d<l Mir~i,terto dJ A, ;I,J 
S.Jo..'tiJl. "'M. Yl<>.hl clt.·-~..e 
mundü, o ahdtiiJI'IIItl dt: 
nu:uirws f um tl<'gtknt ;.·orno 
twtroi.;Wllqu.:r' ', >~firma. 

Hm;; d;J~ tntit·n~ t! ··n'fn 
pnu" u JJI<.'WJM da prâf"'<~ 
f<~mtlta. O Jwlu:lw t" t"ILfl<"·, 

BUt' <'MIM um m.!mrlfm1L<"IIIIt 
rw·:l1t 'íl'""'" mcui~w , . .,, ftó.lltlt.Jr 
nuiUturo ··cnlrn:gu", (GUI 

d:t, Ana C:ula C\tt''"t:l.litr h~:gir ;; 
k;VC a. MlltC: (!c .t.et uu~·id:l -:il~ 
pcuqur: luí UtUpar:ítlà pdu fgr<..'jH, 

A ~·lkW iuvaJtu a b.MII: ~· 
Sllltnu 11~ nto:nin:rt, ljll< vullat:ml 
'"''~ Jkfi!ul_ "Uw.h" dt n ........ 
lit:vn lun\~l ~ jl'l•'<t!t'h.'ú "tl.1t um 
tit•l .. cm Vauja t.hn:r (j,tllll:~ 

V;uda. d:t l'o~~iwa! •.k M~tlh•tl·~. 
''E\IãH nk':tcnún C:fiUllllmha~ mu· 
liWH'"", ~.._i.ot;~\'tja\:1, 

l.ucn:m.• CuvHit a"ti d"'> Sl!tlllh, 
1~. IY<n:íJa 11t1 Mamnllân, ll.:llí 
1\•Yc a JJIC~Jll\1 "dll"lC. l'q•w• IU;JI;i• 
Ú>l. A(':thi)U \r: ll~"Vmtod.-lltht: '"h· 
:<o< I ;J([tll ~~ ltll,hhl I 111111. M~~ n:it~ 
tenho lut;ar mdhvt p..r;~: 1t, Não 
~~ kr, ~.~c:n:ver. 11.i1) l\l.'i r1<1Ja, Só 
I"!Ssn v.:-thkr müu u)fJlt• ··, 

O wpúfk.'f 1.!;1 J!u/lm "'ti!\C na 
i>tMI<! Gil.>j~d. ~ 1111;uu nn a:-'.llfl!V 
d .. pvlídH;: t..la~ IJ1Cillt!;l'> "HI.I~"I» 
•.k lk!J!!"" p..•rd..:u \1 c:aluu. mudnu 
o Ll>m Ú<.' Hlt .: 1-..ra Hú1b"1 a 
~-1mv~r~11 di~'.C; "í'W•\adn 0: fM'\-· 
~adu". Na vo.h!X'f.l, H ti~: j:md, 
110. um;, h;v:o J.:- ll!l.'ll<lt;,N 1iul1a 
C:ln:~t.>~dn, ii ll!'ll\.', l>htila\ cklo.~~ •. 
!>I:J;UUJt> in(Hti!Ja<,;•}.;\ <,.k J)fll~hl\1-
j;!),, h11.m1 f~r..: .11!< Tmlu~ Y<.' "l~l)· 
d!<tdlc U<>1.l<:". ;UíJj 



Traficantes 'compram' meninas prostitutas das próprias famílias; Folha publica hoje terceira parte da série 
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L11rlt('fe C~Ya/;;l'ld das Satltos, IS, pra1rit11ta n~ b-c.are "Guaj~ri", .a tn;aior de~ "Beir~dia .. 

Cilli!IERTO OlMENSTEtN 
o .... - .. ~o.-.. ... -. • 

f..ocaliz:'ldO no sul do AmJp:í, o município m· 
de Laranjal do, llri nasceu, entre outras J ... • • ' 

..::oha!>, pJra ab;mecer de prostimtas o. __ , : : ' • 

proj<!tO Jari, C.tiado pelo já fale<ido milioná- r~
rio. nône-americano Danid Ludwig. Lar::~n- '1.~ 
jat: reei!~ JS mo::niillNscravas de barco. É ~~ 
um lugar violemo: só na noite de :-;:at;.ll( 17 ~ _ 
homens foram esfaqueados. ~I(~ 

O coordenador do Centro Brasi!eiro p:1.ra a lnfãncia e 
Adokscência {CBL-\) do Amapá, ~farcelo Mazolli. acredi
ta que o alici<rmento -se tornou uma ati•fi.dade "profissio
nal''. Ele revela que uma das táticas dos aliciadores. é 
l·comprar" a: menhu direto da faml1ia. No ano passsado 
,,..árias meninas conseguiram fugir' de Laranjll -uma delas. 
Mi riam dos SJmos, foi aliciada pela própria innã. 

A PF.foi acionada pelo procurador-gero! da República, 
Aristides Junqueira. que se disse ''chocado'' e 'êperplex.o'' 
com as re\·elaçõe~ da .~rie "Crianças e!lcravizadlS", 
publicad:J: pda Folha -d.Jsde quinta· feira. A Unit:ef e 
entid.ad~s de defesa dos· direitos humanos enviar:un· !ele
gramas a :1u«1ridades, pedindo a pr01eção e libenação das 
meninas. 
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PFpromete 
investigação 

.RUI NOGUEIRA 
~r de ~d:iSucur>aide lk>ll1ia 

A Policia Federal vai en
viar ·um delegado para a 
regilio de Itaituba para auxi
liar; 1111 libertação das meni
nas; prostituídas e escraviza
das ·na vila de Cuiú-Cuiú, 
no centro-oeste do Pará. A 
PF ,foi acionada ontem pelo 
procurador-geral da Repú
blica; Aristides Junqueiro. 
Além do delegado, o secre~ · 
tário. nacional da Polícia 
Féderal, Romeu Tuma, 
proeteu abrir inquérito na 
segunda-feira para ínvesti
gaf'inráfico de meninas. 

Desde quinta-feira, quan
do 'tl'·l<'olha iniciou a publi
cação da série "Criaii.çiis 
esc ri~~ ízadas ", do diretor 
da Sucursal de Brasi1ia do 
jomal, Gilberto Dimensiéin, 
três -entidades de delesa dos 
diréitos humanos enviaram 
telegramas ao presidente da 
Repúblic11 e aos ministros 
da Justiça e da Ação Social 
pedindo "providências ime
diaws" para acabar com o 
tráfiuo e escrilvídão de me
ninas na Amazônla Legal. 

Eni telegrama à FQ!ha, o 
ministro da Justiça, Jarbas 
Pa.çsarinho, se disse "pro
fundamente chocado" com 
a série, que aborda "serís
sim<t . violação dos direitos 
humanos". No telegrama, 
Passarinho informou que já 
havia acionado a Polícia 

Federal e o governo do P;mi. 
para apurar as (lenúncias. ·· 

As;entidades Movimento 
Naciíial dos Direitos Huma
nos;;: Movimento Nacional 
dos.)\1eninos e Menímu; de 
Rua ·ç Comissão de Justiça e 
Paz.·::Jia Distriro Federal já 
pediram a intervenção da 
governa federo/, por<JUC não 
acr.ooiwm que as auronda
des locais possam resolver o 
projJ/ema. 

'.'As estruturas locais es
tão comprometidas e são 
coniventes", disse Sebas
tião 'Rios Correia, dtt Co
missão de Justiça e Paz. O 
governo federal rmnhénl 
deve; intervir, segundo Rios, 
porque o tnífico e escruvi
diio· das meninas prostiwí
das··lf. um "awntado contra 
os direitos humanos c1ue 
1lll/tJC(w não apenas a ima
gem do Estado (Pará), núts 
wmi>r!m do IJmsí/". 

O Movimcmo Nacional 
dos Menír1os e Menüuts de 
Rua começou a mol>ilizar 
28 entidades de dei'esa do., 
direitos das criançus e en
trou, cm contar o com a As
sociação Pro-Direito.'> HU' 
nwnos da Espanha, que pe
diu cópia das reportagens. 

De Ciülipinas (S;lo Pau
lo), a leitora da I'olha Ana 
Maria Afonso Ferreira~ se . 
otê!receu para pagar a ··dí
vidà~.~ de algunws meníntls 
q1.1e. ;~ssim, ficariam livre.> 
dos '~donos ". Os I rês mo
vimCJ}IOS de Brusfliu chega
ram .. ,il pensar nessa possibi
lída!-/r:, mas temem que o 
P"lli!f!JCnto da "dívida" le-
gitime a situuçiio. ·· 

Maio de 1992 
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Virgens são disputadas na área do garit11po 
Rota. do tráfico de escravas incluí prostíbulos em Imperatriz (MAl e Yila. do Conde (P A), onde crianças custammaiii 

a:: 
6· 
ir 

~ 

~ 
g 

~ 
~ o 

~ 
§1 
i':; 
w 
'fi, 
o 

(:) 

~ 
iii' 
~-
~ 

"' 
~ 
tó 



3320 Quarta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Maiode1992 

M.A.S., 13, se entregou 
e não ganhou a honeca 

Qu:nu.ln t:UIIIJih:tutt 10 :11\H~, ela 
alim~·muu utH ~uni*'': i!:mlmt \Ullot 
'"'l!t'~·;, lmui111. St:m nmc, nnn:wa 
~,.·um u 1111i ~~~ g:crimptl J, !~:•tu. 
nu mmudpiu de Aha I:Jürc~m. 
nurh.' du M.11U Oms~u. AtC 4uc 
11111 dia h-..·l'lwu ;a promu·~~ d.:: 
J!:lll11ar Ulllll I!<IIW~1 de Ullt hü· 
1111:111 mais vdho, 'll'l! tambt'm 
umraYll nn t;:lfimpo. Ela !ltlbíu nu 
~:trupu da hld!!-la e, Olll se t:lltrl.'• 
}!ar a clt•, du:gou n imaginar 4llll 
irla ~::111h:tr n lmncCD. Nàu ga· 
n!Luu 

M.A.S. fu}!ilJ dali. Dcpoi~, OU· 
lP• homem ult•rc..:otu•llk" uma bO<: 
J~>'IL "bi' uma v~l. t'lllfi.'J;tlll·~<: 
t'm v;iu , Seu pni UliO:Jt'U, dll 
IR'IHI "''"inlm c at·ab<.uJ numa 
t'l~·du: de- irntfulc s:tkl~i:m01~ cm 
Alta Hur~.'~l.l. ronh1.'\.'ir.la oeomr.l" 
C''l-.a l•in;u,li 

h1i nmi1u difkiiJ~lta ela t'OJ"ar 
C~J,;I hi!-.ICtfia. (}u.tlKhl M.A.S. 

chegou h crcd~ pa\~a'>':l a flMitlr 
ilHfl<!' du ICUlpll t'ill;uh\. ''Fl:t ~<Í 
thr.W 4UC tjllni<l lmurt•r ltt'pl'lo,l 
i~-..u 1• h..'IUitO mJu", lcutl•IU ;, 
l'tllill.l: :t rc~J~m~tiYd pda ilhtitui· 
çàt), innil Mari;~ Apart'~Chb :-'l'll'" 
timt, uma J'lfl•l'cs~~·ru pau!i~la 41.11! 
lllufl)U i.Jl!7 0\lk.l~ IIUIIIll tfiiJ.IJ Xll• 
v:mle. llujc :,e UcJit:,. :t aml!.;'!l' 
ob;aHi.lul!~t.l;t~;.mn Alm 1:1orc~t;1, 

rnru (K•Lit':•:.: t>c:~'\d..ts a llll1rtlua 
M.A.S. C(•Uv~j.!u;:o c•1mar ~IM hi~· 
Mria. Umu dd:.t~ Cui iuu;·, niuna 
V:múUi. de CuiuW, 40c Jit:"t»J nu 
creche I~ dí..to;. -ela !Y.:: tlhpú~ u 
m.·umrnulm:l 11 1''1.1111-' :i Cul:tbii <!' 

All.:l I·IHit'"IH p;u;1 lanlit11' a tnn· 
VCI MII;Ofllll~ fl;ltlltllll"-· 

Ht~c, M.A ,S, ~\liÍ t'tlm :1p<!ll:1s 
I~ alklS, .Curu.eg11iu ser at.ltli;W:.t 
ror unw ranll1iu 1hl M:1h1 Crm'><~, 
umll: niuf Uu: fui!~ n.HJa. t.1uitn 
rncntl~b<-~C\.'i!S, (GU) 

Virgindade vai a leilão 
e alcança até US$ 400 

, Nu 1r..ifko dt.> ttll.'nlna">·e:SC"ruva"> lmp.::-ratti.t. A po.tlcia nâtt ;u;h<tu 
illi 1.1111 ''j!rt>dutv" t:Mrcu..unt:lút" "'llt!'linhn". 1Jal~a. t!.:pnh Ua líti· 
rubll;nJn: a vif~imladt:. St:r ü sik~. iu~W~IU N.:U bt'ltJI!I Wll~\.' d\1 
jlfimnm fnll um prct,:u allu p·.1m <.>t."lllfiHhl!id.!UL·~ _ 
~~~ jT;tdli> .. ~ ln'-·ai!t: ptld.: chegar a O féJ~Íítcr U:t Fulha o;:..tt"~·c 1m 
U<i~ -llMJ E•lt lmt)\,'fatrll.. h:i um .. l"asu. _J:t Bilha" c pediu p..r:! 
jlltntll!Ulo !jUC :.e C!-.jloc.'1::lálizoo C!U "U-tll'>..tr" t:>ll!t uma ~IJ!l'ell~. h.>i 
ldfs~ar mcniua. ... ·vir~oelõ$. inlumnWo tk qu~. n.:qock IH<f.. 

A Wmtt d" [!«Niboln !LM;~ria mtntu, não J1mia lk."nhtww ã 
llillva na:ulcím.• Nãu tinha pcu- di\fkl'.içàn. A~ JOI,.'ltilllh ('Htll;:t~la· 
hkma., ~·m !-.('!1 11t't:lidt>. S.:u ca- ram ~pu:. tj!ll!rn!u chqlll Uflm, n 

- l!:lh1, u llldlt!!T dif C!dlltk. C'fll u lcilo!P t h:tlt) f'\lf tdcf!UIC. A 
r-nll<l mui-. dwnmtivn rut nm <!tllí\Ulta uw. nmt.ltdat<,., i J);I,IA \'Cf 
(itk.lulk'du Viana. Mas surgiu um qocm puga mail., 
itn!>h'\'i<.t<•~ Utll.'l úa'> leilnmhr> Cfll Mali;! il~ LtiUI<.It.\'1. llafH'In. 49, 
l!!lw .X ltnmikkt Uma, ..:tt~'tl!U tlitít.>enle tio Gt.upo d~ Mulh~·ll.-1 
Ja PM. tftn.' fui reclama( \t;j f>n,.,litulas du Atea C~!llrat. de· 
Jl'k!!•K ia rm fl}l)tJ, fR!lva fiJi nun.:Um n Ctmu!n;iu dé. \'Ítgttl\ IIIJ 
tm"~ e d1"'<:e tjlte' tt:io era t:U!p.!d.!, 
C!dpvu ,11gu..'m til! mffnc ~li!W J•uriÍ cm ;lhllt tk 91, duram~ 
RuWmu!U~.->tínim}, _ , _ Cl~":(mtru 4:_!~1-'-"'l!lUW., ,u.: liJ.u• 

St!~uttd.) Dahra. l.kiinho "ufa _dou u (~~mutút ~~n lkh.'1n, Ut~· 
pda H't:ifu:l põ(l\.'ur;l1lÔU jm-ens tk :ie, rt':'.llllC UUtnrh.lllilcs, 'P"* U 
JIU\k'll ida.k· :t~ tJWIÍ~ nt~.-'fl-'t'hl l'l:lfl<Crt:m, ê, «rii\Utl: t'm V1la ~~ 
hum ~.-·mpH;i-"'• IJ\'1'11 -.alâ1iu. bua~o Cumk·. Jn.tmo l.k ll.ucarena. lila 
HlUjXh c lliiiH!<.li.:1"', A ~knlim:i:r :.vub.: .=!~K' ~tu;:;, _ m~_~lll'l!_.,; íutam 
-~""":i, n.·,t!'i,lr.túa mt óklega~:iu de ktluada .. CVJt<l~nlli<Jli'E~h. ((;u, 
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V íüma diz como 
foi" comprada" 

FÇ>t:\m tantos. o~ rmnorc.s sobre 
i(áil~Q e escravidão de mulheres e 
ni!l!l1tÍas em Santarém, que os 
universitáriOs. decidiram· fazer 
uma.pesquisa. O núcl<OO de. ~ta· 

}. 
I 

ré:n da Univetsidade Federàf do 
Pará constatou que o aHdariieJUQ 
de meninas para o garimpo ~áva 
_or~izado. 

. Os alunos colherron o depoí· 
m~nto dç uma vitirp.a~ cujo nome 
\}."mantido sob sigilo por mo~:ivos 
se segumnça. A séguir, trechos 
do depoimento:· 

~-~;--
•· 

ENTRE A CRECHE EOS IJOMENS 

<\u• I?. h••n,·r~· (li11tíl fill. H'.thr!Jur 11.1 <'wioh.J 
tfc um,1 f>.•.ll\' 1'11! /~ts,;~t Wtl (~1 i'i. F1.1 rirpcm. 
•\ ,{;>!1,1, ( 'tt'<lllll'l'. t'Om'\lhT!hllJi: tflt<' t'H,'/1)/l./ 

u,f.l .f,H:J /HIUI<J. /:lo.'U //Jt• lfllif1•1 1' b.Jiollll t' 

/t'I'PlhJ ,;u ,,t/útJ, :Ulllfl<'latJdo j lh•flJ«'.\m 'l'h' 

únh.t \'itpt'llllt,l c;p,.;t, h.nwll' /ldtt•u 1uJt1 o tfllt' 

f'><\IÍlL J)ni\ hmm'll~ .-. kWJI",Jrrl ii!> qu,uro 
0qi1\J), WH J!ÚI <I /ll,mt/lm f~ll.l ~~ l'ft'c/J~' fJil 

Afw Jilon•,,r;r, i!J;, Jt,ío _,,l{,_, u lfU•' t:uc·r. "S~· 
t/;lof.t;{,,<rl.'t'tiO, H!/fllJiil/'illh/N!Ifll'fl\". íf;l)~ 

Quada·feíra 13 3$21 

Morava effi Sanmrêm, 
era virgem: Ú~1 dia chegou 
um senhor. me olhou da 
cabilÇa aos pés e disse que 
que.ria falar çgm meu pai. 
pois gostava de tudo dentro 
dos confomtes. Meu pai 
~chegou, então o cara di~se: 

-Seu Zé, eu trabalho 
com uma famma no 
garimpo e meu patrão quer 
qué eu arranje uma moça 
direita para fazer 
companhia para sua 
m~:tlh~r. ele viqia mui~o. 

Meu pai eutao falou: 
-Minha filha não é 

acostumada a trabalhar e já 
estudou um pouquinho. 
Está proeurando emprego, 
mas aqui é difícil. 

Os dois acertaram tudo. 
O cnra deixou logo uma 
certa quantia~m dtnheiro 
para a minha famíUa. Dois 
dias depois viajamOs. 
Quando cheguei lá, o 
patrão foi me agarrando. 
Eu resísti. Tentou três 
vezes. Na quarta vez eu 
estava no meu quarlO, ell:l. . 
entrou. rrancou a porta. me 
agarrou~ tapou minha boca 
c-om a mãowriae falou: 

-Não grita. sê quiser 
rr•ssnr melhor. v océ é 
minha, paguei caro. 

Aí lutamos pau a pau,. ele 
me deu muílos rapas na 
cara, fez eu desfilar peluda. 
Me trancou. Horas dl!pois 
me soltou. Procurei como 
fugir mas a casa estava 
ccrem.ta tle curas :.trnuu.lo~. 
No outro dia o cara me 
agarrou de novo.lulei. 
lutei, mas fui v~ncid::fe me 
Lornd mulher dele. Passei 
meses naquela eséravidàu. 
Não fazia nada na casa. 
mas era escravil4lda pi!los 
capricho~ daquele monstro. 

E.lt! tinfm um ponto Uc 
pro~tiu.iiçl.io ntais adiante. 
Um dia teve um 
quebra-quebra lá. Ele 
passou uns dias escondido. 
Ai aproveitei o fuzuê e fugi 
com um amigo. que revi 
por lá. Corremos dois dias 
no nmto ouvlndo tiros. 
Chegamos num pos1o. 
pegamos um barco e aqui 
csttJu, Mns tenho 
JléSiidelos. 
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Çimi denuncia exploração sexual de índias 
({árimpeíros e sold.ldos são acusados de lerar doenças 1·enéreas para o interior das tribos através do sexo forçado 
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As meninas indfge~as sãC> uma das prin* 
cipai~ ,Yílimas da exploraçíio sexual -pros~ 
titufdas, muitas delas acabam na rota do 

Á tráfh::o. O Conselho L1digeni!.ta ML~ion~rio 
(timi) acusa garim~iros e s:o!dltdos do 
E.1o.êrdtb de levarem dpenças \'en.e:reas para 
dentro da tribo. t'.m documento a ser 
lançadq este ano Pelo antropólogo Antõi'liCI 
Maria 4e Souza. rc~quisador do ~tu~u J = 

afirma que soldado!. ·em grupos \'kllentavam índias em São 
Gatarid da' Cacht"oeira. no Am:uonas. O ex·cadque Raiwu 
admitt que trocou sua filha: por lZ SZ~rrafas de c-4Chaça • ..E.a 
índia ~bri:nês viu funcionários do Ministério da Saúde 
tmbe~darem um ~·a.:iqOJe da nação jamamadi. gaMandO 
em uoca dua!> meninas. 
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Estupros levam doenças 
ve:Q.éreas para as tribos 
Mcnimu indfgt'llll.'l ~rn ~lltlo 

COilelltiÍnmJus. ·1.'tim d01:J1ç:t~ w'*' 
ms'l: rm prii'Ufl('iW~ e Mlldndu$ 
du 1\~Çn•im -·muita~ dt<la'O, um•l· 
W:o JI;U'.t *" c!;lmk:!<., L"tl!:l•lll ~·m 
prmt1bul\1ll 1: m:utwn "'~ tr.rif'.cc 
® t.'riauças pd:t Anw,,Jnía. A 
dt'utlnc:i;~~ t lL\>Nnlida 1)\"lu ('(>M41• 
lbu lndi~'fliMl.l Missi<m.:iril) IC'i· 
miJ. vi,h.:uk&d•• 4 CNLm, e ror 
íidcr.mças itl!.lígem.s. diJ ~ní, 
1\llt<*llll~;, 1! Ai: r o:. "'A !tfl:~iiUi· 
t,;o\11 ~'Jll!ll" h !!llllliiUS IIKii;tllt ~ 
a!armatru:", tlil. Autimlll Anpua· 
uã. ronrl.lenaUut da Umão das 
Naçi.:s h~ligc11~~ 

No çotiK'W d~ j'»tl'im, íetdhfS 
jalllittawa foram parn .Rio nr:u~. 
~·iM dt• Arre. Alo lll~'11ina.-t se 
uh:recl:nn "'lWaltnel\h,' .uw tepór· 
acre;; que iam emn."Vist.:H:tq, Que·· 
dum diuhciro 'lU í.'tltuklu, "A 
ftl!!ía VCIIII!afl.l a t.•itbot.k t" ltâo !cm 
~tu .. hlka.;Xo. V.-•~el;•r u t.-ml"' vim 
um:.. ultcrn:~\iVll''. atinnn AuLimW 
Aripqanli, de Rin Bc:m~.·u. 

O ,.Knik•t!atkll' d•t Cimi ttil 

Anmzciuia, Mi..:l~«.::l Ffi.'tk')', di1 
l"'f t~t.>llikht v:íriu~ d.~,fm..:t~«m · 
d!.• Ull."tlill:"' llkiHt'l Vfti\~'1!«Hdól'> 111'< 
pupol$ 1.11! -;1:.14laJos. -11 inllmu.a· 
l;l]u é r~if•:mta pur Setmsülid 
Mancbkn:ri. int~·p_rante dlit C~•••r· 
dCI~âo J,l:.ç N~ili!IO lw.llJ:t<ttl:rt 
tC•lÍ~h). "0. ~.uuimwircl$ trutl."ttl 
am.:nina.,: e, oo ~·:uninbo, l:l't w.âin 
:l>l."~t\l:olll~e~ltC", dit Macllim:ri. 

A.; Uk.''ltinas Ítl\Íia.» miu (Í'fll :. 
mcuur ink101ll!Çlhl \<1hrt.' tki\'U!,.~J!I 
'-<lt•:n,oa~. "h~<~ u:lu e"iste tm 
tr1\1o•"· alirmu M:rn.:bim:rL li, na 
c~. C3t!r"J.llt 110 •:iu:u~, vidt)<' 
~ mi!.érin, m:mpn.~· atinJi,idas 
t>d:J~ mais v~ri;t,l;t~> dnct>~;;rlo. S..·· 
I,'.IJtl\lo cle, lt'i I_.I'Ul~'ll~ tt"nt !I UI 
"prw~r C'f'••àtl" JWIJ.l ldtj.~ll· 
"1~11."'> .. uhunlllln ,~>~11 h1.'lm.IJ. um 

ínJio par11 U:rli'lta lilhu.;· 
h~-' 4: Um~ Ul!W, umu f•l~ilj 

tn..·:..1m tlUC {'CKti1ÍI.'II:I :1 !w;.cl4:i;v.·:an 
da Mullwr lutht-'i:lm, ~:m Man:~t.u •• 
di<r cl.lat #l.'11:1tUtn:~du t:rnn #JO 111110· 
Wri11• de {>ruJ;Iituiçilu. Ultl ll<tll 
u~t!Cfv~ é, .SI.t';lJrtdu da, li' bclúliu:. 
N~ ... irnlll.:,., ns l«•mc11~ ~ cll(lc;. 
gam tl(t:\lul<lli"m" -u l{u!! tatU· 
b,~m tk'Oni:'. ma~ em Ull.'tt<tf c!oca
hl, ~,.,,."li'> 111ultwtc•" A miM."tiH e 
a latia ti!! !IIIIJ!di-'11\ltlt, IMill lui:,., 
wrm1m 11 IIHI:~IItmrllu uUat'lthr.' 
''E uuí cwninl1,1tkdiHdl vülml' 

o llk.'dí~~l t1u Cimí no-i\çn:~· 
l'vfurt'41l\ l)dL:~ti11l, fui tlll• J,m 
pdo141'irl,t$ hm1wns tmmcn ... a ,..:o• 
uheeer lritxu iamuu:unt tm serra 
óu Suru<ll.l:Uiil.l 110tto! tk Rotaí· 
nm. t!Je ctl(!t qu,. a'i itsl~~o·. ~ 
~\u!>lavam nn v~·ln ptni.f'l\' 11.:111 
olbo lii.UI. ''l't.m~avmu <pl<." cu •:rn 
li"W~:llllr:u.;:lu," Nl«1 ~'uu~mt•~ã 
em.it.l, f1Whh:ntrt do: sarn.tc .• ~~~~~ 
hiU 1ri.1s llmlliCCitll 00 i.atiiMW!nll, ' 

Mas· Vit:r.i111 ,,: gurimpo ·~:··.~ 
(ll't.'M."nçu tuilllltt~ No :~rm •de 
ll<ltó, t>lc vnh!!f!. r:na n n•tdàn. 
Nut~t« qu.: u.~ uffiiiPw"fl.'ll j:t u:i(J w 
elil"nt~<VILill .. '1,'11'11 n.m:; t•lhu~ 1.1/tli!'. 
T.:~!lltllt,JI IU.IhiU <1\lll muh;lll tida-;. 
e:totaV'.IIll t.'t>IU:ttninadas cmn tlocn· 
\'as, Yl.'t!êr.:as e n(l" s:thianl. Ele 

_ d~ ... w t[Ut: f~t:cu.a rwdnll.:-nW í'111p~ · 
sina.lu ))Of4Ut.: ntuita~; t~eta~o ~I! 
ut~.,.cdam n d!!. Uma tL,;J#'> uw.~-
111.111 uma t'~ll~nlt:t t:1Ui.~~">illml~·. 
l'l'fj!'}IUinU JIU: 'i<.'. (''llffi' c r. htllll• 
úl~. 11ili1 havia mtdln·rcJO. 

fk• iuf\;Ítl, .:k; liC!UIU U ~'t!lUUI\1 
t!ll~C<V;lii.Í"'. Ma.\ Cll110'1kktl: "EI;t" 
MÍ vil:.lllljH.'I<l fn'IIAt.' 'oUI\~ ~·, 
prinópodm~<IC, r.ouim('l'ilt!,_: ~ 
11:> n;,ava~tt. Nuno.·a vhmn mulhf'
tc" •• (tõVJ 

Exército desconhece 
incidentes, diz general 

Da ~wul <I e Bn:~~1iac 
do Cotrt!:spond!:ntc ll!!ll Man;~u& 

O dt~:l'c dü C't111rt• •te (\"~rtluffi· _ 
~~·:1n S;ICial dtt fi'l(ódtn, t!t*ll!.'flll 
Ni;d\1" N;;v~ ~ ()liv~;ira llaMw., 
n.iu tjt,!i'> t,.1ltll!!nlat a'> ill!imu.l\'Ôt.:S 
"4illff uhu"';,~ ~>.uo~r. Jltatk~.«kJs 
pur ..,ul1lmltN ''''~"r.l Uhé~tiiW"- ín· 
1bu' 11tl t«,lfh: 1ln ll!a">il, El>• tli:.~ 
t[ttt o E<r;tlcdtH mh.l l\'m ~-~~~~ll.'d· 
ltlo'i!tll tk">~"' 1;11•"'· Atillllllll •at~~· 
iú<~ c~pcr.11 "' l111hlk.1~·;i•~ ti~ u:·· 
l'~~"t>\~·nl pata lal11t cm nome da 
i1r.tituiçiin, 

O ruu!-1111.1-lnk d1• 5~' lla!alhiiu 
ll">i~·dal tk FHmii'IHI"> (ltitl l .!v 
l~w11·n .. cn1 S:l•• tl.thnd •l.1 ("~· 
ClK .... Ifii !AMI. ''!lflllto..'! .'Hitll:t\\U ""*'"'· Jll.'ga tlm.' .... mmh" lh• 

~Jitn.:i~) l!~aprt'nt fndii!~. ~1'\itl· 
du ele, as "india'> _é ~~é tt'l1t\ttu 
ôlUjWllr .. u. wb,!udu~ qu:uldo c~UlH 
uudu", 

"Eu tl'llllll '1111: ~·~u.1:1t nn·,th 
>1>ltl~tln" )1\lf<Jlh.l l.'h!s u;;u ~~~~l~m 
~ê ,11JII1W,loH tb~ ddid~HiiÍil 
tl~l'> mJia~···. allmtuu 11 ~·nnmd. 
Fk ;ll~~c que. oh,,,. ·1." llf"l"'''"'\j~., 
l'tiuuuah I.Íll ,·,mt:lf~'lt t~ Sau 
{ ::thrid da Cli< !mdlll, ]H __ !..~1' 
u:-!.JI\HI'i li ~"llíllj>IU, 1<111~ tl\11.' <.)III 

rn.:tdlllltl llcl<:., ol inoJid:tJd >lU llli\1; 
M$1.111 ~; ~ul<laJo do E,.,-, di!•, 

Pam AlntÍII, w. \l:lld;tdtl\ ~':.l;;l'l 
~l:"tlH \'iu.;ui:!J,,. ll\0 c·~tllj1HI ,lo: 
lwli .. ~ I'"' ''IW~'":"' •rw' qth'•<;:nl 
IÍ1f:1t 1> (jUO.' n ('tllti<Ír.t MUI!{Iu 
!.flh"tnuvír" 

Livro relata a 
violência sexual 
contra garotas 
no Amazonas 
O UlilHfiK'tugn Aulúttio M;1ri11 

de St•tua, 1"'-.quio,:,llor t4• l\h.1Wu 
l!tui!iu Oo.;lili, cm Uddm, Jrublí· 
cu ~~ ;um um livttJ Sttbfc '>tlll 

h;lng;t C"JX:I ií:m.'ia l.'lll sru, Ga.hnd 
4;, C:u;IJ>,..'it:.~, nv .N~Ift>.: do> Ama
tui~-~- utu.le- rd;!l:t a I'HI~Iitui~àt 
'-'llt!C iudi.1~ c ai\! Gl.,l-'>1-k hm;.l.1~ 
de \llh.l;!dll~ 11\t>lcnta1•1n 11111!11~·r~·\ 
cm l!lllJ"'I, Ali lui ln!>! .. l..u.lt' 1,1 

prnjl!tll 'Calha Nort.: c Jl(.l~!«ltí a 
nii.L.x·ia Pcli11k'lml Nmte. O nn• 
lllt: de Sl:tl hvro ti '"K.ariwa R<:tt· 
wu K.i!ÜWit Nung;tm·· ,Hlmutd 
Vcnlill!!.•irn.l~l1ttll'1-1Fahn). 

••(Jtt..~u.!" {'tltl"-"\':u:.m <1 d~~:gar 
tm ~·ir.lath: os tlab.a!hudt.lt~ tbs 
L"liCrJU.Ia-> c m cuntln~·ul~"'i milila
rcC~o. (dlVi:IIIICI1h!' O ll(ltUC'l'U dJ;: 
tiiJIIII!!Il> li!.: hlllt<IIJ d~·~!•W!!4Jri.i!1· 
mu. N11'> ;:n •. ·dm~:~ <L\ çílli~<k ...,; 
in~1alawm ,j.,h ~'(1l!>lres (putdnH) " 
(!, tr<"ql.l~'lltl'nJ<:III\", ..:hcg::n:am 
·prostl~ua~ <.!..: Manau!l.. p,r outm 
1.:1@, Ulll l;.ri(l t:•llltUrll ;!tê ik::m 
ptltlc~.:' trn!p" t.'r<l wn p!Upo lk: 
hUIIk'lt'> !~'III t!l"l'\11 lt'l.:f\llWi lk: 
tl.d~> P.,:j!lih'/11 uma mulill.'f du 
riu N~!:"n.ltm<.h~cuq), J:!t.:lalmem~;~ 
jvv~'11•, ':Jff:l,l<~t~·ut' [Utll. u111 lu
gar ('Wiü e JllltiÍ.:;m:•lll ':t ~cr;t.l'. 
U\l!ll.'jl'I,UIIlill.'1lfr\l, . . __ _ 

••Est\1"> l"'tw. ,..,;- Nfl'.!'llrmn imi· 
111CJH'i W:lC'>, :ljlC)olll Jé UÍ~I.llll~\ 
pml#,'iJ<C;. :t<l-'> ;~gl.;\,.;lrl'"- Cunl<:,t• 
t<l·)>(l n.1 \·ioJmk ~'~~~ 'di!t. t:'t~l!l 
dism.:.• Na ntnlao.lc, lnUm~:ux 
1.h:~~~ Í.llfJ'0-1\l.l\ l'•lllliU n:ttlm.iu'lo. 

•·o fmli•t tu~:.mn Gtlbtittl Orlt
til. jllllli.II\WIIIt' ~<!pi U\llrll'> COHI
tl.l'll\hd!'t». i">t'ft:'l't:-U t'f"' I9K'J: Unl 
"Munik~tP dn 1111~•• dr P:111·C01· 
c\;m'IH!' lllkll• '><' k'" '0 ll!lll!('•l 
lt111j1H'•Ih,J 11 11nlí\l, lu•J" ''-~t.i 'l.l:fi<J. 
M1b tllh.k i: qu.,· 11tis iuJiJ,tcna~ 
i.."CUpl;,:~th!lltW!> U~ hrum:a~·• Se UIU 
tlt:. qua!tp~t:f, mullwr lmm~a {!tiC 
~tt'<:cr ~:.~i v:-r <:IHI'H'U\1\IUa 1;,."' 
kY> \lJ('iU\U~. 11Um ~IC' !jUCm ~~ucr 
'<J:.t: de lllÍiitar<''" <K.l ü'IIÍ~. de 
4~4lllq..wo 1111'<.:1 11\1 tdij,;ilio, ruJ.·m 
"\."~rnr '~"~o w.~·u!W' ~ôli !-<.!r pr .. ,.,o 
e 1 • .'tl~tip00u. ht.1 é a inte~r;l-{,kt 
llll lõll.'i.,m•l? l\11! I'J7li, quaw.l1,1 
cu. {Ô:ohü.:-1 t.kutd, llll,'ôUiíl J~: 
Pml-CadltK:ii-J1t\M, t.:\lii'C ~er· 
vi11dllllt1 Cx,1a'Í!ll llf<l'>.iiÓH1, VIl! 
S•i•l <J..Il1ricl <.la Ca~·hudw, ~·u \'Í 
,·um meu~ ullhl"> ~··1mu tUIIOI llkl<:l· 

nhJ d; .. umll.hi LwllJ, tk 1& am_<~ 
d..-- icl.11.k, loi ólj11\Uiill.l.! j\<Jt 11 
r~'t'tUl:.o~ hçnlll.'th Jt> [;.,,_;,(·uu f:u 
os ,:i lwp:m~l\1 tm cÍin:t ckb e 
-.:tli~b/~'lll.!H-~C Jl<! l.'liiJI!' \);!, tiiV• 

~·.1, dii1UIIIt• a l«rll!,': c!l'\l:k :" ~~~ 
da uail<' nt~,: a\ Jh .ln ma-:hurwla, 
l.k rq"-'!\11:, a tU.>~.:a !,oj Cll•jl!~· 
nh.ula',:" {Gh• 
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O cacique Rai;,ou, d.1 naçJoj:aminaw<J (AC). que vtmd .. •utwt filll:J a um C<lixciro«viajanttt 

Cacique troca 1il11a por 
12 garrafas de cacl1aça 

Índio se ufendt•utpwntlo <(UÍSel'mn a 1nulhe1· dele 
1.1 t.h.'l'/11-1.' /{,u,J<•ll. 1!,1 tMÇ.){l 

J.ll'l/11.!\HI, lllN>' mmu tnbo un 
li!Jil>l\lf'l•l <h' 1\'1.\h litJ\!Í, 1!.'· 
'4;'1\J <J·· S,ip {IIUH'Il\'''· J!<l 

,\{ft' <';m/ttill t'unl <" /I"Hh'IH 

f,J,UJt!h <I I i<'ÚI 1/.1 \,h fh<',,l 

.<11' 11<•1<' fl.it.~ M' /il>,'llott1 Otll 
, ''ti>,Jfl<'lt'}r'""• 4<!.1!1(' tl,h[<< 11.1 

;\m,,,~Omt,l /ttf,1 ll ,.,li\l'Jr<l·lJit· 
fftll/>.'. nkrn·nr 1/Jt' 11 J.õ.ltt.lt:t~ 
ok t',J<!J.,.,·,t, (.111<'11,1 t'rJJ ht'\".1 
\1/,l ti!ll.,, r .... m,rmi N,·r••··k• 
ft'lf<' 

A Ju,hirM ti1i <.'•Uil,J.f,J t"-·_1,, 
rr•'f'rh• R.IIJtl!l, mm• r '''"'~·r 
q ltAt/!J,'!of.l I"" J,o,(' Co>tl\',t 

11.1 .'oJ,,; ti'inwm.iJ, J.nubàu 
/·!'IJII',H•;t R,J>J"tr n'<'li"'tl. nl· 
·111'/,tlllt>, •11'./ili.M /111' ]'I'•Ju,,m :1 

tln}'tt,t Jllltllla .. Jm r:,k,· mr· 
'*'•fl>'l!,l lr·u líiltr! 1f,, J*!ll,1". 
'''"'' < <•ué.1 ol.t \rh,t. 11111 ,~,,~
i.fiHft'IU•'" ,f,l llw,lo• d.1, N:1· 
,,, ... , tu.bt•'t#h r/11\'11 ti!I!I.J 

1/111' ''"t' fi("' d:.· /(li!;'<! <1 l'\lf<'· 

t)l,lrJf<'llh' ni(/Wiíl ~r jiH'(IIdiÓ,// 
···i,t •flJ<' lr'l,l <1<'<.'1)>'~~)'-''"'ro:.'<~~ 
p.>u.J,•unoo,/.IUI/~• . 

{1, ··m.urt•r,·IH'~" o.q,m; 
p•;,,, ff<\'> !.Ü Am.VÓ/Wl, k· 
l.md,• ,JI}!'lllh p,,,,ftlffffo H<• hitl'· 
('j) lllt'Lil.tldtll!''fllt" '<'J!fll" ,/ 
,,,,f!,,,.,, '' ,,,.,,. ttt::" '*"d:r. 

(0/02./'12 

;n _\-itpV11.• t' ;/.~ /1!('11111.1~ UWN 

ml\,t~ ,"il• ,t> riM i\ di,Jttrwdw>. 
()~ !d!J!lllloll!> doi IJII.\\,/0 (".!• 

li/1/MW. <llldt• l;,j fll!t:l frli><J 
r;rrJ;>rn,uui, •'\t•rn•ri! ,,••na 1i 
~~rUii~ r.l 1· >Jo• ,m\IIJ.J<I•'" I'<'J 
um T'•"l'' d.r fww1 t'r.hJII!<I ;m 
il'• .t!. J.,y,flt,l/11)". Jk J I ''*"'• 
,·,;IJ,I',!!IIill o'M'i!f\;;1( thl ih\t.:./J,_t 

di' li<IIH;'Ih J>/.1/krl• ;C"I,I\'ol\ :i 
;yrh/.r_ .. ~(P'- Jl,nfH">. l·m «1<'11'/ll• 
/ln• ,/!1 ,JIJII ji.]H;Jd<l f<'H' llrl/;1 

1!/!1.1 11//1,/ fi//Mllhll/11 kpll• 
ma. U}\.',,tr rk ;r 1nl•r1 ~·~;rr 

fiiW(tl f>t.iHtWI 1/,t ;/H',/ ,(,• ""'•'' 
IIIPJ~• ~· o(;t <'~ll.!</,1 /'I'/1111,'H;r/ 

Nohl<' r(ól>l 

, 
Inclia relata 

como branco 
trocou meninas 
por aguardente 

Marinês Apuriuã, d:J nw;.ào 
apurinà, jd' víve há muitos ano:, 
entro ,.os bmrK'us I! trabalha no 
Minitaéríu da Suúdc, lotada nu 
Suctuü íhujc FunJ;u;ào Nadorml 
de- Soaúôt.•). No ano fXl~!->aU~•. l!la 
acom.panhou uma missão que ia 
para uma lrihn jamamadi. na 
boca do ACr-:!, J>uru~. 

s~ . .-g.unda elu, Antúnio VakTr, 
da t:omi[Í\'.:t, embebt!"clou o caci
que cmn cat.:haça_ .. Ele disse para 
o c;tciqu.: que queriu a.s úuas 
men~na., mais. bonit:ts da tribo 
para dormir'·. O cucique aceitou, 
depois de g;mhar muis cacha~~a. 
1\:-; me-ninas tiveram ôc ucdtar. 
Antfmió Apurinã, coord~nador úa 
UNI. úít qu.:, ju:-.tamcnte pur 
C~l~O . .., çnlllt) l.:s:.c~. a Fuuai proibiú 
·,·marrl..'h.:iros" nu;, rese-rva!->.(GUj 
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Menn1as começam a se prostituir aos 9 anos 
Dois míll1ões de adolescentes engraridam por ano; as consequências são abortos arriscados ou filho" indesejados 

O~ S~>rt.>rn~:tt. e•.noltl 

Hã meninas. de ltf'":na<; ncwe anos na tOta ~· ' 
do tráfico de rro~tilu:as. E~te é um do11 -;:;..~,.- ' . ~ 
simoma!. mais nk.HfúS- da cri~e rodai brasi~ .~. ~: ~ 

!eira: a p~;::;,tiluiç5o .têm atr.áido menina.' i' 2 
eada \'CZ mais no~·a~. , ~· 

Vitirr.as da fab de i;forffla,çàc e do$ I " 
·hom:ns que se re:u·~~rn a usat prt:,ervaw ~-ii J 

\·os~ elas e!lgr~~~am J· ~sta'1ísüca d.e dois 
;mililões de menina~ e advl~scem:.:. que ens:ravidam todos 
:os anos, São p~:uicar a« formas rrtliS ruc!\.!nenta-
'reS e perigosas ri::- O!i wr:-::o-.m-se mSes pr~roces. 
\~cm cornilções de educ.-.r ·os filhas. !\lo se e~g0u ai .a 
xio!ên.:ta; h:} rntmo~ rel:m)JI de Jt:!G~<:s e abu~os ('(lmetJdos 
por pólkiais: comra a> ffitnipa'!.. TudÔ impunett:tme. 

1 Gilbtrto Dlmemtdn.J. 
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PINGUE-PONGUE 

Prostituta aos 11, S. usa n1aconha e cocaína 

S .• lO.l'tl P,, II, ~ fllflf;WI, p...'• 
ijl.!l'n;l r;' Mlfritk'tfiC, fi~ f.U "l"llt• 
tu" n;; 11,.,., .w A~·t~l, <'•H ll<'lt•m, 
IJurw~· H;/ ru,J. 11um kiltn• .~ 
llfa.;';' .to Rdoigi•l, S .• -t;.M,I'. t~·m 
EH\ft>é'O,'<IfJII< of;• <.'fÍo/1~',11, 

ltfa lWl/(;1 lhi <l t'M~,fl.l c ~lfk~ 
qw t"M> t~·111!:1 m.:m1t~'I.'IÚ•• f"!lni!Jt' 
~f.'u.-4 p;Ji.., ··~ ~,.,.,,tm" ti.• 

m,rmiJ f.1 ''"'"" h<. Atirm<~ •114' 
dJ~'Illl ,.,,l;t, limw flmt'fJtllt,t .,. ;;i 
UI>Uti' t'<N.'UIIJ;t "m:>fs d~· tlêli' W• 

.«'.\ ••• Qu.twlo l/h,• !,;I il<:rtü"Ul,td<1 
~· ~ ('ltHiiMIIIM. ~ljJ:.\1.' >JIH' rnh' 
~ n •ll.lt' l'f.t ;rquifci, F.Ja mr,w 
.à t<.'pilt<r dl1 lo"I!IIUUIO lúmí .do:' 

iito;h, fl;>\.\itl~l, lf'f /11'."/<,'l.t <hl IUt'Snl• 

t!P VeN"'t•,• . .:tJ. A k'&uir. un-IWG 
Ja ., .. mWt";Wt: 

* 1-'r>/lm ~ C...uW f#f t1 llt'lrtrt•inl 
"lll"lJ/.frRtlW" ~#V~ft·~'f 

s.s.tu.P. ~ 11ui etun un, ~dhu 
~1111."\."lJ, lih.: C41UI:IIIV CU, 40 "f..it»" 
c 11 "'rusuinlm~--. l..éV!l'U u- g•;f\te 
lmf« o m'1to:l, l'"gt1u tcffigcrume, 
;~h~.dlillt jt'41f!hatjUt: ík ulcaullttl e 
1111111 v que a ,p.t:•tiC t(í.IÍ~. A ~~·rue 
ualftlU na 1»sd~U \lu huld, wdu 
nttn-kltt h"õUIYJU e &.·P<Jb eh~ pllgtw 
IHh!lé~. 

NJIIm • Vt~t•t* JA tlnhlt tr.:m . ..:t· 
duMntt't>!" 

R-Ç.M,P, ~ Cl.mtpktu, t:ompk· 

Collor promete punir 
traficantes de meninas 

OUW!;tsn:l!ist! 

Ó$JC()ff~entet 

O rtt.•,i,f<nli.' 1-'cnmu..t» '(.'nUtlr 
d!;o ~k<lltt dt-.:;c <I!IK'Itl .,~ tt 
JHW•hill'ti,::\11 h•t.-mtfl e ú lr;:l]hço lk 
Jrtél\llt('ll 11:11 ÃIII.II.\)Uift ~ .. Üial;ci• 
Uwl". Efe tlim lflll: 1icl•l.l "r~·· 
~ooontu e qlh<dudu" (:tlm as 
~raxewt pnltlk~lh~~ pclu t'lf-' 
1)1,, ~br..: •·\_-,hlll\<1'< C'ocravi~· 
d:l.,." tm A11mrútua l..ct!a1. "N;lo 
P."'-"S<l <ltltnilir llil~' i»tl liqoo in1· 
pune" ,alilll\IILII)Jif'C\id<.'fltl:. 

U <.iltt:I!Jf IIJ~·i.,~~;~l tia Vulida 
Federal tPtrJ, Rntllí'U 1\nu~. di'<
M: tttlletn em M:mau!> (AM) 411e 
t.'4.ltltc\"l!.l' uukni ll11U "f''l':ll,õÓtl 
l)llld Jl~ fiiJ Un!jtUtltO: piO· 
rrn:t.hi"" <.k ll<>fd(.t<> qtb,• !ffll:'oti· 
llU.'tlt e ~·wmviJ:tul tiiÇfi<I«IJ. 

.. Vam<J\ l.lbtlr n nub.imu 4: 
i~tqu~..'rj(,~:o. lt(''"fvci:i. ttl:3 quere· 
1m)$, :urttt;tt ~ll> ~~l~'r";ivti'l p:lot 
t''pL,n..;W !1\:l,lutll.k Jllffi<.>l'bl. ~11 
ll~cam.t' rar.1 tf'll' riqu~m na 
4!11lh1l14'',di..w TUf!IM, 

O !.lin:tm uadwllll da PP di~>;j.· 
que a uuiuw;:J~t cm 1\;q:.rnut< I! 
p41loi<Í\'tl J'll:kl ll~tJ.illtlíllllllltU da fl:_• 

pmusem da l·<jllh111 ~'tlH'I tn'flrua 
.Jus f~lC!ll\dYC'i~ ~lu tt.átiro \'! 
f...,~hoon.k: ul!lu!n. 

f.) J:OV\.'ff!.ltl<lf tf•) Alll:l11lll;l1. 
(;IIIX<f'lU ji,Ji."'rltdil\1 U'M1Jtl), 
ti~~'< cll\feu; ~.·m Maoau!l {A.M) 
q~.~~: lilltl\1 ''duA:adu .. fi!ID 11 ~rie. 
W. ··ulh•. Sq:u1!&t clc, "~. .. •mu 
Ulm.lrll 11 j'!ttirr~a H.'{lllfi.m" a 
w:•i<lfiu du" l'll'l's. dt j'!tu..tlroiçào 
C vçmhl: tk lliCntlfel OK-.IJ'f~ JIU 
~Matkldt•l"'.u:;L 

O f'a!.l~ Urune~ Sec-dai, du 
Muvitu~·fltu Nm.:i.mai dc Mo:ni1111, 
c Mcuina~ .!e Rua, JICtliu fl'Uil:o,;âtt 
4c viob IL'f mcnon:5 citadin flll 

ncdt'ria W Fc1lhq !iobr~ ~r.wt.. 
dMt c u:l1~-.~ 1le uttnur~"• oo 
~NÍ'Uf>t' m. c~·w ü1iü~ "" «:~t> 
,l,tt.:..-c dn l'ar;í. l(lc dhM: 1c»wr 
fl''la :$<WIC .J~m Ututtiua.~ dtuJ~~~ hll 
ll.1l1Jflllgtlll Ü!l J-'~J~fm pm ~~~III 
~ua~ fuh>:>c I'IUIIlC!'I llfvul~s. 

o etumuKlaut<: 6;, rolicia mili· 
tllr *'*' l"'o~rá, cm'UIIcl <:Mo Fnn
SI.'1.'11, 44, di,.w que a~ rulki:nt 
o::i,.:íl, militar ç thlcrnl 1lcvctfiu 
f.a~J.'f Ullll,l \lf'C'III/i\U 11:1 tit~'l. S.,.-. 
!-'-llllÚO 1.'1!!', flõlt !!é' m~;tr tk trah:t· 
IIm c~~·uwo, n t'JI'I!I'é et>~ll!lll:lêrK'Í:t 
tia l'ulld:t 1\·d.:ral. Üt~l\,'11\, ~~ 
&k~~ 1lu J•F em Detêm !PA}, 
R\~Tttl Pm1o. l'll:t~ tf dila teU• 
uhit1 t:Oltt d<•kgu•lc•~. · 

{) ~wt::ni<J'<k RuHt.lút~l:tjJ tinlta 
C\UIIII.'dlll~'lllo O( tJ~ II!CillttC~ na 
1\:!,'fii.t C':~JôMt Sl'mlo Rl>IUlid:!5 ClliOO 

c<~.·r·u~as na i~«~titui<;AA c ll'olu.l.u 
111.1 -lt:llico de: dm~ A in(nmm· 
\'"'' o! dn S<!~·rct.úrit.l de Segur.uu;• 
de Rml>.hlrtlu,l\d~on Simões. 

5t'iWH.k> !.'k, • l'ulfd11 ltc\Wnd 
r<.'alitll iiiVOI~I'!~'41o.."ll subn.• u l'rll· 
bk'fl~ .. ltJ: ulgwnll.'tnp<J", "Mi~!~ 
~~ n.:ru!lt<:Clmcmt> 1111\t ~ ~~~· 
ri11 plltll ~innns. l'rvclll!lm«~o de 
(lf<.:l"ll• c llu~ra!W::ll ... ~ • 

A AfliNlh1 lldt:!'t'lla'Í<utal lllmfll 
nik1 w p.•~i.:ium1u Mll)!:t' n ea.~ 
IDU'f se lk'Ul' .;,mlittllt"ada ft 1HI~ 
sUu dt1 t~u.lo. t~.mu.:lerll.-la n 
ll)J"(Vr.t Ull 11~11~ 1~11$., U "rgilíl' 
tlc>'!.! tuu~a<õ uma ~Kila. diz 
C~trf11:1l ldtothl, 41, diri!C\H' ~ 
~><Yl,'iillhm~th.:imtfut»~. 

l'ltrll JeN4.: Rt~IN:t14 ll:te~.M:II&tl, 
41, !fft'~IIIC tÍtl OAU·SP, ··:. 
prnstiluR;iu inl':tt!!il rcllck a i~ 
lki1.\mia dt• li:-.tai.M ~ ,, inôlrcn'fl· 
\'11 ~ da~d<nuft~;lniL'S.". 

'''· ll:it•. 1::\'>ll 1m :t'priuK'irJ vct.. 
OtiC!Il'll' burm. 

/<6/fflA • lft>}t• '/UIUdiW 'jw~ 
,t:ntm•"" m•rr fm1 JI!U'Wumrnt?' 

,Ç.S.Af.P • Utlll (Jua~rn. dncü, 
(.'ut11" ('tl lO uHt, nm~ no t'liiW' 

é mal~ \hdort.>. 'h•tll Ul1~ rsm• tiJk1 <> 
cm>tl, C'htJ>i! tu hu1a c nilt pa· 
gam. 

}-hlh;t • H~ IJIK' J.rl(:/ liv'! 
,<;,,t;.IU.P, • 1-':u;u ~~:nla, né, ti:.? 

Fu:UI.'Pm ruiva c Yttll !.lmmlr. 

fidha - Ctmm ''''~ ~~. M J><'wo 
thyUf"'or.~? 

S.S.M.J". • Ab, !lil.lo '<eil\t), 
'l:t>rmt. o~ t'4•wus ;.ãu .. :1fím .. d1t<:-

Mo1ria S;tffl.'ih'l (ff.Jfu) mam 
t'm M,;~uour:\ e rem 15 :m<t.~. 
l!/:1. -~o'miM que :z1m:mku ;1 
(til(';ft ('(lCij)IJ de t:l'iatiÇll ~lóhJ' 
JtiUWt hiiiU.'f.;;J, lll,t~ t'lJI bt'U 

lfJVIIId<i P-~o·n·ir.l d;t s;tVIJ, 
12, fiÍIW) ti mcnim11k nr;r l'ttl 
M.nt:JU:\. J;( ilflnTJút1t .alj,;un.~ 
lnlqtll,"(, _(}u:lskl" IIIÍU ,f('m di· 
nlk:'.1'ru, .~i ~:um hcnw:n>. 

m~"11ifl«\, ni' T~~~~ VIl'~ nmh f!~J· 
>!». l\lfl.' ;.i,, 1ln\ b..ttt:u., lllll\ eles 

'tc'kl r··~;lt1! ~ {'\'llk', 

H1fl1:1 • 'I'<Hlm t>lfi' tr..u.um 
.-m>;:llt~·m'! 

S..'\.A/.1~. • A m:'-lit"i4 ~ lc~L 
O ""'·u" {1>i'i:u !! 11 'u1.1i~ lti~. 
N!>Nllla! t'k IIIC d<:u 11111 'lrC"Ih.Ji,, 

fnflt;t • O quf' \t.~<;'~ lt-m •rm
lll•ll'dt.,.'l''! 

.'> .. 't • .l/.1'. ·D1<fl..l <k•_.."<L<;;.~ 

fiJ/Inl • f','àu fnn HHifllde dt 
t.er •til 11', ruuwra, .l,l{'tldlkl'fJ> '! 

,'i.H.t,t.J'. ·• N;itl, da, ..;t\ ;hma
dv•t:as.t, ut<:\UJu, Num:+ C.,J:.:t bem 
legal, 1.'0111 Nulbdrn u~fl1hl. 

(1'1~h Ü}~n-.a) 

pníprio liilltl. O ftL'h2 n.:.sn~u 
no nmu.·ro dú mm pa.\,,,l.fu e 
fi1i "Jitdt~'', Eh1 gmi1Jri11 dt.:: 
:ldlii·f•'· .. Nfm me .'><~t>U na• 
tliJ. Sóll.ll.lif, •• 

•·&wvw~ t">lllfq :uli:mmtlv ... 
di.!.. IVr , .. uto~ I""Fr:Jm:t .:la 
<·nht.l ()'$ i mil . . ~i >4.' -~·m~· 
~Jitht'Jt/4' !k nuJr.ts 'mtnina.~ 
f/'lf ll;ii:J ter ,çdos. 

Maíode 1992 
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As meninas índias são terríveis 
Gilberto Dimenstein J.. J /O 1.{'1 2_. FSP 

BRASÍLIA - Base<~da em estudos de do. Terríveis, indômitas em sua fúria, 
antrop6logos e testemunhos de reJjgío- atacaui frágeis -e indefesos soldados. 
so.~ e lideranças indígena!{, a FoH1a Daf se vê o perigo do COJltato dos 
publicou ontem reportágcm informando homens brm!CO!l com a cultura indígena: 
que soldados e garimpeiros levam confude-sc sexo· livre com devassidão. 
doenças venéreas para dentro das tri- Por isso, soldados, segundo os tcstemu
bos. E JU:Iis: b:.mdos· de rc.cruws violún- - nlws e escudos~ sentem~se ,) vootude 
tmn s~:.~x.ualmctJtc mL•ninus lm.Ji:t..,'. Ohmtc p:trn ct;tupros c :tt.é curnm colt:tiv:.t-;. 

·disso, a reaçifo de 'uni comandaiJte do É de esrupendfl força o testemunho do 
Exército na Amaiônia roi um show de fnclio mcaiw Gabriel Gente, que serviu 
grosseria, nwn desrespeito a minorias o Exército: "Eu vi com meus olhos 
éticas. Inevitável a indignaçtio. coino uma mocinha chamada Larita, de 

Ccmaadante do 5.0 Batalhão Especial 18 anos de idade, foi agarrada por I 1 
de Fronteiras do Extfrcito, em Siio recrutas braacos do Exército. Eu os Yi 
Gabriel da Cachoeira, o coronel Fnm- trepando em cima de/a e satisfazendo-se 
cisco Abrtio negou que soldados esru- no corpo da moça durante a noite; 
prem índias. E, aí, enrrou em curiosa.<i desde as 8h da noíte até as 3h da 
interpretações antropológicas. Para ele, madrugada". _ .. 
"as índias é que tentam estuprar os Ao que parece, os 11 soldados niio 
soldados quando estiío no cio". Mais, s.'io exatamente vitimas d,1 incontrolável 
wna pérola: "Eu tenho que segurnr e furiosa Larita. Gente séria da Igreja e 
meus soldados porque eles niio podem das universidades asseguro que conti
se aproveitar dessa deficiência das ín- nuam a existir móças como Larita e 
dias". espécimes como os 1/ recrutas. Ao 

Está embutida nessa profundíssima invés ele tamanhas rcfleúJcs étllíca.ç, 
re11extio antropológica li vísiío de que as melhor faria o coronel se pudesse con
fndias beiram a condiçiio animalesca do ter o cio dos recrutas. 

AS ÍNDIAS ESCRAVIZADAS 
Onde ficam $.Gabriel da cachoeira e Assis Brasil 

------::;:;;i. 
VENEZUELA 
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Crianças· escravizadas 

Pará prepara 
açãonavüa 

onde 1neninas 
• se prost1tuen1 

Do correspondente em Belém 
e da Reportagem local 

• O governador do Pará, Jáder 
Barbalho (PMDB), disse ontem 
que a prostituição de menores não 
é um caso exclusivo do garimpo 
do Cuiu-Cuiú (PA) e que este 
crime existe em outros Estados 

. brasileiros. Ele mandou a Secre
taria de Segurança Pública apurar 
as denúncias sobre prostiluição de 
menores publicadas pela Folha. 

Segundo a Folha apurou, está 
sendo programada wna ação poli
cial conjunta da Polícia Feóernl 
.com o governo do Estado em 
Cuiú.Cuiú. Haverá a participação 
da Fundação do Bem Estar Social 
do Pará. O delegado Roberto 
Porto, da PF em Belém (PA), 
esta v a reunido ontem com a se
cretária estadual de Ação Social, 
Elcione Barbalho, para disculir a 
açilo. 

Barbalho pediu "a compreen
são do país" para o problema 
denunciado no garimpo de 
Cuiú-Cuiú. Disse lamentar que as 
matérias sobre o tmbalho escravo 

de menores prostituídas tenham 
sido mostrada como "se aqui 
fosse I erra de bandido, onde ine
,xistisse policia ou governo''. 

Para a secretária estadual do 
Menor de São Paulo, Al<la Marco 
Antonio, a série de reportagens 
publicadas pela Folha mostra qué 
; 'a tragédia de crianças e jovens 
do Brasil é muito maior que a 
imaginada". "A socieóadc brasi· 
!eira não pode conviver com esla 
chaga. Tem que reagir, conde
nando os criminosos e criando 
escolas adequadas e capazes de 
atrair, manter e beneficiar todas 
as crianças e todos os jovens", 
disse. 

A .deputada estadual de São 
Paulo e ex-delegada da Mulher 
Rosmary Correa (PMDB) fez 
discurso ontem na Assembléia 
Legislativa no qual pede que o 
governo feóeral adote "providên
cias rigorosas" contra o tráfico e 
prostituiÇão de crianças da Ama
zônia. A moção pede também que 
os parlamentares mantenham lis
ca!ização contra a situaçiío. 
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PAINEL DO LEITOR 
Pt<k ·~·~ .n <.:.u.nn.le .. hup;,ut·on I S-ltnh~11tq\ie <:o"1~r.lwn I!Otll~ '"'"PI..•o. 

l$>~l~lur~. ~ll<h!n:~o \! >•'iVU~Jio><;llddanc. P1n ~l~r aw>Ú:>IOI~ ~ Folh;o. >t·a~ 4 
C> du'i!tt<> d~ t>>Ml< ~• u <:U.Os ~t~!:_l~ll!'.~~(lr<.ll <bl ç;Vl~\ t~tl!'bld.li-

Crianças I!M.'ravizaúas 

**ApÔ$ HiOi!-tn.Jr o t.'}i;t;.:rmúiiu t.' ~h;w· 

dono dJ? nos."!a.s cri:mç;l!) '-' iiilult:.~':"'nlc.'."! 
lltl U·vru ·Gur.:rro tlü.~ Mc.'J!ino:. •• Gilltt.'fW 
Ditw,.•n:;látt Jtwbi um:; n.·x ,·nfot.'<l·,'it' 
<.:amo um t'M'l'itt~r J;l 110,\.<;.;l \'t.'nf.ukira 
fli.'>tdáp. A .~érh:.• ·crüur,·as t."!ll;.'nHtizudtl.'i • 
é umu ~..·o!llumkmc dcnútU:i:J ;;obfi.t f..Wlu. 
tJLUnr lãc~,.· tl<t viohtndoi. E'l<t trlmhém 
f>WJ'nm:iomt aos A:iton.• . ., da Folba o 
mr.-lhor J~ l't...•portagtmJ br<~:>Jh:im. •• 

Luíz Gushiken, dt!putaüo fcd~!p.il. c 
Tita Dias~ vcrc:M.lom {São Paulo. SP) 

* 
·'A :o~.•ri;.• dr..• Tt'JU:IfWk!t.'ll.~ tfc Gilberto 

Dimf.•nsrein ... ervc .. ~nnw Aitstrumentti l'•ihf~ 
mobilil'ar ~~ (~píniiJõflúbli(:a 11<) tX.'tUiúo ele.: 
g;tr:wtir o direito dt• c:iúad<Aui:.;- :.t lndo.'t, 
itldt~aiminut.fumcmt!. ·' - -

Luiz Carlos da Silva, dopulado 
esladual (São Paulo, SPJ 

* ··o Incâc pnrabcniz:.r Gilbcrro Díman ... ~ 
tein e a fotógnUJt Puui:i Sín)as pela 
comgcm de. mais uma vez, mostrar aos 
bra$Jieiros um Brasil re:JJ, pequeno. 
.'Wfrido e ab:wUi)ti;tdo Jh..'lo nmje-sto ... a . 
Hr;;si/ dc> marketing. Lcvarenws essa.'> 
dt•ttúuciu,'> úàS ~rl.miCiiWft.'S, para- qu(: 
cobn:m c fif'<.·alízem Jts açôe.s do Exec-u· 
rivo, ·• 

Maria José Jaime. coordcnm.tora-ge
ral do Instituto de Bstuüos Sôcio-Ecmlô
mkos (Brasilia. DF} 

Crianças escravi:r.adas 
_ ''Fe.J,k:ito -- a Folha pdíA espt.•racular
rejX»'tiigem intitulúd<I •Mc:tJinas~prosritu
l3.'i slio e.*;Cravus no Pitnf", de 6 de 
fevereiro. Há muito <J jmprr:n~ niio 
registra t,:om L:vragem e ous<Jdia a_ reaJi~ 

~--~rua de OOSSQ pais. Estarrecemos ao 
saber que o Brasil 1r.JZ nas suas CnlJ'unlkts 
marcas de dclcrioraçãO de regimes pus~ 
sndos, agrsvados peJa aiuuJ cri:re ecmtfr. 
mica, e que conttastum com a imugcm 
verdtNlmarela dQ governo Collor. Para~ 
bcfns a Gilberto Difflenstcin. '' 

Rita de Cassia Burges de Moraes, 
jOrnali~ta e apresentáUora (Salvador, 
BA) 

* 
Escravidão 

"Li protimd;mrenle choa•do notf
das veil.'Ul:Júas em reportagem aS:fina~ 
da pcln jort!<JJiSta Gi/Ocno- t;Jimf!n~u:in 

-.~.e publicada uu r:Jição úc hoje lonteml 
"'dttsle jun_ml. Niia _tc.•Ilho dúvíd4 de qut: 
o··· -:tt>Sunto tnttadu constitui~~._ se 
éámprowldd, cm si.:ri.~·Jma viol<Aç;k> 
dos dir,:ito:> humands. InJOrmo que 
dt'termilici · ao --.~--tX:fCtário da Pulit:iu 
J<(:dcra/, em dS.Jr.:Íl<~ colnburoçào com 
o govemo do -E~t~Jdo do P«t"J e no 
âmbito de sua competência. a- imediata 
apuro.ção dos deliwsuli referidos." 

Jurbas P:assariuho, mini~lro da Justi
ça (Brasílíu, DF) 

''P:.(i:JhcuJz:Jr!W,,. u Folba p<.bla série de 
rcportligens de Gilberw Dimcnscc:itJ $O

bre o miJico Jc meninas prostituídas na 
Pará. Reportugt.·ns· '"'mo CSI<Js contriM 
bucm m1 mobiliza,·ão d:.t opinifio púbJicu 
sobre ii impmtoin,;iu de rc.~gatar acidada· 
nia de de.unas de numinas c.x.pluraúas 
pt:la sua -c..'tmdiçiio MX:ial de-pobrczt~. n 

Odt'<l Grajcw, pre.sidente da Funda~ 
ção Abrlnq · ltelos Direitos dã Criança 
(Siio Paulo. SP) 

* 
•·Qurrv parubeniza.r 4 Folha pcht rc.

port«gt•m 'Mt.•nin<JS prostiwws :dio escro
Y1l$ nu ~ará' (6102). que procura mo.'imtr 
.l população à vt•trltJ.de _,·ontundenre. im
pw_Je e entristecedora d~ $ilu;.,çilo do 
tl«:_Eor e tlí' _;;fúvicSf..'f:n!e cm no~ .... o pJJi.v. 
Os úrg.Jo.\ t.•-ampc:tc:m.: ... JUU ... .r· zelar pt:l11 
meiWr preoc-upmn-se apenas em upliCí.IT 
leis críildas para a deli!sa t.úJ criança 
ca.rentl!, abandomula e até cs.:rnvizada 
parâ incriniinar um àrtista que investe no 
mercado culwral realkam/u um trubalho 
sério. com carinho e <.k·l.:ência. em:o/ven~ 
do n{êi.tOres qu~ possuem f..mu1it~, ali
menra~·ão, orit•Jlla~'iio, educaçja e saú&.•. 
Vf..'t1Jós os pocleres públicos à:nsurànc.lo c 
aàls<Ando rlu:u Jivru •Anjos Proibído,i '; e 
YCilWS o miiico de aúoJe-sçelJlc~> c o 
submundo tlu prostiwição ·infantil. J~so 
nos Jilz rcflç:tir é lembrar o tefriio do rock 
que- deveria trntto;/Ormar~se em hino 
JJatioiu.d: 'quc.•pus:'iée.we?'." 

~'abiu Cabral (Siio Paulo, SP) 

. .U:to.l/14. 

Reportagem da Folha sobre meninas 
escravizadas vira notícia na Itália 

MAURICIO STYCER 
De-Roma 

A situação das meninâs prostitu
w na Amazônia. ·revelada em 
uma série de rejlorliigens dli. lo'u-
lha, chegou omen1 à primeira 
página do mais famoSO: jornal __ 
Italiano~ o .. Corriere deUa Sera ... 

Com tiragem de cerca de I 
milhão de exemplares aos sába~ 

dos, o jornal dedica cerca de um 
oitavo da primcira págiAa de on~ 
tem para a reportagem de !;OU 

cOfiespondente no Rio de Janeiro, 
Oiangaacomo Fofl. 

O texto inicia com o relato da 
morte do m&lico Ramos de Mou
ra, oc~rrida anteontem ena São _ 
Paulo, durante um assalto pratica~ 
do por dois menores de ~·dez ou 
onze anos n. 

Escreve. Fo~: 4 •Criaçns sem in~ 
fáuda, aos dez an05 usam armas 
maiores que das mesma"'• se dro
gam, roubam e matam. Uma face 
da chocante realidade . brasileira. 
Uma outra face foi denunciada 
11elo jornal Fulba de S. Puulo, 
que publica na pdmelra página 
uma foto ( ... ) de uma garota de 
costas sentada sobre um banco 
com uma placa: vende~se.' • 
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Criam;as e!'crtnizadas 

·~·-~---. 
Mu/Ju:reE forradas .tE~ prostituir, l"m Cuiú .. Ctúú {Pani/, de (lndf.' foram rt.'tintdas ontem de 

lu:Jit'&ptt:ra ~~~ PQ/Jcia Federal cerca Jc 55 que t·idam t:H:ndzadJLS (25ntt:'nort:s) .. Piig. ].6 

PF investiga n1orte de 
5 1neninas-prostitutas 

ABNOR GONOIM 
En..11.;lo es.p«u;l C~ ...\o 

A delegada da Políci3 Federal 
de Santarem. Maria dls Graças 
Malbeiros. inicou ontern as. im·es
tig:ações sobre a d~riúnda do 
assa$.$ina1o de cinco meninas
prostitutas no garimp-.'1 de Cuhí~ 
Cuíti tcentro--oeste do Parâl. 

De- lá. foram n:úrad:a:s-.onrem, 
em helkóptero. 55 mulheres 
es.cra\·iz.adas -25 delas. ··com 
idade. entte 13 e. 17 anos, Elas 
ficaram no quanel d.::: PM ~ em 
ltaí(Uba. com outras; 17 rn~ninas 
recolhidas nas boa1es da cidade. 

A ope111ção, que co~ou ante· 
ontem. fc~i decidida apô::í ~ publi· 
cação nr. Folha dt: repO!La~ens do 
diretor da Sucursal de Brasili:i. 
Gilbeno Dirnensu~in, sobre o 

A a;ão po!i;ial contou 
com ctnco PMs, seh agentes da 
PF e repres.enl.anle!- da SecreUtria 
de Ber::'l·Estar do :!\ienorc!o Pará. 

A dr.:n~Jnda sobre as prmas 
, assas-sinada\ foi feita por uma 

menin:.-prostituta encontrada 
numa bo:H~ de haitub3. S~t!t.lndo a 
delegada. a menina dís~t {iue: elas 
teriam siOO monas pelo dono dá 

Saramandaia, Au~\to Go· 
Sanws. 33: o ".\1lneiri~ 

·. ··serripre 
• ~ de(~::ndt:U 

I Garimpeiros 1. 
criticam ação 
Do e-nvf1d!1 es,~ml a Cuiú-Cuiú 

O dde~ado nacional d3 
União do~~ GarimpeitO:S da 
Amazôni.a Le~al. Jw;, de 
Qstra, .dis~ .. que lbi um 
"'froça _para a mfdia ·~ a 
op:ração cUs Polícias FcdC"
ral e Milii.Jlr em Cu.iú-Cuiú. 
··Menores prostituw e mu~ 
lhett!S e$ctal>as existem em 
q~ fodos os gari..mpo5 do 
Pará·~. disse .. 

O prom(lfl:Jr de ltaitubi · 
(P.4), Eliezr:r Monrr:iro: 
Ja:rrentou .a açio da · PF at'l~ 
reont~m. qu~ rc.c:o!hcu J7 
me:wrcs prostinuétas. "A, 
poliCia cí;qui sabe há muito 
repo qw:: is~ existe··. · 

Além de ··~~'neirinhtf\ fora."!) 
preso.!. mais trê~ donm. de !:x:t.:ate:; 
da regi3o. Todos :.ão acu!>ado~ de 
'es:cra\'iur as mulberes e de. 
:tíllficar e pms1iroír meoor~s.. · ·· 

O garçon FrknciKo G!l1ido · 
C;;rvélpo. ~5. fo! preso por tef' 
,participado da compra de K~fi~ 
dos Santos .. Silva. ~O. a •·Loo111~· ,. 
jumo ao ''!'t1ineirinho'\ por 16 
r;rama1. de ouro. ··Ele me \trlí"leu · 
porque fltki ao rcp~ncr ... di.~~r.c 
cl.r. . .quefGÍ ouvida nâ re-poi'Ui~el'T!' 
feillf por Oiibeno [Jimenstein. 

!Sjol/ql... 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Irem 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n•169, 
de 1992, de autoria do Senador Diva! do Suruagy, solici
tando, nos termos regimentais,-a tramitação em- cOnjun~ 
to dos Projetes de Lei do Senado n~ 12 e 24, de 1992, 
que dispõem sobre a criação de novas situações de 
movimentação da conta vinculada do trabalhadnr no 
FGTS. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) · · 
Aprovado. 
OsProjetosde Lei do Senado n" 12e24de 1992, passarão 

a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro r-Item 7: 

Discussão, em turno úirlco, do Projêto de Decreto 
Legislativo n' 12, de 1992 (n' 134/91, na Cãnii!ra dos 
Deputados), que aprova o texto do Aeordo sobre Coo
peração Cultural, ce!ebrado.entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Qoverno da Republica 
da Polónia, em 29 de julho de 1991, tendo. 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' lOS, de 1992, 
da Comissão. · 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Em discussão o projeto, em turno úriico. (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·aredação final. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1992 
(N' 134191, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Aeordo sobre Cooperação Cultu
ral, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polónia, em 
29 de julho de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica aprovado o_ texto do Acordo sobr:e Coope

ração Cultural celebrado entre o Governo·da República Fede
rativa do Brasil e o Govérno da República da Polônia, em 
29 de julho de 1921. 

Parágrafo· ünicõ. Ficam sujeitOs à áprováção do COri-' 
gresso Nacional quaisquer· atas que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaísquer aj'ustes comple
mentares que, nos termos do art. 49. inciso I, da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônlõ nacional. · -

Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameir.t>\=-lrem 8: 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 13, de 1992 (n' 379190, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo Adicionãl 
ao Convênio de Assistência Recíproca para a Repres
são do.TtáfiJ:i.Q Ilícili:u;le Drogas que produzem Depen
dência, celebrado entre o Governo da Reptíblica Fede~ 

rativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, 
em La Paz, a 2 de agosto de 1988, tendo _ 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 106, de 1992, 
da Comissão o - -

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

Em discussão o projeto, em turno úniCo. _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · 

--Ós Srs.~ Si!tladores que o aprovam queiram i:}e:finanecer 
sentados. (Pausa.) 

--Aprovado. 
A matéria vai à Coniis-são Diietora para a redação final. 

É o segui~te o projeto aprovado. . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 13,' DE mi . 
(N• 379/90, na Cllmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Convên.io 
de Assistâtcla Recíproca para a Repressão dn Tráf'reo 
Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado 
entre o Governo da Repúbliea Fed...ativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia, em La Paz, elll 
2 de agosto de 19ll8. 

C.Ongresso l"Jacional·decreta: _. 
Art. 1~' Fica aprovâdo o texto do Protocolo Adicioruil 

ao Convênio de Assistência Recíproca para a RepressãO do 
Tráfico Ilícito de Drogas que produzem Dependências, -cele
brado_ entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e -O Goyerno da República da Bolfvia~ em La Paz.,_ em 2 de 

. agosto de 1988. 
__ Art. ~9 _Este decreto legislativo entra em vigor.na data 
de sua publicação. 

Art. z~ Este decreto legislativo entfã ·em-VigOr na data 
· de sua publicação. 

O SR. PRESIDESTE (Direeu Carneiro)- Irem 9: 

PROJETO DE LEI DU SE.'! ADO N' 244, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia no.· termos do· an. 
172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que proíbe 
a exportação de pedras preciosas e semipreciosas m 
natura. (Dependendo de Parecer.) 

· Solicito ao nobre Senadnr João França o parecer sobre 
a matéria, nos termos do art. 140t letra b, do Regiriiento 
Interno. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS - RR. Para emítit pari, 
cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
a- nobre Senadora Marluce Pinto apresentalf'"pl'ojeto de leí 
objetivando vedar a~exportação de pedras preciosas e semipre-
ciosas in natura. _Aduz, como principal argumento, a necessi· 
dade de se agregar valor_ à produção mineral com forma de 
se o_timizar ó potencial dos recursos naturais do País. 

EnquantO as autoridades 'governamentais têm descurado 
_- ~ aprimoram~!ltoda .m~~éria-prirna de exportação, outros paí~ 

ses, como Alemanha e Israel, têm obtido inegáveis vantagens 
ao fornecerem incentivos para o beneficiamento de ~gemas 
importadas em seus territórios. 

Encaminhado ao eXllll'le da Comissão de Infra-Estrutura 
para decisão terminativa~ náo recébeu emendas no prazo regi~ 
mental. Somos pela constitucionalidade e juridicidade dn pro
jetO~ vasado em boa técníca legislativa. Entretanto, sob a 
óptica do mérito, julgamos oponuno proper à consideração 
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do Plenário seja a matéria submetidã à c00Sid!6iação·cracomis~ 
são de Assuntos Económicos, onde receberá, com certeza, 
apropriado exame técnico, encarecendo, portanto, salvo me~ 
lhor juizo, seja a matéria despachada àquela Comissão~ para 
exame de mérito. Nos termos regimentais, formalizamos a 
sugestão, encaminhando .à Mesa p r!.'!querlmento respe:ctivo. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cai:neiro) O parecer 
conclui que seja ouvida também a Comissão de Assuntos Eco· 
nômicos. nos termos regimentais. · · 

O Sr. Juta!Íy Magalliães....: Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESlOENTE (Dirceu Carneiro) - Assim qúe 
se conclua a apreciação do parecer. será t:.oncedlda a palavra 
a V, Ex• 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. 

É lido o seguinte . 

'O Sr. Mim.ríéio C0rrêa- sr.-Presidente: eStamos diséu~ 
tindo ainda o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnefro) -Está em vota
ção o requerimento.._ Após aprovado, o parecer deixa de ser 
discutido, porque a matéria se submeterá à ComiSSão de As-
suntos Ecqnómicos. Concedo a palavra a V. EX'" 

O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir. 
SeJ;n revisão_ do orador.) - Encaminho favorayelmente â re~ 
me$Sa do projeto que estamos votando para a Comissão de 
Assuntos Econômic:Os. 

Na Comissão de Infra-Estrutura apresentei üma Cmenda1 

como shlientou o Senador Jutahy Magalhães, sobre o .aspecto 
de natureza da constitucionalidade do projeto. Condicionar 
a exportação de pedras preciosas e semipreciosas aperiâs ·qu~ãn-~ 
do trabalhadas, lapidadas e não em estado ln nainra, pare
~-m~ que ~çn~ta_ alguns ~~ismos constitucionais, sobre
tudo da parte do Direito, que poderá impliéar exportações 
e compromissos já assumidos, até do ponto de vista econô~ nneo: - · ~ , · · · · 

REQUERIMENTO N• 255, OE 1992 
Sou favorável a que o projeto vá pelo menos à Comissão 

de Assuntos· Económicos, ónde voltarei a insistir em relação 
w: à constitucionalid3:;de. Sou, portan~~ inteiramente favorável 

Nos termos regimentais, requeiro que sobre o Projeto ao requerimento. 
de Lei do Senado n•244, de 1991, além da comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro)-Tem a palavra 
de Assuntos Económicos. o Senador Cid Sabóia de carvalho. 

Sala das Sessões, lZ de maio de 1992.- João França. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB CE. 

O SR. PRESIDENTE (Díiceu Carnéiro) - Em votação 
o requerimento. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo - Sr. Preside!lte, peço 
a palavra pela ordem. 

O Sr. Jutahy Magalbãcs - Sr. Presidente, peço a palavra, 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....,. Tem a palavra 
V.Er 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDR=- BA. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.)--:- Sr. Presidente, Srs. Senado
res~ compreendo a preocupação da Senadora Marluce Pinto; 
no meu entendimento, S. Ex• deseja agilizar o exame dos 
projetos que apresenta. 

Sr. Presidente, esses projetos tiveram tempo suficiente 
de maturação nas comissões permanentes; houvet da parte 
dessas comissões, uma delonga ampla que autoriza que o autor 
do projeto chame para uma manifestação do Plenário. Mas, 
com relação · os neste ano de 1992, 
acredito que decisão do Plená-
rio sem a audiência das 

No caso, o Relator está determinando a ida do projeto 
para uma comissão técnjca permanente, adequada para exami
nar essa questão, a de assuntos económicos. Falou~se, por 
exemplo, que não havia emendas. mas ouvi o Senador Mau~ 
rício Corrêa dizer que tinha uma emenda a apresentar a esse 
projeto na Comissão de Infra"Estrutura. 

É preciso ter um certo cuidado para exercitar ess-e direito 
que temos de trazer ao Plenário o eXame de matérias desse 
tipo. No .caso específico, gostaria cQmO acredito que agora 
vá ocorrer- de solicitar a audiéncia da Comissão de Assuntos 
EconómiCos, que vai informar~ nos se O projeto está ou não 
correto, se deve ou não ser aprovado. Por isso, parabenizo 
o Relator por essa deliberação de enviar o projeto à comissão 
téCTÚca adequada. 

Pela ordem.) - Gostaria que V. ~ esclarecesse se o requeri~ 
m·ento ·pede, além da Comissão de Assuntos Económ:icos, 
nova Comis-são? • · --- · ' ' ' 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Apenas enca
minha para a ComisSão de Assuntos Ec;:çnômicos. 

O SR. CID SABÓIA .DE CARVALHO - Entendo_ que 
o parecer foi para que seja ouvida a Comissão de Assuntos 
Económicos. Há outro requerimento ou é só este mesmo? 

O SR. PRES~DE!'ITE (Dirceu càméiro) A Mesa só 
tem co~~e~men~? _d~s~e. requerim~~to, q~e. estarã.su)'~etido 
à votaçao, mclustve. . . 

O SR. ClD SABÓIA DE CARVALHO- Mas este reque
rinl'ento é do relator João França? 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneíro) - Exatainente. 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, 
então, rapidamente, direi algumas palavras sobre.este requeri-
mento~ _ _ ._ _ 

-Entendo que isso é altamente necessáriq, inclusiVe porque 
a expressão pedras in natura é inadequada, quando queremos 
dizer que são pedras sem lapidação; pedras ao natural sempre 
serão ao naturaL E>ta expressão não é muito feliz e precisa 
de um exame mais profundo, que não oeorreria, evidente~ 
mente, _na Comissão de Assuntos Económicos; seria na Comis~ 
são de ConstituiçãO, Justi~ e Cidadania. No entanto, como 

-ãS Comissões têm a mesma finalidade de examinar o aspecto 
_Qe legalidade, de constitucionalidade e de boa técnica, vou 
concordar que a matéria vá à Comissão de Assuntos Econó
micoS porque, além deste aspecto técnico de constítuciona~ 
lída<ie e legalidade, há também o lado económico que é muito 
difícil nessa questão. 

Quero me mtlnifestar, portantot favorável ã propositura 
do relator João França e deixo de discutir o projeto por enten~ 
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der que, se esse requerimento for aprovado1 irá ser discutido 
na Comissão_ Se riãó for aprovado,. peço que V. Ex~ me reserve 
o espaço para discutir o projeto. ····- · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votaÇão 
o requerimento. 

Os Srs~ Senadores que o aprovam ·queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. . . . -~·- . 
A matéria será remetida à Comissão de Assuntos Econó· 

micos para, nos tennos do art. 118, b, do Re~ímento Interno, 
proferido o parecer respectivo. · o • • • 

()SR. PRESlDf:NTE (Dirceu· Cárneiro}- Item 1: 

PROlETO bE LEI DA cÂMARA 
N• 125.COMPLEMENT.AR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 
c, do Regirncntõ.lnterno) .. 

Votação, em turno únicó, do Projeto dJ, Lei da 
Câmara n' 125, de 1991-Complementar (n' 60189, na 
Casa de origem), que disciplhia os-limites da• despesas 
como o __ funcionâlismo público, na forma do art. 169 
da. Constituição Federal. . 

PARECERES, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Meíra Filho. 

-1;. pronunciamento: favorável ao -projeto; 
-'2' pronunciàmento: favorá,vel à Emenda de Pie· 

nário~ (Dependendo de parecer sobre as emendas apre
sentadas perante à ComisSão· de Assuntos Eoonõmi-
=J .. . 

(Dependendo da vo.tação do Requerimento n' 245, 
de 1992, de extinção da urgência:) · 

E~ votação ·o requ~rimento de exti~ção da Urgência. 
O Sr. Marco Maclel - Sr. Presidel)te, peço a palavra 

para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDE!'IITE (Di<eeu Carneiro)- COncedo a 
palavra a V. Ex~ 

f? SR. MARCO MACIEL (l'FL -:-l'E: Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do oradoL)- S~. Presidente~ quero, 
mais uma vezt dizer a V. Ex• e ao Plenáljiq <jue não_ <;oll~rdo 
com 'a extinção da urgência, que, aliá~, 'foi feita de comum 
acordo pelas LiderançasT visto tratar-se d_e urgência çlevida~ 
mente amparada pela alínea c do dispositiVo regimental, que 
dispõe sobre a urgência a ser pedida pelas Lideranças. 

Sr. Presidente, já produzi muitos argu-nientos. A meu 
ver, demonstramos à saciedade, a necessidade de ser mantida 
a urgência para esse' projeto". CO:riio-s3be-m V. E~5 ._ ~~há 
um projeto que precisa de apreciàção rápida desta Casa é 
este? não somente porque regulamenta um dispositiVO da 
Constituição, mas., so,breiudo) porque. com a ·sua aprovação, 
criamos condições. para qúe a LDO, que já está enf votação 
no Congresso NâCiorial,- venha a acolher as regras ·qu~ ,este 
projeto vai fixar. Corno a LDO terá que ser aprovada pela 
casa; ou pelas Casas do Congresso Nacional até o dia 30 
de jl,.lnho, é mister que aprovemos logo_ este projeto, para 
que seus provimentos sejilm devidamente incluíd~s na Lei 
de Diretrizes OrÇârnChtã!iãS~ u·ar·por -qUi nos ,PosiCionamos 
contrariamente à extinção da urgência. E a nossa posição. 

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Tem .~palavra 
v. Ex• 

~ O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB.Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Preside.tite, 
Srs. Senadores, já que o nobre Senador Marco Maciel falou 
sobre a matériat eu também gostaria, mais uma "r'ez, de dizer 
algo. .. · · 

Em primeiro lugar, lembraria ao nobre Senador Marco 
Maciel e aos demais Senadores que o projeto é de ínicititiva 
da Deputada Rita Camata, do PMDB ~ES, com quem tenho 
mantído conta to permanente. Ainda hoje, trrv;_nei idéi~ com 
S. Ex'" a respeito do assunto. A nobre Deputada. contotdou 
plenamente com a extinção da urgência. Disse-lhe que não 
tencionávamos recu·sar o seu projeto t:tO ~é:fjto. O que .fizeritos 
tão-somente foi atender à ponderação do Senador Almir Ga· 
briel, PSDB - PA, que está debruçado sobre os números 
que envOlvem esse projeto'._ Dentro de pouco :tempo estará 
ele em condições de apresentar uma emenda substitutiva que 
possa conciliar, afinal, as divergê~ci~s em .torno dç seu texto 
original. . _ , 

Quanto a alegação do Senador Marco Maciel de que 
teremos. que aprovar esse·projeto áhtes da- Lei' de Ditetrizes 
Orçamentárias, S. Er laboi-a em um eqUíVoC.ot pois esse pro~ 
jeto é de lei complementar. Mesmo que a Lei de Diretrires 
Orçamentárias saia antes dessa lei complementar, amanhã, 
entrando ela em vigor evidentemente, passarão a valer portan~ 
to, os limites ali estabelecidos as despesas de ~ai da União, 
dos Estados e dos Municípios. Mesmo que não estejam pre· 
vistos na LDO, esses limites terão que· ser observados, por 
ocasião da elaboração do orçamento para 1993. 

. Portanto. Sr. Presidente, Srs •. S~nador.es, penso_ que·o 
nobre Senador Marco Maciel, data venia, faz um cavalo de 
batalha em torno da extinção dessa urgência, ~ 

Essa urgência foi, realmente, nep.tra, ·mas se a maioria 
das Lideranças, com exceção do PFL e do PRN, entenderam 
.que deviam extingüi-la. Teríamo·s, entãô-·_que àpoíar esse re
querimento. 

TãO logo tenhamos um acordo em torno dessa matéria, 
seremos os primeiros a apresentar um ·nov<> teqt.Ü?rimertto 
de urgência, para que o projeto seja Votado no me flor espaço 
de tempo. 

Ao terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores. desejo ape
nas alertar V, Ex~ para um aspecto: se houver número~ a 
Presidência não poderá convocar outra sessão extraordinária, 
pàra que se discutam e se votem outras matérias.· 

O SR. PRESlDENTE (Dirce1• Carnejro).-,-.Em ~olação 
o requerimento de extinção _d_e u.rgência subscrito pelos Srs. 
Senadores Humberto Lucena. }..1aurício Corréa, Eduardo Su-
plicy e Chagas Rodrigues. . • 

""O.s.Srs. Sen:~t;lores que o aprov!l~ queira111:_p(::rqt_ilitecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Sr. Ney Maranháo- Sr. Presidente, peço verificação 

de quorum. A Bancada do Gov-erno continua em obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-V. Ex• poderá 
·índfca!'O-ái>çtiamento?' · · ,_, ·· ·_ "·· ·· " · -.. · --

0 Sr. Ney Maranhão - Tenho o apoiarnento &>s Srs. 
Senadores Esperidião Amin, Aureo MeUo e Josaphat Ma
rinho. 
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameíro) ·,;.;;.Preenchendo 
a questão_ regimental, V. E~ será atendido no seu requeri· 
mento. Solicito que todos os Srs. Senadores ocupem os seus 
lugares1 para a verificação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Cómo vota 
o Líder do PMDB? · 

O SR. HUMBERTO LUCENA (l'MDR .,.,- P.B} - Sr. 
PreSidente, o PMDB vota "Simn. · 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).- Como. vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAURÍCIO CORRil;A (PDT DF) - O PPT 
vota ''sim". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Como vota 
o Líder do PSDB.? . 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- O PSDB 
vota ''Sim". 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camein:))- Os Srs:-Sena-
dores já podem votar. . 

O Sr. Aureo Melk>- Sr. Presidente, gostaria de saber 
se o _voto "Sim'' é para aprovação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne'ifo) ,;_ Exatámente. 
Q_Vóto HSim" aprova o requerimento e -extingue--a~ urgênCia~ 
(Pausa.) · · · · 

(Proce,le-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES: 
Aureo Mel! o - Chagas Rodrigues - Cid Carvalho '

Coutinho Jorge - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy -
Epitácio Cafeteira-~ Humberto Lucena --Iram Saraiva
João Calmon -José Fogaça - J utahy Magalhães- Maurício 
Corrêa- Nelson Carneiro...;....; Nelson Wedekin- Paulo Bisol 
- Pedro Simon - Ronaldo Aragão Ronan Tito - Ruy 
Bacelar --Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" QS SENHORES SENADORES: 
Esperidião Amin - Josaphat Marinho - José Richa 

- Ney Maranhão- Teotónio Vilela._ 
O Sr. Dirceu Carneiro. ]<:~Secretário, áefiâ-ã cãdei

ra da presidência, qUe -ii" Ocupada pelo Sr. Mauro Bene· 
vides, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os Sena
dores requerentes do pedido de verificação estão todos no 
plenário; eXercitaram. "portanto, seu direitO de voto. 

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.} .. 
Vamos proclamar o resultado. • 
Votaram SJM21.Senadores; e NAO 5. 
Total de votos: 26. 
Não houve quorum. 
A Presidência, cuinprindo determinação regíni.ental, susw 

pende a sessão por-dez minutos e procederá ao adonaroento 
das campainhas, para que os Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabinetes. demandem o plenário e possam garantir 
o quorum para apreciação desta matéria. 

(Suspensa ás I6h58min, a sessão é reaberta às 17h08 
min.) 

O SR. PRESI!)ENTE (Mauro Benevides) - Está rea
berta a sessão. 

Srs. Senadores, vamos proceder à nova votação. 

Em razão do pedido de verificação de quorum, nos termos 
do Regimento, suspendemos nossos trahalbos>.que _agora.reto
mamos exatamente para que se constate a mextstêncta ou 
não de quorum. 

Presentes na:: Casa 60 Srs. Senadores, ~ 
. Os Srs. Senadores já podem ocupar os seus respect•vos 

lugares. h-
_Concedq a palavra ao nobre Líder Ney Mar;m ao, autor 

do pedido de verificação de quorum. 

O Sr. Ney Maranhão_- Sr. Presidente_. como Líder. devo 
informar à Casa que o n-OSso Partido _se_ encõiit{ã- em processO 
de obstrução. Nesse sentido, fiz o. pedido de verificaÇão de 
q~~rum_. · · · ··' · · - · · · -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre 
Líder Ney Maranhãp esclarece que o seu pedido de verificação 
de quorum se fundamenta na obstrução que sua Bancada 
pretende fazer a essa proposição. 

O Sr. Humberto Lucena -sr: Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneYides) - Com;edo 
_ a palavra ao nobre Senador. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senado
res, não se trata de verificação de quorum: sim, de votação. 
O PMDB vota "Silit n • 

. . O SR. PRESli)ENTE (Mauro Berievides)- Como vota 
o Líder do PDS?:~Pàusa.) · · · 

. 'o SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC)- Sr. Presi
dente~ acompanho,, mais uma vez, o requerimento de verifi
caÇão de quorum, oom o propósito -_-.-que eu desejo _mais 
uma vez antecipar de manter_ a urgéncia na tta;n:itaçâo 
do projeto de lei COm-plementar, até para que esta Casa, mais 
uma vez. possa décidír uma matéria em vez_ de procrastinar 
a sua decisão . 

. . o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota 
o nobre Líder do PDT? (Pausa.) · 

·. · O SR. MAURÍC.IO CORRÊA (PDT - DF) -'- 0 PDT 
VOta ;;Sim", Sr. Presidente. · - · 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Comó vóta 
o Líder do PSDB? (Pausa.) · · ' · · · · , · 

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI)- O PSDB 
vota "Sim", Si. Presidente. ~ - · 

. (Procede-se à votação.) 

. . VOTAM "Sl!.f: OS SENHORES SENADORE,!$: 

Almir Gabriel - Cesar Dias -'Chagas Rodrigues -
Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira -
Humberto Lucena...:._ Iram Saraiva -'lrapuan Junior·...;_.·João 
Calmon -.Jutahy Magalhães - Magno Bacelar- Maurício 
Cort:êa - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin -Pedro Si
mon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -
Wilson Martins. 

VOTAM "NÃO" OS'SENHORES SENADORES: 
Aureo Mello - Esperidião Amín - Josaphat Marinho 

-José Richa- Ney Maranhão- Teotónio Vilela. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Todos os 
Srs. Senadores já votaram? 
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Vou proclamar o resultado. _ gera o efeito estufa~ os buracos negros na camada de ozónio? 
Votaram SIM 20 Srs. Senadores; e NÃO 6. Total de Quem está destruindo os ecossistemas, poluindo os mares 

votos: 26. _c O$ rios. d~vast<!ndq florestas? Qgenial brasileiro Amir Klinkt 
Não houve quorum. o maior navegador da Terra, já nos-descreveu, com angú~tia, 
A votação do Requerimento no 253 fica adiada. o_ estado dos nossos mares, transformados .em verdedeiras 
O SR. 'PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Voltamos lixeiras pela ação criminosa. a ígfiorâncía~ ·a fndólênCia~ o . 

à lista de oradores._ , ódio inconscíente do Homem contra sua própria espécie e 
Concedo a palavra ao nobre Sena_dor_,t.v!awiçio Corrê a. contra as outras vidas das quais ele próprio depende. Quem 

são os responsáveis por esses crimes insanávcis não só contra 
O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT -"DF. Pronuncia a Humanidade, mas também contra tantas outras Vidas no 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ um Planeta? 
bilhão de galáxias. Em cada uma delas: um mílhão de estrelas. Não é suficiente- que combatamos os efeitos, as canse~ 
A frágil e pequenina Terra dança em torno de uma· dessas qüências dos a tos contra o Homem e contra a Natureza. Ao 
estrelas~ o nosso Sol. Nesse universb imponderável de tantas çrlarmos reservas florestaiS; e\-'itarmos a eXtinção das baleias, 
galáxias, nebulosas~ estrelas, gases, temperaturas, energias~ do mico-leão dourado ou do condor; ou fabricarmos equipa-
matérias-apenas num oorpo-a vida habita: na Terra. Apenas mentos eficazes contra gases tóxicos letais- estamos tão-so-
na Terra, enquanto sabemos~ existe Vida. este milagre que mente combatendo os resultados da ação degradante do Htr 
alguns até confunçlem como próprio Deus, o Criador. Milagre mem, apenas adiando o caos, o final da Virla, sem tocar nas 
porque são inumeráveis e indescritíveis as combinações quími~ causas, enquanto os efeitos rec-rudescem ,e são inexoráveis, 
cas e físicas que determinaram o seu aparecimento. íncontroláyeis. A aplicação Jine~r. fria·, das teoriaS eco nó~ 

Após a graride explosão.cosmogôníca- ó big~bang mi~, que não-levam em <:onta parânletros físicos. humanos, 
bilhões de matérias foram geradas e distribuídas no UniVerso, sooais e culturais; o uso indiscrúninado de te-cnolç;gias inúteis, 
mas somente aqui, neste plan-eta~ neste pequenino grão' de poluentes e usurárias; a supremacia~do financeiro sobre o 
terra, surgiu a Vida. Nasce a Biosfera~ onde um fantástico real, sobre as potencialidades· e as riquezas 'das nações -
equilibrio químico e- termodinâmico gatátite a Vida na Terra. estas são as práticas políticas. 'de _domfnação, dos países hege~ 
Neste planeta azul e verde. há cerca de sete milhões de anos. móniéos. Eles se autodenominam "ricos·· a espoliar os verda~ 
surge, depois, a vida humana. Nesta esfera achatada, feita deiros ricos, chamados ••pobres'~, que somos nós; tropicais, 
de terra, água e htz, o Homem, !lma das últimas e çma das detentores de energia fenovávelT limpa. eterna e capaz de 
milhões de formas de vida, inicia. a-su3: ãitentUfa de domínio produzir alimentos indefinidamente._ Nós, donos da maioria 
sobre a Natureza. da qual ele é parte, e :d.e supremacia sobre das formas de vida da Terra, de uma biodiversidade inimagi· 
os outros seres. Filho da Natureza, irmão e dependente dos nável. ~stas sãO as causas do genocídio, do ecocídio; do suicí~ 
outros seres, o Homem, anunciando~se como o único elemento dio planetário que estamos pra'ticàndo. 
vivo-çom razão- dono de memória e do pensamento, com Fala-se em capitalismo selvàgem. Quisera. Srs. Senado~ 
habilidade manual - at-ro·gantemente, lança-se_ numa aven.. res, que tl. nosso capitalismo fosse selvagem. Estaríamos sat-
tura suicida de destruir· e conquistar em Sua- lógica absurda vos. A lei da selva é biologicamente seletiVa e garante a reprcr 
e egoísta, o Homem passa a dizimàr outras espécies Vivas. liução das espécies. Não há lixo ou cadáver para acumular. 
vegetais e animais, arrasa florestas, terras várias. Devasta · O leão. com: a presa mais fraca ou doente; a áS~ia d~vora 
para fazer uma agricultura. pastorear rebanhos~ levantar c!da~ . a perd1z ma1s lenta, ao seu alcance. Tanto ·o: leão como a 
des, construir indústrias.· Doma e produz energias, fabri<:-a águüi. só caÇam~q_ua:nd<Y-têm- fome. por s.obrevFv~fríd8.~ mas 
artefatos e armas ·contra ~s outras vidas e contra a sua pT6pría niô destroem rebanhOs ou bandos intélrós, ríão matam para 
espécie, Descobre e inventa. Arrefece os seus nlúScu-k>s pi"odu- acumular. não degradam o cenário· do abate. Ao contrário~ 
z:i.ndo ferramentas, instrumentos. aparelhos.· máquin·as, velcu~ os sistemas económícos, capitalistas 9u não; generalizam a 
los; naves. Mecaniza o mundo~ autoníatizando~se~ surda e morte inurilll)ente 1 depredam o meio ambiente, diZimam, ar~ 
cegamente, sobre o dorso da ganância e do imedi:i!-tismo, no rasam com ferocidade, numa estupidez incompreensiva. Ma-
caminho do lucro e do conforto, a despeito dos riscos e dos tando os vegetais e minerais. criando e desenvo[veílflo máqui~ 
crimes que perpétfa ·contra a Vida~ -OOriita .. ã.Humanidade, nas e energíast gerando lixos letais. degradando as terras e 
contra o seu próprio futuro. · · as. ~gua.s) po-luindo os- rios - o- homem extin&ue- os outrOs 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o planeta está sujo, doen- seres~ outras vidas e litosferas. comete o fratriCídiO planetário. 
te, ap<.1drecendo. O planeta está morrendo, a Vida esmaece-. - um s~icf~io insano que viol~nta consciências, corrompe civiH-
A Vida corre perigo.' O Homo Aeconomicus experimenta 0 zações e _estarrece o Cr!4ldor. _ 
seu saber, supostamente redentor e eternizante, em tecno-- O modelo económico deformante e Predador é o algo-z 
logias assassinas, effi -stslertlas ·de explOração e acunlulação ínsaciá.,.·el deste processo. Nós, países do chamado Terceiro 
de riquezas~ que saqueiam, estioJam. violentam~- degrâdam, Mundo. estamos em es-tado permanente de entropia, isto é, 
devastam, anulam 1 depredam, exaurem, na direção do sUên- acorrentados e submetídos pelo sistema financeiro interna-
cio, da escuridão e da morte. O Homem attõpélà: õ esfriame-nto cional, assistiinos. impoteritese abúlicoS. a espolíação do nosso -
natural do planeta, prOcesso .que se corrcluiria após milhões património ecológico, ora s~ndo saqueado e usado contra nós-
de anos. A aplicação das teorias econômil;;ãs e a supremacia Pelos países hegemónicos. ora;iritocado, adormecido, impe-
do financeiro sobre o real, numa inversão- alucinante de valo~ dido de exploração. Estamos proibidos de nos apropriarmos 
res, são estratégias utiHzadas pelos países hegemónicos para dele, do que é nosso, pelos chamados "'ricos'\ que nada têm, 
dominare explorar. · além da ficção do papel verde. farsa que tudo sabe e que 

Mas de quem seria a culpa pelas agressões ao equilíbrio tUdo pode. Estes. de natureza pobre~ de poucas e precárias 
químico e termodinâmico- da biosfera; um caos organizado vidas. em acel~rado processo de degradação moral. social 
e harmônico que perdura há quatro bilhôes._de anos? O que e econômíca, assentadossobre.os combustíveis fósseis, poluen~ 
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tese em exaustão, querem que continuemos atolados na misé· 
ria e na eStagnação, e acusam .. nõs ·de destruidores do meio-am
biente. Somente os Est~dos Uoidos despejam na atmosfera, 
todos os anos~ quase 5 mil toneladas de gases de carbono 
responsável pela destruição da camada de ozónio e pelas chu· 
vas ácidas. _ 

Vejam s6,100 gra~as_de plutónio, material que não existe 
na Natureza, mas criado peloS países "ricos~', é suficien-te 
para matar toda a Humanidade. Pois bem, Sr. Presidente: 
cada usina nuclear ero atividade no mundo. produz 400 quilos 
de plutónio por ano, com efeitos mortais pnr 500 mil anos. 
Os pafses "ricos" do Primeiro Mundo devastaram suas flores~ 
tas e esgotaram suas reservas minerais e- vegetaiS,- Eles têm 
no petróleo em exaustão, no máximo dentro de trinta anos, 
a sua matriz energética,- Os trópicos são o lugar natural dos 
hidratos de carbono, derivados do anidrido carbóniCo 'e da 
água, transformados pelo sol. Daí a biomassa, a energia do 
futuro. A Ciência já descreveu um milhão e meio de organis~ 
mos vivos. Nos trópicos, onde a vida· é abundante e diversi~ 
ficada) estão dois terços das dez milhões de espécies vivas 
existentes no planeta. Os trópiCos.<forrespondem, apenas, a 
dez por cento dos continentes. Qua~.enta por cento da energia 
do pianeta eStão na Amazônia. Nós temo_s_ene_rgiãamiãzeiiãda 
nas plantas e nos animaís capaz de movimentar e alimentar 
o mundo infiriitamen_te~ Um di~ de sol sobre o Brasil7 equivale 
a 300 usinas.com a potência de-n&pu e à energia despendida 
por seis milhões de bombas nucleares lançadas sobre Hiro~ 
shíma. 

-Sr. Presidente, eu havia redigido um discurso sobre Eco~ 
logía~ sobre o _que está acontecendo_ e Q que vai aconu!·cer 
no Rio de Janeiro, que é a Confer~ncia das Naçóes Unidas 
sobre o planeta. o destino da Terra. No entantot pretiro ter 
o meu discurso como lido a lé~lo. 

Não quero desfazer dos poucos Senadores que aqui estão~ 
mas ftz um discurso preocupado" com a salvação do homem, 
com a destruição com que estamos convivendo neste planeta. 
Quando se fala em políticat que- o assunto é_ bem açej~_g~ mas 
quando se fala de um assunto como esse t a meu ver da maior 
ímportãncia - não sei se porque os Srs. Senadores es~o 
cansados - o plenário se esvazia. Fico desestirnu,lado em 
prosseguir a leitur~. Muito obrigado .. 

. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MAURICIO CORRÊA EM SEU DISCURSá: 

Afiúà1, quem destrói e quem polui? QuaiS são os ricos 
e os pobres deste Planeta'? Nós~ tropicais e brasileiros~ somos 
os ricos submetidos à miséria~ graça-s·a uma dívida engendrada 
e artificial e à falta de um projeto nacional para- o Brasil. 
que recupere a nossa dignidade e a nossa soberania como 
nação. 

O mundo tem um bilhão e meio de miseráveis, ou seja, 
de pessoas com nível de vida abaixo da pobreza~ passando 
fome, a sua maioriá nos países onde a vida é mais rica e 
diverSificada, onde estão as fontes de energia renováveis e 
onde se pode produzir alimentos para toda a Humanidade. 
Segundo a ONU, para cada 1 mílíonário do mundo, M dez 
milhões de miseráveis. 85% de tudo que o .muruloproduz 
se destinam apenas a 25% da Humanidade. No BraMI~ 37% 
da população vivem em estado de pobreza absoluta. Te mos 
35 milhões de menores carentes. sem pão; sem saúde~ sem 
casa, sem lar~ sem escola um contingente maior que as 
populações do Paraguai e da Argentina juntos._Enquanto isto, 

100% do quartzo do mundo e 98% do nióbío do mundo estão 
no BrasiL Somos grandes produtores de alimentos e, o povo 
está faminto. Temos áreas, sol e vida para sermos os maiores 
produtores de alimentos do planeta. 

Sr. Pr,esídente, Sffi. Senadores, daqui a alguns dias, come· 
ça no Rio de Janeiro a reunião de Cúpula da Terra: delegações 
de.l70 países, pelo menos 100 Chefes de Estado, cinquenta 
equipes de órgãos intergovemamentais, 500 organizações não 
governamentais de, todo o mundo. estarão discutindo o futuro 
da Humanidade. E a última chance que a Humanidade tem 
para se salvar. Trata-se da Conferéncia das Nações Unidas 
sobre_ Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco/Rio 92, onde 
se procurará o entendimento e a cooperação internacional 
para que as _nações tenham desenvolvimento sem _destruição 
ambiental. É a busca do desenvolvimento sustentável, através 
da celebrã.ção de acordos entre os homens e as nações, pactos
que deverão estar reurúdos na Carta da Terra ou no Código 
da Terra. 

Como cOntinuarmos vivos ou devolvermos vida à maioria 
condenada da Terra e dar dignídade à vida humana na Terra. 
violentada, agredida, condenada à hecatombe? Gomo preser
var a Vida no Planeta, Vida que nos abrange? Como os povos 
do Terceiro Mundo,-simuJtaneamente ricos, donos da riqueza 
biológica do Planeta, e famintos, eXplorados por uma minoria· 
endinheirada e armada~ poderão se _desenvolver utilizando 
os seus patrimónios ecológicos ou, desgraçadamente~ -~ntre
gando-os aos donos do mundo~ que pouco mais têm a preser~ 
vár7 Não é à toa que, na agenda da Eco/Ri0-92. na reunião 
dos, Chefes de Estado do mundo, o item energia está ausente. 
Por quê? Se na Am~ônia se concentram 40% e, nos Trópicos. 
Ümí99S, n;taís da metade da energia da Terra- energia futura, 
limpa e renovável - por que apenas preservar ou suscitar 
a sua entrega a consórcio de países ricos-, ·que se autopro~ · 
clamam competentes para administrá-la, depois que eles _des~.~ 
truíram o pouco que tinham nos climas temperados e frios? 
Sintomática essa ausência. Dizem que somos incapazes de 
administrar a Amazônia. Urn chiste colonialista! A sabedoria 
indígena milenar e a cabocla secular estão aí a ensinar à ciência 
como co-nviver e usar a floresta sem devastá-la. O Bra.si1.tem 
tecnologias de vanguarda. que o Primeiro Mundo nãp, te:m. 
para prõduzir energia 'a partir da biomas.sa e fornecê~la a 
todo o planeta. Não há nada melhor que vender ene-rgia. 
Mas os países hegemónicos impedem este salto de qualidade · 
e de autonomia do Brasil, impede-m que isto aconteça e alimen~ 
tam uma dívida externa e uma dependência ao petróleo, para 
que continuemos como estamos: fracOs~ servis, devedores! 
Por que os Estadns Unidos e Grã-Bretanha não aceitaram 
reduzir suas emiSSões de dióxido de carbono na atmosfera, 
que têm modificado o clima na Terra, e~ agora 1 tuneaçam 
cussão .das questões críticas como as mudanças climáticas e_'. 
a ameaça à biodiversidade? Por que os cflamados países_ ·~ri
-cosn. na verdade pobres, em fim de linha. sem recursos_natu
rais~ parses doJarizados e armados. rehJtam à idéia de ajudar,. 
com retornos para todo o planeta, os países do Terceiro Mun
do, a saírem da estagnação) buscando, eles próprios, os- seus 
caminho_s de superaç!lo da miséria, através da apropriação 
do que lhes pertence? Estas são perguntas, S:ão reflexões gra
ves que exigem resposta. 

Mas, esperançosamente, ao lado da Reunião de Cúpula 
da Terra, oficial, necessária7 urgente. da reunião dos governos, 
dos Chefes dos Estados, um óutro evento, tão importante, 
ou talvez, mais importânte que o do Rio Centro~ acontecerá 
paralela e simultaneamente_:_ o Fórum Global, o encontro de 
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mais de SOO oigariizaçõeS riãá goVernamentais -:- ãs ON:G 
-de todo o mundo no Parque do Flamengo~ onde os homens, 
as institufções "-- ·e- nãO apenas os Estados a sociedade 
dvil, cidadãos de todo o lllundo discutirão uma agenda ainda 
mais ampla e pJuraJ em defesa da Vida, pela salvação do 
Homern. A esta reunião eu chamo de "o_ maior espetáculo 
da Terra H~ quando pessoas e orga:nízações ambientalistas, co
munitárias, reiigiosas1 científicas, étnicas, -artísticas, ptõfissio
nais. empresariais e acadêmiCas, dentre outraS, de toda~ as 
latitudes e vertentes, se reúnem, espontaneamente, movrdos 
pelo amor à Vida e à Humanidade, para trocar informações, 
pennutar impressões, na busca de propostas para um futuro 
possível. É o homem comum, consciente e responsável, a 
cidadania universal refletindo e atuando para a conservação 
e o uso racional do meio' ambiente, lutando por um desenvol~ 
vimento sustentável, que não quer que o bem~estar de alguns 
seja alcançado através do _sofrimento de muitos e da degra
dação da Vida em todas as suas infmitllSJoimas, E somente 
a consciência ambientalista_ bem formada. a atitude respon
sável salvam o Planeta e redimem o Homem de seus erros 
e ~es contra a Natureza? contra a sua espécie, oori.tra si 
mesmo. . . . 

Não será surpresa se a EcoiRio-92, ná sua realidade ofi
cial, intergovemamental) não oferecer à Humanidade, ao pla~ 
neta, soluções ou roteiros provisórios para que todas as v1das 
persistam e a Terra sobreviva. Defecções são previsíveis, por~ 
que estão ·em julgamento_ sistemas de poder, de dominação, 
de exploração do Homem e da Natureza, que têm no egoí~mo, · 
na ambição, no lucro 1 na ~cumulação, os seus grandes .. est~u~ 
los. Porém, no l:;órum Global, do estudante e do. Cientt.Sta, 
do trabalhador e .do. ambientalista mais famQso, estarão as 
nossas' meLhores expe'ttativàs. Ali, o intereSse··nãó Será outro 
senão a Vida e o Homem, exclusivamente. Da mesma forma, 
a Aldeia C3rioêa,- côrtSituída em Jacarepaguá pelo Comité 
Íntertribal- ~oo' ),.pos de Resistência, discutirá os principais 
problemas indígenas~ relacionados com a Ecologia e o Desen-
volvimento. __ .. 

Quero registrar o· empenho e competência com q\le o 
Governo Federal, através da Comissão Intermínisterial para 
a Preparação da &O/Rio 92, o Governo do~Estado do Rio 
de Janeiro e a Prefeitura Municipal do Rio -de Janeiro têm 
atua:do juntos, cooperada e eficientemente, para que a Confe
rência seja um 'sucesSo~ e. CUmpra suas nobres fmalidades. O 
Govemádor Leonel Brizola, assessorado pelo Secretário de 
Meio Ambiente, Roberto D' Ávila, não tem poupado esforços 
e determinação pessoal, ao lado do Prefeito Marcelo Alencar, 
na construção da infr_a_.-es_trutura, na organizâção e na recepção 
a mais de 40 mil viSitántes que estarão no Rio, participãndo 
do encontro, . . , • , . 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, o· mundo estará no Rio 
no mês de junho próximo. Os olhos da Humanida:de miram 
o Rio de Janeiro. ~~o Nosso Destino Comum" não é só o 
título do documento .final de Estocolmo, da última Confe, 
rência InternacionaL É o que está em jogo agora: a Vida 
do Planeta e a Felicidade do Homem. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) A Presi-
dência, ao atender o pedido de V. Ex~,. reconhece, como 
fazia ainda agora junto ao Senador Aureo Mello, que um 
pronunciamento desse porte deveria ter sido ouvido pelo pte:
nário cheio e não -apenas pelos 26 Srs. Senadores que aqu1 
se encuntrarn, 

O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O. SR. NEY MARANHÃd·'(PRN -·PE. Pronuncia o 
seguínte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é 
de agora, Sr, Presidente, o conhecimento que tenho do Depu
tado Rieardo Fiúza. NO$So conhecimento remonta há mais 
de vinte anos. 

O hoje Ministro da Ação Social é um .hom.em que se 
forjou na luta sem trégua em defesa do Norde~te. Como todo 
homem, tem suas qualidades e seus defeitos. E como valente 
lutador, misturou-os ao defend~r seus ideais, acreditando, 
acima de tudo, em tudo aquilo que defendia. Por essas atitudes 
deMssombradas, adquiriu uma legião de amigos e fez, por 
isso mesmo~ milhares de inimigoS, em ·.sua maioria, gratüitos 
ejnvejosos. _ _ _ _ . _ . -~ 
- No Congresso~ o :Ministro· Ricardo FiúZâ se impós a seus 
pares, como parlamentar oompetete~te e por seu sério traba
lho, comportamento este que engrandece qualquer parlamen~ 
to do mundo. 

O Ministro Fiúza tem trânsito em todos os partidos e 
conhece todos os meandros da Câmara dos Deputados. Como 
prova do que digo~ o Ministro Fiúzâ liderou sua bancada 
na Câmara, o PFL, e o Blooo de apoio ao Governo. Defende 
apaixonadamente suas teses, mesmo que isto lhe custe eleito-
ralmente. É amigo 'de seus companheiros, respeitado pelos 
adversários. mas, como eâbra do nordeste, não tem medo 
de cara feia, nem de assombração. 

Quando o Ministro Ricardo Fiúza assumiu o Ministério 
da Ação Social, numa entrevista ao COrreio BraZiliense, após 
ter tído uma conversa com meu amigo Fiúza, álertei-o, dizen
do~lhe, que estava ocupando uma pasta de grande ~portância 
social, política e administrativa dentro do Governo. E o Cor
reio Braziliense apresentou em manchete o_ essencial que eu 
-dissera ao ministféi, Disse~lhe: você, agora, não é mais líder. 
Você, agora, é Ministro de Estado. Bico calado pois, espa<a· 
drapo na boca; fale somente o necessário, porque qualquer 
coisa que você faia a mais prejudicará o Governo. 

Mas o Ministro Fillzâ esqueceu um pouco- o···tc'nsélllO 
deste -velho senador. que tem quarenta anos· de vida pública. 
DiSse cértas· Coisas qui eut de boa-fé, s6 diria em Círcnlo 
fechado de amigos fiéis. Digo~ isto porque o Ministro Fíúza 
tem um porte físico avantajado e seu coração- é maior que 
o corpo; -é um homem de gesto largo. Eu s_ou hem testemunha 
de tudo isso. 

Mas seus inimigOS não' ·o perdoam. Conto um caso s6 
para exemplificar, Alguns xiítas do lbama disseram que euca
liptos de sua fazenda no Maranhão estavam sendo derrubados. 
Para lá foram de metralhadora em punho para fiscalizar. Os 
homens do lbama disseram que receberam denúncias de que 
·as· madeiras estavam sendo derrubadas para serem usadas 
como estacas~ o que é proibido pelo Ibama. E esses cabras 
nem quiseram saber que se tratava de uma propri<:dade de 
um líder do PFL, e db bloco que apoiava o Governo. Com 
esse comportamento, <rs xlitas do Ibama só quiseram c$:arida~ 
lizar e desmoralizar o líder do Governo. Autuaram e multaram 
a fazenda em seis milhões de cruzeiros, ates~ndo que a madei
ra derrubada era para fins. proibidos pelo Ibama. O que fez 
o então Deputado Fiúza? Pediu que uma Comissão do Ibama, 
formada realmente por homens que entendessem de madeira, 
visitasse sua fazenda. O que foi feito: E qual 
dos têcnicos ao constatar que a madeira era 
permitida pelo lbama para ser derrub-ada? 
ao Deputado, retiraram a multa e puniram os irresponsáveis 
xütils ,que habitam o· Ibama. 
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É um simples exemplo que dou, Sr. Presidente_, em defesa 
de nosso bravo conterrâneo, Ministro Ricardo Fiúza. 

Mas há um outro caso. É quando o ministro dissera que 
recebera um presente de um certo empresário. Dissera isso 
na maior boa·fé e em meío a um círculo de amigos. Se ele 
soubesse que tal presente tinha lhe sido dado para prejudicar 
sua honorabilidade de homem público, ele saberia muito bem 
repeli~lo e devolvê-lo. Mas na su boa-fé nãO só' o aceitou 
como contou o fato numa roda de amigos íntimos. Só que 
nessa roda de amigos, havia jornalistas de urna c~rta revista 
e de certos jornais que depois fizeram () maior estardalhaço 
em seus meios de comunicaçã-o. 

Neste episódio, Sr. Presidente, eu faria a mesma coisa. 
Aceitaria o presente. No nordeste há uma adágio popular 
que diz: confunda~ mas não misture. As amizades não podem 
ser confundidas. Eu receberia o presente e não daría satisfação 
a ninguém. AmigO- que eu considero é provado_ com atos. 
O amigo se conhece nas dificuldades e nas lutas intensas. 
Eu não troco amizade nenhuma por nada desie mundo. Nesse 
episódio, Sr. Presidente~ se necessário, deixaria até de ser 
Ministro de Estado~ mas não quebraria uma amizade. Mais 
vale um amigo que muitó dinheiro em caixa. Não dava nenhu
ma satisfação _a ninguém, quando estivesse em jogo minha 
credibilidade .de homem público. 

Neste episódio~ meu caro amigo e Ministro Ricardo Fiúzat 
conte com_ minha irrestrita solidariedade. E o motivo maáor 
de minha solidariedade é que o conheço muito bem. Você 
se sacrifica pelo amigo. Tem uma famfiía; Dona llze à frente~ 
tanto no trabalho) como na adversidade. 

Finalmente~ este meu pronunciamento hípO:teca~lhe mí~ 
nh11 solidariedade também no episódio do Orçamento da 
União. Meu amigo·e Ministro teve uma grande paciência de 
16 para com tudo que disse o eminente Senador Eduardo 
Suplicy. 

Você, meu caro Fiúza, como pernambucano1 não poderia 
deiXar, como não-deixou, ninguém fazefCartaz ãs suas cust~s. 
Neste episódio, o Senador Suplicy terá a obrigação de reconhe
cer que foi injusto com nosso amigo Ministro_. 

Na Comissão Parlamentar de inquérito, o Senador Supli
cy terá a oportunidade de, com fato$, e n~o debruçado sobre 
reportagens da mídia, de provar que estava equivocado, e, 
inconscientemente, talvez estivesSe ·ém busca de autopromo
ção. Na minha opinião, o Senador Eduardo Suplicy é uma
figura importante de São Paulo. Acredito que~ como candidato 
a prefeito, S. Ex~ terá grande oportunidade de ser o primeiro 
mandatário da Capital de São Paulo e talvez não vá precisar 
dessa mídia, ã custa do Ministro Fiúza. 

Tenho um grande respeito pelo Senador de São Paulo. 
Meu respeito chega até a solidaridade. Está registrada nos 
Anais desta casa a denúncia que lez S. EX" dos escândalos 
da Comissão de Orçamçnto. O (>residehte dela respondeu-lhe 
com ameaças não dignas do decoro parlamentar. E este Sena
dor que fala nesse_ instante se solidarizou com -~~-Ex' esta 
solidariedade ao Senador Suplicy não seria só de palavras, 
caso o problema fosse adiante. Tenho certeza, também, que 
o Senador Suplicy, pelas atitudes que tomou como Vereador 
de São Paulo, também não tem medo de assombração. Para 
defender a honorabilidade desta Casa e a do Congresso Nacio· 
nal. juntamente com esse Senador, estaria para o que desse 
e viesse nesse epísódio. 

Mas no episódio '-<f'iúzau, S. Ex' quis atacar dire.tameme 
a honra do Ministro Fiúza. E se não o quiS, terá (]úe provar. 

O Ministro Ricardo Fiúza encaminhou ao Pre_siden_te do 
Sénado, Senador Mauro Benevides .• a.s explicações sobre ""su:
postas irregularid.ades na redação final da Lei Orçamentária 
para o exercício de 1992'' ~ E no fim de seu "esclarecimento~; 
o Ministro Fiúza manifesta uestranheza pelo comportamento 
do Senador Suplicy, que, ao invés de apresentar o~ fu.tos à 
mesa do Congresso. preliminarmente procurou o JOrnal O 
Globo ... para alcançar objetivos não confessá_ve;isn. 

O eminente Senador Mansueto de Lavor, novo Relator
_Gerai do Qrçamento da União para 1~93, 7m entrevista ao 
Diário de Pernambuco do dia lQ deste, ass1m se expressou: 
"está convencido de que o seu a_nte:cessor, Deputado e atual 
Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza~ não cometeu qual
quer irregularidad~ na elaboração da proposta o_:çamentária 
deste ano. Por isso, afirma, que o autor das acusaçoes, Senador 
Eduardo Suplicy, deve pedir desculpas publicamente à Fiúza, 
à Comissão de Orç-amento e ao Çongressof pelo equívoco 
que cometeu". . _ _ 

Pela importância. Sr. Presidente, dos "esclarecimentos .. 
do Ministro Ricardo Fiúza ao Congresso Nacional e da entre
vista do 'Senador Mansueto ~o Jqrnat de- Perqambu~.,- peço 
que ambos sejam tr_~~scritos nos Apais _desta Casa. 

O Sr. Eduardo Supllcy- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, ouço V. EX', 
nobre Senador Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supliey - Senador Ney Maranhão:. em 
primeiro lugar, considero importante a atitude de V. Ex'. 
quando decidiu fazer tal pronunciamento, fazendo quéstão 
da minha presença; adiando de ontem para hoje o seu discurso 
e fazendo a gentileza de me avjsar previamente. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Suplícy, fiz isso 
porque tenho grande consideração por V. EX" e não poderia 
fazer o meu pronunciamento sem a sua presença. 

O Sr. Eduardo Supli<y Acho importante que V. EX" 
como Senador do Estado de Pernambuco e conhecendo muito 
bem o Sr. Deputado Ricardo .. Fidza, hoje Ministro da Ação 
Social, por ambos serem de Pernambuco, tenho procurado 
agir no sentido de esclarecer as divergências sobre a questão 
do Orçamento a pa:'tir de episódios que ocoirefam depois 
do dia 19 de dezembro último. Tive a oportunidade, Senador 
Ney Maranhão, de na própria reUnião da Comissão Mista 
de Orçamento, reconhecer e isso está registrado na ata 
daquela reunião - que houve um esforço muito grande por 
parte do Deputado Ricatdo Fiúza. Ele assumiu a relataria 
geral em circunstâncias extremamente difíceis~ logo após epi
sódios sérios que resuharam no afastamento de seu colega 
de bancada, Deputado João Alves, e, 
portanto, S. EX" assumiu a relatoria com a responsabilidade 
de examinar setenta e poucas mil emendas em um prazo relati
vamente pequeno. Reitero e avalio ser importante que o Con
gresso Nacional possa estar decidido, com base_ em critérios, 
com base na interaçãó com o Executivo, que deveria estar 
conosco dialogando a respeito de como destinar um volume 
de recursos x, entre tantos estados e municípios, havendo 
tantas demandas. havendo tantas influências dos mais diversos 
poderes políticos e econômicos; então não é tarefa fácil~ é 
das mais complexas e difíceis. Tudo isso eu reconheço e atesto 
ôesforço, inclusive a caPacidade política do Deputado RiCardo 
Fiúza em procurar dialogar com todos aqueles que estavam 
trabalhando na Comissão :Mista de Orçamento, ser de quanto 
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ele precisou se abrir para manter entendimento com todos 
os Srs. Deputados e Senadores; mas no casa específico~ dó 
que aconteceu, Senador Ney Maranhão, ,é preciso dizer ilo 
Nfinistro Ricardo Fiúza, o qu~e moveU o meu trabalho e o 
do meu gabinete não visava qualquer interesse na próxima 
eleição de São Paulo, moveu~me a defesa dQ ~tlteresse público. 
Ressalto que a questão relativa a ter O Globo publicado essa 
matéria, decorre do intereSse jornalístico daquele jornaL Vou 
esclarecer a razão. Os jornalistas de O Globo, Rodolfo Lago, 
Denise Rothemb.urg,~sabem que no me~ gabinete se trabalha 
com denodo e que utilizamos o terminal de computador ligado 
ao Prôda'sen. Todos os Senadores têJri o, mesmo privil'é$f~. 
Entretanto, nós estamos: trabalhando com muito inrereS~'f ne~, 
se assunto. Os jorrialisfas Rodolfo e Denise~ dialogan4o com 
os meus assessores e pensado na idéia. em vista áié de _alguns 
jornalistas ... (O. Sr. Pr~si<le.nte faz adonar a~ campainhas.) 

O Sr. Eduardo S.uplicy - Como o Pr~sidente está um 
pouco inipaciente... · 

O SR. NEY MARANHÃO- Mas S. E~· terá a paciência 
dejó. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. EX' 
tem dois minutos ·para conê:Juir o aparte. , · -

O SR. NEY MARANH..Í.O - Sr .. l're.<idente, faço um· 
apelo à paciência de Jô de V. Ex• e solicito que permltà
que o Senador Eduardo Suplicy conclua. 

O Sr. Eduardo Suplicy -Conde-me V. Ex• um novo 
aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro, Senador. Y. .. :Ex< 
tem fi palavra. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Obrigado. Continuando, eles 
trabalharam, por duas ou· três semanas, para detectar aquilo 
que havíamos obser~ado e que poderia ter sido efetuado: 
Foi graçaS ao trabalho dos jornalistas de O GlObo, em colabo
ração com a minha equipe de gabinete, que se diagnosticou 
que emendas novas haviam sido apresentadas. Obviamente, 
era um dever étíco para coni os jo!iialistas que a matéria 
fosse divulgada por eles em primeira mão e por isso ela não 
passou propriamente pelo controle. Fiz questão, no dia da 
rev,elação dos dados, de ir ao gabinete do D.eputado Ricardo 
Fiúza para pedir explicações, quando soube que os jornalistas 
Rodolfo Lago e Den\se Rottemberg já tinham transmitido 
ao Deputado, três dias.antes. a informação, sobre a detectaçáo 
do fato e pedido a S. Ex' as explicações. Portanto, S. EX' 
soube da matéria, três dias antes da publicação, pelos jorna
listas de O Globo e assim teria tido a oportunidade de explicar. 
Depois da publicação, logicamente fui ao gabinete do Depu
tado RiCardo Fiúza pára pedir as explicações e entreguei a 
S. E~ cópia do ofício 'que havia encamíiihado ao Presidente 
Mauro Benevides. Para mim. Senador Ney Maranhão, não 
há dúvdias de que houve a impropriedade de procedimento: 

O SR. NEY MARANHÃO - Aíé ~que não conéórdo 
com V. EX' 

O Sr. Eduardo Suplicy - Bem, se após a aprovação 
da redação final houve a apresentação de novas emendas que 
foram acrescidas entre o período da aprovação do orçamento 
e a entrega da redação final, em 7 de fevereiro, então, se 
isso não estava de acordo com o que foi aprovado na reuriião 
final, e se na reunião final da.ConiiSSJo· Mista foi aprovado 
que o Relator poderia corrigir erros formais e modificar emen~ 

das de um Parlamentar, desde que este pedisse por escrito 
o remanejament-o de verbas.,, se o que foi feitO nãO foi cxata~ 
mente ÍSSO, na" tarde do dia 19~ que é O que havia sido aprovado 
pela ComisSão, então, é só verificar, nobre Senador Ney Mara~ 
nhão. Nós poderemos até verificaf'jUntOs. Eu o ccinviOo para 
juntos conver:sarmos com cada uma das pessoas que apresen
taram essas· emendas. a ir comigo ao Prodasen para conver
sarmos com a direção e os funcionários no sentido de sabermos 
o que aconteceu. O Presidente Mauro Benevides pode perfei
tamente designar uma comissão independente de Senadores 
para, junto ao Prodasen, fazerem esse trabalho, e em questão 
de po-ucos dias ludo estará esclarecido. Assumo aqui o com~ 
promisso com V. Ex• de que. caso eu não tenha razão no 
que estou apontando, seja o primefro -a" me· pronunciar da 
_tribuna, mas caso eu tenha razão, caiba a V .. Ex~ fazer o 
mesmo: Vou dizer algo a V. Ex• que me foi dito pessoalmente 
por um Senador: não é a primeira vez que Isso ocOrre. E-m 
anos anteriore-s~ já ocorreu. Foi a primeira vez que isso foi 
detectado. DissCram~me que, em função de tCr sido deteCt3do, 
o Presidente Mauro Benevides já anunciou~medidas para que 
o caso não se repita neste e nos próximos.lmos, dizendo que 
não vai mais permitir adiamento de ·prazos. que nô diã 5 
de dezembro quer a aprovação-da mensagem final da Comis~ 
são Mista para que·, pelo menos, haja oito ou- dez dias até 
que se tenha a publicação final, a fim de que não pairem 
dúvidas sobre o que se está aprovando na redação final, medi
_das·que eu aprovo inteiramente. No mínimo, este episódio 
já está servindo para que não se repitam máis tais· coisas, 
que ocorreram em anos anteriores. Pelo menos. foi o que 
eu ouvi de Senadores responsáveis, nesta Casa. 

~" ~ . q SR. !'!EY MARANHÃO- Senádor Suplícy> ouvi. ·coin 
muita atenção o, l:!pari_e 4e' V: E~, quàndo reconhece o traba~ 
lho difícil do Relator. o Peputado Ricardo, Fiúza. N ãd discuto, 
V. Ex• e eu estamos de pleno acordo sobre vícios que havia 
na Comissão de Orçamento. Isto é patente. Agora, Senador, 
depois daquele episódío em que V. Ex• prestou um grande 
serviço ao País, quando denunciou aquele problema que só 
desmoralizava o Congresso~ aquele prob!e~a da Comissão 
de Orçamento, onde o .Congresso. reçonhecet; ~foi -d!!S.!i~uJdo 
o bephtado João Alves. . · · .. · ~ . 

p,. essa altura; Senador Supliéy, a oposição; ó seu Partido 
dev~a es.tarco~ os olhoS êriais âbertos pai-a acompanhar passo. 
a passo todos esses fatos que V. Ex~ acaba de. citar no seu 
aparte. - . ' .. c_ -

V. EX'\ da própria'tribuna, reconheceu que o seu Partido, 
para faciliíar a aprovação da redação final do orçamento votou 
contra, mas não criou problema, não obstruiu. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Como V. EX' fez agora. 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro, é o· mesmo· caso, 
eu pedi verificação ... Então, ia preJUdicar. 

Mas o Partido de V. Ext, que hoje fiscaliza o Governo, 
tem obrigação de fazer oposição construtiva e fiscalizar os 
atos errados. Tenho certeza absoluta, Senador Eduardo Supli
cy~_se o seu Partido, a maioria;pensasse_cOmo v:EX', tívesse. 
o_ Cuidado-que V. E~ tem, talvez"-riãô tiVeS-se havido essa 
discussão aqui e agora, porque o partido de V. Ex• teria que 
acompanhar passo a passo os vícios-que-estavam sendo feitos 
anteriormente e que V. Ex~ denundou. Mas nada-disso acon~
teceu. - · · - -

Então, depois do orçamento aprovado, depois da redação 
fmal, quanto tempo V. Ex~ veio pãra á tribuna denunciar 
,isso'? 
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O Sr. Eduardo SnpUcy - Só depois que pude constatar 
pelo terminal do Prodasen. . . . . 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro, Senador. Mas iSso 
que V. Ex' está dizendo não. ~ prova conclusiva._ Penso que 
tem q~e haver uma clareza muito grande nisso, porque _está 
em risCo, nobre Senador, no meu entender, a credíbilídde 
do Ministro Ricardo Fiúza. Então, está sendo criada uma 
Comissão Parlamentar de Jnquérito. V. Ex• terá a oportu~ 
nidade de, com relação a es~e_s argumentos que acaba de 
dizer no seu aparte -e que não me convencem-, transparen~ 
temente, como esperado por V. EX', na Comissão Parlamentar 
de Inquérito, provar isso. Uma coisa.Y. EJt' tem que reconhe
cer: numa Comissão de Orçamento que vem há vários ·anos 
nessa situação, ou sejat não dando uma _boa imagem ao~ Con~ 
gresso Nacioqal, o Deputado RiCãrdó Fiúza:·p-ega uma comis
são_ n_o_ meio do caminho, no fim do ano... V. EX' mesmo 
acaba de citar milhares e mj!hares de emenda,1 .... Então, pode 
acontecer algum erro. Claro O eX~ Deputado não é um compu
tador, apenas tet\tou consertar um erro que já vinha há anos 
- como ocorreu com a Previdência que foi furt:ida por 30 
.anos. Só agora foi descoberto, e os bandidos. os de "colarinho 
, branco;-., estão na cadeia. - . . . . . , , 

Temos de reconhecer a qualidade e a luta que o Députado 
e Ministro Ricardo_ Fiúza télte. o patfioliSrilO ·de enfrentar 
e assumir a responsabilidade em ser o Relator da Çóm\SSi!o . 
de OrÇamentoS para solucionar esse problema~- não· digo ~r'"' 
feito. IDaS -para dar umã sOlução mais ou menos para que· 
agora as coisas_ comecem a e11trar o.os_trilhos. -

V. EX" deve reconhecer essa qualidade e a responsabi
lidade que o Deputado Rie8fdo Fiúza teve ao enfreritar Urila 
situação dessa natureza. - . ,- - - . b ~ 

Portanto, Senador Eduardo Suplicy, estou çle~endendo 
o meu arriigõ. O Deputado Ricardo Fiúza_. pela posição que 
ocupoU,' a -resporisabilidade que tomou em seus ombrQs e 
agora esiá pagando esse ónus. · . · . . . c 

Vou dar um exemplo a V. EX': não· tive o<asiãó de. di~~r 
ao Senador Pedro Simon quando falou hoje da tribuna. Foi 
denunciado um diretor ao presidente do Incra sob a acusação 
de que havia assinadQ um projeto do qual se beneficiaria: 
Mentira, mentirat Senador. Esse homem está sendo hoje pre- _ 
judicado na sua honorabilidade, !'Ó por uma notícia ·da impren
sa~ esse homem for àfaStãdo 1 mas foi afaStado inj~tam.etite. _ 
É duro, Senador, o sujeito tér a vid~ pública limpa. Esse 
problema do Incra) Senador, tem uma série de documentos. 
tem uma série de processos para, no final, dar uma solução 
a um tipo de desapropriação ou outra Coisa quálquer, e esse~ 
bomem foi atacado dessa maneira. " 

Então, coloco-me no lugar do Deputado Ricardo l'iúza 
e .sinto a mesma revol!.a que S. EX" está sentilldo. Podemos 
até errar, mas V. Ex• tem que reconhecer que o De:"put:ldo 
Ricardo FiúZa colocou nos seus ombros um pe:ro muito grande 
para limpar essa mancha, para -cumprir a exigência da opinião 
pública em relação ao Congresso. S. EX" assumiu essa respon
sabilidade, então, temos que reconhecer essas suas qUalidades. 

O Sr. EduardnSupllcy -.Nobre Senador Ney Mar~nhi<l, 
reconheço qualidades extraordinárias no Deputado Ricardo 
Fiúza, que foi meu coritemporâneo quando fUi Deputado Fe
deral~ portanto, já o conhecia. Sei corno S. Extrcom muita 
garra, procurava defender o governo, por exemplo, quando 
era da Arena e tínhamos corno Ministro do Planejamento 
o Sr. Antonio Delfim Netto. Na época. procurei averiguar 
_problemas relativos a questões de endividamento externo, 

a forma como eram obtidos recursos externos, e, nas questões 
rela~v~ ao_ Rela~Qtió .Sarai v~. foi exatamente o Deputado 
Ricardo Fiúza quem, certa vez. obteve do Diretor do.Credit 
Commerciale de France wn depoimento onde dizia que não 
houvera ele, ao contrário do que dizia o depoimento do Coro-
nel Saraiva, pago -comissão ao ex-Enibaixador, e foi o Depu· 
tado Ricardo Fiúza ·que surgiu com aquele documento. 

Lembro-me desse episódio marcante, porque eu era uma 
das pessoas que estava averiguando aquela questão, Sei da 
franqueza com que ele fala com as pessoas, muitas vezes de 
forma aberta, utilizando palavras que poderiam assustar as 
pessoas se não se conhecesse bem o seu estilo, a s-ua forma 
de ser. Sei perfeitamente o peso de se traball!.ar eom 72 mil 
em~das, sob a ·influência forte de Senadores e Deputados 
aqui no Congresso. - ~ - · · · 

Não apontei? no procedimento que avalio inadequado1 

qualquer má fé, qualquer ato que não fosse interesse público. 

O SR. NEY MARANHÃO -A imprensa deu outra inter
pretação. Senador, 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. EX" pode averiguar em 
-qualquer das minhas palavras que não houve. nesse episódio, 
·proeerumento nesse_ sentido. No episódio que envoJveu o jet 
sld, disse-lhe que na minha opinião deveria ser devolvido 
para que não houvesse dúvida sobre o procedimento no i.nte
resse~úblico -aliás, eJe não devolveu ainda. 

O SR. NEY MAR4NHÃO- Senador, aconselhei o De
putado a não devolver, porque se assim procedesse, no meu 
entender, estaria reconhecendo o presente recebido do amigo, 
como se_ fosse para comprá-lo. E não foi isso_ que aconteceu, 
Se fosse co_migo, não devolveria e tampouco aceitaria, de 
maneira alguma. ser prejudicado na minha honorabilidade. 

. Se necessário, até sairia do ministério, pol"que umaamiza~ 
de. não troco por nada) principalmente porque o que ele rece
beu.é uma porcaria, de um amigo de mui~os_ anos, antes mesmo 
de ele ser Ministro de Estado ou Deputado Federal. Portanto, 
amízade não se troca+ e disse isso a ele .. Se devolvesse ou 
en~gasse essa porcaria para uma sociedade de caridade~ real
mente estaria passando um recibo de que era essa a int~nção 
e não era isso. Esse é o meu ponto de vista, e disse isso. 
a ele. 

O Sr. Eduardo SupUcy - Vejo que V. Ex• teve maior 
poder de influência do que o próprio Presidente da Repúblíca 
e o Ministro Bornhausen, que recomendavam que devolvesse. 

. _O. SR-.NEY ~iARAN:HÃO - Também disse .a ele, Sena-. 
dqr Eduardo _Suplicy, que o Presidente d~ República não ia 
lhe dar esse conselho. Conheço muito bem o Presidente da 
República~ muito mais do que o Ministro Ricardo Fiúia. "Às 
vezes digo coisas que Sua Excelência não gosta, porque tam
bém tenho autoridade para falar~ porque nao tenho inspe:tor 
4e quartel neste Govei'nó. Digo coísas que ele não ·gostar, 
mas é porque Sua Excelência sabe que o_defendo com con
vicção. 

Disse ao MinistrO Ricardo Fiúza- que O Presidente da 
República não tinha dito tal coisa a ele. porque conheço o 
Presidente. Outras pessoas podem ter dado conselhos, porque 
conselho é como rapé, toma quem quer. O meu conselho 
foí -dentro dessa linha, porque se tivesse devolvido, ou se 
tivesse dado para uma instituição de caridade, estaria passando 
recibo de que queriam comprá~lo, e um amigo, uril amlgo 
mesmo~ não cmnpra o outro, de jeíto nenhum, cabra safado 
sim; a esse damos o troco~ com juros e correção. 
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Portanto, Senador, com essa atitude de reconhecer as 
qualidades do Deputado Ricardo Fiúza, tenho certeza de que. 
ao final, V. Ex• estarã, de boa-fé, prestando um serviço à 
Nação.· 

O Sr. Eduardo Supllcy- Então, vamos -esclarecer o que 
significa de boa-fé: significa determinar. que o Prodasen faça 
o levantamento. 

O SR. NEY MARANHÃO - Claro. A'Cmnissão Parla
mentar de Inquérito vai decidir quem teni Ou-não razão. 

O Sr. Eduardo Supllcy- Sim. Mas na Câmara dos Depu
tados, o PFL e outro partido - acho que 9 PDS- ainda 
não indicaram. 

O SR. NEY MARANHÃO - Mas vão. assinar, porque 
quem não deve, não teme. Portanto~ vão assinar. 

O Sr .. - Eduardo SUpliCy - E como-estão 'demorando, 
podemos. em poucos dias~ saber e dirimir essa dúvida inteira~ 
mente. Ressalto que disse: "Pode ter sido até de boa,.fê que 
o Ministro Ricardo Fiúza, querendo atender a todos as demanN 
das parlamentares, tenha acrescentado emendas". Pode ter 
sido até de boa-fé que o General Homem de Carvalho tenha 
mencionado que, do dia 17 para cf dia '19 - ele não sabe 
bem quando - cortaram-se 5% das despesas dos miriistérios 
militares. Quer dizer, para acrescentar~se de um lado, tira-se 
de outro. Então, por que não se averiguar isso? ·-

0 SR. NEY MARANHÃO -· Sel1ádor, vamos ter essa 
oportunidade, e se não se formar uma CPI, vamos pensar 
em outra maneira de se averiguar issd:·com a-fOrmação da 
CPI, tenho certeza de que. ao final, a verdade surgirá. 

Senador, com o respeito que tenho por V. EX' e a amizàde 
que tenho ao Deputado Ricardo Fiúza; que sáo ~dois homens 
públicos necessários aO" País e à democracia; qílem sabe não 
serei o embaixador do entendimento· e consiga pôr um fim 
a ess-e mal ~entendido entre o ''Fiuzão u, comO" chamo o meu 
amigo Ricardo Fíúza. e V. E,.~s 

Acredito que as vencedoras serã'o a democracia e a ver
dade. 

Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Eduardo Supllcy - Espero que tudo seja escla
recido. 

O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, quero pedir 
desculpas a V. EX' pela paciência de Jó que reve no momento 
desse debate com o Senador Suplícy ,. 

Eu gostaria de pedir a transcrição da entre\·ista do Sena
dor Mansueto de Lavor e dos documentos que o Ministro 
Fiúza entregou a·o.Presídente do COngre-sSo Nacional. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente:· · 

DOCUMENTOS A QUE S.E. REFERE O SR~ 
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

MANSUETO: FIÚZA NÃO TEM CULPA 

E afirma que Suplicy deve fazer uma retrataçio 

Jorge Wamburg 
Brasnia (Sucursal)- O novo relator-geral do Orçamento 

da União para 1993, Senador Mansueto de Lavor, do PMDB 
de Pernambuco~ ·está convencido de que o seu antecessor~ 
deputado e atual Ministro da Ação Social, Ricardo Fiúza, 
(PFL- PE), não cometeu qualquer irregularidade na elabo
ração da proposta orçamentária deste ano. Por isso, afirma 
que o autor das acusações, Senador Eduardo Suplicy (PT 

- SP), deve pedir desculpa publicamente a Fiúza, à Comissão 
de Orçamento e ao Congresso~ pelo equívoco (j_ue cometeu. 

. Após analisar as explieaçõei> ·apresentadas ao presidente 
do Congresso Nacionál, Senador Mauro Benevides (PMDB 
-=CE), pelo ministro Ricardo Fiúia, contestando as denúnciaS 
de que teria introduzido 65. novas emendas ao projeto depois 
de sua aprovação finai do plenário, o· Senador Mansueto de 
Lavor disse que não apenas ele, mas ~'a maioria dos senadores~· 
considerou convincentes os argumentos e acha que Suplicf 
não tem mai-s o direito de exigir nada, ''pois se não está satis
feito, cabe· lhe apresentar provas das acusações que faz". 

Relatório aberto - Já no ano passado, o Senador Man
sueto de Lavor era um dos representantes de Pernambuco· 
nà Comissão Mista do Orçamento do Congresso, formada 
por deputados e senadores. Conhecedor profundo da meeã
nica de discussão e votação do projeto orçamentário que-O 
Governo encaminha anualmente ao Congresso/ o Senador 
do PMDB participou diretamente desse trabalho ao lado de 
Ricfifdo Fiúza e do próprio s-upHcy, e confirma as informações, 
que o ministro- encaminhou ao Senador Mauro Benevides. 
E eslarece o que ocorreu. 

-_As acusações de Suplit:y $-~~~~~~ian:t, como_ afirt!ta _Fiú
za~ num reiatóiiO ou esboço dele submetido à Comissão de 
Orçamento no dia_17_de_ de_zembro, enquanto que a votação 
final.só oco_rreuna madrugada_do dia. 19. E nessa votação 
final, as emendas ou destaques a que se refere Suplicy já 
havíam sido incluídas no projeto. Assim, Suplicy e os depu
tados do PT que agora fazem as denúncias (Eduardo Jorge 
e Jaques Wagner) poderiam protestar só contra a concentração 
de emendas em determinados parlamentares. Mas não o fize
ram porque o relatório foi elaborado em aberto e o PT tinha 
rePresentantes na comissão. A abertura permitiu que àS vézeS 
os debates fossem feitoS sem a presença do Relator-Geral. 
Por isso~ a assessoria do Senador Eduardo Suplicy está cóme
ttndo um equívoco lamentável, pois se baseou em dados que 
não re·presentam a matéria votada pela comissão no_ dia 19 
e pelo Congresso no dia 20 de dezembro -, disse. 

O Sienádor Marisueto de Lávof· confirma 3s deClaraÇões 
do ministro Ricardo Fiúza a respeito- dO qüe se passOu nos 
dias fi}" é '2() dé dezembro, durante a votação do relatório 
final do orçamentO. Já" era madrugada do dia 19 e resta:vam 
24 horas para que o trabalhO foSse enceirado~ pois o Presidente 
Mauro Benevides já prorrogara as ath1dades do Congresso 
por cinco dias e era impossível abrir nove prazo-. de-vido ao 
Nátal. 

Senhor Presidente: 
--- : ~~ra <?S: fins de direito apresento a V. Ex• as explicações 

a ~,e,gu~r, ~propósito do expediente encaminhado pelos Senho
res Senador Eduardo Suplicy e Deputado Eduardo Jorge, 
apontando supostas irregularidades na redação final da Lei 
Orçameqtária para o exercício de.1992. . 

Preliminarmente. cumpre ressaltar que o citado docu
mento está baseado em premissas absolutamente faisas. 

A primeira refere-se ao âmbito da delegação concedida 
pela Comissão Mista de Orçamento ao Relator-Geral, na reu
nião de votação finai. iniciada no-dia 17-12.-91. Já no início 
da discussão do Parecer Final .. manifestei a míhha preocupação 
com o tempo limitadíssimo, para apreciação da matériaT a 
ensejar futuras alegações de má fé, como esta que estamQs 
analisando, essencialmente, idéntica às que ocorreram em 
anos anteriores. Disse naquela ocasião, profeticamente: 
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"Devo ressaltar, para amanhã não haver maledi· 
Wncias, que esse trabalho não foi conferido porque 
não houve tempo. Ele poderá ser modificado somente 
se houver erro m~t_erial e se for ccymy.nicado à Comissão 
qua1 o erro. No final já pegamos doi.s erros/' 

OCOrre, Senhor Presidente, que a ~eunião teye o seu 
início no dia 17 de dezembro de 1991, mas o processo de 
votação só foi-enterrado, na ComiSsáQ, na·qtadrugada de 
19-12-91. Foram apresentados inúmeros destaques, que se 
fossem colocados em votação não llp_et}as consumiriam um 
tempo imprevisíVel para a conclusão dos trabalho_s na Comis
sãot como retardariam a votação da mat~ria no plen_árí9 do 
CongreSso Nacional, fato que era motiVo de preocupação d~ 
V. Ex~-e de muitos'outros parlamentares, que se manifestaram 
naquela reunião. . ~ 

Sendo inteiramente. iinpóSSível votar, ao !on.go do tempo 
disponível, mais de 1.200 de$.taques, bu!;COu-"Se uma fórmula 
que permitisse _concluir: 9 trabalho_ ~a .. Comi~q, se~ cer~a
mento do direitO inalienáveld.o Parlame~ta.r de _aJoçªr r~cursos 
para aqueles projetos que cofisiderasse prioritários. O' assunto 
foi discutido pelos representantes designados pelos Partidos, 
S<;m a partidpação do_ Rélator·Geral, o que significa dizer 
que a este caberia a·penãs ctímpfi.f M determinações da Co-. 
nrissao. , __ : ---·-'"'" -· -~--. 

A decis3.0 -das lidéranças_ foj ~ .s~~inte; _ _ . . 
Todos os autores d~.D(.}staciue tetiratiarn o·s'séctls re-quetF 

mentos~ ficando.o Relator~Geral autorizado a proceder a três 
tipos de alteração: . 

1) oorreção do que considerasse erros materiais; 
2) desdobramento qo val,or _<:la J3.menda aprovada por 

outros do mestp.Q,.®tt;J:r, .s~rnpre J1 requerimento deste-.. sem· 
aumento do va(or JQ\al já aprovado para aquele Parlamentar; 

· 3) acolhimento de .Des~aque_s, desde que considerasse 
possível o remanejamento de recursos, sem prejuíZo dos a-s-
pectos técnicos.. · . _ _ _ 

Os tennos e limites da delegação re-qebida podem ser 
confirmados tanto pela Mesa da CQmíss.ão, como pelos ifite~ 
grantes daquele Colégio de Líderes e pelas notas taquigráficas 
da reuniã.o de 19·1Z·9). . . - • -- ·.- · · _ .. 

Es~a delegação ocofre_u _na reuilHio. ~~ v,o_tação ~o ~a, 
19-12-91 e não na do dia 17·12·91~ como erradam~nte,afhmam 
os Sen_bóres SenadÓr Suplicy e úepútado j:ld~ard_o Jorge. 

-A propósito'1 gOstaria de transcrev-er partes da manífes~ 
tação do Senhor Senador E9uardo Suplicy na referida reuniãó, 
para demonstrar1 de forma clara e meridianat que s: Ex• parti~ 
cipou de todo o processo que ora recrimina de forma. tá<> 
contundente que nos permfte considerãr ·como um· equívoco 
de sua diligente assessoria. pois se" assim n~9 fosse.! ~r_ia 
S. Ex• procedendo de forma incompatível com os mais_ come. 
sinhos prindPíOs~Oa ética ê da lealdade e, por que não dizer, 
da própria honestidade, que a todos cabe. preservar: 

"Sr. Senador Ec!uardo SJiplicy Senhor Presi-
dente Senhor Relator, Srs. Deputados e Srs .. Senado-
res. gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que oonsi~ 
clero extremamente louváv~l o empenho do Sr:._Relator. 
no sentido de procurar realizar um trabalho, o mais 
aberto e transparente possível. segundo_ suas próprias 
palavras. Inclusive, S. Ex~ em seurelarório propõe pro-
cedimentos e critérios, os mais abertos, adequadOS1 

racionais, no sentido de procurar democratízar o prow 
cesso de definição de v.etbas, segundo as possibilidades 
de cada Parlamentar deste País ... " 

Mais adiante: 

" ... é:inretanto por razões que se faz necessário_ 
• 'explicar, ·if s'ei'ia- importante que o Relator Deputado 

Ricardo Fiuzá nos explicasse agora, há parlamentares 
·com gigantesco poder de definir dotações orça.men 
tárias_. o têto que antes se Jrijagínavã que era de 500 
milhões de cruzeiros fOi grandemente ultrapassadg, in~ 
clusive na área do MiniS(éJtO d.a.Ação Sq<;iaJ. Por exem· 
pio, ao próprio Relator-Geral sei que S. Ex• tem 
_raZões para ptocúrar coordenar todas as possíveis oon~ 
tiãdições~ 'Ciitéríos etc, ._..- riô'CâsO dQ.MinistériÔ da 
Ação Social, 'cbúbe 28 bilhões e 700 milhões. 

Concluindo, Senhor Presidente, seria muito im~ 
. portante __ que nos pudéssemos· aproximar ao máximo 

de critérios 1 como sempre mencionou o Relator-Gerai) 
os mais transparentes possíveis. critérioS qUe possam 
ser explicados a cada um dos· Se Dadores e Deputados. 

· Já que n~Q f<}( Possível neste ano, que_ no próximo, 
po máximo: Seja dado um_ passo na dir:eção da r~comen~ 
'ilação do pr6prio Relator-Geral, Deputado Ricárdo 
Fíuza... - , -

Qu.erõ"salientar que o Relator--Geral procurOu ser 
sensível às ffivindicações, pelo, menos ás de- diversas 
-~gíões do-~a~. E~ p:r:úp~~ s,o~ _test_e~_unba das ~mpor .. 
_tantf?S rei;J~}\d,içações da Pre~~i~ d~ São Paulo_, por 
exemplo, de 5 bilhões de eruzei_ros para a oomprã ·de 

.. ~,"ônibus. Isso foi devidamente eonsídcrado em emenda "por -ele apresentada." --

Respondendo na ocasião ao· refériclo Sen~dÔr SUPiíéy, 
afirmei: - - - - - -

<>Acho que o Senador ~.du~tdo Suplicy fez muito 
bem em levantar essa ·questão.~ Esse é Um ponto que 
_sempre tem sido foco de questõeS-da Comissão, muitas 
v_ezes 1eva~do a um_ entendimento distorcjdo. É preciso 
que se esclareça. Em primeiro lugar quero dízer à Co
missão que nas emendas do Re,lator~Geral há somente 
uma emenda do Relator (de seu interesse) de 50 mi
lhões de cruzeiros, para a Sociedade de Proteção à 
Maternidade e à Infância de Buique, Município de Per
nambuco, que tem um hospital coro trinta ou quarenta 

-anos de existl:ncia. Em todos os orçamentos anteriores 
eu ajudei. . • . 

Nas eMendas de Relator será retlrada qualquer 
--e~rrda pessoal do Relator Deputado Ricardo Fiuza, 
Gostaria de deixar bem claro à ComisSão que todas 
as emendas que o Relator-Ger(!IJeve que juntar e com
patibiJizar; atendendo aos pleit"os de última hora~ neste
Relatório,· tOdas saem como emendas do Relator-Gew 
ral. Posso assegurar a V, Ex~ qUe em todâs as emendas 
citadas tenho apenas uma de 50 milhões de cruzeiros. 
Adotei um critério que a Comissão poderá modificar 
a qualquer momento. D<;vo afirmar ao Sen.O;ldor Eduar~ 
rlo Suplicy, mais uma vez, e a. tqdos os companheiros 
da Comissão. que acredito que haja, neste Relatório~ 
muitos erros materiais e,- seguramérite; ae·ve ·naVer ãl
guns equívtlcos. FicO_ ·gratíSsirrio quandO eti tiver que 
corrigir um defeitp, se a ComissãO detectar." · 

~PQrtante destaCar que isso-·QcOrreu na- teuOi~o do. 
dia 19-12-91. 

Embora não caiba nessa ·oportunidade transcrever toda 
a reunião, permito~me destacar ainda a manifestação do Sr. 
Deputado Flávió Palmier da Veiga: 
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"Deputado Flávio Palmier da Veiga: A minha pro· 
posta é a seguinte: tendo em vista o adiantado da hora 
e considerando as concessões oferecidas pelo Relator
Geral para atender às diversas demandas de Parlamen
tares da ComisSão de Orçamento, <:Onsiderando tam
bém que já o Deputado José Geraldo solucionou, pela 
sua proposta- se aprovada- a maioria dos destaques 
.apresentados e tendo em vista principalmente que o 
Relator-Geral foi um bomem aberto, a<:essível - ele 
ouviu todos os partidos, f"JCou acima das Ideologias e 
ainda está oferecendo condições de melhorar o atendi
mento dos DEputados- oferecemos um crédito de oon
f"Jauça ao Relator: aprovaremos em bloco todos esses 
destaques, para que o Relator-Geral, dialogando com 
os Deputados interessados, possa, amanhã~ até o meio 
dia, resolver esse problema. (palmas). Esta é a minha 
sugestão. Os destacados até o momerito seriam apro~ 
vados em bloco." . ~ , . 

Na oportunidade tive a feliz cautela, quase a premonição, 
de responder conforme as Notas Taquigráficas: 

"Se. Presidente, eu agradeço a fnariifestaÇãO do 
Deputado F1ávi0- Palmier da Veiga, mas creiO qu·e S. 
Ex> transfere uma responsabilidade exagerada para 
mim 1 que não a quero porque alrianhã vão dizer que 
eu modifiquei coisas. Agradeço a S. EX' mas não aceilô 
essa responsabilidade. Fico gratíssimo, riuúfãfuaithã 
a maledicência, o interesse contrariado vai levantar sus .. 
peições sobre o nosso relatório ... Agradeço ao Depu
tado Flávio Palmier da Veiga, mas já ouvi muitasínale
dicências, inclusive hoje. Não. aceito o arbU.rW, porque 
depois vou pagar um preço caro. Por mais esforço que 
eu tenha que fazer eu o farei com seriedade. Obrigado 
V. Ex'." 

Veja V. Ex• que, de certa forma, eu já esperava que 
um process_o difamatório pudesse ocorrer posteriormente, por 
interesse contrariado e imediatamente após a votáção da maté
ria, mas não quase seis meses depois e por razões eleitoreiras 
, como para a campanha municipal à prefeitura paulistana. 
Creio mesmo que o dito Senador candidato teria bandeiras 
mais nobres para a procura de votos~ sem necessitar atingir 
gratuitamente a honra de seus pares e da própria instituíção
que deveria honrar por pertencer a ela. 

E também da reunião do dia 19-12-91 a seguinte manifes
tação do Deputado Eduardo Jorge, hoje Líder do PT e signa· 
tário do documento ora analisado: 

"Deputado Eduardo Jorge Então é importante 
saber que ainda estamos trabalhando com material pre~ 
cário, que correções serão necessárhis. Hoje de manhã 
tentamos ver se era possível fazer uma análise até no 
micro, mas n{o era possível. Provavelmente vai~se oon~ 
tinuar analisando, discutindo e descobrindo erros até 
no ano que vem. H 

Pela importância que tem para esteS esclarecimentos. não 
podemos deixar·de registrar o momento em que, pela palavra 
do Deputado Paulo Hartung, foi feita a proposta dos partidos 
para o procedimento a ser adotado na conclusão da elaboração 
orçamentária. Estávamos já no dia 19-12-91. 

"Deputado Paulo Hartung Senhor Presidente, 
sem prejulzo das inwriçóes e usando o tempo cedido 
pelo Senador Valmir Canipelo, queria apresentar uma 

proposta que não é minha. mas do conjunto dos parti
dos políticos que tém assento nesta Comissão. Eviden~ 
temente que essa proposta deve ser apreciada por todos 
os colegas da Comissão e só ir â freme, adiante, se 
houver concordância. São quase três e meia da manhâ 
e peJo que nos foi informado, temos seiscentos desta~ 
ques registrados na Mesa. A mesa corrige que são 
1.240. Por ÍSSQ precisamOs dar racionalidade a esse 
processo. Os ct>mpianbeiros separaram os destaques re
lativos ao texto e propuseram um ãcordo ao Relator+ 
sobre o qual o Relator pode agora se posiciOnar, no 
senti~ ~~~ .. suprimir o .i~ciso I1 do ·an.3·\ que trata 
espectftcamente de adequar a execução da despesa~ 
suprimir a letra c do inciso r do arr. 8\'<. Sendo aceitas 
essas três modíficaçõês-na-h~i. a PropOsta-é no sentido 
de que os destaques~ que estão sendo submetidos à 
Mesa, sejam transformados em indicação ao Relator 
e que amanhã às 9h quando for aberta a sessão o Rela
tor peça um prazo pelo menos até as 16 horas ao presi
dente do Congresso a fim de consolidar o processo 
e apresentar um trabalho final em plenárío. Isso dá 
racionalidade ao processo, tnohta um calendário e nos 
permite chegar ao final do traba}ho_ quasf! eia1.1stivo 
que esta COmisSão- fez. -Digo iSsO não em noffici p!-ój>rio, 
mas em nome de um conjunto de partidos políticos 
que tenta ItiOntar uma <elSt~ut~ra_ pata- que· possamos 
terminar_ ~sse trabalho." 

Logo, Senhor Presidente, é inteiramente equivOcada a 
menção apenas aos debates realizados em 17-12-91. Data em 
que apresentei o Parecer Final, posto que a:s decisões sobre 
o processo de votação foram adotadas na reunião iniciada 
aos 33 minutos do dia 19-12-91. 

P?r isso, é f~t.sOt in~eiramente falso, querer CO'Q$iderar 
uma hstagem enutida em 17-12 como votação final do Con
gresso Nacional sôbre orçãrnento; pelas razões_seguintes: 

1) a listagem, apresentada com o Parecer, estava sujeita 
a _correções de e~rros materiais, como declarei nªquela oportu~ 
rudade. Tanto 1sto era verdadeiro que no dia 18-12, antes 
de iniciada a votação, foi distribufda uma outra listagem, dis~ 
ponível na C~_O, já .:entendo várias oorreções; 

. 2) as listagens. tanto a de 17-12, quanto a de 18·12, foram 
enuudas anteS da votação na CMO, por isso não iiioorporam 
nenhuma das providências decorrentes da delegação ·a mim 
conferida e dos Deputados apresentados. 

Não se pode, portanto, classificar qualqUer afteração pOS
teri?~ -:: ~trítamellte. den_t_ro dos limites estabelecidos peJa 
Comxssao - como sendo fraude, adulteração, erro ou qual
quer outro termo) inclusive porque tudo foi feito com absolUta 
transparência e ~m o acompanhamento de todo que deseja
ram fazê-Jo,_ nas dependências do Prodasen. 

.Nunca é demais- reafirmar que considerar aquela listagem 
no dta 17~12~91 como resultado fína1 da votação é, no mínimo, 
inexplicável; precípitaçáo, prlncipalffienie em -se· tratando de 
pess?as que estiveram presentes ao processti. ·como poôeriam 
conruderá-Ia vot~ção finai. se aque~a listagem foi modificada 
pela própria Comissão que só concluiu o seu trabalho na ma
drugada do dia 19-12-91 e, assim mesmo, atrlbuindo ao Rela
tor o encargo de proceder a novas -alterações. inclusive pelo 
~olhirnento de até 1.240 destaques, já que o prazo para rece
bunento dos destaques foi estendido para até o final daquela 
reunião de 19-12-91? · 
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A segunda premissa, a exemplo da primeira, também, 
é iilteiramente falsa ao considerar aquela listagem. do dia 
17-12-91, como redação final. · · 

Na realidade, o resultado da votação em Plenário está 
consubstanciando na redaçâo final, publicada pela Mesa do 
Congresso Nacional, conforme Diári-o do Congresso Nacional, 
e amplamente divulgada. Esse é documento oficial da votação, 
o documento que há de ser comparado com o orçamento 
afinal sancionado. Qualquer outro~ para tal efeito, é um nàda 
jurídico. 

Senhor Presidente, fiiemos um esforço hercúleo para 
apresentar ao Plenário do Congresso"O trabalho final, já con
tendo ascorreç6est na sessão do: próprio dia 19-12-91, à noite, 
o-que permitiu inclusive a votaÇão da Redação Final, conforme 
consta da Ata publicada no Diário do Congresso. 

Por esta razão, apresento anexa_ comparação da redação 
final com a Lei de Meios, como deveriam ter feito'os sii;natá
rios da pseudo-denúncia -·se quisessem ser levados a sédo 
-, indicando inclusive o número da Emenda~ classificação 
do projeto, página da redação final, valor da emenda e valor 
descrito na lei. 

Assim, pode verificar V. E r que todas as_ emendas ques
tionadas foram aprovadas no Plenário e, por· isio. 'êohstâm 
da redaçâo final, o que torna absolutamente improcedente 
airresponsáVelacusação. _ , _" ,__ =--

Quanto à nãO~corilpOsiÇão da ComiSsão de Acompanha~ 
mento, a que se referem os Senhores Senadot Eduardo Suplicy 

e Deputado Eduardo Jorge, devo considerar como um reco
nhecimento, de ambos, da sua própria omissão~ eis que 
afirmo sem _re~eio _de contestação- q_ue houve ~otal acompa~ 
nhamento dos trabalhos desenvolvidos no Prodasen, tanto 
pelos representantes dos partidos como de parte dos parlamen~ 
tares que foram àquele órgão técnico, os-quais puderam con&
tatai* a transparênCia e a lisura das nossas atividades. O não-e
xercício de um direito _não pode seralegad4? como cerceamento 
de fazê-lo~ a não ser quando se deseja agir de má fé, c:orrio 
lamentavelmente o fizfirãm Utilizando documento sabidamen
te sem valor, para ofender. os autores desta pseudo-denúncia, 
a dignidade dessa Casa e denegrir à honra alheia. 

Finalmente, desejo manifestar a minha estranheza pelo 
comportamento do referido Senador. que. ao invés de apre
sentar os fatos à Mesa do Çongresso. preliminarmente· procu
rou o jornal O Globo, numa demonstração inequívoca de que. 
em verdade, buscava as luzes da ribalta, através de procedi
mento sem grandeza, simples jogada polftico-eJeitoreira de 
quem não se peja de pretextar a defesa do interesse público 
e da imagem do Congresso Nacional, para alcançar objetivos 
não confessáveis. " 

Esses, Senhor Presidente, são os esclarecimentos que julM 
guei necessário prestar, e-m respeito à sociedade e em especial 
a ~ssa Casa. 

_, _. ,_N~ oportunidade renovo os meus protestos de elevada 
estima e distinta cOnsideração. - Ricardo Fiuza, Ministro 
da Ação Social. 
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DuranÉe o discurso do Sr. _Ney A1aranhiio o Sr. _Mauro 
Benevides, Presidente, de-ixa a cadelia da presidtncia, 
que é owpada pelo Sr. Rachid SGldçmha Derzi~ 31 Secre
tário. 

O SR. PI!.ESmENTE (Rachid Saldanha Derzi) Con-
cedo a palavra ao nobre Senador Garlbaldi Alves Filho. (Pau-
sa.) . 

Concedo a palavra ao nobre Senàdor Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o .se
guinte discurso) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, não é mihha 
intenção ocupar a tnõuna por um tempo iãO iongo, principa~ 
mente porque a Casa se enContra novamente :repleta de "Sena·. 
dores azuis'~. E discursar a esses Senadores é quase um ato 
de espiritualidade. A minha intenção é: de que as palavras, 
que irei profêrír. sejam·ouvidas pelo maiOr número de pessoas, 
mas tenho a certeza de que, nos gabinetes e mravés~do s_istema_ 
eletrónico da Casat alguma coisa se há de oUvír. 

Sr. Presidente. quero, antes de entrai no assunto.que · 
me trouxe à tribuna~ congratular-me com a J!lleição do nosso 
Presidente da Casa, Seiiãâor Mauro BeneVíd.e·s, )?ara a·Ãcad~ 
mia de Letras do Estado do Ceará, fato éSte que enobrece 
o próprio Senado e destaca de forma justa e gràndioloqüente 
as qualidades intelectuais do nosso companheiro, que, através 
do vernáculo e da sua inteligência- callde_nte~ t~m nos dado 
demonstrações sobejas <lo quanto é merecida a escolha dos 
acadêmicos cearensf!S. Sefido eu da Acadeniia de Letras de 
Brasília~ quero me regoZijar -por essé eVióto e apresentâr 
a Mauro Benevides, em meu nome e - creio - em nome 
de todos que o admiram e estimam, uril abraço de sinceros 
parabéns. . 

Sr. Presidente, fui inipulsionado a vir à tí:ibúna do Senado 
quando vi há dias uma cena em televisão. A tC1evísão, hoje 
em dia, é o veículo maior da comunicação, .etn que as pessoas 
se encontram numa espécie de denominador comum para coJi~ 
gir fatos, saber de eventos e acontecidos, .. tU:tfinal, ter uma 
idéia do mundo e do País onde estamõs.- --- - · 

. Sr, Preside~te, a publicidade em todos os ór~ãos de comu
mcação a respett<? do chamado RI0~92, que anteriormente 
se chamava EC0-92, tem sido grande e intensa. Já se nota 
que a económia deste evento se derrama para que ele seja 
atentado por todas as instituições e pelos pafses do mundo 
inteiro e para que ·convirjam para é:le as atenÇões de todas 
as pessoas. E a expectativa em que ficamOs, -àqueles que ·eSpe~ 
ram esse acontecimento no Rio de Janeir01 venha a se tomar 
algut?'a coisa de :narcante e histórico, é que haja uma predomi
nâncta na manetra pela qual será executado. na forma pela 
qual será conduzido e que dave ser exatamente a de justiça, 
de equilíbrio~ de exposição, certa e condizente com aquilo 
que aguardamos e desejamos. Vi, entretanto, comQ disse, 
na televisão. antecipando já algo do que eserá feito no RI0-92, 
uma dança de uma bailarino brasileiro enfocando a Amazónia. 
Nessa dança, com cenário que~ pOr certo, -será o mesmo da 
Rio-92, que signifi-Cava um deserto que procurava mostrar 
a terra c.alcinada e ensolarada, abandonada pelos homens e 
sofrida por natureza. Abandonada depois de de>truída, depois 
de ter aquiJo que ali vicejava. ou seja, as-árVores, a vegetação; 
completamente destruída pela sanha e pela falta de Consciência 
de parte dos depredadores. . . . 

Ora1 Sr •' Presidente, apresentavam eleS um deserto:1 di* 
zendo que seria a Amazónia, apresentavam aqUilo como um 
foro de verdade, que será depois mostrado e exibido no 

RI0-92. Como se fosse algo acontecido, um fato que se hou
vesse pratlcado na extrema região ·do None, 

Sr. Presidente, a Floresta Amazónica, se em todo o curso 
das devastações que ali· tem acOntecido r a Floresta prOpria
mente dita, tiver 5% de destruição será muito, porque, de 
fato, ninguém tem Interesse em destruir a Amazônia. E a 
parte florestada é suficientemente luxuriante para que tão 
logo despareça um pedaço I já no dia seguinte comecem a 
brotar o verde e a vida que são peculiares àquelas áreas. 

Não há derrubada de árvores antigas:, .a não ser dentro 
de um critério de profunda e perfeita racionalidade, Não há, 
Sr. Presidente, nada daquilo que, pelo que estou vend()~ j_á 
se pretende impingir aoS presidentes do mundo inteiro como 
sendo a verdade e dando como conseqüência, sem dúvida, 
-talvez a ação desses homens, dessas personalidades. desses 
-países no seritido _de prevenir e até de castigar os amazônidas 
por essas incursões que de fàto não existem. · 

Por isso, ·sr. Presidente, julguei~me impulsionado e obri
gado a Vir a esta Tribuna para, desde o início, protestar contra 
·e~ "macaqueaÇão" que se está pretendendo impingir--aos 
componentes do Rio-92~ Mais uma vez~ a mentira é erguida 
conio um es:taTidarte_enquanto a verdade se encolhe nos escani
nhos e nas moitas paTa que delas não se tenha consideração 
ou conhecimento. 

Protesto, Sr. Presidente, contra esse pre~anúncio que já 
se faz através dos t;rillcipais órg~os de televisão! . 

Protesto; Sr. Presidente! Se bá um Pafs e uma área onde 
.exista realmente a justiça social~ a democracia perfeita, é no 
brasil, cuja miscigenação racial produza a maior variedade 
de tipos físicos que ooabitam~ atuam e exercitam a sua vida 
na maior harmoriia e no maior eqtrllibrlo. Não aceitaremos, 
Sr. Presidente, que a Conferência Rlo-92, de tão significativa 
importânciã~ Venha a ser modificada pelo aleive, pela mentira 
e pel;l. falta de justiça. -

Concluo, Sr. Presidente. até porque não há número para 
prosseguirmos a sessão, a menos que· víssemos, quem sabe~ 
a reencarnação de espirituais Senadores de outrora que, invisí~ 
veis aos nossos olhos, estejam sentados sobre· essas cadeiras 
azuis, que são os senadores azuis~ aos quais eu e V. E~. 
de vez em quando, temos oportunidade de referir? para escutar 
as nossas palavras. Resguardo-me para. em outra oportuni
dade, prosseguir essas considerações, que englobam, inclu
sive1 aquele trabalho de verdadeiro apartheid, inidado nos 
Estados, Unidos, quando se está querendo destruir todas as 
figuras de liderança negra que ali surgem, a começar pelo 
campeão mundial de boxe Mike Tyson, levado para .uma enxo
via. O mesmo foi feito antes cóm Cassius Clay. outro negro 
que se destacou. 

Portanto, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, an~ 
tecipando o meu protesto, pedindo que os organizadores da 
Rió~92 não venham de borzequias ao leito, porque serão repe~ 
lidos à altura. 

Muito oQrigado~ Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Áureo Mello o Sr. Rachid 
Saldanha Derzí, 3" Secretário deixa a cadeira da presi· 
dêncm, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães. . 

O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães) Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

- -- -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMOB- RJ. Pronunciá 
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadors 
no dia 12 de março próximo passado, o Presidente Collo; 
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anunciou o pacote agrícola que prevê medidas de apoio à 
comercialização da produção. recursos para a safra de inverno 
e preparação da safra 92193. · 

Para que não houvesse interrupção do plantio da safra 
anterior, 91/92, os agriCultores fizeram uma prorrogação l'roví~ 
sória dos seus débitos, assumirido sozinhos o ónus financeiro 
dessa prorrogação, o que não nos parece justo. 

Essa prorrogação, Sr. Presidente, ocorreu por culpa -ex~ 
clusiva do Governo Federal, que não subsidiou a agricultura 
nos últimos anos, quando sabemos que na maioria dos países, 
inclusive e principalmente do Primeiro Mundo, ela é subsiM 
diada e tem uma tributação baixíssinia, o que não ocorre 
no nosso País. 

Os eqUívocos do Go,•emo, -na formUlaçãO e implemen
íação da sua política agrícola, no Plano Collor I, fizeram com 
que os débitos dos agricultores fossem corrigidos em 74%, 
quando o justo seria corrigi-los apenas em 0,5%. -

No Plano Collor II, novamente foram conge_larlos os pre
ços mínimos, e os débítos foram corrigidos pela Taxa de Refe
rência, o que provoc.ou uma grande distorção de preços e 
inviabilizou o crédito agrícola. . 

Há necessidade de se rever imediatamente o indexador 
aplicado aos débitos na agricultura, pois a TR está sempre 
acima da inflação e, dessa forma, os agricultores nunca vão 
conseguir saldar os seus débílos, çom produtos que s!k> sempre 
corrigidos abaixo do índice inflacionário. 

O agricultor brasileiro para pagar esse débito indevido 
terá que trabalhar durante cinco safras, te.r boa produtividade, 
bom clima e bons preços, sem qualquer expectativa de lucro. 

Precisamos devolver a dignidade ao homem do_campo, 
fazendo com que o Governo Federal assuma os seus _err_os 
e absorva uma dívida que lhe pertence, sem sacrificar mais 
o homem do campo, esse herói anónimo que tem contribuído 
decisivamente para O desenvolvimento brasileiro. 

Não podemos nos omitir e" devemos cobrar do Governo 
Federal, e principalmente do Ministro da Agricultura, uma 
solução definitiVa e urgente para o problema, pois só assini 
poderemos devolver a tranqüilidade ao nosso agricultor,.resga
tar a credibilidade do Governo e duplicar a produção de ali
mentos. 

Faço_ um apelo ao Presidente da República, Fernando 
Collor de Mello, e ao Ministro da Agricultura, António Mano 
Cabrera, para que sejam sensíveis às reivindicações dos_ nossos 
agricultores, e1 com competência e agilidade, apontem uma 
saída para a crise que ameaça o setor, garantindo-lhes condi
ções mínimas de sobrevivência, e preservando, aSsim~ a agri
cultura brasileira. 

Sr. presidente, S~ e Srs. Senadores, recebi, com data 
de 27 de março deste ano~ carta subscrita peJo presidente 
da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Sr. Rei
naldo Fischer, tratando de dois temas _de grande interesse 
nacional: a participação do sistema ferroviário- nos -recursos 
provenientes da cobrança do novo imposto sobre_ distribuição 
de combusüveis, proposto pelo Governo ao Congresso, e a 
necessidade de manter-se~ até mesmo de elevar-se? os recursos 
mobilizados no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Económico e Social (BNDES) para reforçar nossa ma
lha ferroviária. 

A carta do dirigente daquela entidade refere~se naturalM 
mente à Mensagem n? 523 do Poder Executivo, já tran'litarido 
no Congresso, como paffe integrante do denominad~ "Emen
dãon. A proposta do Governo trata da criação de um imposto 
sobre combustíveis líquidos e gasosos, cuja receita se desti-

naria à construção, conservação e melhoria das_ rodovias fede~ 
rais. Os Exm~ Srs. Deputados Munhoz da Rocha e Antôn~o 

-BfittÔ - refereMSe 0 miSSivista - apresentaram emenda in
ClUÍUdO também as ferrovias na partilha dos referidos recursos, 
provenientes da cobrança do tributo. 

Sustenta o Sr. Reinaldo Fischer que "a criação -de um 
imposto para a manutenção somente das rodovias tornará 
ainda maior-a desigualdade de tratamento entre esses modais, 
em prejuízo da economia do País. Enquanto em muitos p-aíses 
adiantados a ferrovia participa entre 40% a 70% do. total 
do transporte de carga e_ o rodoviário com 30% a 40% no 
Ilrasil. país de dímiiilsões continentais, a ferrovia responde 
com sOmente 20% ~qquanto o transporte rodoviário é respon~ 
sável por 60% aproximadamente". 

Sublinha o_missiVista. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
"estll, inadequada matriz de transportes afeta negativamente 
a eêonomia nacioriat pois o custo do transporte ferrovíárlo 
é 2l3~-vezes inferiôf ao-~ fodoviárlo, sem cóflSiâerar o custo 
indireto da sociedade com a,manutenção das rodovias7 a fundo 
perdido". O missívista adverte que, além desses inconvenien
test a distorção "'agrava, também~ a matriz energêticit com 
importações demasiadas de petróleo ou diesel, pois o rendi
mento da tonelada~quilômetrolbarril de petróleo no transporte 
ferroviário é de 14.780 contra, apenas, 2.630 no rod0\1ário. 
Res:~lta. portanto, que se a participação do transporte ferro
viá-rio fosse de 40%- ao invés dos 20% atuals~ gerarià" ·uma 
economia anual de 2 bilhões de dólares no cusro· dos trans
portes brasileiros, somente no combustível". 

Vejam bem; Sr. Presidente, Srs. Senadores~ os enor_mes 
prejuízos que sofre o Brasil com uma matriz de transportes 
erroneamente formulada, por erro histórico dos nossos gover
nos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferro
viária acrescenta, a propósito desse tema de indiscutível rele
vância nacional: 

"É de se ressaltar, tanlbéml que a ferrovia partici
pava, junta~m"ente com a: rodovia, no Funçlo anterior
mente existente com base no Imposto Unico sobre 
Combustíveis Líquidos, extinto pela atual Constitui~ 
ção. Por tudo isso, a destinação_ desses recursos também 
'"'para a ferrovia é de fundamental_ importância para "a 
economia nacional. Pedimos, portanto, seu apoio à 
aprovação da Emenda dos Srs. Deputados Munhoz 
da Rocha e Antônio Britto". 

Dispensável é acentuar que a referida Proposta de Emen
da Constitucional contará com o meu apoio entusiástico. Rele
va a~rescentar o óbvio, ou seja, que nenhuma Nação com 
grande território descurou da e:ontribuíção majoritária do sis" 
tema de transporte ferroviário em sua matriz de transportes. 
Aí estão os Estados Unidos, rasgado de norte a sul, de leste 
a oeste) por ferrovias cuja cônStniçãO-co-nstituíú a epopêiá
que o brilha·nte cineasta John Ford tratou de popularizar nas 
telas dos cinemas. 

Estados Unidos, União Soviética-. Alemanha, França e 
Inglaterra, para citar apenas alguns países, promoveram o 

_ se~" desenvolyimentç em ___ cima principalmente dos trilhos das 
ferr".Y.ia,s.,No_Bras\1, ficamos coma malha que foi, toda ela 
praticamente, implantada no Impérito e na República Velha, 
a maior parte tecnologicamente defasada, porque de bitola 
estreita. 

·sr. Presidente, Srs. Senadores, este é um problema que 
o Governo e a elite política deveriam incluír entre as priori~ 
dades nacionais, mobilizando, em horizonte de longo prazo! 
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a maSsa de recursos ne-cessária para ampliar o sistema ferro
viário de nosso País. Nossas safras agrícolas recordistas enfren~ 
tam graves düiculdades de transpo·rte por falta de uma malha 
ferroviária que efctiV'amente corresponda, em sua extensão 
e profundidade, às dimensões continentais--do Brasil, Nem 
desenvolvemos as ferrovias e nem aproveitamos as grandes 
estradas líquidas que o Brasil possui, a exemplo de que fazem 
os países mais desenvolvidos do mundo. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. 
Jutahy Magalhães deixa a cadeirà tkJ Prisidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secre
ttirio. 

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Oécii) - Con
cedo a palavra ao nohre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR: JlltAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
vez por outra volto ao tema do discurso que pronul'iciareí 
hoje, desta tribuna. 

TrataMse do desinteresse, da indiferença, por que nã-o 
dizer do menosprezo com que a Câmara dos Deputados sim
plesmente posterga, até não mais poder, o exame dos projetes 
que são aprovados no Senado e para lá encaminhados. 

Não compreendo esse desçaso, essa forma que. antes 
de ser descortês, é irrespnnsável. Se razões há para ísso, que 
as dêem. Mas, duvido que baja justificações razoáveis." ~ 

A situação- tenho certeza- atinge -tOdos os Senadores 
que tiveram seus projetes aqui aproviídoS~ NOssa_ f)adénda 
é muito grande, mas nossa capacidade de resignação tem limi~ 
tes. Por que não protestar publicamente? Para não melindrar 
nossos companheiros do Congresso Nacion*l e, com isto, não 
incitá-los a maior lentidão ainda no tràto de no~sas proposi~ 
ções? Se nós, no Senado, imprimimos toda a cê!eridade possí
vel à tramitação das matérias que nos chegam da outra Càsa, 
por que não recebemos igual tratamento dos Deputados? 

Argumentar com o volume de projetos de iniciativa da 
própria Câmara} proporcionalmente bem maior) que even~ 
tualmente possa tumultuar a celeridade dos trabalhos daquela 
Casa, isto não convence. Primeiro, pOrque o rtdmero de parla
mentares, ·sendo bem superior lá~ permite uma diviSão do 
trabalho propnrcionalmente até mais fácil, cômoda e desafo
gada do que no nosso caso. Segundo, porque o volume de 
matéria examinada no Senado é, de igual modo, maximamente 
sobrecarregada de projetos lá aprovados e que nos chegam 
em proporção bem superior ao que aprovamos de nossa inicia
tiva. · · 

E reparem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que.não me 
refiro às matérias ein reglolê de urgência recebidas da Câmara, 
após exaustivas discuss6es e refletida deliberação, para nossa 
chancela revisora, Quer dizer: vêni para aprovação incondi~ 
clonai, prescindindo de prévio conhecimento, discussões etc. 

Sobre isso, já me bato há muito tempo. 
Mas, volto à questão principal de que estou tratando 

neste pronunciamento. É preciso fazer alguma coisa. Se não 
há esperanças de que pelas vias nonnais de inter-relaciona~ 
mento dos órgãos diretivos das duas Casas, ou das lideranças 
partidárias respectivas, <se obtenha uma solnção pnlítica de 
entendimento, com vistas à maior rapidez do processo legisla .. 
tivo, que ao menos, de vez em quando, manifestemos nosso 
inconformismO Có'm "essa situàção, chamando aos brios os que 
sejam responsáveis por ela, 

Cito dois exemplos de projetas meus, até hoje sem apre
ciação definitiva na Câmara dos Deputados. Um, o PLS n9 
109/89, que "regulamenta o inciso II do art. 37 da Constitúição 
Federal''. Outro, o PLS nll' 113f8g, -qüe-'~re-gulamenta-o § 2? 
do art. 37 da Constituição Federal". O prim'eirli deles ficou 
sete meses na Comissão de Constituição, Justiça e Redação; 
um ano na Comissão de Educação, Cultura e Desporto (sem 
que para esta tivesse sido distribuído no despacho inicial). 
Saiu dessa ComisSão sem parecer. provavelmente porque· con: 
cluíram que a Comissão não era competente e nem a ela 
a matéria fora distribuída. Apenas, por equívoco, o Projeto 
f01 dar na Comissão. Levaram um ano para verificar isso. 
Recentemente, foi para a Comissão de Serviço Público. 

O segundo Projeto a qhe me·réferi, foi renietido à Câmara 
dos Deputados no dia 24 de agosto de 1989~ No dia 1' de 
setembro daquele ano, foi despachado à Comiss~o de ConstiR 

~tuição, Justiça e Redação. No dia 4 de outubro de1989, foi 
diStribuído ao Relator, com quem está até hoje! 

É lamentável qué, enquanto o Senado delibera sobre 
as Inàtérias que vêm da Câmara~ as proposições origi'iláriáS 
d~a Casa, aqui aprovadas e remetidas para a outra Casa7 

fiqUem lá engavetadas, simplesmente esquecidas. Os Depu
tados não aprovam, não rejeitam, não aperfeiçoam. ApenaS 
silenciam. Omitém-se) até que os projetes véilhaiD ·a sei arqUi
vados por falta de apreciação ou seja, pnr inação. 

Essa omissão, esse silênciô, esse abandono é muito mais 
grave do que a rejeição pura e simples." 

Não se deseja ver um projeto aprovado. Deseja~se que 
ele seja apreciado. 

- Uma das mais ferrenhas críticas feitas ao Congresso nos 
últimos anos é<a de este não ter regulamentado a Constituição. 

A crítica é injusta, se considerarmos o número de projetos 
apresentados para esse fim. Mas, ela é juSta·· se- verificarmos 
a quantidade dos projetes de iniciath·a do Senado~ aqui apro
vados, conquanto paralisados na Câmara dos Deputados. 

Os p~ojetos mencionados aquit. de minha autoria, têm 
essa finalidade, _vale dizer, destin~·se a regulamentar dpis 
dispositivO. constitucionais da maior impnrtãticia. Um (o PLS 
n' 109/89) dispõe sobre a investidura em cargo ou emprego 
ptíblico1 na forma do previsto no inciso II do art. 37 da Consti~ 
tuição Federal. O outro (PLS n' 113/89) dispõe sobre os efeitos 
da não-observância do estatuido nesse inciso II do art. 37, 
conforme previsto no seu§ 2~'. · · · ~---

Vou concluir, Sr. Presidente, apelando aos Srs. Depu~ 
tados para que tomem as providências a seu alcance, no sen
tido de imprimirem maior rapidez à tramitação das matérias 
sob sua reponsabilidade, com um tratamento de recíproca 
atenção, à altura do que o Senado dispensa aos projetos oriun
dos da outra casa. 

·--Essa providência é impresCindível para que o prestígid 
do Coflgresso não decline de forma irreversíveL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JU
TAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO: .. 

SERVIÇO DE SINOPSE 

Resulado da tramitação dos ProJe!os de Lei de Autoria do 
Seuador ,Julllby Magalhães, que foram remetldos à Câmara: 

1) Remetldos à Câmara: 19 , < 
2) Aprovados e transformados em norma jurídica: 2 
3) Arquivados na Câmara: 4 
4) Tramitando na Câmara: 3:f 
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wede~in. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC Proimncia o 
seguinte _discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores; 
maior empresa estatal do_ Sul do Brasil - a Eletrosul -está 
mudando seu perfil, disposta a provar que as empresas públi
cas podem ser eficientes. Para atingir essa riieh, optou por 
enxugar o quadro de pessoal, demitindo sob _o pretexto de 
modernizar, apesar da decisão judicial que garante estabili
dade por um ano aos funcionáriós da Eletrobrás. E, para 
coibir quaisquer nlanl.fCSt3.ções de desapreço a iniciativas que 
encerram a prática do abuso de poder, decidiu incrementar 
uma acirrada campanha contra a APROSUL - Associação 
de Profissionais da Eletrosul. 

A Centrais ElétriC:as ~do Sul do Brasil - ELETROSUL 
-é uma empresa do Sistema Eletrobrás que reúne-as-conces
sionárias estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Mato GrossO do Sul. Criada pela "Lei de ltaipu", 
no GovernO Médici, é a empresa que posSui a menor dívida, 
real e proporcional, no contexto dos débitos do Sistema Ele
trobrás, embora tenha tido suas contas bloqueadas em feve
reiro deste ano, por falta de pagamento de dívidas externas. 

As mudanças que estão ocorrendo no setor elétrico -
Eletrobrás e suas controladas - incluem corte de pessoal, 
redução de custos e aumento de produtividade, e são parte 
de uma estratégia goVe?iiáiilental de san~amento das empresas 
e de implantação de um novo modelo que prevê o fim da 
reserva de mercado e a associação dos investimentoS--públicos 
a capitais privados. 

A Aprosul - Associação de Profissioriaís da Eletrosul 
-; com sede em FlorianópOlís - SC, é unia erifídade civil 
que exerce atividades em toda a região abrangida pela Eletro
sul, e que tem como propósito obstruir atividades corpora
tivistas e exercer o controle e a fiscalização de atos e práticas 
referentes à Eletrosul. Recentemente, a Aprosul apresentou 
um projeto para a reformulação do modelo do setor elétrico 
nacional, com disposítivOS para-o efetivo COntrole peJa sOcie
dade sobre as empresas do setor. 

Na medida em que a atuação dessa .entidade de: classe 
colide com os interesses da Eletrosu,l, a presidência da empresa 
tem adotad_o roe_didas repressivas, com o objetivo_ de neutra
lizar as ações da Aprosul, ou mesmo de extingui-la. Dessa 
forri:Ia, a atual presidência da Eletrosul tem perpetrado contra 
a APROSUl uma política ofensiva, no sentido de travar ou 
impossibilitar o funcionamento da entidade, imobilizando seus 
dirigentes ou ameaçando vela._damente seus associados. 

Uma dessas medidas foi a proibição, desde abril de 1991, 
do desconto de contribuições para a Aprosul na folha de paga
mento dos empregados da Eletrosul. A justifiçativa apresen
tada para tal procedimento foi o corte de todos os d.escontos 
em folha não previstos constitucionalmente .. Embora a 
APROSUl se dispusesse a custear ou reembolsar as despesas 
inerente-s ao proCesso, a Eletrosul não reconsiderou a proposta 
e suprimiu da folha de pagamento as contribuições destinadas 
à Aprosul, sem contudo estender essa medida a outros descon~ 
tos igualmente não obrigatórios pela Constituição. -

Aléffi de demonstrar um caráter evi_d_C_n_temente discrimi~ 
natório, esse posicionamento da pre~idência da :Eietfosul veio 
dificultar a cobrança das mensalidõ:!.dcs_de seus asso_çiados
cerca de 2.000,-em 4 Estados, 20 munidpiós __:.,' qüe passou 
a ser efetuada diretamente, através de instituições bancárias. 

Em dezembro de 1991, foi negada aos empregados da 
Eletrosul que integram o Conselho de Delegados da Aprosul 
a autorização para comparecerem à Reunião Plenária de Dele~ 
gados; essa proibição acabou provocando o cancelamento da 
reunião programada. No mesmo mês, a presidência da Eletro
sul impôs ao Presidente da Aprosul o seu retorno-ao trabalho, 
do qual estava liberado para exercer cargo eletivo. Essa pero;;e~ 
guição ferrenha não provém do comando da Eletrobrás, que, 
a bem da verdade, tem liberado seus empregados para exerce
rem seus cargos como dirigentes-da Associação. 

A partir deste ano, a situação se agravou. Começaram 
as demissões_ de e_mpregados que participam ativamente da 
Aprosul. Demissões sem justa cau-sa e advertências de caráter 
punitivo, com o -infuíto de enfraquecer a instituição, assim 
como repressão formal a representantes sindicais qu~-co_muni
cava_m aos colegas a realização de reunião do Sindicato para 
tratarem de acordo coletivo de trabalho. Da mesma forma, 
a Eletrosul se recusou a fornecer à Aprosul certidões de atos 
administrativos requeridos com base jurídica. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é óbvio que a atuação 
da Aprosul tem incomodado a Eletrosul. Os fatos que relata
mos se entrosam, se encaixam, se completam e se constituem 
em elos de uma só corrente, porquanto todos têm a mesma 
conotação, a mesma origem e a mesma finalidade. A estratégia 
da Eletrosul tem objetivos bem definidos. Em primeiro lugar, 
travar, impossibilitar o funcionamentõ da Aprosul. Para isso, 
procura manter os dirigentes da Associação em completa imo~ 
bilidade ou ocupados em s_e livrarem das perseguições _que 
lhes são sistematicamente _desfechadas. Em segundo lugar. 
fechar o cerco, no sentido de estabelecer férreo estado de 
ameaça contra os associados da Aprosul, sustentando um cli
ma de medo e insegurança que impeça aos empregados da 
Eletrosul candidatarem-se aos cargos de direção da entidade ... 

Isso é terrorismo, é abuso de poder, é repressão, é coer~ 
ção; é _tudo- menos d~mocracia. Porém, para bem compreen
dermos o que se passa no âmago dessa disputa de poder, 
é preciso .conhecermos um pouco mais sObre o assunto. As 
grandes lutas encetadas pela Aprosul deram-se, principalmen
te, em ocasiões de fundações de partidos políticos e de pleitos 
político-eleitorais. Nessas ocasiões, a Eletrosul tornou~se tra
dicionalmente vítima de extraordinárias práticaS de corrupção, 
de malversação de dinheiros públicos, de danosas contratações 
de empreiteiros e fornecedores, de favorecimentos ilícitos. 

A Aprosul denunciou essas práticas lesivas, ergueu sua 
voz para fazer cessar a corrupção, frustrando interesses escuses 
e negociatas oportunistas. E agora, novamente, o País enco_n
tra-se às vésperas de realizar eleições em todo o seu_território, 
e em pleno processo de arrumação das hostes partidárias, 
das coligações e alianças parfidárias. Esta:nos, portanto, em 
um período do mesmo feitio daqueles em que a Eletrosul 
se_viu debaixo de extraordinária corrupção, enquanto a Apre
sul atuava com o estandarte de reserva de moralidade e de 
combate à aplicação indevida dos dinheiros públicos. 

Eis aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as ra,zõ~s pelas 
quais assumimos a defesa da Aprosul. A Aprosul não pode 
continuar sofrendo essa gue:rra de destruição que lhe move 
a presidência da Eletrosul. É de suma importância que os 
dirigentes da Aprosul não sejam acuados, imobilizados, amea
çados, tolhidos, para que possam continuam exerçenõP_a f_t.m-" 
ção de efetivo controle e de combate à corrupção, garantindo 
um(}_ administração voltada para o interesse público_. 

Em um regiine democrático, ãs associações de_ classe e 
entidades represental:ivãs -exercem um papel fiscalizador e con-
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trolador das empresas públicas e particulares. Esse papel é 
fundamental, para evitar o abuso de poder, a adoção de medi
das que promovam benefícios pessoais, em detrimento do 
bem comum, assim como o desvio de recursos públicos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as denúncias que recebe· 
mos por parte da Associação de_ Profissionais da Eletrosul 
-~prosul, e que foram encaminhadas por-aquele órgão ao 
Presidente da República~ são graves e -merecem a nossa aten~ 
ção. Por iss01 trouxemos aqui, hoje, tais fatos, para que sejam 
do conhecimento deste Plenário e de toda a população brasi
leira, e tantas .vezes o faremos quantas forem necessárias, 
pois não nos calaremos jamais diante da opressão e do abuso 
de poder. EstaremoS sempre ergueÍido a nossa voz em· defesa 
da democracia, - -

Muito obrigado. 
Durante o discurso do Sr. Nelson Wedekin, o Sr. 

Rachid Saldanha Derzi, 3'! Secretário~ deixa a cadeira 
dá presid€ncia, que é vcupada pelo Sr. Jutahy_Maga
lhães. 

~ SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliães) - A Presi
dêncta ~onvoca. ·se"SSão ·extraordináriâ a reâlizar-se hoje, ãs 
18hl5mm, destmada à apreciação do Requerimento n' 242 
de 1992. ' 

ORDEM DO DIA 
-1-

Mâío de 1992 

REQUERIMENTO N' 242, DE 1992 

Votação, em turno único, do_ Requerimento n~ 242. de 
1992, de autoria do Senador Mauro Benevides, solicitando, 
nos termos regimentais~ a transcrição, nos "Ãnais do Senàdo 
Federal, da ucarta de Fortaleza .. como conclusão do XXV 
Congresso Nacional dos jornalistas, realizado em Fortal~za, 
Ceará, no período de 29 de abril a 3 de maio do corrente 
ano. 

. O SR.. PR!i:SIDENTE (Jutahy Magalhães)- Na presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 126, de 1991, que dispõe sobre 
a coordenação do programa riacional destinado ãs comemo
rações do centenário de nascimento do escritor Graciliano 
Ramos~ 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria senf incluída em Ordem do Dia oportuna~ 

mente. 

·O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encer
rada .a sessão, 

(Levanta·se a sessão às 18bl3minutos.) 

Ata da 76a Sessão, em 12 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Alexandre Costa 

ÀS 18 HORAS F 15 MfNfTTOS, ACifAM,'ifl PRF
SFNTI?S OS SRS. SliNI\DORI?S: 

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo ~ 
- Almír Gabriel- Ama•onino Mendes- Amir I .ando- Au
reo Mcllo - <'arlos Oc'C'.arli - C'.arlos Patrocfnlo - C'.ésar 
Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de carvalho - C!Juli
nho Jorge -l)ireeu Carneiro- Eduardo Supllcy- Elcio Alva
res - finca• Faria - E•peri<.lílio 1\min - Hpitáelo Cllfcteira -
Flaviano Melo - Prancisco Rollcmberg - Garibaldi Alves -
C'.crson Cllmata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
-Humberto J.uc~na- llydekcl Freita•- Iram Saraiva- lra
puan Cosia Jllnior - Jarbas Pa..arinho - Joao C'.almon -
Jol!o França - Jol!o Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Ma
rinho- José .P.duardo- José Fogaça- Josê Paulo Biso! - Jo-
8(! Richa- José Sarney- Jutahy MagalMes- l.avoisier Maia 
- Levy Dia~'- I.ouremherg Nune• Rocha - l.ourival Baptis
ta- Luclilio Portella - Magno Bacelar - MaMueto de Lavor 
-Márcio l.acerda - Marro Macicl - Mauricio C.orréa - Mau
ro fll'nevide!l- Mcira f/ilho- Nal>or Júnior- Nelson C'.arneí
ro - Nei<On Wedekin - Ney Maranbllo - Odacir Soares -
Pedro Simon - Rachld Saldanha Oen.i - Raimundo J.ira -
Ronaldo i\ragllo - Ronao 1110 - Ruy Bacelar - TeotOnio 
Vilela flilho- Ynlmír Ctlmpelo- WiiSOil Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
presença acusa o comparecimento. de 61 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão._ 

Sob a proteção de Deus, 1nícianios nossos trabalhos. 

O SR. PR!i:SIDENTE ( Alel(alldte Costa)-, Sobre a mesa, 
projeto que será lido pelo Sr. 1' Secretário. · ' -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1992 

Altera dispositivos, referentes à ação· penal privada 
subsidiária, com vistas a adequá-los aO disposto no art. 
5' inciso LIX, da Constituição Federal. 

O Congres.o Nacional decreta: 
Art. 1' O art. 28.do Decreto-Lei n'3.689, de.3 de outu

bro .de 1941, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 28.. Se o órgão do Ministério Público, ao 
invés de apresentar a denúncia~ requerer· o· ·arquiva-
mento do inquérito _polici:3l ou de quaisquer peças de 
informação~ o juízt iio caso dt! cOnsiderar improce
dentes as razões invocadas, fará- remessa "do inquerito 
ou peças de infonnação_ ao Procurador·Geral, e este 
oferecerá a denúncia, designará outro 6fgâo do Minis-
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tério Público para oferecê--la, ou insistirá no -pedido 
de arquivamento. 

§ 19 Persistindo a improce4êncía das razões in
vocadas, o ofendido será notificado da insistencia do 
Ministério Público no pedido de arquivamento para, 
querendo1 intentar a ação penal privada subsidiária. 

§ ~ O prazo para qué o ofendido intente a ação 
penal subsidiária será de 1 (um) ano, contado do dia 
em que recebeu a notificação a que se refere o § 1" 

Art. 2' O art. 103 da Lei n' 7.209, de 11 de julho 
de 1984, paSSà a ter a seguinte redação: 

"Art. 103. Salvo disposição expressa em contrá
rio~ o ofendído decai do 4ireito d~ queixa ou de repre
sentação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) 
mesest contado do dia em- que veio a saber quem é 
o autor do crime. _ 

Parágrafo único. No caso do§ 3', do art. 100 deste 
código, o prazo é de 1 (um) ano, contado na forma 
prevista no § 2• do art. 2(j do Código de Processo Pe
nal.'+ 

Art. 3t> Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 4~" Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Ao se insculpir no texto da Carta de 1988 a possibilidade 
de se propor ação privada nos crimes de ação púbUca, se 
esta não for intentada no prazo legal, conferiu o legislador 
constituirite a ésse instituto o alcance de verd~deira garantía 
individual. 

Para que se implemente tal direíto, de índole emJnen
temente democrática, é imperioso processar mudanças na le
gislação ordinária que informa a matéria em foco~ 

Mais precisamente no caso do art. 28 qo CóÇigo de Pro
cesso Penal, existe Verdadeira restrição ao exercício da ação 
penal privada subsidiária, quando estabelece, io fine, qUe o 
juiz estará obrigadO a atender o pedido de arquivamento, 
quando houver insistência do Ministério Público. · · 

AdemaisJ é citada, eomo jurisprudência pacífíca .. a impos
sibilidade de se intentar recurso da "decisão que .. a requeri· 
mento do _Ministério Público).detennina arquivamento de in~ 
quérito policial". 

Nesse particular, cumpre esclarecer que~ havendo convic
ção do juiz em relação à exclusão de criminalidade, como 
por exemplo, ter o autor agido em legítima defesa, hâo seria 
adequado permitir, mesmo assim~ a insistência na perserução 
penal. . 

, Todavia, ocorrendo a hipótese de o juiz não estar oonver,t
cido, embora haja a í.nsísténcia do Ministério Público no pedi~ 
do de arquivamento do inquérito policial ou de peças de infor-· 
mação, deverá aquela autoridade, nos termos do § 19 , do 
art. 1", deste projeto, notificar o ofendido para, conforme 
a sua conveniência ajuizar ·a açãc.fpenal privada subsidiária. 

Evita .. se, destarte, o entendimento de que, uma vez "ar~ 
quivado o inquérito policial, por despacho do juiz, ·o re-queri
mento do Ministério Público, não cabe ação penal privada 
subsidiária.da púbUca". 

A rigor, reconhecendo o juiz a precaridade dos elementos 
factuais disponíveis,- para que se processe o arquivamento 
do inquérito policial, abrir-se-á, mediante notificação o espaço 

para que seja, então proposta a competente ação privada, 
erp_ _consonância cOm a garantia eXpressá tiõ art. ·5"~ inciso 
LIX, da Carta de 1988. 

Além disso, estendeu~se o prazo para que tal ação seja 
intentada. Atualmente, conforme o art. 103 do Código Penal, 
o prazo é de 6 {seis) meses, "contado do dia em que se esgota 
o prazo para oferecinlento da denúncia". Efetivamente, tal 
lapso de tempo, data venia) é curto e, por isso mesmo, pode 
i.ropedir. não raro. o exereícioda prerrogativa que se apresenta 
ao ofendido. Ao estender o prazo para um ano, contado da 
dat~ em que o ofendido é notificado, O projeto em apreço 
(§ 2• do art. l') tem por objetivo sanar, em defmitivo, esta 
dificuldade. 

Com esses reparos na legislação .em vigor, acreditamos 
contribuir para que a implementação de tão relevante instituto 
adquira, integralmente, sua op~eracionalidade jurídico-proces
sual. 
. "--Por fim, conclamamós os Senhores-Parlamentares para 

que reconhecendo o mérito desta iniciativa, àqtiiesçam tofu 
sua célere tramitação, com vistas a viabilizar, in totum, tão 
relevante garantia individual. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1992.- Márcio :La<erda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivus 

Art. 5~" Todos são iguais perante a lei~ sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito ã 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos tennos seguintes: 

I - homens e mUlheres são iguais em direitos e obriga
~es, nos termos desta Constituição;' 

II -ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão etn Virtude de lei; 

III -ninguém será submetido a tortura nem a trat~mento 
desumano õu degiadante; 

IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo veda
do o anonimato;.. 

V- é assegUra-do o direitO de resposta, proporcional ao 
agravo, aléiil da indenização por dano material, moral ou 
à imagem; 

VI - é ínviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado-o liv_re eXeidcio dosculto_s religiosos e g_aiãn~ 
tida, na fonna da lei, a -proteção aos locais de culto e as 
suas liturgias; 

VIl- é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religioSa nas entidades civis e militares de inter~ 
nação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filcsófíca ou política, salvo 
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se as invocarpara eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

L- às presidiárias, serão asseguradas coÍldiç6es Para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação; 

LI- nenhum brasileiro será extraditado, salvo o natura~ 
lizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturali
zação~ ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, 
de entorpecentes e drogas afins} na forma da lei; . 

LII- não se_rá concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou- de oplnlaO; . 

Lili- ninguém será processado nem sentenciado senão 
pela autoridade competente; , 

UV- ninguém será privado da liberdade ou de seus 
bens sem o devido proces$0 legal; _ 

LV- aos l.Jtigantes, em processo judicial ou adminis
trativo, e aos acus~dos em geral são assegl.!rados o contra
ditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI- são inadmissiveis, no processo, as pro~as obtidas 
por meios ilícitos; -

L VII - ninguém será considerado culpado até o trâru;ito 
em julgado de sentença penal condenatória; -___ · 

LVIII-o civilmente identificado não .será submetido 
a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; 

LIX será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública? se esta não for intentada no prazo· legal; 

LX -a lei só poderá restringir a publicidade dos a tos 
processuais quando a defesa da intimtdade ou o interesse social 
o exigirem; 

LXI- ninguém será preso sel!ão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crim,_e 
propriamente militar, definidos em lei; 

LXII- a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz. _compe
tente e à famfiía do preso ou à pessoa pot ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre 
os quais o de permanecer calado~ sendo-lhe assegurada a assis· 
tênciâ da família e de advOgado. 

Código de Processo Penal~· 

DECRETO-LEI N' 3.689 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

ArL 28. Se o. órgão do ~Ministério Pú!ilico,. ao invés 
de apresentar a denúncia, requerer o arquivamenro do inqué~ 
rito poHciâl ou de quaisquer peças- de informaç~o~ o jui~. 
no ca·so de considerar improcedentes as··razões iny:oç;:tdas. _ 
fará remessa ào inquérito ou peÇas de informação "ãcq)fQctira
dorAgeral, e este oferecerá a de~~~~'- designará Outro órgão 
do Mínistérip P)lblico pir.ã ofere~l_a. ou in~istirá nt_?. pedido 
de arquivamento~ ao qual -só então estará o. ju-iz obrigado 
a atender. 

LEI N' 7.209, DE 11 DE JULHO DE 1984 

TITULO VII 

,, ·-' ~· " ••. · Da Açã<> Penal . 
-Ação Pública e de Ini<iativa Privada 

Art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei 
expressamente a declara privativa do ofendido. 

-Artigo com redação determinada pela Lei n~ 
7.209, de 11 de julho de 1!184. 

-Vide Código de Processo Penal, art. 27 esegs. 

§ 1' A ação pública é promovida pelo Ministério Públi
co, dependendo, quando a lei o exige, de representação do 
ofendido ou de requisição do Ministro de Justiça. . . . 

§ 2? A ação de iniciativa privada é prOinovida mediante 
queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para repre
sentá-lo. 

- § 2' Com redação determinada pela Lei n' 
7.209, de 11 de julho de 1984. 

- Víde Código, de Processo Penal, arts. 30 a 33. 

§ 3(1 A ação de iniciaHVa privada pode intentarNse nóS 
crimes de ação pública~ se o Ministério Público não oferece 
denúncia no prazo _legal. 

- § 3' Com redação determinada pela Lei n• 
7.209, de 11 de julho de 1984. 

-Vide art. 101. 

§ 4" No caso <!e marte do ofendido ou de ter sido 
declarado ausente por decisão judicial. o direito- de oferecer 
queixa ou de prosseguir na a-ção passa ao cônjuge, a~cendente, 
descendente ou irmão. 

- § 4• Com redação determinada pela Lei n• 
7.209, de 11 de julho. de 1984. 

'-Vidé Código de Processo Penal, art. 24, pará
grafo únioo. 

Art. 103. Salvo à]sposlção expú~ssa em cOntrário, 
ofen4ido decai do direito de queixa ou de representação se 
não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) .meses, contado 
do dia em que veio a sa~r quem é o autor do crime, ou, 
no easo do § 3•.do art. 100 deste código, do dia em que 
se_ ~gota o prazo para o oferecimento da denúncia. 
, , • ••~ ••, .. _..,,___,___._~~• ~..-.----•• -~.-~...,..-,.-..-n• ~n • • • • • • H .. •~·~•• • • ..... ;. • •~ • "'" ~ •• 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- Decf:são TernJi!!ativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia) -O projeto· 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimentos de_ urgéncia que serão _lidos 
·pelo Sr. 1• Secretário. 

São lidos os seguintes 

' ~~1JER1MENTO ,N' 256~!)1': 199.~ . 
· Requeremos urgência, nos termos do àrt. 336, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei d;a Câmara. 
n' 17, de 1992 (n' 1.445191, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a criação_de.juntas de conciliação e julgament~nas 
Regiões da Justiça do Trabalho, define jUrisdição e dá outras 
proVidências. · 

Sala des Sessões, 12 de maio de 1992. -Mauricio Corrêa 
- Chagas Rodrigues - Esperi<Íiã<> Amin - Marco Macíel 
-::: .Bul!lberw. Lucena. 



Maiodel992 , DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Quartil-feira 13 .3357 

REQUERIMENTO N• 25~, DE 19!12 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea ct 
do Regimento Interno, para o Projeto de Léi da Câmara 
n")5, de 1992. .. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1992.- Humberto Luce
na - Jutahy Magalhães - Ney Maraubão·~ Élcio Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os requeri
mentos lidos_serão votados apQs a Ordem do Dia~ no!rtermos 
do art. 340, U, do Regimento Intémb.~ -·- · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosía) ·.c.. Passa'se ·a 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único~ do Requerimento n" 242-. 
de 1992, de autoria. do Senador Mauro Benevides, soli
citando, nos termos regimentais, a transcriç-ão, nos 
Anais do Senado Federal, da hCarta de Fortaleza" 
eomo conclusão do XXV Congre$10 Nacional dos Jor
nalistas. realizado em Fortaleza, Ceátá, n<i pé-ríodo 
de 29 de abril a 3 de maio do corrente ano. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Será· feita a transçrição soli9~4a. _ 

É a segúinte a transcrição solicitada. 

CARTA DE FORTALEZA 

Nós, jornalista brasileiros ·reunidos nç; ~Y_,_Congresso 
Nacional da categoria em Fortaleza, Ceará. de '?9 _de abril 
a 3 de maio de 1992, preocupados com as constantes violências 
cometidas contra profiSsionais de imprensa, com O Sisternáficc
desrespeito à cidadania e com a defesa da tiv_re ~pr~ssão 
das idéias e a circulação de ipformações. deli~.r~os sobrt: 
alternativas e soluções a. serem. seguidas. _ _ __ ... ___ _ 

A humanidade vive o drama de uma cris_e de ci.vilização, 
defrontada com problemas cada vez majs globais: A nicessi~ 
dade de uma nova ordem económica interriatiórtàl asSacia~se 
à busca de respostas para os probli:mas da miséria absoluta~ 
do meio ambiente, do narcotráfico, do de-srespeito à autono
mia das nações e da intoler:ância com _as __ diferenças étnicas 
e culturais. ___ _ . ~-

Nesse contexto~ o Brasil é um país sem projeto. O governo 
Collor mostra·s_e incapaz de solucionar os problemas estrutu
rais da Nação e o modelo neoliberal adQtaQ.g agrava a. ~!séria 
e impoSslOilita o acesso a serviços, como saúde e. eduqtção, 
Sofremos, assim como a eSmagadora maioria_ da _população't 
os efeitos de uma política econõmic:a reCeS-síva que gfSra crise 
e desemprego~_ Ness_e sentido. apoiamos e partiCip-amo~s dos 
movímentQs que víSãni in"octífiêa-r p:qü_a<lrp _?tt_,Ial. __ 

Reconhecemos que o sinditaJismo brasileiro enfr~nta difi~ 
culdade para produzir alternativas; Superar o corporativismo 
e avançar na luta econômica para a luta polftica, Defendemos 
o sindicato como-~.' E~CQla de Ci~dani~ ·~:1 capaz de valorizar 
a contribuição dos trabalhadores em cada atividade profis
Sional e vinculáwlas efetivanten~ às grandes demandas sociais. 

Con:i eStes objetívos_, implementamos alteraçõe·s na· estru
tura da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e decidi-

mos somente manter.r!ossafili.ação,àConfeder~ção N,acional 
dos Trabalhadures em Com~níca~ (CONTCOPrse furem 
realizadas eleições dlretas para slia'dire~;· · 
-·-''-O~ liberamos continuar _defendendo a manutenção da éxi~ 
gência de habilitação ém Cliri!o superior de jornalismo, base 
de nossa regulamentação profisSiOUal, Convictos de-que esta 
não é uma questão "merrunente corporativistãn. Trata-se de 
uma oo~dição para assegurar um proc-esso de formação regu~ 
lado na esfera publica e não em âmbito privado. Além de 
ser· iinpêrâtiV:O para- favorecer uma atuaçãõ ética e .. Coril:Pfo
meiida com a Verdade e a democracia. 

"NO Brasil, cerca de 90% de tudo o qu:e- se lê, ouve ou 
vé é controlado por apenas nove famfiias que· détênf aproprie
dade dos conglomerados de comunicação, beneficiados por 
práticas governamentais q~e negligenciam os direitos· básicos 
dos cidadãos, Entendemos, por isso que os sistemas de Cômu
nicação de massa devem ser submetidos a formas de controle 
da sociedade civil, 

É inadmissível que sistemas tão poderosos na determi· 
nação da cultura, das relações políticas e dqs valores $ejam 
impermeáveis ~ opinião e à vontade da Nação. É impres· 
cindível um novo ordenamento para a Comunicãçáo-; ~e-
çando com a aprovação de uma nova Lei de Imprensa e "8 
efetiva implantação du Cunselho de ComunicJOção Soci!ll que 
ref!etem as aspirações, não s6 dos jornalistas1 mas de ampJos 
segmentos de sociedade. · · · 

A informação não pode ser reduzida a mercadoria: é 
um direito do cidadão. 

6 SR. PRÉSIDENTE (Alexandre Costa) - Pa!!Sa-se à. 
votação do Requerimento de Urgência n• 256, de 1992, lido 
no Expediente. para o Projeto- de Lei da Câmara n'~' 17, de 
1992. 

. Em votaç~o. 
-; Ds' Sr_s. _Senado_res que o aprovam queiram permanec-er 

sentados. (Pailsa.r ~ ' ' 
Aprovado. 
A matéria a que SI? _refere o requerimento será incluída 

na Ordem do Dia· d_a segunda sessão ordínária subseqüe-nte. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Passa-se à 
Vbtação do Requerimento de urgência, n'~' 257, de '1992, lido
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 3'5, de 
1992. 

Os- Srs, Senadores que o aprovam queiram permanerer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
A :matéria figurarã na Ordem do Dia da segunda sessão 

ordinária SubseqUente; -

·. 6' SR. PRESIOENtf: (Áiexandre Costa) -,PJI~sa-se à 
apreciação do Requ(.'(rimento n" 253192. liQo em ~o ~te~~ 
rior.. . ·- -~ 

Em votação o requerimento. 
Os Srs_._ Senwtores_ q~e o apiovam queiram perinatiecer 

sentados. (Pausa.) · · 
Aprovado. . . . . 

_ _ _A,nte a deliberação do Plenário, a matt.ria vai à O;,~rriissão 
di.Assunfus Económicos para exãme das emendas. . 
. - .o. prqjeto voltará à Comissão de~CoqstiJuiÇ,~o-'" J'ustiça 
e Cídadania.· para- apreciação tet:minatíva, nos termos do art. 
49 do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda, 

O SR. MARCIO LACÉRDA (PMDB :_ MT. Pronuncf. 
o seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, 
Ruí Barbosa, comemorando escritos de Platão sobre a justiça, 
afirmava que o critério fui:tdamental para jutgar çertas demo
cracias era a prática da justiça."' E- concluiu dizendo que a 
'"justiça é a essênCia rlo Bstadoto, . :- . 

Sr. Presidente, faço esse apeiO à justiça, para lembrar, 
desta tribuna, o lamentável acontecimento que atingiu a honra 
de um servidor público, o Sr. Ney de Souza Beixiga, da Em
presa Brasileira de Correios e Telégrafos, desde 1989, Diretor 
Regional da Empresa em Goiás e Tocantins: ·- · 

Atingido pé;la denúncia do Presidente do Sindicato. dos 
Trabalhadores do-Correio que teria cometido fraude na venda 
de cupons na promoção "Goleada de Prêmios". um_a íniciativá 
da ECT, com aprovação da díreçiio centrá! e com a partici
pação· ativa de todas as gerências da Diretoria Regional da 
região de GoiáS ~ Tocantins. responde. â processo adminís-
trativo. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o tel;l.lpo e o elencO d~ 
serviços prestados por Ney de Souza Bei<iga à Empresa Brasi
leira de Correios e Telégrafos é muito extenso, pois desempe
nhou funções de responsabilidade em São Paulo, em Rondônia 
e, ultimamente, em Goiás e Tocantins, administrando, cons
truindo, operacionalizando e disseminando- a _çapilaridade da 
Empresa. 

ST. Presi~nte, o objetiVo da minha breve inte~enção 
é ai>f?lar para ~g~zação _~a conClusão dos trabalhos daquela 
Conuss~o d~ Smdtcância e que, num breve espaço de tempo, 
faça-se Justí~: Em caso de absolyição do funcionário l'{~y 
de Souza Beooga, que se proceda a sua imediata recondu.ção 
ao posto. 

Era o que tinha a dizer. 

O. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais 
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos 
convoç;ando sessão extraordinária, a realizar--se hoje, às 1Sh4Ó 
min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n" 166, de 
1992, de autoria do Senador Mansueto de Lavor~ solicitando, 
nos termos regimentais? a ttailscriçáo, nos Artais du Senado 
Fedaral, do artigo publicado no jornal Correio Bn!ZIIleme, 
de autoria de Dom Aparecido José Dias, sob o tftuJo "Vio~ 
lência contra os índios", edição de 12 de abril de 1992. 

O SR. P~SIDENTE (Alexandre Costa) -Está encer
rada a sessão, 

(Levanta-se a sessão âs 18 horas e 4f! minutos.) 

Ata da 77a Sessão, em 12 de maio .de 1992 

28 Sessão I.egisJativa Ordinária, da 498 Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidéncia do Sr. Alexandre Costa 

À.'i !8 HORAS R 40 MTNirTOS, l\CifAM,'>1l PR1l- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de 
51lNTI'S O!; .9R.~. SliNADORI'S: presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Ha

vendo número regimental, declaro aberta a SesSão-.· . . - . - . 

Albano Franco - Alexandre Cos.ta - Alfredo Campos 
- Almir Gabriel - Arna7onino Mendes- Amir !ando- Au
reo Mcllo - Car1011 De'Carli - c:arlos Patrodnio - César 
Dias - Chaga.< Rodrigues - Cid Sahóia de Gu'valho - q>uti· 
nho Jtml"- l>irccu Carneiro- }1duardo Suplíey- P.lcio Alva
res- (<ncas l'aria- l'speridillo Amin- Epifdcio Cafeteira
Flaviano Melo - Francisco Rollcmberg - (laribaldi Alves -
Gerson c:arnata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida 
-HUITI!lcno Lucena- llydckel Freitas- Iram Saraiva- Ira
puan Costa Júnior - Jarllas Pas.'larinho - Jolio Calmon -
Jo!io França - Jol!o Rocha - Jona.• Pinheiro- Josapbat Ma
rinho-José F.duardo- José Fogaça- J011é Paulo I!i!IOI-Jo
oo Richa- José Sarney- Jutahy Magalhaes- Iavoisier Maia 
- J.evy Dias - J.ouremberg Nurtell Rocha - I .ourival llapti!l
ta- J.ucilio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de l.avor 
-Márcio l.acerda- Marco Macicl -Maurício Corrlla- Mau
ro licnevidel'- Mcira !'ilho- Nallor JOnior- Nelson Carnei
ro - Ncl"'n Wedekin - Ncy Maranhllo - Odacir Soares -
Pedro Simon - Rachid Saldanha lle17l - Raimundo l.ira -
Ronaldo Arag.~o - Ronan ·mo - Ruy Bacelar - Tcotooio 
Vilela Filho- Valmir C:Smpelo- Wil«m Martins. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos n<:5ssos trabalhos. 

O Si(. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa, 
requerimentos que serão Jidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São_ lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 258, DE 1992 

Requeremos urgência, nos termos. do art. 336,. alínea· c~ 
do Regimento Interno, para o ProjetO_ de_ Lei da Câmara 
n' 37, de 1992, de iniciativa d() Sf:Préslcfente da República, 
que dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas 
operações de crédito rural. 

Sala das Sessões, 12 àe maio de 1992.- Humberto Luce
na- Marco Mactel- Ney Maranhão- José Eduardo
Esperidião Anlin - Cbagas Rodrigues - Maurfeio Corrêa. 

REQUERIMENTO N• 259, DE 1992 

Requeremos urgêncm;-nos termos· do art. :336, alínea c, 
do Regimento Interno. para o Projeto de Lei da Câmara 
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n• 3&, de 1992 (n' 2.671192, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 24• Região. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1992. - J:lumberl9 Luce
na "'- Ney Maranhão - -Jutahy Magallules- Eduardo Suplicy 
- Mauricio Corrêa - M!U'oo Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os requeri
mentos que acabam de ser_ lid9s _serão votados após a Ordem 
do Dia, nos termos do art. 340~ II, do Regíffiento Interno. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"'166, 
de 1992, de autoria do $enador Mansueto <ie Lavor, 
solicitando, nos termos regímentais, a transefição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal 
Correio Braziüense, de autoria de Dom Aparecido José 
Dias~ sob o título "Violência contra os índios••, edição _ 
de 12 de abril de 1992. . · · 

Em vot.-ção o requerím<mfó. · 
Os-Srs. Senadores que o aprovam quéiia!n PeiTnariecer 

sentados. (Pausa.) _ · · 
Aprovado. 
Será feita a transcrição so1ícit3da. 

É a seguinte _a matéria cuja transcriçãq fsolicitada: 

VIOLÊNCIA CONTRA OS ÍNDIOS .· 

Dom Apparecido José Dias 
No intuito· de compartilhar solidariamente as angústias 

dos povos índfgenas do Brasil, o Conselho Indigenista Missio
nária (CIMI), organismo anexo à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), divulgou recentemente os resul
tados do levantamento sobre a violência contra o.s ~qdios~ 
no decorrer de 199!. Os da<:!os foram ooletados pelos pióprios 
mis-sionárioS atuantes nas diversas Án!Jas e carecterizam.ae:ús-
tência de verdadeiro clima de violência. ·. 

Ctescénte desde 1988, quando se fez a primeira pesquisa 
sobre o. assunto, esta violencia provocou. somente no ·ano 
passado, 269 mortes. Foram 27 assassinatos, 21 sulcl-dos, 206 
óbtos causados por epidemias, além de outros 15 por razões 
diversas, A isto se somam _npye tentatív~ 'de suícidios~ 14 
ameaças de morte. 14 prisões ilegais, 30 agressôesfísicas, 
nove --constrangimentos 'ilegais, 6 invasões praticadaS por ga
rimpeiros, 16 por madereiros, fazendeiros e posseiros. 

Em 1991 foram assassinados 27 índios, 14 a mais do que 
no'ano antétior. Alguns assassinatos ooori:êram cOm reqUínte· 
de crueldade. O corpo do makuxi Geraldo Mendes foi encon
trado amarrardo nas águas do rio Maú, onde_garlmpava, com 
marcas de tiro na testa. abaíxo do ouvido e na garganta. 
Os makuxis vivem em Roraima~ próximoS ~rfionteifa do BrasH 
com a Guia-na Inglesa, é o povo que mais agressão sofreu 
no ano passado. Mas foi no Maranhão onde ocorreram ruais 
assassinatos, exatamente oito. Cdnflitos fundiáriOs Ioram as 
principais causâs desse tipo de violência. Vínte e um assassi
natos tiveram envolvimento direto dos invasores das terras 
indígenas, especialmente fazendeiros, e quatro garimpeiros. 

Os suicídios continUam- sendO uma ameaça partiCular
. mente aos guaranis kaiowás: Em 1991 foram registrados 21, 

contra· 31 no anO anterior, Além de menor~ o número ainda 
é-eXtrem·amente preocupante. pois só neste ano seis guaranis 
kaiowás já suícidaram~se. A situação é-tão desesperadora que 
os próprios guaranis· têm dado mostras de que já rião é -tãó 
importante continuar vivendo. 

Dos 21 f!uitfdios, 17 ocorreram entre os guaranis, três 
entre os ticunas·,· e -um entre Os milkuxis. A maioria- entre 
jovens por enforcamento. Um rapaz makuxi suicidou~se para 
não ser levado preso uma segunda vez. Acusado de roubo 
ele tinha sido detido e levado ã Penitencíária de Boa Vista: 
capital de Roraima, onde fof seviciãdo por outros presos e 
por policiais. Foi sólto para que pudesse trabalhar numa fazen
da eom o pai. Os dois mataram uma galinha do fazendeiro 
e foram denunciados à polícia, além de terem sido obrigados 
a comer os ossos da ave. A possibilidade de ser novamente 
preso ·deixou~o deprimido. Ele não resístiu e se matou, 

. - É gr:ayíssima a sit_oação sóc~o-econômiéá entre 'ôs guara-· 
ms, espec1almente pela falta de terra~ o que os impede de 
exercerem plenamente a cultura tradicional. Povo essencial
mente religioso, os guaranis são hoje vítimas do alcoOlismo 
da interferência' de várias seitas religiosas e qa -~xpfofaçã~ 
da mão-de-obra .. em condições semi-escravas em plantações 
de cana~de .. açúcar e em usinas de álcooL E enquanto náo 
for solucionado o problema da terra não será resolvido o 
próblema dos suicídios. 

O Cimi registróú a oeorrêa de 38 surtos de epidemias, 
_envolvendo 26 povos indígenas. A malária foi a doe-.nç~rque 
provocou o número maior de surtos-. exatamente dez atingin
dos mais de sete mil índios. Só entre os ianomamis foram 

-registrados seis mil 788 c.-sos da doença, que levaram à morte 
79 índios, de janeiro a outubro. Há o registro da morte de 
20.6 índios devido a algum surto. _ _ ·. 

Só a maláriã,-sozinha ou acomp-anhada de outra doença~ 
foi responsável por 121 óbitos. Os ianomamis tiveram mais 
surtos que qualquer outro povo~ causados quase sempre pelos 
garimpeiros invasores do território indígena. 

Mas~ também. a falta de assisUncia médica às comuni
dades indígenas foi responsável pelo ap.-recimento de surtos. 
Muitos deles poderiam ter sido evitados com simples campa
nhas de vacinação ou tratamentos preventivos. Mas são poucos 
~s povos indígenas que contam com assistência de urn profis
Slonal de saúde e sen:pre faltam medicamentos essenciais nas 
aldeias. 

Para o Cimi, a Solução dess_es conflitos_exige a demãrcação 
de todos as terras ocuJ?adas tradicionalmente pelos povos indí
genas, como determina a Constituição brasileira. Mas somente 
a demarcação não basta. É..necessárió também que o Governo 
brasileiro promova a retirada de todos os invasores, os respon
sáveis diretos pelas agressões cotidianamente praticadas con
tra os poVos indígenas, No Brasil, ie'rra demarcada nunca 
sígn~fica terra Jh/re de invasores. E a retirada desses ocupantes 
ilegais só será poSSível quando o atual governo definir uma 
política em relação_ aos povos indígenas, o que até agora rião 
ocorreu. Problemas _ligados à terra também foram o motivo 
maís importante das tentativas ~dê hómicidio e ameaças- de 
morte. - -

A impunidade é outra causa de tantOs assassinato;, Dos 
27 o_corridos, o Ci"mi possui inf6im3Çi'>cis' so.bre algum tipo 
de providência em, relação a onze casas, Mas apenas os envol
vidos em dois assassinatos fo.ram _detidos. 

O levantameiltO sobre a '(Íolência çontra".os povos indíge
nas será entregue à Procuradoria~Geral __ qa""República, ao mi
nistro da Justiça e a parlamentares. O Cimi con'iiidera funda-
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mental que as informaÇões desse tipo sejam fornecidas aos 
Poderes Judkiáríq~ Executivo e Legis~ativo pãra que provi
dências sejam tomadas, Se nada for feito} o cotidiano _dos 
povos indígenas no Brasil contín_ua.rá serid_O ri1arc.ado pela vio-
lência. ·· -- -

Os missionários que ieconhecem ni\S _feições ooncreúS~ 
sirnas dos índios brasileiros, vítimas de uuita Violência e viven
do em condições desuman~s~ o rosto_ sqfret;lo~ d<;> próprio C ris· 
to, questionam, e intéipelarn a si à soCie-áade: até quando 
se manterá. devido à natureza dos r:s<?~sos _corações~ este clima 
de violência conira nossos irmãos índios? 

Dom Appareddo José Dias é preside-nte do Conscl.hQ tmHgentsta Missionário 
(CIMI) . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co.sta) - Passa-se à 
apreciação do Requerimento n:> 258/921 de urgéncia, lido no. 
Expediente, para o Projeto de Lei n"' 37/92,. _ 

Em votação·o reqUetimento. · ' 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento) alnatéria a que se refere figu~ 

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordínária sube~ 
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa'Se ago
ra à aprecíação do Requerimento n~ 259/92, de ~rgênci~, lid_o 
no Expediente, para o Projeto. de Lei n' 38, de 1992. 

Ém votação. · .. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. a matéria a que· se refére ngu~ 

~rá na Ordem do Düi- da segunda sessão ordinária subse
qüente. 

O SR. PRESIDENTE (AieFandre Costa) __:_Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os_ trabalhos~ 
designando para a sessão ordinária de amarlhã a se8,ufnte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
W 125-COMl'LEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos teTmos 
do art. 336. <:,_do Regimento Interno) 

Votação; em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60189. na Casa de. origem), 
que disciplina Os limites das despesas com o funcionalismo 
público. na fonna do art. 169 da Constituição FederaL ' ' 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator:·senado.r 
Meira Filho. · 

- 1~ pronunciamento: favorável ao Proje-to; --- ~-
- 2t pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário. 

(Dependendo dé 'Parecer sobr~ as emcndás ~-Presentadas 
perante à Comissão de Assuntos Económicos.) 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 245. de 
1992, de extinção da urgência.) - - -

-·2-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
2'<""' 173, DE 1991 

Uncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, r. do 
Regimento Interno.) 
(Tramitação em conjunto cOm os projetos 'de Lei do Senado 

n' 56 e 145, de 1991. ) 

DiscussãO, em turnO único, do-Projeto de Lei do Seriado 
n'! 173. de 1991, de autoria do Senador Josapbat Marinho, 
que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de opinião e de 
informação. disciplina a responsabilidade dos meios de comu~ 
nlcação e dá outras providências, tendo · 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n•' !O e 116, de 1992: I' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
-nos termos- da Substitutivo que oferece; 2" pronunciamento 
(SObre as emendas de Plenário): favorável às emeridas de 
fi" 9, 11. 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 
11 (quanto aos §§ 4• e 5'); favorável, no.s termos de Sube
mendas às de n?' 2, 4 e 16; contráriO às de" ri<;>S 3, 5, 6. 7, 
8, 10, 12, 17, 21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário, pelo Senador José Pauto Bisol, 
em virtude da aprovação do. Requerimento n» 746, de 1991, 
que solicitou fosse_ ouvida, também, a Comi;;são d~ Assuntos 
SociaiS.- - ·" - ··~ · 

· (Dependendo de Parecer da Comissão ·de Assuntos So-
ciais sobre as emendas de Plenário.) - · 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
rlo art. 172, I, do Regimento Interno.) 

(Tram[tando em conjúiito com os Projetos 
de Lei do. Senado n•' 56 e 173, de 1!)91.) 

. D_iS_Çussáo, em turno único, do PrOjeto-de Lei do_Senado 
n~_ 145> d~_ 1991~ de autoria do Senador Marcio Lacerda, que 
regula o direito de ~posta para os efeitos_ do inciso V, do 
art. s~~ da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
a- da Comissão de Constituição-, Justiça e Cidadania, 

sob n'"' 10 e 116, de 1992: 1" pronunciamento: favorável aO 
Projeto, nos termos do Substitutivo que oferece; 2\'pronunda~ 
mento (sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas 
de n" 9, 11, 13 a 15, 18, 19, 20. 25, 26; parcialmente à de 
n' 11 (quanto aos §§ 4' e 5') favorável, nos termos de Sube
mendas às de n" 2, 4 e 16; contrário ils de n~ 3 5 6 7 
&,10,12.17~21a24,27. · __ - ~., ~ • 

Proferido em Plenário, pelo Senador José Paulo Biso!, 
em virt.ude da apr~vação do Re_q~erimento n~' 746, d~ 1_991, 
que sqhç:itou fo_sse ouvida, também, a CQD,lissâ-o de Assuntos 
Sociaís-. , - - ~, , 

· (D~pendendo de farecer da Comissão de Assuntos So: 
ciaís sobre as emendas de Plenário). 

-.4_; 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
. N' 56. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do.. art. 172, 1; do 
Regimento Interno.) 

(Tramitaç.ão e_!U conjunto com os projetos de Lei do Senado 
n~" 145 e 173, de 1991.) 
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Discussão, em turno úniCo~ do Projeto de Lei do Senado 
n"' 56, de 1991, de autoria do Senador Jqt~hy Magalhães, 
que revoga o § 3• do art. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro 
de 1967, que regula a liberdade de manifestação do pensa
mento e de informações, e o inciso II do § 39 do art. 138, ~ 
do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comlssão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: 1"' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2? pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 11, 13 a 15, 18, 20, 25, 26; parcialmente à de n• 11 
(quanto aos parágrafos 4• e 5'); favorável, nos termos de Sube· 
mendas às de n95 2t 4 e 16; contrário às de n~"' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21 a Z4, 27. 

-Proferido ém Plenário, pelo Senador José Paulo Bisol1 

em virtude da aprovação do Requerimento n-t 746, de 1991, 

que solicitou fosse ouvida, também~ a Comissão de Assuntos 
Sociais. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos So
ciais Sobre as emendas de Plenário.) 

-!-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 272, DE 191 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pillto, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 18horas e 45 minutos. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SENADO FEDERAL 
.------'--------~-SUMÁRIO 

1- ATA DA 78• SESSÃO, EM 13 DE MAIO DE 19!12 
1.1-ABERTÜRA . 
1.2-EXPEDJENTE 
1.2.1.- Amos do Ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento 
- N' 678192, encaminhando complementação de in· 

formações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n'72/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 
~ N' 681/92, encaminhando informações sobre os que·· 

sitos constantes do Requerimento n9 84~ de 19921 de autofia 
do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2 - ·A viso do Mioistro das Relações Exteriores 
- N~' 15í92, encãminhando informações so_bre _os que

sitos conStantes do Requerimento n" 90/92, de autoria do 
Senador Fernando Henrique Cardoso. 

1.2.3 - A viso do Secretário do Desenvolvimento Regio- . 
na! da Presidência da República . 

N' 282/92, encaminhando informações sobre os quesi
tos constantes do Requerimento n<> 88, de 1992~ de autoria · 
do Senador Mário Covas. • 

1.2.4- Pareceres 
Referentes às seguintes màtérias: , 
-Projeto de Decreto Legislativo Íl' 26192 (n• 32/91, 

~ Qim.ara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a ooncessão outorgada à Rádio Río Claro Lida., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Iporá, 

· Estado de Goiás. (Redsção finaL) 
-Projeto de Resoluçáo n' 15192, que dispõe sobre 

a representação do Congresso Nacional na Comissão Parla
mentar Conjunta do MercosuL (Redaçáo fmaL) 

-Projeto de Decret<> Legislativo n' 12192 (n• 134/91, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
~bre Cooperação Cultural, celebrado entr:e o Governo 
~ República Federativa do Brasil e o Governo lia Repú
blica da Polôniil, em 29 de julho de 1991. (Redação finaL) 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 131!12 (n' -379190, 
na Câmara dps Deputados)~ que aprova o texto do Proto
colo Adicional ao CQnvênio de Assistência Recíproca para 
a Repressão do Tráfico Ilícito de Drogas que produzem 
Dependência, celebrado entre o Governo da República 
Federa);iva do Brasil e o Governo da República da Bolívia, 
em La Paz, em 2 de agosto de 1988. (Redação finaL). 

1.2.5 - Comunicação. da Presidência 

Recebimento, do Presidente do Grupo Brasileiro _da 
União lnterparlamentar de cópia do relatório de atuação 
da Delegaçáo de Parlamentares· Brasileiros à octogésima 

·Sétima conferência. realizada em Yaoundé, República dos 
Camarões, de 6 a 11 de abril de 1992. · 

1.2.1Í- Discursos do Expediente 

SENADOR EDUARDO SUPLICY - Colocações. 
sobre"editorial publícado no jornal FolbadeS. Paulot sobre 
o t(tulo Ação entre Amigos. Denúncias de irregularidade$, 
publicadas em órgãos da Imprensa~ a respeito das transa~ 
ções financeiras do empresário Paulo. Cêsar Farias. Come-
moraçáo da Abolição da Escravatura. · 

SEN~DOR JOSÀPHÁT MARINHO ~ Agrava
mento da situação sócio-económica no Brasil, em face da 
polftica recessiva do Governo FederaL Necessidade do de· 
senvolvimento de um estado de compreensão e da elab<r 
ração de um plano reunindo todos os partidos políticos, 
S$,'::m r~núncia de suas idéias, que objetive a oorreção das 
·distorções da vida social e económica do País. 

SENADOR MAURÍCIO CORRi).A - Elogios à 
atuaçáo da polícia do Rio de Janeiro no desfecho bem-su
cedido do seqüestro da Sr' Sara Abravanel Benvinda Soa· 
res, irmã do Sr. Silvio San_tos. · 

SENADOR NEY MARANHÃO - oomo Líder -
Desejo manifestado ~lo Presidente Collor à rápida apUra~ 
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EXPEDIENTE 
CENT:RO GRÁFICO no SBNADO FBDBRAL 

MANOEL VJLil!.A DB MAGALI!ÁES 
Dlnotm:-0111'1.1 do S...do
AGACI!lL DA SILVA MAIA 
Dirotm:l!mcatlvo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Diroto.- Adlnlola""tlvo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diroto.-!ad•trial 
I'LORIAN AUGUSTO OOUTINI!O MADRlJGA 
DiretorAõjnto 

ção de denúncias de irregularidades nas negÔciaçõês do 
empresário Paulo César Farias. 

SENADOR NELSON WEDEKIN -Livro de auto
ria do jomalista Moacir Pereira, intitufado "Imprensa e 
Poder em Santa Catarina". 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Aniversá· 
rio da Abolição da Es<:ravatura. 

SENADOR JOÃO FRANÇA-Defesa da s()bera!lia 
amazónica. · 

SENADOR PEDRO SIMON- Vetos presidenciais 
à .. Lei do Audiovisual", Política cultu!al do Governo Co~. 
llor. · 

1.2. 7- Comunicação da Presidência 
- Convoca:ção de sessão conjunta a re3liza.t~- ama~ 

nhã, às 10 horas~ com Ordem do Dia que designa. 
1.2.8 - Requerimentos 
- N9' 260 e 261/92, de autoria do Senador Esperidião 

Amin, solicitando dos Srs. Ministros da Economia, Fazen· 
da e Planejamento e da Justiça, informações que menciona. 

1.:>-_üRDEM DO DIA 
Projeto de Lei do Senado n' 173/91, que dispõe sobre 

a liberdade de imprensa, de opinião e de inforl'!laçáo, disci~ 
plina a responsabilidade dos meios de comunicação e dá 
outras ·providências, (Tramitando em conjunto com os Pr~
jetos de Lei do Senado n~ 56 e 145, de 1991.) Dls<:ússáo 
sobrestada, em virtude do. término do prazo regimental 
da sessão, após parecer sobre as emendas,_ tendo usado 
da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho, José Paulo 
Biso! e Josaphat Marinho. (TramitandO em conjun!o Cl'Jll 
os Projetas de Lei do Senado n" 56 e 145191.) 

Projeto ·de Lei do Senado n• 145/91, que regula o 
direito de resposta para os efeitos ~o inciso V do art. 59 

da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, em virtu· 
de do término do prazo regimental da sessão. (Tramitando 
em Conjunto com os Projetos de Lei do Senado n'i'~ 56 
e173191.) ···· 

DIÁRIO no OONOR!!SSO NIIC!ONAL 
Impr<:IIOIIOII~dall'uadoS.UdoPoderal 

ASSINATURAS 

·------c.s 70.000,00 

Projeto de Lei do Senado n• 5'6191, que revoga o § 
3• do art. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, 
que regula a liberdade de manifestação do pensamento 
e de informações, e o inciso II do § 3• do art. 138 di:> 
Decreto-Lei 11' 2.848, de 7de dezembro de 1940, que instl· 
tui o Código Penal. (Tramitando em conjunto com os Pro· 
jetos de Lei do Senado n" 145 e 173, de 1991.) Apredaçào 
sobrestada, em virtude do térmíno do ,prazo regimental 
da sessão. (Tramitando eni conjunto" com os Proj~tos qe 
Lei do Senado n" 145 e 173/91.) 

Projeto de Lei do Senado n~' 272/91, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda 
os gastos com empregados domésticos e dá outras providén· 
cias. Apreciação sobrestada, em virtude do término do pra· 
zo regimental da sessão. -

Projeto de Lei da .Oimara n' l25191·Complementar 
(n' 60189, na Casa de origem), que disciplina os limites 
das daspesas com o funcionalismo público, na forma dn 
art. 169 da Constit!lição Federal.Apreciaçíio sobrestada, 
em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

1.3.1- Comunicação da Presidência .. 
Término do prazo para apresentação de emendas aos 

Projetos de Lei do Senado n" 108 e 241191 e Projeto de 
Lei da Câmara n' 92191, sendo que aos mesmos não foram 
oferecidas emendas. 

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses.. 

1.4-ENCERRAMENTO 
2:_ ATA DE COMISSÃO 

3- ASSOCiAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENA· 
DO FEDERAL 

Edital de convocação de assembléia geral ordinária 
4- MESADffiETORA 
5- LIDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 
ó- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 
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Ata da 78a Sessão, em 13 de maio de 1992. 
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Márcio Lacerda e Rachíd Saldanha Derzi 

ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Alexandre Costa - Alfredo campos - Alulzio Bezerra 
- Amir Lando - Antonio Mariz - Bem Veras - Cbagas Ro
drigues- Cid Sabóía de CllMJ!ho - Coutinho Jorge - E!cío 
Álvares - Esperidillo Amin - Epitácío cafeteira - Francisco 
Rollemberg -· Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira 
-Henrique Almeida- Hugo Napoleao- HumbertO Lucena 
- Hydekel Freitas - lrapuan Costa Júnior - J arbas Passari-
nho - Joao Otlmon- Joao França ..cJoao Rocha- Jonas Pi
nheiro- Josapbat Marinho - JO!lé Eduardo -Jose Fogaça -
Ias! Pauto Biso!- Jose Ricba- Ifinia Marlse- Jutaby Maga
!haeo - Levy Dias - Lourival Baptista - Magno Bacelar -
Mároio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce 
Pinto - Maurfcio Correa - Mauro Benev:ides - Meíra Filho 
- Nabor JÚilÍOr - Nelson Carneiro - Nelson WedeÍdn - Ney 
Maranhao - Odaclr Soares - Pedro Simon - Rachid Salda
!lÍ!a Derzi - Ronaldo Atagao - Ronall Tito - Rey Bacelar 
- Teotonio Vilela Fllbo- Valmir campelo- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Ha· 
vendo número regimental, declaro aberto a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DO MINISTRO DA ECONOMIA, 
FAZENDA E PLANEJAMENTO 

N' 678/92, de 4 do corrente, encaminhando complemen
tação de informações sobre os quesitos constantes do Requeri
mento n' 72, de 1992; de autoria do Senador Eduardp Supliey. 

N!) 681/92, de 4 do corrente, encaminhando infonnações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 84, de 1992, 
de autoria do Senador Eduardo Supliey. 

AVISO DO MINlSTRO DAS 
RELAÇÕES EXTiiilUORES 

N"' 151921 de 12 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento ri~'.90, de 1992, 
de autoria do Senador Fernando Henrique Otrdoso. 

AVISO DO SECRETÁRlO DODESENV:OLVIMENTO 
REGIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Aviso n• 282.192, de 5 do corrente mês, encaminhando 
informações sobre os _quesitos constantes. do Requerimento 
n' 88, de 1992, de autoria do Senador Mário Covas. 

As informações foram anexadãs aos Requerimen
tos e encaminhadas cópias aos Requerentes. QsB.eque~ 
rimentos vão ao arquivo. 

PARECERES 

PARECER N• 128, DE 1992 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 26, de 1992 (n> 32, de 1991, na Câmara dos Depu-
tados). · 

A Comissão Diietora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 26, de 1992 (n' 32, de 1991, na 
'Câmarà dos Deputados), que aprova o ato que renova a conM 
cessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda, para explorar servi
ço de radiodifusão sonora na cidade de Iporá, Estado de 
G<>1ás. · · · · 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de 1992. -
Mauro Beoevides, Presidep.te- DirceU Carneiro, Relator
Racbld Saldanha Derzi - Alexandre Costa. 

ANEXO AO PARECER W 128, DE 1992 
Redaçõo final do Projeto de Decreto Legislativo n" 

26, de 1992 (n' 32, de 1991, na CâJDara dos Deputados). 

Faço saber que ó Congr~so Nacional aprovou, nos ter
mos do art. 49, inciso XII, da Constitufção', e 7 

eu, , Pr~dente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLA TJYO N> . , DE 1.992 

Aprova o ato qu.e renova a concessão- oub)rgada à 
Rádio Rio Claro Lida., para explorar serviço de radiodi
fusão soJWra na cidade de lporá, Estado de Goiás. 

Art. -1_. É aprovado O ato conscitlte do Decrêfo_ n9 " 

99.132, de 9 de março de 1990, que renova por dez anos 
a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. para explorar 
serviço de radíodifusão sonora em onda média na cidade de 
!porá, Estado de Goiás. . 

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

PARECER N• 129, DE 1992 
Da Comissão Diretóra 

Redaçio rma1 do Pr.ojeto de Resolução n9 15, de 
1992. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n915, de 1992, gue dispõe sobre a representação 
do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de 1992. 
-Mauro Betiévides, Presidente -Márcio Lacerda. Relator 
-Ln<ldk> Po~IIa - Rachid Salda!lÍ!a Denl. 
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ANEXO AUPARECER N9129, DE 1992 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 15, de 
1992. 

Faço saber que o Senado Federai ãprovo~~ e 
eu, • Presidente~ nos termos. do art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÁO N• , DE 1992 

Dispõe sobre a representação do Congresso Nacional 
na Comissão Parlamentar Conjunta do Mer<:osnl. 

Art. 1• Nos termos do Regulamento da Comissão Par
lamentar Conjunta do Mercosul, C<)-nstante do Anexo desta 
Resolução, é fixado em de:zesseis o número de representantes 
do Congresso Nacional na_ Ço~ssão, 'sendo oito Deputados 
e oito Senadores, designados na forma previSta nos regimentos 
de cada Casa, ao início da primeira e da -terceira sessão legisla~ 
tiva ordinária de cada Legislatura. 

Parágrafo único. É de dois anos o mandato dos repre
sentantes brasileiros na Comissão. 

Art. 2~ A estrutura administrativa da Comissão será de~ 
finida em Resolução própria. · · 

Art. 311 O mandato da primeira representação do Con
gresso Nacional junto à Comissão findar-se-á oom a presente 
Legislatura. 

Art. 41- Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

COMISSÃO PARLAMENTAR. 
CONJUNTA DO MERCOSUL 

ATA DE APROVAÇÁO DO REGULAMENTO DA 
COMJSSÁO PARLAMENTAR CONJUNTA DO 

MERCOSUL . 

Em Montevidéu, capital da República Oriental do Ura
guai, no dia 6 de dezembro de 1991, na Sala das Sessões 
da Assembléia Geral, as delegações de parlamentares da Re
pública Argentina, da República Feõerativa do Brasil, da Re
pública do Paraguai e da República Oriental do üraguai, 
integrantes dos Estados Partes siguatários do Tratado de As· 
sunção, declaram fotmalmente aprovado o Regulamento da 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e proclamam 
a sua vontade inequívoca de dar ao processo de integr~ão. 
iniciado por seus respectivos países? o apoio que SUrge da 
representação emanada da soberania popular. 

Regulamento 

Os representantes dos Parlamentos dos Estados signatá
rios do Tratado de Assunção que cria o Mercado Comum 
do Sul, com o propósito de: 

estabelecer a união. cada vez mais e~treita entre os povos 
do Sul da América, a partir da nossa região; 

garantir mediante uma ação cõmum o prOgresso econô~ 
mico' e social, eliminando as barreiras que divid~m nossos 
países e nossos povos; · 

favorecer as condições de vida e emprego, criando condi
ções para um desenvolvimento auto-sustentável que preserve 
nosso entorno e que se construa em harmonia com a naturezai 

salvaguardar a paz, a liberdade, a democracia e a vigência 
dos direitos humanos; 

fortalecer· o espaço parlamentar no processo de integra
ção. Com vista a futura ~nstalação do Parlamento do Mercosul; 

apoiar a adesão dos demais países latino-americanos ao 
processo de integração e suas instituições. 

Resolvem aprovar o seguinte Regulamento. 

ARTIGO! 

Fica estabelecida a Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mer<:osult conforme determina o art. 24 do Tratado de Assun
ção, assinado em 26 de março de 1991, entre os Governos 
da República Argentina~ República Federativa do Brasil, Re~ 
pública do Paraguai e República Oriental do Uruguai, que 
se regerá por este Regulamento. 

Dos Membros e sua Composição 
ARTIGO II . 

. A Comissão será integrada por até sesenta e quatro (64) 
parlamentares de ambas as Câmaras; até dezesseís (16) de 
cada Estado Parte~ e igual número de suplentes, que serão 
designados pelos respectivos Parlamentos nacionais, de acordo 
com seus procedimentos internos. 

-A duração do mandato de seus 'integrantes será determi-
-nada pelos respectivos Parlamentos, desde que este não seja 
inferior a dois anos, com o intuito de favorecer a necessária 
continuidade. 

A Comissão só poderá ser integrada por parlamentares 
no exercício do seu mandato. 

Funções e Atribuições 
ARTIGO III 

. A Cqmissão ter<i. caráter consultivo, deliberativo e de 
formulação de propostas. 

Suas atnbuições serão: 
a) acompanhar a marcha do processo de integração regio

nal _expresso na formação do Mercado Comum do Sul -
MERCOSUL, e informar os congréssos nacionais a esse res~ 
peito; 

b) desenvolver as açôes necessárias para facilitar a futura 
instalação do Parlamento do Meroosul; .. 

<:) solicitar aos órgãos instítuclOitaiS do Mercosul informa~ 
çóes a respeito da evolução do processo de integração, espe
cialmente no que se refere aos planos e programas de ordem 
política, económica, social e cultural; 

d) oonstituír Subcomissões para a análise dos temas rela
cionados com o atual processo de integração; 

e) emitir recomendações sobre a condução do processo 
de integração e da formação do Mercado Comum, as quais 
poderão ser encaminhadas aos órgãos institucionais do Mer~ 
cosul· 

Ó realizar os estudos necessários à harmonização das- ie~ 
gislações dos Estados Partes, propor normas de. direito comu
nitário referentes ao processo de. integração e levar a.s conclu
sões aos Parlamentos nacionais; 

g) estabelecer relações com entidades privadas nacionais 
e Jocais 1 com entidades e organis~os internaçionais e SQiicitar 
informação e o aSSe"Ssorariiento que jUlgue necessário sobre 
assuntos do seu interesse; 

h) estabelecer relações de cooperação com os Parlamen .. 
tos de terceiros países e com outras entidades constituídas 
no âmbito dos de~ais esquemas de integração regional; 

·i) subscrever acordos sobre ~ooperação e assistência téc
nica com oigailismos públicos e Privados, de caráter nacional, 
regional, supranacional e internacional; 

j) aprovar o orçamento da Comissão e gestionar ·ante 
os Estados Partes o seu funcionamento; 
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k) sem prejufzo dos itens anteriores, a Comissão "poderá 
estabelecer outras atribuições dentro do marco do Tratado 
de Assunção. 

Das Subcomissões 
ARTIGO IV 

Cria:m..se as seguintes Subcomissões: 
1. de Assuntos Comerciais; 
2. de Assuntos Aduaneiros e Normas Técnicas; 
3. de Políticas Fiscais e Monetárias; 
4. de Transporte; 
S. de Politica Industrial e Tecnológica; 
6. de Pollti<:a Agrícola; 
1. de Polfti<:a Energética; 
8. de Coordenação de Políticas Macroeconômicas; 
9. de Políticas Trabalhistas; 

10. do Meio Ambiente; 
11. de Relações InstitucionaiS e Direito da Integração; 
12. de Assuntos Culturais. 
Outras Subcomissi'Ses poderão ser criàdas, assim como 

suprimidas algumas existentes. . 
A Mesa Díretora fixará as competências das Subcomis

sões, mediante propostas das mesmas. 
As Subcomissões se reunirão sempre que necessário para 

a preparação dos trabalhos. A participação dos parlamentares 
de cada Estado Parte nas Subcomissões terá o mesmo caráter 
oficial que a desempenhada na Comissão Parlamentar. 

ARTIGO V 

Cada Subcomissão será integrada por dois (2) parlamen
tares de cada Estado Parte e seus suplentes. As Subcomissões 
elegerão suas próprias autoridades, seguindo os critérios esta
belecidos no artigo XVI. 

Das Reuniões 
ARTIGOVl 

As reuniões da Comissão serão realizadas, em cada um 
dos Estados Partes, de forma sucessiva e alternada. 

Ao Estado Parte onde se realize cada sessão ou reunião 
corresponderá a Presidência. 

ARTIGO VII 
A Comissíio se reún.irá; 
a) ordinariamente~ peio menos duas vezes ao ano, em 

dara a ser determinada; e 
b) extraordinariamente, mediante convocação especial 

assinada pelos quatro (4) Presidentes. 
As convocações indicarão dia, mês, hora e local para 

a realização das reuniões~ assim como a pauta a ser discutida, 
devendo a citação ser nominal, enviada com antecedência 
mínima de trinta (30) dias, mediante correspondência com 
registro postalt ou outro meio seguro. 

Em caso de força maior, se uma reunião programada 
não puder ser realizada no país previsto, a Mesa Diretora 
da Comissão estabelecerá a sede alternativa. 

ARTIGOVlll 

Terão validade as sessões da Comiss3.o com a presença 
das delegações parlamentares de todos os.EstadosJ>artes. 

Convocada uma sessão, se um dos Estados Partes não 
puder comparecer por razões de força maior~ os restantes 
poderão reunir-se, desde que para deliberar e decidir seja 

, obedecido o disposto no artigo XIII. 

ARTIGO IX 
As sessões da Comissão serão pôblicas, exceto quando 

expressamente se decida pela sua realização em forma reser
vada. 

ARTIGO X 
- As sessões serão abertas pelo Presidente da Comissão 

e o Secretário-Geral ou quem o substitua. conforme este regu- _ 
lamento. 

ARTIGO XI 

As sess.ões _da Comissão serão iirlciádas, salvo decisão 
em contrário~ com a leitura e_ discussão da ata da reuníão 
anterl~r quef uma vez-aprovada, será assinada pelo Presídente 
e pelo Secretário-GeraL 

ARTIGO XII 

Nas atas das sessões devem constar as recomendações 
aprovadas pela Coraissão. 

ARTIGO XIII 

As decisões da COmiJlsão serão Íomadas por consenso 
das delegações de todos os Estados Partes, expressas pelo 
voto da maioria de seus integrantes atreditados pelos respec.. 
tivos Parlamentos. 

A!RTIGOXIV 

OS temas submetidos. à consideração da Comissão serão 
distribuídos simultaneamente a quatro relatores, um por cada 
Estado Parte~ os quais os estudarão a fim de emitir opinião 
a respeito. Os relatores disporão de um prazo comum de 
trinta (30) dias para eml.tír seus relatórios por escrito, que 
serão distribuídos às demais delegações da ComisSão pelo 
menos quinze (15) dias antes da data de realização da sessão, 

ARTIGO XV 

Sobre a matéria apreciada, a Comissão poderá emitir 
recomendações, cuja forma final será objeto de deliberação 
de seus membros. 

Da M- DiNtora 

ARTIGO XVI 
A Mesa Díretora será composta de quatro ( 4) Presiden

tes, pertencentes um a cada Estado Parte, que se alternarão 
a cada seis (6) meses, assim como de um (1) Secretário-Geral 
e três (3) Secretários alternos, também pertencentes um a 
cada Estado Parte que se alternaráo da mesma forma. A 
Mesa Diretora será eleita em sessão ordinária para mandato 
de dois (2) anos. 

Ao Presidente e a cada um dos três (3) Presidentes alter· 
nos corresponde um (1) V ice· Presidente, que pertencerá ao 
mesmo Estado Parte. 

O Presidente e o Secretário·Geral devem pertencer ao 
mesmo Parlamento nacional. 

A Presidência da Comissão poderá instituir um Grupo 
de Apoio T écníeo, como órgão consultivo especial. 

As autoridades serão eleitas pelos respectivos Parlamen
tos. 

ARTIGO XVII 

No caso de vacância defrnitiva em qualquer das listas 
dos cargos da Mesa Diretora, a ocupação destes se efetuará 
por eleição na sessão seguinte àquela em que se deu vaga, ! 
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salvo ~faltarem menos' de sessenta (60) dias para 9_ término 
dos respectivos mandatos. 

ARTIGOXV!Il 

Em caso de vacância definitiva de um membro da Comis~ 
são, o grupo nacional tpm_ará as .devidas providências para 
a sua substituição por ·outro parlamentar, o qual cumprirá 
o mandato pelo período que restar. -

ARnoo:xjx 
Ao Presidente· da Comissão Compete: 
a) dirigir e âi-denar os trabalhos da ComiSSão; 
b) representar a Comissão; 
c} dar conhecimento à Comissão de toda a matéria-Tece· 

bída; ' 
d) designar relator"'~ mediante proposta das delegações 

parlamentares~ para as matérias a serem discutidas; 
e) instituir grupos de estudo pa~io exame q~~ te~a~ apon-

tados pela Comissão; · · ' · · ' · · ' · 
f) resolver as questões· de Ordem; 
g) convocar-as_ reuniões da Mesa Diretora e da Comissão 

e presidi-las; 
h) assinar as atas; recOmendações e demais documentos 

da Comissão; · · · · • · ·· ···· ··- .. 
i) gestionar doações, cOntratos de assistência técnica e 

outros sistemas de cooperação~ gratuitamente, ante organis..
mos públicos ou privados, nacionais e internacionais~ e 

j) praticar todos os atos necessários ao bom desempenho 
das atividades da Comissão. · 

ARTIGO XX 
Nos casos de ausência ou impedií:nento, o Presidente será 

substituído pelo respectivo Vice~Presídente, 

ARTIGOXX1 

Ao Secretário-Geral da· Comissão compete: 
a) assistir a Presidência na condução dos trabalhos da 

Comissão; - · -
b) atuar como secretário nas reuniõeS da Cómissáo e 

elaborar as respectivas atas; 
· c) preparar a redação final das recomendações da Comis
são e sua tramitação; -

d) custodiar e arquivar a documentação da Comissão; 
e) coordenar o funcionamento dos grupos de estudo insti~ 

tuídos. 

ARTIGO XXII 
Os Secretários~ Adjuntos assistirão .o Secretário-Gerai ou 

Alternos quando estes 9 solicitarem e os subs_tituírem, assim 
como nos casos de ausência, impedimento ou Vacãilci~. -

A Comissão poderá criar uma Secretaria Pennanente. 

ARTIGO XXIII 

A Mesa Díretora terá poder exeCutivo para-instrumentar 
o estudo das políticas deliberadas pela Comissão, Terá, ainda, 
a seu cargo o relacionamento direto com os órgãos instítu~ 
clonais do Mercosul e transmitirá ao plenário da Com"issão _ 
toda informação que rêceba destes. 

Das DispoSições Gerais 

ARTIGOXX1V 

São idíomas oficiais da Comís~o o eSpanhol e o_ po-riu~ 
gaês, 

ARTIGO XKV ____ _ 
Este regulamento entrará em vigor a partir da data de 

sua aprovação, ad referendam da ratificação dos Parlamentos 
dos Estados Partes cujas normas constitucionaiS assim -ó exi-
1~- . 

PARECER N• 13tl, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1992 (n' 134, de 1991, na Câmara dos Depu-
tados.) · 

A Comissão Diretora apreseilta a redaÇãO final do Pró]eto 
de Decreto Legislativo n• 12, de 1992 (n• 134, de 1991, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil_<> o Governo da República da Poló-
nia, em 29 de julho de 1991. . . .. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de inalo de 1992, -
Mauro Benevides,Presidente -_~cl9 __ Lacerda, Relator
Lucldío Portella - Rachíd Saldanha Deroi. 

.. ANEXO AO PARECER N• 13Ó,DE 1992 
Redação final do Projeto de De<reto Legislativo 

. n• 12, de 1992 (n' 134, de 1991, na Cllmara dos Depu
tados.) 

Faço saber que o Cqn~so Nacional aprovou, nos ter~ 
mos do art. 49, inciso I. da Constituição, e eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o segtrinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1992 

Aprova o tf•to do Acordo sobre Cooperação Cu.Itu
ral, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Polônla, em 
29 de julho de 1991. 

An. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Coope
ração Cultural celebrado entre o Govél'il() da República Fede
rativa do Brasil e o Governo da República da Polónia, ém 
29 de julho de 1991. . 

Parágrafo único, São sujeitos à aprovação do Congressó 
Nacional quaisquer atos que possam resuJtar em revisãO do 
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes compleinen
tares.que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição 
Federal. acarretem encargos ou cOippromi-ssos- gravosõs. ao 
património nacional. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra emvigor na' data 
de sua publicação. · 

PARECER N' 131, DE 1992 

(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 13, de 1992 (n• 379, de 1990, na Câmara dos Depu· 
lados.) 

A Comissão Diretora ãpresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 13, de 1992 (n' 379, de 1990, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
Adicional ao Convênio de Assistência Recíproca- ·para a Re
pressão do Tráfioo ííidto de Drogas que produzem Depen
dência, celebrado entre o Governo da República Federativa 
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do Brasil e o Governo de Rcpúb1ica da Bolívia. em Ln Paz. 
em 2 de agosto de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de maio de 1992. -
Mauro Benevides, Presidente - Márcio ta-Cei-da, Relator -
Lncídio Portella - Rachid Saldanha Derzl. 

A."'EXO AO PARECER N•131, DE 1992 
Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo 

n'ê 13, de 1992 {n' 379~ de 1990, na Câmara dos Depu~ 
tados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos terffl 
mos do art. 49~ inciso I? da ConstituiÇão, e· eu, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1992 

Aprova o texto do protocolo Adicional ao Convênio 
de Assistência Reciproca para a Repressão do Tráfico 
Dícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Bolívia, -em La Paz, em 
2 de agosto de 1988. · 

Ar!. 1' É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao 
Convênio de Assistência Recíproca para a Repressão do Trá· 
fico Ilícito de Drogas que produzem Dependência, celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasii e o Go
verno da República da Bolívia. em La Paz, em 2 de agosto 
de 1988. 

Art. 1:' Este Decreto Legisíativo entra em vigor ria data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Presidente do Grupo Brasi
leiro da União Interparlamentar, cópia do relatório de atuação 
da Delegação de Parlamentares Brasileiros à octogésima séti
ma conferência realizada em Yaoundé, R€:pública dos Cama
rões, de 6 a 11 de abril de 1992. 

· É o seguinte o ofício recebido: 

Brasília, 7 de maio de 1992 
Exm'Sr, 
Senador Mauro Ben{!vides 
DD. Presidente do Senado Federal 

Encaminho relatório da atuação da Delegação de Parla
mentares Brasileiros à 87• Conferência da.Uníão Interparla* 
mentar em Yaoundé, na RepUblica dos Camarões, de 6 a 
11 de abril de 1992. 

Atenciosamente. -Deputado Ulysses Guiriuuiies; Presi
dente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. 

RELATÓRIO APRESENTADO PELO DEPUTADO 
ULYSSES GUIMARÃES, PRESIDENTE DO GRUPO 
BRASILEIRO NA 87• REUNIÃO DA UNIÃO INTER· 
PARLAME?>.'TAR REALIZADA EM YAOUXDÉ NO 
CAMEROON DE 6 A 11 DE ABRIL DE 1992. 

Senhor Presidente. 
Senhoras e Senhores Parlamentares, 
Como Presidente do Grupo Brasileiro da União lnt~rpar

lamentar, chefiei a delegação brasileira à 87+ Conferência d,a 
União lnterparlamentar realizada em Yaoundé, de 6 a 11 
de abril próximo passado. 

A Delegação teve a seg.uirite Composição: 
Deputado Ulysses GuiMarães, · 

Deputado Henrique Eduardo Alves, 
Deputado Leur Lom~nto, 
Deputado Jutahy Júnior, 
Deputado João Faustino,' 
Deputada Regina Gordilho, 
Deputado Aioizio Mercadante, 
Deputado Paulino Cícero de Vasconcelos, 
Senador João Calmon~ e 
Senador Antonio Mariz. 
Informo que a Delegação se· dividiu entre os diversos 

compromissos, reuniões e Sessões Plenárias para que o Brasil 
th•esse plena participação, · 

Segunda, 6 de abril 

Cerimônía inaugural seguida de Sessão Plenária. Anexo 
discurso do Presidente .d;l,República do Cameroon. 

Terça, 7 de abril. 

Depois da Sessão Plenária da manhã, as delegações lati· 
no-americanas reuniram..se en:t .l~lenáriQ para debater sobre 
o "golpe" no Peru (d<lcumenJos anexos). O Grupo brasileiro 
e a Embaixada do Brasil deram todQ o apoio ao Grupo do 
Peru oferecendo a Embaixada, a única latino~americana no 
Cameroon, para comunicação. -

A Embaixada entrou imediatamente em contato com o 
ltamaraty e com o nosso Embaixador em Lima. Raul Feman"" 
do Leite Ribeiro. 

Os latino-americanos fonnafarJ!.um comitê para a n!dação 
de um documento a ser publicado na 87• Conferência (anexo). 
O Coniité era--assim composto: Argentina, Brasil (na pessoa 
<J9 Presidente Ulysses Guimarães). Cam~roon, Chile. Japão, 
SUécia e_ Inglaterra. 

Na Sessão Plenãría dã tarde O PreSidente <;lo Grupo e 
Chefe da Delegação, Deputado Ulysses Guhp_arães proferiU 
o discurso anexo. 

Quarta, 8 de abril. 

Às lOh o Presidente Utysses Guimãrães foi convi.dado 
pelo Presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular 
e Chefe da D-elegação de Cuba, Juan Escalona para u~ encon
tro. 

Durante um almoço <:om as presenças do Presidente Ulys~ 
ses Guimarães~ Subsecretário da Unjão Interparlamentar, Mr. 
Anders Johnsson, encarregada das questões relativas ao Meio 
Ambiente? Mme. Odile Chazerand~ Deputado Henrique AI~ 
ves e Secretária Administrativa do Grupo, Karla Schaefer, 
foram tratados assuntos relativos à Conferência do Meio Am
biente e Desenvolvimento de Brasília, em novembro do cor
rente ano e fui credenciado para, junto às auoridades da 
Rio-92, buscar uma forma de credenciar os parlamentares 
que fazem parte da União e que deverão vir ao Rio nas diVersas 
delegações estrangeíras. A União Interparlamentar gostaria 
que providenciássemos uma reunião seguida de recepção para 
os Parlamentares. 

Nesse encontro seriam divulgados os resultados da 87~ 
Conferência da União Interparlamentar oride foram debatidos 
amplamente assuntos relativos ao Meio Ambiente. A apresen~ 
tação desses resultados seria feita por intermédio do grupo 
Brasileiro da União Interparlamentar na Rio~92, A Encar
regada dos Assuntos Relatjvos ao Meio Ambiente, na sede 
da União em Genebra~ Mme. Odile Chazerand, virá· ao Rio 
pãra coordenar esses tra.balJloS e pediu a ~juda da nossa Secre-
tária Admínistrativa. ---
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Na Sessão Plenária da tarde o Presidente U]ysses Guima: 
rães entregou à Delegação da Venezuela cópia do telex envia
do ao Itamaraty manifestândo solidariedade pelo recente aten
tado ocorrido em Caracas. 

Quinta, 9 de abril. 

Na Sessão Plenária da manhã, discursou, de imPfoviso, 
o Deputado AloiziO Mercadante que usou os dez minutos 
que o Brasil tinha direito. Sendo assim a Deputada Regina 
Gordilho que havia preparado seu discurso. utilizou-se do 
tempo cedido gentílmente pelo Deputado Leur Lomanto, que 
já havia preparado seu discurso (anexo) para o outro tema, 

Ainda na parte da manhã, o Presidente foi convidado 
para um encontro com o Membro do Conselho e Chefe da 
Delegação da China, Cai zhimiri. 

Sexta, 10 de abril, 

Na Sessão Plenária da manhã discursou cs "Senador Anto
nio Mariz (anexo). 

. A Delegação do Marrocos procurou o Presidente <lo Gru· 
po Brasileiro para pedir apoió do Brasil para a inti!nção de 
sediar a Copa 1998. 

Na Sessão Plenária da tarde disqnsou a Deputada Regina 
Gordilho (anexo). _ _ 

No final da tarde o Senador João Calmou, acompanhado 
da Secretária Administratíva, Sri Karla Schaefer, representou 
o Presidente Ulysses Guimarães 'na reUnião c.om o Secretá~ 
rio-Geral da União, Pierre Cornillon e com o 'subsecretá
riO-Gerar, Ànders~Johnison, para rllais uma vez pedir o apoio 
especial do Grupo Brasileiro para Um'à definição na: vinda 
dos Parlamentares da União à Rió-92. 

O Grupo dos .a12 Plus~~' elaborou e entregou ao Presidente 
Ulysses Guimarães, documento apoiando a vinda do Presi~ 
dente Bush à Rió-92, (anexo). · ' -

Sãbado, 11 de abril. 

Conselho Interparlamentar e encerramento da Confer{!n~ 
cia com a apresentação dos resultados da Conferência. _Mais 
uma vez foi feito convite para que ós- parlaniCntares compa
reçam à Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
de Brasília, em nóvembrO pró-ximo. 

A Embaixadora do Brasil no Cameroon, S~ Annunciata 
Salgado dos Santos. foi da maior competéncia e· dedicação 
no assessoramento à Delegação Brasileira. merece a diplo
mata registro do nosso reconhecimento. 

A convite do Governo -da ÁfriCa do -Sul, os Deputa-dos 
Ulysses Guimarães e Jutahy Júnior visitaram esse País. Tive
ram- conta tos com d Parlamento em Cape Town, principal~ 
mente com o Presidente Mr. E. Vander M. Louw. Entre 
outros encontrOS 1 tnatltiveram proveito diálogo com os P~ofes
sores G. Dolesalek e P. du Toit, sobre assuntos pertinentes 
ao Brasil e à África do Sul. 

Deputado Utysses Guimarães, Presidente do Grupo Bra
sileiro da União Interpadamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplíey. 

O SR. EDUARDO SUPLfCY (PT - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, antes de colocar um dos principais assuntos 
desta tarde) relativamente ao que foi revelago sobre as opera~ 
ções econõmico•financeiras do Sr. Paulo César FariaS com 

o Governo, em virtude do editorial publicado ho)e pelo jornal 
Folha de S. Paulo9 denominado "Ação entre Amigos". 

Torn9 público o ofício que encaminho ao Sr. Otávio Frias 
Filho, diretor de redação desse jornal: 

Ilustríssimo Senhor 
Otávio Frias Filho 
Diretor de Redação 
Folha de S. Paulo 

"Brasfiia, 12 de maio de 1992 

O editorial da Folha de S. Paulo, de 13-5-92 e amatéria 
sobre o Orçamento da União, publicada em 12-5-92 contém 
informações incorretas: 

1. O Partido dos Trabalhadores não participou em mo
mento algum de acordos que per_mitissem que alterações fos~ 
sem introduzidas no Orçamento após_ a süa aprovação pelo 
Congresso Nacional. _ _ 

· 2. O único aCordo do qual o PT participou, foi o ocor~ 
rido no dia 6-12-91 (e não no dia 14-12-91, como publicado) 
no qual foram apresentadas sugestões que deveriam orientar 
o parecer do Relator·Geral, Deputado Ricardo Fio!zà. Parte 
dessas sugestões incluíam emendas sobre transporte coletivo 
.de .massa em diversas regiões metropolitanas do País (Vide 
documento anexO' n" 1) e não apenas para a preféitura de 
São Paulo como deu a entender a reportagem da Folha. 

3. O pirécer do Relator-Geral acolheu parcialmente 
as sugestões acordadas em 6~ 12-91, inclusive a emenda para 
transporte ~oletivo de massa na cidade de São Paulo1 men_cio~ 
nada explicitamente na reportagem. De autOria do Deputado 
José Dirceu e adotada como _de relator) a referida emenda 
consta do parecer que foi divulgado em 17-12-91 (vide docu
mento anex<) n"'-2). O Parecer do Relator discutido e votado 
em 18 e 19 de dezembro de 1991 na Comissão Mista de Orça
rllento~ aprovou de forma transparente e regimental a eme:pda, 
não se configurando, portanto, em momento algum objeto 
de qualquer barganha. Em que pese a aprovação da emenda 
para a Prefeitura de São Paulo, o PT por não concordar CÇ>~ 
o inteiro teor do parecer vOtOU contrariamente. -

4. Uma ver aprovados os relatórios setoriais, é re&i~ 
mental que o Relator-Geral consulte os líderes sobre se houve 
omissões importantest se houve erros para em tempo legal, 
encaminhar seu parecer à Comissáo Mista propondo emendas 
que corrijam as distorções porventura havidas, e que nesta 
faSe do proCesso somente o relator pode fazê-lo. Portanto, 
aó indícanilos ao Sr. Relator-Geral que a emenda para trans-
porte ooletivo em SãO Paulo havia sido de:s_çonsiderada pelo 
refator setorial, foi um procedimento legate" COJ,llpatível com 
o interesse público, já Q.ué apenas tentava-se compatibilizar 
a destinação de recursos para as diversa~ regiões metropo· 
Utanas, uma vez que São Paulo ao contrário das outras, não 
havia sido contemplada .. A aceitação desta proposição foi regi
mental e objeto de referência explícita registrada na At~ da 
Reunião de 18 e 19-12-91, tanto pelo Senador Eduardo Supli
cyt quanto pelo relator Deputado Ricardo Fiuza. Não houve 
caráter de excepcionalidade, uma vez que essa foi uma das 
676 emendas do relator apresentadas nessa fase equivalendo 
a 0,5% de um total de Cr$965.627,69 milhões, ~purado em 
29 setores (vide documento n' 4). 

5.- A Folha .errou quando disse que não havia prazo 
para o Deputado Fiúza apresentar reiatório sobre as alterações 
que faria. O prazo que o relator dispunha expirava-se às 16b 
do dia 19-12-91 (vide documento n' 5), 
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6. Qualquer Cumissáo do Cungresso Nacional, por deli· 
beração de seus membros pode determinar os procedimentos 
que devam ser adotados para a apreciação das matérias que 
lhes são afetas. 

7. O repórter Lúcio Vaz não ouviu O Seriado r Eduardo 
Suplicy a respeito de to-dos os fatos referenfes à reportagem 
publicada no dia 12w5-92. Preferiu usar declarações feitas na 
semana anterior, naturàJmente, fora do contexto da matéria. 

Os fatos mais relevantes da denúncia foram as alterações 
introduzidas no Orçarne_n_to da União após sua aprovação pelo 
Plenário do Congresso Nacional. Fatos esses que precis-am 
ser s. - Senador Eduardo Matarazzo 
Su oJorge." 

· rtude destas diversas matérias na 
imprensa sobre o assunto, avalio que urge detennínar o e_scla
recimento completo do episódio, inclusive no interesse do 
próprio Deputado Ricardo Fiúza, hoje Ministro da Ação So· 
cial. 

Já ontem, o Senador Ney Maranhão fez um apelo para 
que as partes envolvidas reconhecessem o que aconteceu. Eu 
disse a S. Ex• que seria o primeiro a reconhecer sobre aquilo 
que disse~ caso eu não tenha razão. Mas, para ~onprovar 
que tenho razão~ ou para comprovar que o Ministro e Depu~ 
tado Ricardo Fiúza tenha razão~ s6 há um meio de averiguar 
o que aconteceu junto ao Prodasen, quando se elaborava 
a redação final: proponho, Sr. Presidente, o quanto antes, 
uma Comissão de Senadores e Deputados acompanhar esse 
procedimento: que seja determinado ao Prodasen. sob a su~ 
pervisão de Comissão isenta de Deputados e Senadores, averi
guar o que efetivamente oCorreu. 

Claro que, caso seja formada a CP! Mista do Congresso 
Nacional, para examinar tudo aquilo que ocorreu ,com o orça
mento, essa Comíssão-natuhllmente tem porobjeto examinar 
os ratos.. - . ' . 

Passo, agora, ao assunto relativo ao que foi divulgado 
na revista Veja, de 13 de maio de 1992. 

Já em 24 de fevereiro de 1992J eu havia encaminhado 
ao, Sr. Ministro Marci1ío Marques Moreira Ofício nQ 40192; 
considerando notícias veiculadas, no dia 23 de fevereiro de 
1992, no jpmal Folha de S. Paulo, relatando a expansão dos 
negócios do Sr. Paulo César Farias, seus fa:tttiliares e ful!cio
nários~ apesar da recessão em que o País se encontrava, COnsi
derando os grandes investimentos, não s6 empresas, como 
também na construção da residência do Sr, Paulo César Farias, 
tratada no noticiárío como sendo a mais cara de Maceíó, 
sem uma clara contrapartida da procedência dos recursos utili~ 
zadns; havia solicitado fosse determinado à Receita Federal 
a reiúização de auditorias nas empresas e pessoas físicas Citadas 
na referida reportagem. 

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores. que neste 
finaJ de semana a revista Veja, de 13 de maio de 1992, trouxe 
novas informações, Em vista deste fato, juntamente com o 
Deputado José Dirceu de Oliveíra e Silva) estou encaminhan
do nesta tarde Ofício ao Sr. Ministro Marcílio Marques Morei
ra, de n" 90/92, nos seguintes terinos: 

Ofídd n' 090/92 
Ao Excelentissímo Senhor 
Marcflio Marques Moreira 
Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento __ 

Brasilia, 13 de maio de 1992 
Senhor MinistrO~ 
Em aditamento ao Ofício n, 40/92, consíderando as novas 

informações constantes de matéria "Tentáculos de PC" publi· 

cada na revista Veja de 13 de maio de 1992. cuja cópia Segue 
anexa. vimos solicitar d~ Vossa ExCeléncia sejaf!t_ realizados 
auditoriaS pela Receita Federa) sobre as pessoas físicas e jurídi-
cas, nela citadas. com os seguintes objetivos: .--. · 

a) Identificação de pos.síveis declarações de Imposto de 
Renda de Pessoa Física e Imposto de Renda de Pessoa Jurí~ 
dica; 

b) apuração das transformações financeiras_ constantes 
das declarações de renda do Sr. Paulo César Farias, de empre
s~s por ele ~ontroladas e das pessoas físicas com ele relacio
nadas, refe:tidas rias inatérias de VEda e da Folha de S. Paulo; 

e) comprovação de que as mutações patrimoniais-das cita~ 
das pessoas são justificadas pelos rendimentos ou receltas, 
e informados nas respectivas declarações. 

Solicitamos, outrossim, seja determinado ~o Banco Cen~ 
tral que proceda o rastreamento das operações finarice1ra·s 

. citadas por Ve-ja, em instituições financeiras nacional e estran~ 
geira, com as seguintes finalidades_;_ _ __ 

a) identificação das partidas contábeis (débitos e crédi
. tos) que levaram à eferivação daquelas operações; 

b} identificação das operações financeiras anteriores vi~ 
sando a identificação da origem dosJecursos. 

Certos de sua atenção. renovamos a Vossa Excelência 
os protestos de apreço e consideração. 

Senador Eduardo Matarazw Suplicy 
Deputado José Dirceu de Oliveira e Silva 
Sr. Presidente" a imprensa~ hqje. dá grande destaque 

à determinação do Presidente Fernando. Collor de Mello, que 
ontem solicitou a rápida apuração das denúncias contra o 
empresário Paulo César Farias, seu amigo, ex-tesoureiro da 
campanha presidencial de 1989. Quer-se averiguar se houve 
sonegação de impostos, evasão de receitas para o exterior, 
possível e eventual movimentação de milhões de_ d6lares por 
meío de sete empreSas instaladas em Países considerados pa
raísos fiscais. 

O Ministro Célio Borja, da Justiça. disse que caberá ao 
Bancq Central e à Receita FederaUn_vestigar se o empresário 
pfaticou crime administrativo. _ -

Ora! As deúncías constam do dossié de autoria atribuída 
a Pedro Collor, irmão do Presidente da República, e publicou 
na _revista Veja. 

· É do Sr. Pedro Collor de Me !lo que vêm essas informa· 
ç_õg::s~ Ele que é irmão do P'fésideiíte da República, diretor 
de empresas_ de televisão e d~ imprensa que constituem os 
principais joi'nais do Estado de Alagoas, como a TV Gazeta, 
Gazeta de Alagoas, a gráfica e as emissoras de rádio da família, 
das quais também é sôcio o Senhor Fernando Collor de Me-Jlo. 

E uma situação exuernameme grave. 
O Esladn de S. Paul<>, O Globo, o Jornal do Brasil, a 

Folha de S. Paulo, os principais jorrlaTs OO"BfãS!I: trazem 
informações graves sobre a ínteração de operações financeiras,"_ 
operações de comércio, entre_ as empresas do Sr. Paulo César 
Farias e empresas governameritâis. 

Ainda hoje, por exemplá, O Globo mostra que o Presi
dente do I-nstituto de Re-sseguros do Brasil, Luís Quattroni, 
contratou, êm novembro de 1990, sem licitação. a ·êmpresâ 
de consultaria Fidal Paris & Associés para cuidar da cobrança 
de importadores de produtos brasileiros que não pagaram 
pelas mercadorié\S recebidas. 

Até aí, se houves~ Jicitação,_ t_~r(~mos u_U:t prohl~ma apeM 
nas na questão- relativa ao fato de não se ter CUnJ;prido a 
Lei no 2.300. 
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Mas há um fato adicional. O contrato foi firmado sem 
passar pelo crivo do corpo técnico do IRB e prevé o pagamento 
em desacordo com o que é praxe nesse t~~.de serviço. "Até 
agora o IRB já pagou cerca de US$500 mil à Fidal Paris 
& Associés, serii que tenha sido alcançado qualquer resulw 
tado". 

A empresa é uma das citadas na revista Veja, como víncu
lada ao esquema do Sr. Paulo César Farias~ e um dos seus 
representantes em reuniões do IRB o Sr. Guy des Long~ 
champs, apontado pela Veja como administrador da fortuna 
de Paulo César Farias· na F·rança. Quattroni, por sua vez~ 
foi nomeado para-a Presidência dó lRl3 pelo Presidente Fer
nando Cotlor, por iridicação de Paulo César Farias. 

Nós tivemos a informação~ boje, de que o Sr. Luís Quat
tronit chamado ontem pelo Ministro Marcflio Marques Morei~ 
ra, foi demitido ao final da tarde, possivelmente em função 
desse episódio. 

Já tivemos a oportunidàde ae;- em ocasiões anteriores) 
mostrar a inadmissibilidade de um Governo que governa. em 
especial, para os seus amigos. Não estamos vivendo numa 
monarquia, em que se governava· sobretudo para os amigos 
do rei. Estamos vivendo numa Uemocracia~ num regime presi
dencialista, onde um presidente eleito diretamente pelo povo 
anunciou, durante a sua campanha, dar atenção aos descami
sados~ aos trabalhadores, aos assalariados. Com respeito a 
esses, até agora não podemos dizer que estejam sendo atendi
dos. Mas, para os uamigos do rei"~ para os amigos do Palácio 
do Planalto, para o Sr. Luis estevão, para o Deputado Paulo 
Otávio, para o Sr. Paulo César Farias e para outros, parece 
que há uma facilidade de realização de negócios simplesmente 
fantástica. De tal maneira que agora estamos nos dando conta, 
através do relato da imprensa brasileira - todos os jornaís 
citaram, inclusive o CoiTeio Braziliense e o Jornal de Brasftia 
de como se engrandeceu, se multiplicou, particularmente nos 
últimos dois anos e meio, o património do Sr. Paulo César 
Farias. " · 

Constituí responsabilidade-do Parlamento brasileiro socíM 
litar ao Ministro da Economia que faça, o quarito antes, o 
que o próprio- Ministro da Justiça considera importante: deter~ 
minar à Justiça Federal que faça uma apuração do património 
do Sr. Paulo César Farias, a fim de verificar se ôs Seus rendi
mentos são compatíveis com o acúmuio dos "Séus bens. examí~ 
nando tanto a pessoa física quaõ.to as pessoas jurídicas das 
quais é sócio o Sr. Paulo César Farias. Devem ser examinadas1 

também, as operações realizadas no Brasil e no exterior por 
suas empresas. 

Eu não poderia concluir, Sr. Presidente, sem lembrar 
que em 13 de maio de 1992 refletimos sobre os 104 anos 
da abolição da escravatura. 

Neste momento, é preciso expressar a nossa solidariedade 
aos negros do Brasil, ~pressar a todo o povo afro~ brasileiro 
o quanto estamos conscientes de que ainda não surgiu, de 
fato, a libertação pela qual lutaram Zumbi de Palmares e 
todos os que defendiam a causa da abolição. 

Os negros do Brasil ainda sofrem diversas fot:mas de diS~ 
criminação. 

São eles os que estão em muito maior presença, propor~ 
cionalm~ntel do que a su.a.proporção na população, nas fave
las, nas áreas mais pobres, nas periferias das grandes cidades, 
nas ocupações mais simples. São eles que, em média, têm 
uma remuneração mais baixa do que a média dos brasileiros; 
são eles que muitas vezs sofrem a perseguição das próprias 

autoridades responsáveis pela segurançat devido a cor da sua 
pele. Volta e_ meia são cometidos abusos. Quando se vê uma 
batida policial em morros, em f~velas ou 'QâS ruas das grandes 
cidades brasileiras, é comum se ver, em primeiro 1ugar, as 
autoridades policias querendo saber da identificação, dos do~ 
cumentos daqueles que são negr-oo mais do que daqueles que 
são brancos. E importante saliçntar que se faz necessário um 
esforço redobrado, para que possamos ter justiça e igualdade 
neste País o quanto antes. 

Mostram os fatos ocorridos nos Estados Unidos da Amé~ 
rica. poucas semana·s atrás, quando um negro foi brutalmente 
espancado po_ quatro policiais brancos, tendo sido a cena filma~ 
da por um cinegrafista amador -e, em virtude disso. aquele 
acontecimento foi objeto de julgamento. tendo aqueles quatro 
policiais brancos sido absolvidos. Isso causou uma verdadeira 
rebelião, causou labaredas, não apenas na cidade de Los An~ 
geles, mas em dezenas de cidades norte~americanas. E nós 
observamos que quando uma injustiça é oonietida, dia após 
dia, quando a diseriminação -é repetida cotidianamente, quan
do a sociedade não se prepara suficientemente, ainda mais 
diante dos apelos daqueles que, inclusive pacificamente, tenta~ 
ram criar um ambiente de fraternidade e solidariedade naquele 
próprio país, seguindo as ·recomendações de Martin Luther 
King, em especial quando fez o seu famoso pronunciamento 
em Washington, diante do Memorial de Abraham Lincoln 
- "'Eu tenho um sonhoT• - quando esses ideais não são 
atendidos, não é de surpreender que surjam rebeliões como 
essas. Assim como não é de surpreender que no Brasil ocorram 
saques de supennercados, verdadeiras rebeliões urbanas, que 
inclusive levaram o ex~Presidente João Baptista Figueiredo, 
há poucos dias, a avaliar que o Brasil está vivendo uma verda
deira ~·pororocan, a avaliar que o Brasil talvez esteja próximo 
de uma grande convulsão social. Seria importante que indu~ 
sive isso, que foi diagnosticado pelo ex-Presidente João Figuei
redo fosse objeto da reflexão do próprio Presidente da Repú· 
büca, do Congresso Nacional, objeto de relle;<ão_daquele que 
prometeU prioridade aos descamisados~ mas, segundo os da-
dos que a imprensa· estampa hoje, essa prioridade vem sendo 
dada mai-s aos amigos do rei. E porque é preciso ser objeto 
da apuração em profundidade, que estamos solicitando ao 
Ministro'Marcílio Marques Moreira·. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, os 
períodos de crise propiciam ~empre idéias e formulaçóes radi· 
cais. Exatamente ocorre o que presenciamos neste instante; 
o otimismo corre parelha com o pessimismo; à oposição siste~ 
mática se contrapõe à fidelidade incondicional; às idéias 'libe· 
rais se opõem sentimentos socialistas extremados. 

Nesta vaga de incompreensão não se encontram as solu~ 
çóes adequadas ao interesse do povo. Se a Oposição se exalta, 
o Governo se irrita. E entre a irritação e a e.xaltaçãp não 
se descobre o caminho do diálogo! por meio do,guaJ a política 
elabora em todos os povos. as soluções úteis. Em face dessa 
contraposição, os fatos se situam em interpretações sempre 
adequadas. Falta a serenidade que pode conduzir a caminhos 
construtivos. 

Agora mesmo. que se vê no Brasil? O Governo anuncia 
a queda da inflação. fndíces de diferentes origens indicamT 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESS.O NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 14 3373. 

de inodo gcrat. que há pelo menos uma contenção do processo 
inflacionário. Uma outlfl_fonie, igualiru;nte idóne<;t._ ass.egur~ 
que a pressão inflacionárias. subsiste. E de boa-fé. recol)he.: 
cer-se que não há, neste instante, ·cre~i~emo, p~lo menos 
acelerado1 da inflação, e que o Governo se propõe, reiterada
mente, a encontrar um nível de vida suportável peJa popuk 
lação. .. . .... ~ , . . .... 

Mas é evidente que se assim se verifica, de outro fado 
os preços continuam a subir. A quem quer que freqüente 
o c;omércio, inelusNe os supermercados, não é est.ran. ho virifi
car que os preços Ue todas as utilidades se elevam sem~nai
mente. O GQvern_o atHJtlcia que há COntenção dos preços. 
E há mesmo afirmações que parecem fora da realidade. Ainda 
agora, o Governo liberou os últimos medicamentOS e, segur:do 
noticiário da imprensa, o esclarecimento do Poder~E.x~~tlvo 
é no sentido de que, se houver abuso na fixa~ão dos noVos 
preços, o Governo intervirá no coniéíclo de medicamentos. 
Mas, então, diante de uma realidade gritante como a que 
está aí, ainda se há de dizer ou de indagar se vai haver aumento 
ex~ssivo? Nesta semana um jornal publicou que, no último 
ano, os remédios aumentaram de preço. no Brasil, num per
centual de 1.514%. 

Ora) o fato nót6rio- isto não vale apenas para o processo 
judicial- illdepende de prova. O Governo, pois. não precis·a 
mais apurar se há elevação abusiva nos preços das utilidades~ 
inclusive dos medicamentos. Essa majoraç;ão se verifica segui
damente, basta que se compareça a uma farmácia· par-a apürài" 
o fato. · . . ~ 

Por isso mesmo, toda a imprensa tem observado: caf
a inflação, porém não caem os preços. Em mais de uma oportu~ 
nidade, a imprensa já indagou mesmo: H Por que decai a infia~ 
ção·e não os preços?" Dir-se-ã que num procesro inflae;ionárlo 
de longo prazo, como o nosso1 a redução dos preços 1não 
se pode verificar iilstanfãilêa·m:ente. · · · - · 

Também entendo, sem necessidade de interpretação de 
teoria eeonõmíca. que assim ocorre .. Mas também é óbvio 
que se a inflação -se contém ou cai, não há razão para que; 
os. preços continuem se el~vando. Se os preços continuam 
se ·elevando, caindo a inflação ou se estabilizando 1 _ é porque 
não -há oportuna e enérgica providência por parte do Poder 
Executivo~ ' · --

Pouco vale o argumento de que o Governo. no processo 
de liberalização. está proporcionando o_àesenvolvímento da 
economia de mercado, e não lhe cabe interfer~nciã maior 
na Jivre iniciativa. Aí, provavelmente. reside o equívoco 
maior, que vem perseguindo o Governo do Presidente Collor. 

A Corfstituição brasileira, se garante a livre iniciativa 
e a economia de mercado, assegura, ao mesmo tempot o 
poder de intervenção do·Governo, para garantir-o equllíb~o 
da vida sodal. O art. 174, de maneira rigorosamente _clara_ .. 
prescreve que o Estado é instrumento regulador e norfnatívo 
da atívidade económica. Vai além, porque acentua que ·esse 
procedímento normativo e regulador também se exerpita por 
meio do planejamento. 

Além disso, regras elementares do Capítulo dos Direitos 
e Garantias Fundamentais da Constituição prescrevem normas 
no Sentido de que o GoVerno deve garantir a dignidade da 
pessoa ou da vida humana, e cuidar da rédução das desigual
dades sociais e económicas. Vale dizer, qualquer que seja 
o sentimento pessoal dos governantes, cabe~lhes usar a Consti~ 
tuíçãó para assegurar ao poVo~ sobretudo aos_ economicamente 
pobres, condições razoáveis de vida. 

Tal não se está verificimdo, sem embargo da intenção 
dÕ úóvemo. Quem qUer que acompanhe o notici_ário da im
prensa-- e eSse é dado valioso·para o conhecimento da vida 
diária do País - há de verificar que a situação se agrava 
de pásso a passo. 

Jornais, somente desses. primeiros meses do ano, dão 
notícias reiteradas de que a indústria de São Paulo demitiu 
59- oinu' tfabalhadores este a.rio. No mesmo ri,tnto, anuncia que 
a taxa de desemprego é a maior naquele Estado. · 
MM o fenómeno não ocorre apenas ali. Na Bahi3, num- centro 
industrial de relevo. como é o Pólo Petroquímica, só a Copene 
demitiu 180 empregados, dizéndo que o fazia num "esforço 
de sobrevivência~'. 

Em seq üênci.a, a imprens-a- anunciar o creScimento do 
(jesemprego, esclarecendo,- por exemplo, com dados do JB ... 
OE~ que, em fevereiro,, a taxa foi de 6-,36%, a mais alta 
desde março de 1985. E um jornal anuncia que o Distrito 
Federal tem 100 mil desempregados. Revela ainda, que pros
segue o aumento do desemprego em São Paulo, sabidamente 
o maior centro industrial e económico do País, subindo as 
demissões a 103.402 trabalhadores neste primeiro ano de ges
tão do Ministro Marcílío M~ques Moreira. no Ministéríó da 
EConomia. · " · 

COntinua a notíclã: Hb resultado foi anunciado pela Fiesp 
- Federação da~ lndús;rias do Estaqo de .São. Paulo. Nos 
Qoze m~~ anteriore~~ na gest~ da e){_-Mínistra Zélia Cardoso de MellO~ a queda havia sido de 12,7%" ~-

___ .. Enquan~o o desemprego se eleva 1 e as atívidades econó
micas se reduzem. As notícias são_relacionadafl a diferentes 
fontes de produção. 

Numa se diz: 

"Fábrica Perdigão fecha em Santo André e demite 
600 de seus 800 funcionários:" 

Em outra se lê: 

"A indústria aposta em produtos menores, porque 
os--produtos maiores já não têm circulação normal no 
corilércio." 

"Empresas mu-dam de sede para economizar.'' 

. Empresários pedem praZo para pagamento de impostos, 
visto que a redução de suas atividades não lhes permite atender 
às obrigações com o Erário nos pra:zos legalmente fixados. · 

- Noutro jornal se noticia cóm relação, também, à Bahia: 
·~Çai volume de cargas e empresas fecham quase oitenta filiais 
na Bahia". 

E mais: empresas di ' de slloppings publicaram nes-
te mês um comunicado, a toda a população. de que 
realço alguns pontos m vista as conhecidas 
dificuldades que o comércio atravessa no momento, com subs
tancial redução das vendas no varejo, considerando que a
crise eoonômica que vive o País Só poderá ser vencida pela 
soma de ~orços e a participação de todos. Os administradore_s 
signatários vêm a público comunicar que a partir desta data, 
4 _de ahril, estão reduzindo temporariamente os aluguéis míni
mos das lojas. Tenta. por !Joa fonna. facilitar a sobrevivência 
das organizações empresariais locatárias. 

Mas não é só, 

O Sr. Ronan Tito- Permite·me V. Ex• um aparte; nobre 
Senai!or? 

O SR, JOSAPHAT MARINHO -Pois não, nobre Sena-
dor. · 
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O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Josaphat Marinho, 
V. Er, como sempre acontece, chama atenção desta Casa 
e do País para a gravidade da situação. O pronunciamento. 
como-disse no início, V. Ex~ sempre o faz com a maior serie~ 
dade, lastreado nos fatos mais candentes. Em todas essas 
palavras que V. Ex~ dizt documentadas pelo noticiário dos 
jornais, podemos sintetizá-los em uma palavra, estagfiação, 
a estagnação oom a lnflaçâ·o" que hão cede. Veja V, EX', 
outro dia o Senador José Fogaça, usando da palavra, disse 
que existem duas maneiras de coibir as altas taxas de inflação: 
uma, provocando a recessão; a r~ssão provoca_ ? ·-desem
prego; ·o desemprego vai se acentuando, cai o movi~efilo 
extraordinariamente, baixa o meio circulante e ai, então~ vai 
caindo a inflação. mas que em alguns países corno Chile e 
Bolívia esse desemprego subiu a nfveís sUperiores -a 20%. 
Os jornais noticiaram que São Paulo está com desemprego 
em torno de 12%, aberto, Acho um ponco -el!llgerado esse 
número. mas o_subproduto já está acontecendo~ invasões de 
supermercados no Rio de Janeiro~ também são noticiadas 
em São Paulo. No Rio de Janeiro isso já e fato corriqueiro. 

Então, o que faz o Governador? Destaca forças policiais 
para reprimir essas pe~as, como se a fome olhasse para 
isso. Chega a um nível que tudo isso será muito pouco. Por 
outro lado, destaca o Senador José Fogaça que também há 
um outro sistema de coibir a inflação, que é ~través dos acor
dos, <:orno foi feito na Itálía, o Arco Constitudon.ale; na Espa
nha, os Pactos de Moncloa, o AC()i:"do de Portugal e~ recente
mente, o Pacto do México. V. E~~ agora mesmo) faJa num 
grande acordo de todas as forças. Ora, nobre Senador Josa
phat Marinho, eu, com toda a sinceridade~ não vou esperar 
que este País desempregue 20% da sua população, mesmo 
porque acho que ela também não vai agüen_tar isto. Todo 
País tem um nível de tolerância. Acho que estamos alcançando 
o nível de tolerância da nossa população, pritieípalmente das 
grandes ci.dades. Há restrições por todos os lados com a inlla
ção na casa dos 20%, Por qúe, nobre Senador Josaphat Mari
nho, o Chefe do Executivo não convoca o Congresso Nacional~ 
as entidades representativas das Federações das Indústrias 
e do Comércio, os sindicatos dos trabalhadores, para que 
possamos elabora(~ aqui, também, um grande acordo~ um 
grande pacto, para que a sociedade não padeça tanto? V. 
Ex\ também, enfocou o outro ponto da questão de maneira 
brilhante~ como sempre faz, que é a questão da livre iniciativa 
do mercado. V. Ex~ e eu não acreditamos no fatalismo merca
dológico. Os monopólios estão aí para nos desmentir, Se dei
xarmos os monopólios soltos, eles vão ganhar cada vez mais 
e em pouco tempo aumentando a procura dos seus artigos, 
eles aumentarão os preçbs para manter a lucratividade _final. 
Conhecemos isto em todo mundo. Aliás, quero dizer a V. 
Ex'~ que ninguém no mundo acredita do fatalismo mercado~ 
lógico - nem os Estados Unidos. da América do Norte e 
nem a Europa- vendem a idéia para nós, mas não ·acreditam. 
Tanto não acreditam que as intervenções~ assistimos nos Esta· 
dos Unidos, por exemplo, o subsídio da agricultura sobe q. 
mais de 120 bilhões de dólares por ano- isso é uma interven
ção-, depois temos que acreditar sempre no poder so~rano 
do Governo. Sim senhor; o Governo tem que ser soberano. 
Mas poderiam dizer; você não é a favor da privatização! Quero 
que o Governo se dêsvencilhe da sua máqufna pesada~ justa· 
mente para ficar cada vez mais soberan~--~ -~er int~rvir 
Jogo que precisar e que puder. O Governo tem que ser sempre 
soberano. V. E~, como grande professor de Direito Constitu-

cional. lastreia toda a sua palestra na Constituição e tem 
toda razão. A Constituição dá condição para que o Poder 
Central limite a ganância doS oligopólios, dos monopólios, 
niãS também- intenienha, no niomento que for necessário, 
em qualquer ati_yídade. V. Ex' fere~ como disse no infclo, 
um acórdão dramático e ímpnrtante deste momento. Por isso 
parabenizo-o por esse discurso e me solidarizo inteiramente 
com as palavras de V, E>1 Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V. 
Ex", Senador Ronan Tito. São inteiramente procedentes as 
alegações que trouxe e que fortalecem o meu modesto pronun· 
ciamento. Atente mais V. Ex+ em que, mesmo que se admita 
que o combate à inflação requer um perfodo de restrição 
ou limitação de atividades) cumpre ao Governo buscar o justo 
ponto de equilíbrio~ para que a paralisação não acarrete a 
desorganização da sociedade. Mas este é o risco que se corre 
no Brasil. Caem as atividades industriais, caem as ãtiVídades 
rurais, aumenta o desemprego, conseqüentemente agravam-se 
as condições gerais de vida da popnlação. 

No Jornal do Brasil de ontem era publicada esta notíCia: 
"Desnutrição afeta mais de 60% dos brasileirost•. E um por
menor: ''A alimentação "dos brasileiros está cada vez pior. 
Os dados são bem claros: "Quarenta por cento das crianças 
de O a 6 ànos têm anemia, 20 milhões de pessoas têm problemas 
de nanismo, mais de 60% da população têm algum grau de 
desnutrição". ESSá.S cifras bastariam para acentuar-se a gravf~ 
dade do quadro de vida no BrasiL 

Poderia, com isso, deixar a tnõuna e pedir apenas a refle
xão dos nobres colegas e especialmente do Governo. Mas 
há outros fatos que devem ser postos em relevol não em 
atitude de condenação do Governo, antes com a intenção 
de lhe despertar a atenção para que aumente sua prudência. 

Nesta Capital, que tem um padrão de vida creio qúe 
dos melhores no País, toma~se o jornal e lê~se: >~crise deixa 
lixo de Brasília mais pobre", E o pior é que <I jornal estampa 
o retrato de uma criança~ buscando, no lixo. a alimentação 
que não tem. No mesmo plano de verificação dos fatos, acen
tua-se a diferença entre Helites" e "descamisados". E como 
aumenta! Como isso se está projetando na sociedade! Se essa 
diferença crescesse entre pequenos grupos apenas; poder-se~ia 
desviar o caminho para reduzir as desigualdades. A verdade, 
entretanto~ é que, diante da crise generalizada~ essa di'scrimi~ 
nação crescente está provocando violência de conseqüências 
imprevisíveis. _ 

Os jornais retratam o que é do conhecimento de todos 
nós: "Saques contra quatro supermercados no Rio de Janei· 
roH. '1Em meia hora mais seis saques agitam_o Riou. Agora, 
também, a imprensa assinala: "Pesquisa revela que violência 
é o maior medo do paulistano•;. Será exagero'? Estará a iJn .. 
prensa criando pânico, realmente inexistente? Não, Sr. Presi~ 
dehte! Nos dias seguidos, outra notícia veio ao conhecimento 
do público: "Multidão saqueía supermercado no Guarujá". 
Agrava-se,. portanto, amplia-se a crise, chegando àquele ponto 
em que multidóe:s desenvoltas investem contra a propriedade 
p;ivade. 

O Sr. Humberto Lucena-Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço, com prazer, 
o aparte de V, Ex.' 

O Sr. Humberto Lucena - Ouço V. Ex• com aquela 
velha admiração que sempre nutri pela sua atuação parla
mentar. Não me surpreende Ouvir as palavras que V. Ex;f 
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pronuncia neste instante. porque conheço a sua formação de 
homem público. V. Ex~ nunca deixou de dar a sua opimão 
altiva sobre a situação nacional. particularmente nos momen~ 
tos mais difíceis que temos atravessado ao 1QJJgo da nossa 
História po1i'tico~institudonaJ. Nobre Senador Josaphat Mari~ 
nhor é bem melhor que V, Ex"" esteja na tribuna fazendo 
esse discurso. Apesar de pertencer a um Partido que compõe 
o Bloco de apoio ao Governo, V. EX" tem marcado a ~ua 
atuação sempre por uma grande independência na discussão 
dos grandes problemas nadonais, O que V,· Ex~< -mz, se fosse 
extemado por um de nós da Oposição~ talvez fosse mal-inter
pretado, como sendo uma espécie de mensagem de sinistrose 
e de mal querença com o Presidente Femando Collor e seu 
GOverno. Na verdade, o que V. Ex• ora expressa é o estado 
de espírito da Nação. Se sairmos de Brasília, que, como se 
costuma dizer, é uma "'i1ha da fantasia'', e nos adentrarmos 
em visitas a 'qualquer parte do território nacional, seja na 
capital, seja no interior de um Estado, vamos ouVir colocações 
semelhantes às que V. Ex~ faz nessa tribuna. Portanto, V. 
Ex• está apenas repercutindo o que se passa no seio da socie~ 
dade. Não foi por outra razão que, há poucos dias. um ex-Pre~ 
sidente da República, co-m a sua alta responsabilidade, o Ge· 
neral João Figueiredo~ deu_ uma entrevista que reputamos 
infeliz, pelo remédio que apregoava- que seria praticamente 
urn retrocesso político-institucional, contra o que protestarrtós. 
Não podemos admitir isso sob nenhuma hipótese, pois o BrasH 
é uma Nação madura, que precisa consOlidar o seu projeto 
democrático. S. Ex~ colocou justamente o risc-o· do caos. em 
outras palavras. de uma convulsão social, decorrente da crise 
econdmica a que se reporta V. Ex~, que tem como raiz o 
e recessivo~ que está fazendo crescer o desemprego de uma 
maneira perversa. - em São Paulo há mais de 2 milhões de 
desempregados hoje - e mantém um arrocho_ Sàla_ria_l sem 
precedentes. Assim, é cJaro que o que está ocorrendo na 
área social é o refleso desse plano eco-nôrnico. Estou Qe pleno 
acordo com o que disse há pouco o nobre Senador Ronan 
Tito e que tem sid6 ;;...= V. Ex• é testemunha - o meu discurso 
permanente, como Líder do PMD B e da Oposição-nesta Casa 
quanto à necessidade urgente de_ uma tentativa de entendi· 
mento nacional, no melhor sentido da palavra. sem nenhum 
interesse de apoiar o Governo, mas o Brasil, para que possa
mos sair dessa situação. Para isso 1 repko o qu·e já disse várias 
vezes: o Senhor Presidente Fernando Collor de Meilo teria 
que praticar um ato de humildade, teria que reconhecer, de 
acordo até com as críticas de V. Ex~. os equívocos do plano 
económico que aí está, convidando todas as lideranças da 
sociedade, as lideranças políticas, os presidentes de Partidos 
polfticos, as' liderãnças empresariais, as lideranças sindicais 
para uma mesa~ redonda com Sua Excelência, a fim de tentar
mos chegar a um plano económico alternativo que não fosse 
nem do Governo nem da opOsiÇão~ mas da sodedaâe. E o 
que aconteçerta? Se tivéssemos êxito nessa gr~n_de tarefa, e_!l~. 
tão, a oposição continuaria oposição~ fiscalizando a execução 
do plano pelo Governo, como aconteceú nã Espanha com 
os Pactos de Moncloa, em Israel e no México, e aprovaríamos 
no Congresso todas as medidas consensuais que fiz!!sserii parte 
;;to plano e que dependessem de proposições de caráter legisla
tivo. Acho que essa seria a única saJda patriótica que poderfa~ 
mos encontrar, porque só assim, conjurando essa crise. evita~ 
ríamos a convulsão, que já está ocorrendo na Venezuela. 
sabe V. Ex•, e quase que ocorre no Peru. onde houve um 
contragolpe~ e. tx;m assim, tentaríamos consolidar o nosso 
projeto democrático, que a duras penas foi implantado no 

País, a partir da Assembléia Nacionaí Constituinte. para o 
qual V. Ex" tanto contribuiu no seu passado de lutas gloriosas, 
inclusive como nosso correligíonáriõ, no Movimento Demo· 
crático Brasileiro. Meus parabéns a V. Ex~ e ao Senado, pelo 
discurso que profere nesta tarde, 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe a inter· 
venção, nobre Líder Humberto Lucena. 

Efetivarnente, o que me anima a vir à tribuna e fazer 
as considerações que ora desenvolvo é menos o espfrito de 
crftica do que o propósito de ser órgão de expressão do senti
mento cole_tivo. 

Creio mesmo que a grave fase por que passa o· Pais, 
não nos deve dividir entre homens que apóiam o Governo 
e outros que o contestam. V. Ex• acaba de assinalar que 
ninguém pode fazer oposição ao País. E a hora é de desenvot
ver-se um estado de compreensão, capaz de proporcionar as 
soluções que a Nação está requerendo. 

Para tanto, o Governo não deve se preocupar em demasia 
com a chamada modernidade. para traduzi~la apenas em atos 
de liberalização. com abdicação do poder do Estado. tvloder~ 
nizar não é privatizar. Modernizar não é apenas abrir caminho 
ao livre campo da iniciativà privada. Modernizar é promover 
o desenvolvimento social, num clima de justo equilíbrio entre 
os que podem e os que não têm fortuna. Toda vez que o 
Governo, em nome do liberalismo antigo, do neoliberalismo 
ou de qualquer Hberalismo~ abdica do poder de comando 
da vida social, política e económica. na verdade, não cumpre 
suas obrigações funcionais.- Quando o Governo renuncia a 
tarefas essenciais de direçao-âa vida coletiv:a. concorre para 
que aumentem as desigualdades e cre:1ça _a injustiça sociaL 
Não creio que o Presidente Fernando Collor de J';í<:)lq pre
tenda esse quadro de desequilíbrio. Mas é precisO que se 
diga. de público, o que está acontecendo. Nem sempre, na 
intimidade, os Governos ouvem a verdade., 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex• 
tJJt:1. _aparte, nesse ponto exato do seu discurso? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço o aparte de V. 
- Ex• com prazer. 

O Sr# Cid Sabóia de Carvalho - Estava_ ouvindA a sua 
fala absolutamente clara e também çladvidente, quando V. 
Ex~ fl:lais acresce o valor do seu pronunciamento ao tocar 
no assunto de agora. Quero concordar com o seu ponto de 
vista. com poucas e rápidas observações~ para não interromper 
o brilhantismo de sua_fala. Qu.ero dizer que os_ primeiros anos 
dQ Gov~rno do Senhor ·pern~u~do Co'!!or de MeHo ds;ixaram 
transparecer. a título de um HberaHsrno~ um~ verdadeira omis-
são social. ~orno se para modernizar ó Estado, devesse esse 
bater em retir~da. do campo de batalha, onde se travam os 
grandes conflitos sociais biasíleiros. A título de modernidade, 
com o argumento da inovação, çom o argu-mento do novo. 
n6s -pnvatizamos-, sim. mas privatizar, como bem diZ V. Ex• ~ 
não é modernizar. Talvez seja a hora de o Estado permanecer 
firme, onde deva permanecer firme~ e hora de se retir.ar dos 
locais onde nunca deveria ter estado, nunca deveria ter ficado, 
n-unca deveria t~r laborado. onde nunca deveria .ter cometido 
os seus excessos 1 notadamente pós·31 de março de 1964. O 
Governo chega a uma nova fase que. de tão grave, traz V. 
Ex• à tribuna~ para clamar exatament~ por uma união de 
esforços para salvar o Brasil de um agravamento ainda pior. 
Ap,~es~ no entanto, nos primeiros anos desta gestio atual, 
tivemos os desmandos, tivemos uma falsa filosofia. Af esteve 
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o Sr. João Santana~ passando desregradamente pela Secretaria 
de Administração e indo, com sua sanha destruidora~ aiojar-se 
no gigantesco Mintstériq Qa lnfra~Estrutura. Vimos o que 
aconteceu em váriOs MinistérioS, Eu até diria a V. Ex~ que, 
literalmente, o GOVerno destruiu, nada construiu; desman
chou, nada confeccionou; o Governo desfez) Oada- fez iiesse 
campo de responsabilidade sociaL É preciso 'ter un:la 'noção 
do Direito CoilstituciOnal. aliada a uma Sociologia Jurídica, 
para porlerrnos entender essa parte do discurso de V, Ex• 
Por isso estou a louvar o seu pronunciamenl:õ~ sendo que 1 

naturalmente. nós divergimos na linguagem. V. Ex~ fala mais 
subjetivamente, eu materializo nos exemplos que acabamos 
de_colher~ cujo desastre bem se consubstancia ante a necessi
dade apregoada - e que se .consuttrtiu - de uma reforma 
constitucional. Não- quero- interromper mais V~ Er. mas o 
motivo que o traz à tribuna é de grande importância e o 
aspecto social que aborda, este sim, é relevante em qualquer 
momento pelo qual passe a sociedade brasi1eira. ParaPéns 
pelo seu pronunciamento. 

O SR; JtíSAPHAT MÁIÜNHO ~Sou-lhe muito g;ato, 
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho-, e me felicito~ em 
boa parte, por termos pontos de vista comuns. Se não concor
do em tudo com o pensamento de V. Ex', que, entretanto, 
respeito, devo dizer~lhe que me parece que, ao invés de acen
tuarmos oS' erros ·poSSfveis· do Governo, devemos animá-lo 
a pratica-r acertos, a ver-os caffiinhos pelos-quais possa corrigir 
as distorções da vida social e económica do País. 

Não tema o Governo, os monopólios~ Repetirlameflte, 
a imprensa alude e aqui mesmo tenho os jornais nesse 
sentido -a que o Governo pretende enfrentar os oligOp61ibs,' 
Ê tempo de enfrcntá~los e domá~los, fazêMlos ver que o comér~ 
cio, grande ou pequeno, não pode ser instrumento de exploN 
ração dos fracos peJos fortes. O comércio, a indtistria, a ativi
dade económícat elifim, qualquer que ela seja, precisa ser 
exercitada no sentido de garantir~ sem dúvida1 a propriedade 
privada~ mas de assegurar, sobretudo, o desenvolvimento so
cial e económicO dó--País. E, para tanto, a Constituição brasi
leira dá ao Governo os elementos indispensáveis à correção · 
das distorções correntes. -

Não quero, porém, alongar-me neste pronunciamento. 
Não tenho mesmo o propósito de formular crítica ao Governo, 
o nbjetivo é de esclarecer fatos. _ . 

Lemb-roNme, allás, qUe a primeíra--vei que, <!orno Presi
dente do Conselho Nacional do Petróleo. fui despachar com 
o Presidente Jânio Qúadros, têfmlr~.ado o exame do expediente 
administrativo. -disse-lhe eu que nada mais tinha que tratar. 
E o Presidente observou: "Um momento. Agoravamo·s co'n:.. 
versar um pouco ·sobre política. Do que é bom para o Go-verno, 
há bastante gente perto de mim a me· dar notídas. Que-ro 
saber o que estio dizendo de mal do Governo- a( fora:. P:iga 
sem constrangimento·•. -

E a partir desse dia~ ao firi1 de cada despacho, conversá
vamos sobre política; e eu lhe dava notícias1 sobret!.!do as 
prove·nientes do Rio de Janeiro, onde estava situado o Conse~ 
lho Nacional de Petróleo. 

O me'u propõsitó n-a tribuna é exatamenie -o de tentaf 
levar ao Presidente da República alguns fatos, algumas notí
cias, algumas impressões que nem sempre terão chegado a 
seu conhecimento. 

O Sr. Marco Maciel- Permite·me V. Ex•. um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com prazer, ouço o 
aparte do nobre Líder Marco MacieL 

O Sr. Marco Maeiel- Senador Josaphat Marinho. escu
tamos, como sói acontecer com os pronunciamentos de V. 
Ex\ as considerações que faz na tarde de hoje sobre tema 
que reputo extremamente atuaL Devo. aliás, pieliminarmen
te, dizer que a colocação que o ilustre- Colega faz -ã respeito 
da ,necessidade de deb_ater a crise brasileira, sobretudo suas 
impiicáções económicaS ii sociais, coincide com o desejo ·cto 
prôprío Presidente da República. E prova do que afirmo foi 
a decisão do Presidente de lançar o chamado ""projetãoH, 
que não é um projeto. como no come9o se pensou, hermético, 
fechado, algo cogente, imperativo. E, antes, um documento 
meramente indicativo, que se volta em suas linhas básicas 
para a indentíficação dos problemaS maiores do País, e tam~ 
bém fazer algumas sugestõ~s de como resolver essas questões. 
~as a grande preocupação do "projetão" é fazer com que 
esses problemas sejam discutidos; que as sugestões que ele 
oferece sejam devidamente _debatidas. Por isso, diria a V. 
ExA, _sem receio d_e estar errando, que todo _o f,iebate que 
se ferir nesse plano tem a total e desatada adesão do Presidente 
Fernando Coilor. Sua Excelência tem. como poucos, solici
tado que a sociedade se manifeste, produza seus pontos de 
vista, e mais, que o Congre-sso, que é o foro adequado, ofereça 
ao País e ao Governo --leia-se: o Poder Executivo os 
caminhos. Penso até que já perdemos um pouco de tempo. 
sobretudo depois que o Presidente lançou o "'projetão'' até 
os nossos dias. O "projetão'\ se não estou equivocado, foi 
lançado em 14 ou 15 de março de 1991. quando o Pre&idente 
Fernando Collor estava completando o sel): primeiro ano de 
Governo. De lá aos nossos c,tias já transcorreram, podemos 
dizer. um ano e _dois meses. Até- hoje não fomo~ capazes 
de sentar à mesa e discutir, Executivo e Legislativo. as granQes 
qUe'stões nacionais. 

Não sei qu3J a íncapaddade nossa de chegar, não digo 
a um pacto social mas a um pacto político. Que não se venha 
a dizer que os latinos não são associativos- Gilberto Freire 
tinha por hábito dizer que o brasileiro é solidário mas não 
é assoCiativo. Eu diria que nós, os latinos. de um· modo geral. 
somos capâzes de bons empreendimentos. E no campo -do 
pact9 político posso lembrar duas inic!8;tivas ,extremaJilente , 
exitosas de povos latinos: uma, foi o chamado Arco Constitu~ 
tionale. no pós-guerra, na Itália, liderado por essa grande 
figura que foi o De Gasperi. De Gasperi conseguiu- firmar 
com tOdos os partidos polfticos italianos o chamado Arco 
Consútucional, o grande aceno político que viabilizou não 
somente a consolidação da democrada-~ mas a retomada do 
crescimento da ItáHa, àquela _altura muito vuinerada pelos 
horrores da guerra. Outra iniciativa bem mais recente, mas 
não menos importante, também de povo latino, foi a expe
riência sempre lerribradci. dOS P3Cfo's de Mondoa, feitos sob 
a liderança do Príncipe Juan Carlos. E vou mais além, os 
Pactos de Moncloa foram muito mais do que meramente um 
acerto polftko, eles foram até um pacto social. atingindo os 
seus efeftos as- relações de trabalho maduramente discutidas 
entre empregadores e empregados. Perdoe~me se_ me alongo 
no aparte, mas o prime_iro ponto que gostaria de ferir é o 
da necessidade de um entendimento pensando o Pais. Lem
bro~me agora de uma frase de Rio Branco, qUe taJvez·agóra-- · 
se aplique ao que estamos_ falando. Rio Branco costumava 
dizer: "Onde estiveres, em primeiro lugar, a Pátría''. Natural
mente que essa exortação era destinada aos diplomatas que 
serviam no exterior, Mas eu poderia transportar a frase de 
Rio Branco para· nós outros que estamos no Brasil. Se o pacto 
tiver como -grande objetivo, em primeiro lugar. pensar a Pá~ 
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tria, certamente que todos nós a ele aderiremos, a partir do 
próprio Presidente da República. Eu nâo perdi a esperança, 
mais do que a esperança, a conf'tánça de que chegaremos 
a isso. Não quero chegar àquela exortação pessimista de Mi~ 
guel de Unarnumo~ certa feita falando sobre a Espanha, quan
do disse: "É inútil exortarmos a pensar sobre a pátria H. Penso 
que ainda cabe, ainda há espaço no Brasil para que nos unamos 
e consigamos pensar a Pátria. Em segundo lugar, nobre Sena
dor Josaphat Marinho~ sem querer interromper as esclarecidas 
observações que V. Ex:~ faz-nesta tarde ... 

O SR, JOSAPHAT MARINHO -É sempre um prazer 
ouvi-lo, nobre Líder. 

O Sr- Marco Maciel - Muito obrigado, nobre colega. 
Sem querer interrompê~Io demasiadamente, eu desejava dizer 
a: V. Er'? por oportuno tanibém, que o meu liberalismo é 
o que V. Ex• sufraga. Já o conheço de longa data. Tenho 
por V. Ex• uma admiração que não vem de agora e V. EX' 
.sabe que o meu liberalismo não se confunde com mero indivi~ 
dualismo. Não é o liberalismo do làlssez-faire, lalssez-passer. 
Não é o liberalismo, conseqüentemente, que hoje se vestiu 
de uma roupagem chamada neoliberal. O meu liberaU!mQ 
é aquele que tem a liberdade com.o princípio, mas tem a 
igualdade como fim e que busca obter e consolidar esses valo
res através de uma democracia participativa. Por isso. se eu 
pudesse sintetizar~ eu diria que o verdadeíro.liberalismo. o 
moderno liberalismo, o liberalismo social ou social-liberalismo 
é aquele que ao defender a liberdade acha que por si só 
a liberdade será insuficiente para ·assegurar à mm:Ierna socie
dade dos nossos dias a plena fruição da justiça social. Para 
isso é necessário lutar pela igualdade de oportunidade. Para 
que tudo isso ocorra é necessário que n6s consigamOs fórta
lecer um processo democráticO que seja participativo. sem 
que isto signifique uma condenação da democracia da repre
sentação. Por isso, nobre Senador Josaphat Marinho, toda 
vez: que se fala em liberalismo ou em neoliberalismo é neces-
sário acrescentar que da nossa parte nós não somos os liberais 
do século XVIII ou do século XIX. Somos liberais naquele 
sentido que hoje tantos doutrinadores professãm, o libera
lismo que está atento~ que destaca a questão social. Nobre 
Senador Josaphat Marinho, acredito que a crise brasileira 
é sobretudo uma qise econômica, com laigos ·e indesejados 
efeitos no plano social, mas a solução dela bá de provir sempre 
do tratamento político, ou seja, da nossa participação.~ So
mente quando nós nos entendermos a respeito dessas questão 
é que a crise começará realmente a ser enfrentada e a ser, 
conseqüentemente. também. adequadamente vencida. Se ín:. 
fiação se resolvesse através de decretos ou de çhoques, certa~ 
mente dela já nos teríamos livrado. Se poütica de desemprego 
se forjasse a partir da intenção do legislador, por melhor 
intencionado que eJe fosse. se isto decorresse apenas de uma 
decisão governamental, certamente não teríamos desemprego 
e salário baixo em nosso País._Acredito. sim, que a inflação 
é~ na sua origem, um fenômeno social; conseqüentemente. 
ela só será julgada, contida, quando sobre essa questão se 
produzir um acerto em nosso País. A partir daí, o País crescerá 
sustentadamente e conseguirá. também, através de uma ade
quada política de rendas, não somente assegurar o pleno em
prego; mas assegurar~ também, menor desigualdade soda!, 
reduzir as grandes dísparidades que aírida marcam o espaço 
interpessoal brasileiro, que ainda marcam o·espaço interMre
gíonal brasileiro. Se há um País que ainda acusa. ao lado 

do subdesenvolvimento. enormes desigualdades sociais. certa
mente este País é o Brasíl. Queremos- uma Nação ~nvql
vida~ mas que esse desenvolvimento não seja apenas mera 
expansão de bens materiais, mero crescimento- econômico; 
seja~ antes. um desenvolvimento que permitff a realização 
integral do homem na sociedade em que vive, um desenvol
vimento que esteja atento aO que o homem espera e deseja 
de uma sociedade que não apenas seja democrática; não ape
nas seja desenvolvida, mas que seja uma sociedade efetiva
mente justa. Por isso, encerrando minhas considerações, que
ro congratular-me com as palavras de V. Ex• e torcer -oxaJá 
que isso aconteça -, que V. Ex•~ com esse seu pronuncia~ 
mento, consiga nos mover na direção de um entendimento, 
que esteja acima dos sentimentos partidários, que esteja acima 
das preocupações e até das ambições naturais de eventuais 
candidaturas. Mas que tenha em mira encontrar as saídas 
que o País reclama. sobretudo no plano económico e social. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO Recebo com especial 
agrado seu aparte, nobre Uder Marcos Maciel, e por motivos 
diversos. 

Primeíro, porque V. Ex~ assinala que tudo quanto signi
ficar contribuição ao de:bate dos problemas nacionaís e bem 
recebido pelo Presidente Fernando Collor. Da minha parte, 
não tenho outro propôsito, ainda que por vezes a palavra 
assuma a feição de crítica, senão colaborar para o encontro 
de soluções que sírvam ao País. · 

DepOis, porque V. Ex~ situou, e·u quase .que dizia 
permita~me - reviveú o Projeto tle Reconstrução Nacional. 
Bem haja que o tenha feito. · · 

Se o Presidente Collor tem facilitado em alguns pontos, 
esse me parece relevante. O Projeto de Reconstrução ~acio
na1 não foi evidentemente um plano de governo. Foi Um esboN 
ço para um plano de govemo. Tive oportunidade de louvá-lo 
desta tribuna~ mas assinalando que esperava que o Presidente 
transformasse esse esboço no plano propriamente, com indica~ 
ção de prioridades e a especificação de recuros, com a frxação, 
por igu.al, do tempo n~cessárío·para a reaJizaçâo do que hou~ 
vesse sido projetado. 

Mas, há de reconhecer-se que esse projeto não se transfor
mou no plano de governo. Faz pouco rempo, o Presidente 
da República, ao negociar com um grande Partido, apresentou 
documento que seria o ·conjunto das metas do consenso. Em 
seguida7 desceu o silêncio sobre esse documento~ 

Então, já não se fala no Projeto de Reconstrução Nacio
nal, não se fala no documento para o consenso e não se elabora 
um plano geraL 

É nesse sentido que faço apelo, em termos de provocação, 
ao _Goyerno. Partidário também do entendimento geral como 
fórmula adequada para superar as dificuldades do País~ acre
dito que dela não sairemos apenas por um entendimento, 
mas pela elaboração de um plano, ainda que seja um plano 
mínimo, que ieúna todos os partidos para a travessia da crise. 
Por Jsso, louvo muito V. Ex• em trazer a debate o problema 
do Projeto de Reconstrução NacionaL Este, Sim, deve ser 
o suporte do entendímento. Através dele é que os diferentes 
partidos poderão juntar-se ao Presidente e aos partidos que 
o apóiam, sem que ninguém renuncie às suas idéias, aos seus 
princípios e às suas diretri:zes, TodQs_estarão~•,midos_em torno 
do País e por intermédio de um plano de ação que não repre~ 
senta o pensamento isolado de ninguém, mas será a exp-ressão 
do sentimento coletivo das forças organizadas. 

Muito grato a V. Er pela intervenção. 
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O Sr. Marco Maclel -Senador Josapbat Marinho, V. 
E~ me permite um aparte? · 

O SR. JOSAPRAT MARINHO- V. Ex• tem a palavra: 

O Sr. Marco Maciel- Interrompendo o seu importante 
pronunciatriento, eu gostaria de, mais uma vez, reiterar a 
V. Ex~ que as idéias que inspiraram o Presidente a lançar 
o u.Projetão" - Proje.to de Reconstruçáo Nacional - conti
nuam rigorosamente de pé. E não é menor·a sua disposição 
para o diálogo. Sua Excelência, ainda ontem, terça-feira, pela 
manhã, fez questão de dizer que está disposto a discutir com 
os Partidos, discutir como Congresso, encamihhar alternativas 
para a crise e que. para isso, qualquer outro compromisso 
passará para segundo plano; que dará prioridade a ~odas as _ 
propostas que tiverem como objetivo esse caminho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Muito obrigado pelo 
esclarecimento. Senador. 

FinalmenÚ.~t eu gostaria de assinalar que~ para mim, não 
constitui surpresa, nem nOvidade, mas agradou~me ouvir de 
V. Ex• a declaração" de que não é um liberal à moda do 
~culo 18 ou 19, não é um partidário do lalssez-faire. V. EX' 

, chegou mesmo a falar no liberalismo social. A grande expec-
tativa que tenho no curso 'desta legislatura é de vé-lo um 
dia proclamar~se um socialista democrático. 

O Sr. Pedro Simon- Permite V. EX' um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO ...,. Com prazer, ouço o 
aparte de V.. EX' 

' O Sr. Pedro Simon- Em primeírb'lugar. quero felicitar 
a V. E:t" pelo extraordinário pronunciamento· que faz' nesta 
~de, Creio que o Brasil inteiro éstava na expectativa de 
que V. EX', mais dia menos dia, faria o pronunciamento qUe 
faz agora, tendo em vista o seu passado, a sua cultura, a 
sua competência e a sua credibilidade e o imenso respeito 
que o Brasil inteiro tem por V. Ex• Creio que o pronuncia~ 
mento de V. Ex- é uma daquelas peças ·que cada um de nós, 
de um modo muito es~ial o Presidente da República, passa~ 
da a sessão, deve buscar nas notas taquígráficas para_ rever 
OOpl calma~ analisar, irlterpretar período por período. V~ E~, 
do alto da tribuna, emite uma mensagem a todos nós, de 
[Jrofunda reflexão, com relação ao momento que esta.mõs vi
vendo. Quando V. Ex• diz que é necessário' o entendimento. 
que precísamos procurar sair da situação em que nos encon:..
tramos, creio que V. Ex~ está sendo o intérprete de toda 
a sociedade. O Presidente da República ganhou com 35 mi· 
lhões de votos, uma grande llitória. Mas todos sabemos 
V. Ex~, toda a sociedade e eu~ que aquele segundo turno 
foi um segundo turno~ praticamente 1 da raiva. Votaram no 
Sr. Collor ou votaram'no Sr. Lula,_ porque, mui:tas pessoas 
votaram_no C,ollor porque: não queriam votar no Lula e vota
ram no Lula porque não queriam votar no Co!Jor. Mas, a 
grande verdade é que se imaginaria que·~ depois de quase 
30 anos à espera de se eleger o Presidente da República, 
se votaria em pessoas que tivessem uma imageln diferente 
daquele jovem que sonhou e que a Rede Globo fez uma 
imensa imagem dele. que Sua. Excelência disse que iria termi~ 
nar com a corrupção, que Sua Excelência combatia os partídos 
dos velhos políticosT ou tio Sr. Lula, que, com a sua linguagem 
de PT, apresentava um outro rumo para a sociedade brasíleira. 
Eleit9 Presidente, Sua Excelência poderia e teria condições 
de, de· cima dos seus 35 milhões de votos, buscar wn grande 
entenQimento~ fazer um governo de chamamento de toda a 

sociedade. E podia. porque, praticamente, Sua Excelência 
não tinhii partido, não tinha compromisso partidário. Tinha 
sido eleito acima de partidos, acima de políticos e acima da 
classe representante. inclusive da classe empresarial. Infeliz
mente, Sua Excelência buscou um outro caminho - não va
mos dizer que podia ter dado certo - mas: buscou o caminho 
das pessoas da sua confiança. Criou a D. Zélia~ criou o Sr. 
Santana. criou os PP, os PC, criou· uillà série d'e-pess-oas ·que~ 
rendo, com aquilo, deixar à margem os políticos e abrir caml~ 
nho para uma nova geração. E houve lances, como o do 
único tiro contra o tigre da inflação~ ao fazer o confisco_da 
poupança~ o que fez com que o Fidel Ca-stro, aqui no plenário 
da Câmara dos Deputados, reagisse, boquiaberto; procurando 
uma explicação. Disse ele qUe, quando implantou a revolução 
cubana não tinha tido a coragem de confiscar a poupança 
e o çlinheiro, co.rno $e- (e:z; aquí no Brasil. 

Hoje vem Sua Excelência à busca do di:Uogo. Tudo bem! 
Mas creio, como diz bem V. EX", que o Presidente da Repú~ 
blica não pode, como quis dizer o Líder do Governo aqui, 
o Senador Marco Maciel, que Sua ~xcelência mandou para 
o Congresso Nacional um "Projetaou que é uma intenção 
de boa vontade, onde há soluções as mais variadas e as mais 
complexas, como a dizer: HA solução está aqui. O Ctirígresso 
que decida". Na verdade, na verdade, o Presidente da Repú
b1ica1 até agora, apenas falou a Voz do Trono. N~O oo:Õhe~ 
cemos nenhuma idéia em que consiste esse projetO que V. 
Ex• diz muito bem uue o Governo tem que ter. QUal é o 
projeto de Sua Excelência? Da equipe de Sua ExC"lência 
não é. De partidos políticos não é. De intelectuais também 
não é. Apareceu, é verdade, um projeto que é uma ca!ta 
de intenções, que entrou no Congresso N umas 
teses as tnais po1êmicas~ como, por a Pe-
trobrás, teses as mais polémicaS e as· mas 
que não é um piano de governo, um plan9 de entendimento, 
como propõe V. Ex• " 

Creio, nobre Senador Josaphat Marinho, que o Presi~ 
dente da República tem condições de fazer isso, Tent ·condi
ções de chamar as lideranças -nacionais: chamar um Senador 
como V. EX', chamar um líder partidário como o Dr~ Ulyss"es 
Guimarães, chamar lideranças empresariais, como o Sr. Antô~ 
nio Ermírio de Moraes, e buscar um diálogo em chrta d9: 
qual se fará uma proposta de entendimento. 

Repare, nobre Senador, como ali no Estado de São Paulo 
o Governador Fleury está fazendo mais" ou menos isso,_ em 
termos de São Paulo. S. Ex• conseguil! sentar em tOrno de 
uma mesá a Prefeita do PT, Dona Erundina~ o Lula. o Líder 
do PT aqui, o Senador Eduardo Suplicy, o Presidente da 
CUT, o Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. 
S. Ex~ criou o Fórum de São Paulo. E nesse fóiliffi S. 1rx•-
está debatendo, e tem conseguido bons resultados. .. Tenho 
lido nos jornais, creio que também, V. Ex•, a síntese das 
çonclusões de inúmeras questões que eles já resolveram, colo~ 
cando, de um lado, a CUT~ e do outro lado, as indústrias 
de ;;ão Paulo à busca do entendimento. Ele tern conseguido 
isso para São Paulo. Sabe V. Er~ como sei eu, que se ele 
çonsegue fazer sentarem-se à mesma mesa CUT e PT, ·em 
São Paulo, não vai ser difícil fazer sentar CUT e PT no Brasil, 
porque o lugar mais problemático é exatamente São Paulo. 
Se atendendo ao apelo de V. EX', nesta hora em que muda 
o seu Governo, tira arestas difíceis e complicadas que tinha, 
bota um homem da dimensão do seu novo Chefe da Casa- -
Civil, o Ministro Jorge Bornhausen, se S. Ex~, ao invés de 
nessa nova hora e nesse novo momento do Presidente~ achar 
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que sua missão é conseguir, a qualquer título e de qualquer 
forma. maioria na Câmara e no Senado_. ainda que seja trocan
do ministérios e secretariás do segundo escalão, trocando e 
dizendo que no momento em que não conseguir maioria Te~ 
nuncia? Se ao invés disso S. EX' consiga o entendimento que 
é muito mais importante e pode trazer como· conseqüência 
as vitórias na Câmara e no Senado. Creio <rue nessa altura~ 
nesta hora e neste momento, justiça seja feita, o Presidente 
da República fala uma linguagem com mais singeleza, oom 
mais humildade, entende que deve dialogar coni senadores. 
que dev dialogar com partidos políticos, que deve dialogar 
com a sociedade .. que convida o Sr. Adib Jatene para Ministro 
da Saúde - e merece re:ffpeito -'qu-e busca esse tipo de 
entendimento, se nessa altura, em cirria disso cOmposto o 
seu Govemõ, Sua Excelência lendo e interpretando o discurso 
de V. Ex\ buscasse o. entendimento e o diálogo com a socie
dede do lado de l.á e do lado de cá. Porque, em termos de 
Congresso Nacional. n6s também não somos santos. Lem
bre-se V. Ext de que, ainda há poucot-conversando. aqüi, 
com o nobre Senador do Rio Grande do Norte, quando lem
bramos que, lá pelas tantas, o Presidente Mauro Benevides 
e _o Presidente Ibsen Pinheiro reuniram-se e, de repente, pare.:.. 
ela que o -congresso· Nacional ia criar num fórum de diálogo. 
De repente, criou-se o fórum de diálogo, criou-se o fórum 
de entendimento e criaram-se as comissões.- QlfàildO fui ver, 
quem eram as comissões? Eram comissões de $~nadores e 
Deputados para buscar entendimento sobre salário _e sob,re 
as questões mais varia<!as. Mas que fórum de diálogo e de 
entendimento vamos criar _nós com Senadores e Deputados, 
que são as comissõ~s permanentes que existem 'aí? o con~ 
gresso, portanto, também não avançou na busca d9 entendi
mento a que se refere V. Ex~ Por isso~ ao mesmo tempo 
em que o felicito, ao mesmo tempo em ·que digo da emoção 
com que escuto o seu pronunciamento, creio que é muito 
importante levarmos às conseqüências reais que podem vir 
atrás do -seu pronunciamento. Para concluir~ porque V. EX" 
e o nobre Líder do PFL abordaram essa questão: que bQm 
ouvir V. Ex' dizer que, afinal, a solução para a humanidade 
não é o liberalismo! Parece que. com o que aconteceu no 
Leste Europeu e com as questões que estão aí. de repente 
o liberalismo passou a ser a salvação da buman_idade, como 
se o liberalismo até agora, ao longo do tempo e ao longo 
da história, não pudesse já ter equacionado os problemas 
da nossa sociedade. Que bom ouvii' V, Ex~ lembrar~nos que, 
principalmente no Brasil, temos que fefletir e ternos que racio
cinar que a humanidade pagou, e pagou um preço caro, pelo 
liberalismo do laissez..faire. E o social, onde fica? E os proble
mas da nossa socied11de, onde ficam?· E a realidade deste 
País, onde fica? Que bom ouvir o Prortunciarnentó ·de V. 
EX', e que bom, de certa maneira. o próprio Senâdor Marco 
Macíel vir e dizer que longe está S. EX' de ser Q liberal que 
se fala. V. Ex• espera que o Senador Marco Maciel ainda 
se revele um social-democrata. Pode: até ser que sim, porque 
hoje a expressão "social-democrata"· está tão complexa, está 
tão heterogênea, que estamos olhando para o mundo e verifi
cando que a esquerda veio para o Centro •. que o centro veio 
para a direita e que, daqui a pouco, provavelmente a social-de
mocracia será praticamente o dia-a-dia de todo o mundo. 
Felicito-o com riltiito· carinho, com muito respeito. Lavou-nos 
a alma ouvir um pronunciame'ilto da importância e do signifi
cado- do de V. Ex• Que bom seria se os Líderes do Governo 
pegassem o discurso de V. Ex•, logo que V. -~x-~ o terminar, 
e o levaSiem ao Presidente da Reptiblica, para que Sua ExceM, 

lência leia e medite sobre ele. Meus cumprimentos, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O SR~ JOSAPÍIAT MARINHO - É colll justa emoção, 
nobre Senador Pedro Simon, que lhe agradeço o julgamento 
generooo a respeítO do discurso que venho concluindo. 

Maior, porém~ justamente maior do que sua generosidade 
é o espírito público que revela no que concerne ~ ~ba.tes 
dos problemas nacionais, V. Er deixa, sem dizê-lo, perfeita
mente claro ao Senado Federal que podemos ser energica
mente divergentes sem deixar de ser permanentemente cor
diais. É o que está no seu discurso~ airida qu·ando a v~z da 
oposição provoca a "'voz do trono". Trata cordialm~n~)" como 
convém à educação democrática. _ 

.. De _mim, nesta tarde, exatamente, o enorme agradeci
mento que tenho ao Senado Federal é ·por. havà prOpOr~ 
clonado um debate claro, sincero~ objetivo, sem nenhuma 
exaltação, nem do ponto de vista de defesa do Governo, nem 
com relação à contestação dele. F'12emos a boa prática demo
crática, segundo a qual, num Parlamento moderno, não devem 
haver representantes do Governo e representantes da oposi
ção, porque o ParJamento também é Governo. Ct;msequen..
temente~ quando nos manifestamos, Conio nesta tarde, expres-
samos todos os sentimentos de homens públicos menos preo-
cupados com as pessoas e seguramente voltados para a Naçihl 
e seus altos interesses. . 

Ai estão, Sr. Presidente, SenhQres Senadores, alguns fa
tos, alguns comentários e ohservaçOes. Considere~s o Gover~ 
no, se lhe parecerem adequados; despreze~os, se os reputar 
inadequados. De qualquer modo, atente o Presidente da Re
pllblíca não no que eu dísse. mas no que na comunidade 

_d_o_ Senado foi discutido e adot:e ~ providências adequadas 
para ir ao encontro da angústia coletiva. 

Em verdade, o sofrimento do povo tangencia o insupor
tável, se já não o ultrapassa. Se alguém disser ao Presidente 
da República que tal não é verdade, acautele-se Sua Exce
lência. Então, abdicando de tudo quanto qualquer de nós 
tenha dito, volte sua atenção para a grave ponderação que 
Harold Lasld escreveu, logo depois da Segunda Grande Guer· 
ra: "Não é o propósito anunciado, mas o propósito alca_nçado, 
comparado com as possibilidades razoáveis de realização, que 
serve de base ao julgamento das instituições humanas". (Mui
to Beml Muito beml Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de 
passar à Ordem do Dia, concedo a palavra ao nobre Senador 

·Maurício Corrêa, para uma comunicação ínadiável~ como Lí
der do PDT. 

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder, 
para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senaâoies. 
tomamos conhecimento do crime de extorsão mediante se
qUestro, praticado contra a irmã do apresentador Sílvio San
tos, D. Sarah Abravanel Benvinda Soares. Quinze horas e 
meia depois de ter sido encarcerada no porta-malas do carro, 
a polícia do Rio de Janeiro cOnseguiu localizar os marginais 
e, em seguida, já em diligências policiais, acabou por localizar 
o carro e colocar em liberdade a 'infeliz Dora Sarah. 

Estou dizendo ~.so, Sr._Presidente. porque 1 comumente, 
procura-se muito pichar a polícia do Rio de Janeiro. Noentan~ 
to, fiz um levantamento e constatei que mais de 95% dos 
~os de seqüestro ocorridos no Rio' de JaJieiro foram desven
dados pela polícia. 
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Apresentei aqui~ no Senado Federa), e já foí aprovado, 
projeto que cuida da indisponibilidade dos bens do seqües
trado e dos seus parentes afins até o terceiro grau. Esse projetO 
encontra-se atualrnente na Câmara dps Deputados, para apre--
ciaç!lo. . · ··. . · ·· · 

A experiência Dã Itália foi a mais salutar possível, porque 
essa providência reduziu tremendamente o índice desse tipo 
de crime, passando apenas para os patamares comuns. nor
mais, de delitos dessa natureza, 

De modo que faço esta comunicaç~o, ~m muito prazer, 
porque a experiência - estatisticamente cOriiprovada - é 
que quando a polícia é liberada para atuar, o resultado tem 
sido auspicioso. E isso, precipuamente, rio Rio de Janeiro, 
e 1 secundariamente; em São Paulo, segundo as estatísticas. 

Esta a comunicação que me permito_ ~aZer eSsa defesa~ 
inclusive, do resultado tão satisfatório da libertação dessa se· 
nhora. 

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, como Líder, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 

O SR. NEY MARAl,HÃO (PRN- PE. Como Líder, 
para uma comunicação. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, tive ocasião, ontem, como Líder em 
exercício do Governo, de defender o Presidente Fernando 
Collor de Me!lo quando, da tribuna do Senado Federal, o 
eminente Senador Pedro Simon _;... :Pot que1'n tefiho grande 
admiração e respeito -~ ex~G6vernâdor do Rio Grande do 
Sul, fez seu pronunciamento. ~ : ____ _ 

Compreendi perfeitamente que o pronunciamento de S. 
E:x:~, como homem de Oposição construtiva. -tíillia como finali~ 
dade alertar o Governo à·respeitd de um escândalo que toda 
a Nação, através dos jornais, da televisão~ da mídia, estava 
acompanhando. Tive ocasião de·dizer a S. Ex~. nos apartes 
defendendo o Presidente Fernando Collor de Mello, que qual
quer denúncia, seja ela qual for, seria apurada e Sua Exce
lência tomaria as medídas cabíveis, e o povo brasileiro, os 
35 milhões de brasileiros que o consagraram. nas urnas, _não 
se decepcionariáni.-

Estive com Sua Excelência anteontem, estava tranqUilo. 
Aliás eu sabia que isso acontecer, mas eu não poderia, 

de maneira alguma, adiantar a decisão que o Presidente da 
República tomaria. Estou aqui corn a principal imprensa do 
País, os jornais O Estado de São Paulo e O Globo. Este diz 
o seguinte: 

CASO PC: COLLOREXIGE 
APURAÇÃO RÁPIDA 

Sandra Brasil e Maria Lima 

Brasílía - O -P-residente Fernando Collor quer 
que sejam apuradaS em curto prazo·as denlincias contra 
o ex~tesoureiro da sua campanha, o empr~io al~goa~ 
no Paulo César Farias. O caso PC foi o assunto mais 
explosivo da reunião das 9 horas entre o P_~esidente 
da República e seus principais aúxiliares. Segundo o 
Ministro da Justiça, Célio Borja - que ·vê indícios 
de ilícitOs administrativos de natUreza fazendária e caro~ 
bial no caso PC ~ ria_ deSpaCho de ontem Collor foi 
enfãtíOO ao afirmai que deseja tudo amuito claro' 1

• 

Eu não poderia dei"ar de registrar este fato_t Sr. Presi~ 
dente, como Líder do GoV~rno~ pois tinha certeza absoluta 

dessa satisfação que o Presidente está dando à Nação brasi-
leira. _ _ . ~ 

Solicito a V.l'?.x•, Sf, -pfesident'ê. a transcrição, nos Anais 
do Senado. dessa notícia cj_ue~-Os jornais hoje transmítem a 
toda à Nação. 

O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. l\1lY MARANHÃO - Coín muito prazer, ouço 
V. Ex' 

O Sr. Pedro Simon Nobre Senador Ney Máranhão, 
com a mesma tranqüilidade que subi à tribuna, ontem, para 
me manifestar a respeito desse assunto, recebo com muito 
respeito a manifestação de V. Ex• Não há dúvida de que 
o Presídente da República, no momenj.o em que despacha 
com o Ministro da Justiça e dá a determinação de que quer 
apurar absolutamente tudo com relação ao Sr .. "PC e que o 
inquérito seja apurado com a maior rapidez, deu a resposta 
que deveria ter dado. A Nação inteira admira esse gesto e 
espera que todos os fatos sejam apurados. É exatamente as
sim, nobre Líder, com esse tipo de ação, como vem manifestar 
V. Ex• ~ que construímos este País. Concordo com V. Ex*. 
não se pode responsabilizar o Presidente pelg que fazem os 

---seus assessores ou seus amigos._ Ma.s, para que não tenha 
a responsabilidade, pelo menos d~ ~missão~ o Presidente da 
República tem que agi_r, pode ser cedo ou tarde. A verdade 
é que Sua Excelência agiu, tomou a decisão. O Ministro da 
Justiça, Célio Borja~ veio e se manifestou dízendo que o Presí~ 
dente o chamou e determinou que, imediatamente', o inquérito 
fosse aberto e que, com a maior rapidez, fossem apuradas 
as responsabilidades. Felicito V. EX', .acho que todos nós so
rilafD:OS e parabenizo o Presidente da República por essa ati~ 
tude. 

0 SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. EX', Senador 
Pedro Simon, pelo oportuno aparte. Isso é uma prova evidente 
de que os homens de cabeça fria~ sabem dialogar. Isso é muito 
importante para o fortalecimento da democracia e, neste ins
tante, quem ganha com isso é o povo, é o GóVe-rno do_ Presi~ 
dente Collor, é o Senado da República. Agradeço a V. Ex• 

sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 

DOCUMENTOS A QUE SE RÉFEkl'i'O~sk: 
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO: . 

CASO PC: COLLOR EXIGE 
APURAÇ~O RÁPIDA 

SáDdra Brasil e Maria Lima 

Brasilla - O !'residente Fernando Coilor quer 
que sejam apuradas em curto prazo as de_núncias contEi" 
o ex-tesoureiro da sua campanha, oempresário ala_goa~ 
no Paulo César Farias_. _O caso PC fui o assUnto ma-is 
explosivo da reunião das 9 horas entre o Presidente 
da República e seus principais aUXiliares:· .Segundo o 
Ministro da Justiça, Célio Borja - que vé indícios 
de ilícitos administrativos de natureza fàZendárii e cam~
bíal no caso PC - no despacho de ontem Collor foi 
enfático ao afinúar que deseja tudo "muito c~ro••. 
Célio confirmou - conforme O Globo antecipara on~ 
tem - que a Polícia Federal examinou as denúncias 
contidas num dossíê publicado pela revista Veja desta 
semana. De autoria de Pedro Collor ~ irmão caçula ôo 
Presidente, o dossiê: revela que PC possui Sete empresas 
no exterior que movimentam mi1h6es de dólares. 
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-O Preside_nte quer que se apurem as denúncias_ 
para que tudo fique muito claro. No despacho de hoje, 
o Presidente foi enfático sobre isso. Ele J:Iuer ver tudo 
esclarecido- disse Célio. 

Segundo o Ministro, como a Polícia Federal che~ 
gou à conclusão de que não existem coridutas crimi~ 
nosas nas denúncias publicadas na Veja, a invesUgação 
deverá ser feita agora pela Secretaria da Re_~ita Fede- _ 
ral c pelo Banco Central, em âmbito administrativo. 
Ele considera que já está claro que o Banco Ce.ntral . 
e a Receita Federal deverão investigar o caso PC Farias. 

No entanto, de acordo com o Ministro da Justiça. 
a Polícia Federal poderá abrir inquérito policial para 
investigar o caso PC, como subsídio à ação penal~ se 
a sindicância administrativa constatar que o empresário-
cometeu algum crime. ~ ----- -

-Os dados contidos na revista Vejtl llãÕ_ são sufi~ .. -. 
cientes para estabelecer responsabilidade. criminal de 
ninguém: - afirmó·u Célío. 

Ontem, o porta-voz da Presidência da República. 
Pedro Luiz Rodrigues, disse que desde segunda-feira 
PC está sendO investigado pela Secrctàiia da Receita. 
Federal, que apura as denúncias. de _que ele estaria 
fazendo transações irregulares com dólares e p. {g_rma~ 
ção de empresaS ilegais no exterior. Na área da Receita 
Federal. segundo o porta-voz. as investigações serão 
aprofundadas~ o que poderá levar a uUla dcrVa.sS3 no.S 
negócios do empresário. 

-A reaçã-6 do pfesideriie err.í relaçã~)às-duas pro. 
vidências tomadas pelos Ministros MUremo Marques 
Moreira e Célio Borja~ sobre o caso, foi positivo -
disse Pedro Luiz. 

Desde que foi divulgado no domingo o dossiê sobre 
PC, ontem foi a primeira· vez cm qtie o Palácio do 
Planalto se manifestou oficialmente sobre o casQ. Pedro 
Luiz não quiS fazer cOmentários sobre um possível des
gaste das relações entre Pedro e Fernando Collor, a 
partir das denúncias que poderiam atingir ta!nbém o 
presidente. . ... 

-Relações pessoais cu não comento - disse o 
porta~voz. 

Ele negou que o Presidente estivesse atrav.essf!ndo 
um período de extrema irritação por caUsa -do noticiário 
envolvendo o irmão. c Q am_igo PC Farias:--

- Independentemente de qualquer provocação 
formal, as autoridades agem na defesa do interesse 
público. nas ocasiões em que· fatos relevantes. -como 
denúncias de supostas irregularidade_s. chesam a~_ seu 
conhecimento - disse Pedro Luiz. 

Sobre as in-vestigações da Receita Federal. o secre
tário de Imprensa disse que se houver índicíos suficien
tes será aberta ação ftscaJ mais profUnda e será seguido 
o processo norma1~ com devassa nas contas de PC e 
auditorias nas declarações Qe_lmposto de Renda do 
empresário, 

-Serão investigadas as denúncias de t\ansferên
cia de dólares para --o exterior c de violação das leis 
do Imposto de Renda- disse Pedro Luiz, explicando 
que não foi fixado prazo para o termino das investi
gações. 

Collor manda apurar denúncias contra PC 
Brasília - O presidente Fernando Collor quer a 

apuração rápida das denúncias contra o amigo c ex~te~ 
so_m~o da ca~panha presidencial, o empresário ala
goano Paulo César Farias. o PC. acusado de possuir 
empresas e movimentar milhões de dólares em paraísos 
fiscais oo exterior. Ontem, o miriistTO ·da Justiçã, CéUo 
Borja, revelou que Collor "deixou muito dara essa 

·intenção" durante a reunião das 9 horas, no Palácio 
do Planalto. 

Borja explicou ao presidente que a Polícia Federai 
não está investigando os negôci9s de PC. O dossiê 
publicado pela revista Veja, avaliado segunda-feira pe~ 
los peritos da PF não apresenta qualquer indício de 
'"conduta criminosan, segundo revelou o porta-voz Pe~ 
dro Luiz Rodrigues. 

Em entrevista depois da reunião, o ministro da 
~ustiç-a al~gou que compete ao Banco Central e á Re
ceita Fe_deral investigar se o empre,"\ário a lagoa no prati
cou crime administrativo, como Sonegação de impostos 
e evasão de- r~eitas para o exterior. o porta-voz da 
Presidência contou que o miníStro da Economia! Mar
et1ío Marques Moreira, ínformou a Collor que ''o assun~ 
to está sendo examinado pela Receita Fe<leral para 
verificar se há necessiaàe de se. realizar uma qção fis- . 
cal". 

Segundo Pedro Luiz, os doiS miOistros agii-arri rápi~ 
do porque .. independente de qualquer provocação for
mal. as autoridades agem na defesa d~ in~~ress_!!_ púhlioo 
quando f"to:s relevantes de supostas irregularidades 
chegam ao seu conhecimento", 

Sem provas- O delegado Amaury G aldino, dire· 
tor do Departamento de Polícia Federal, observou que 
nada-há de coriCret_o nesse" ciso para JuStificar a investi
gaç~o policial. Acompanhado do secretário nacional 
de Polícia Federal~ delegado Romeu Tumat o ministro 

- Célia Borja esclareceu que a única ação da PF, em 
relação ao dossiê montado_ pelo empresário Pedro Co
llor. irmão do presidente. foi a análise da reportagem 
da Veja. Nesta análí:;e os peritos da Dívi.são de Polícia 
Fazendária constataram que os doçumentos publicados 
não são suficientes para justificar a abertura de um 
inquérito. A PF só poderá ser acionada caso as investi
gações do Banco Central e. da Receita Federal confir
mem as denúncias cOntidas no_ dossiê e detectem inQí
cioS-de algum crime PraÚcado por PaUlo Césai: FãriaS .. 

O ministro da Justiça não soube informar- se o 
presidente ehViou alguma determinação especial para 

·que o- Banco~Central e a Rec.e~ta _apur-em as denúncias. 
"Isso não ê dos sabem que essa é uma orien-
tação geral esidente, que deve ser aplicada a qual· 
quer denú esclareceu. Tuma explicou que aRe~ 
ceita nã·o prec1sa ser aCioriada para investigar Susp-eitáS'~ 
de sonegação de impostos. Lembrou qUe. quando e·rá 
o diretor do Departamento, criou uma divisão c'!e "inte~ 
Hgência" f formada por têcnícós especializados neste 
tipo de apuração. Apesar de não ter informações sobre 
o funcionamento interno' do Banco Central. Túnia" ~ 
adiantou que a· fatO de as emPresas de PC. denunciadas 
no dossiê, funcionarem no exterior. não dlficú1ta as 
inveSt'ig~õi:s. O delegado anrmou que~ em ·experiên~ 
cias anteriores. u- BC mostro~ possuir uma estrutura 
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capaz de identificar a evasão de divisas e a origem 
do dinheiro. 

O ministro da Justiça argumentou que a _PF não 
tem condições de agir para pressionar o autor do dossiêl 
Pedro Collor, a apre.sentar a-segunda e mais importante 
parte do documento. De acordo com a Veja, o irmão 
do presidente teria confidenciado aos amigos que o 
teor desta outra parcela de dados sobre seu adversário 
alagoano '·derrubaria o governo do meu irmão". 

Borja observou que tais declarações não justificam 
uma iniciativa da PF, pois não são suficientes para 
sustentar a abertura de um inquérito, ··A Policia Fede~ 
ral não pode obrigá~ lo à denúncia. um ato de responsa
bilidade exclusiva do denunciante 1

', afirmou. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre SenadOi Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, 
o nome MOACIR PEREfRA--eSlâ definitivamente inscrito 
na hístória da Imprensa-de Santa Catarina. Nestas três-últimas 
décadas o seu texto, a sua imagem. vo~ e palavra fizeram 
a mesma travessia- que fez a impre~sa catarinense: ·~oacir 
testemunhou, vívenciou por dentro e dela participou mais 
intensamente do que qualquer outro jornalista, no rád;io, na 
teievisão; nos principais diários do Estado. 

A sua assinatura subscreveu a notícia, o comentário, a 
reportagem, a entrevista, numa produção de vertiginosa quan
tidade e de elevada qualidade. Viveu (e continua vivendo) 
a trajetória recente da imprensa estadual. com9 dissemos. 
por dentro, e ainda encontrou tempo para fazer mestrado 
de Ciência Política e lecfonar na Faculdade de Jornalismo 
da Universidade Federai. 

Moacir se tornou ainda mais completO porque ao faro 
e vocação do jornalista, uma exemplar d~dícação profissional~ 
uma aguda percepção do seu ofício, aliou e acresceu o conheci
mento e o métido acadêmico, qUe -por sua vez acentuou a 
sua visão crítica e ãtUilção independente. _ _ _ 

Moacir Pereira produziu já nove livros, agora escreve 
o décimo. É interessante observar que em -três- ·trtulos das 
suas publicações anterior()$ está a expressão liberdade, sinal 
forte de que ela __. a Liberdade é parte permanente da 
sua agenda de preocupações e reflexões. O t.t1ulo do seu novo 
livro é Imprensa e Poder em S. Catarina~ Poderá dizer alguém 
mais rigoroso que um livro que trate das .rel~ções entre poder 
e imprensa não é exatarrtente otigírial, tão óbvias são essas 
relações. 

Mas, como o cc.:>nceito se adensa, se corporificat quando 
o tema é abordado num tempo e num espaço tletermínado-! 

Na obra, o autor faz desfilar diante dos nossos olhos 
uma galeria de notáveis da política e das elites económicas 
do nosso Estado, e de como eles vão formando __ verçladeiros 
impérios de comunicação. ou como vão obtendo sucessivas 
concessões de rádio e TV, mesmo que seja para trans1icioná~las 
depois. 

As relações entre poder_e imprensa têm, neste livro~ nome 
e sobrenome. As facções de poder e os grupos beneficiados 
sempre pertencem ao campo conservador. Não há espaço nos 
meios de comunicação para a sociedade civil, para uma ínsti ~ 
tuição comunitária ou cultuial, para à universidade. 

Mesmo que seja um empresário - o livro mostra -
se ele não estiver escorado pelo esquema hegemónico de poder 

político (aqui também sempre conservador), de pou-co valerá 
o idealismo, a competência+ a capacidade empreendedora_ 

Imprensa e Poder em S. Catarina traça um paine! histó
rico, ainda que breve, dos principais grupos e órgãos de comu
nicação no Estado. E o desenho histórico da evolução da 
imprensa de Santa Catarina, os seus saltos de qualidade e 
evolução, os momentos em que se produziram e as etapas 
em que se sucederam as mudanças, até que alcancemos o 
estágio atual. . . .. 

Moacir classifi<;a com maestria essas etapas. essas. fases, 
essas épocas históricas. Na abordagem histórica e factual da 
imprensa catarinehse·, neste livro vém à superfície personagens 
como Jerónimo Coelho -o fundador-. Crispim Mira, balea
do na redação do seu Folha da Manhã, vindo a falecer logo 
depois (uma história que merece uma revisão e um detalha
mento), ou dos inovàdores: contemporâneos, como Ziguelli~ 
Fedrizzi, Comelli e os Sírostki. 

Moacir relembra os anos de regi!Jle mUi(ar e a repressão 
que atingiu vários jornalistas e vários órgãos de imprensa. 
Também em S. Catarina se escreveu um capítulo de censura 
na imprensa e da perseguição- e prisão de jornalistas por delitos 
de opiniã0 1 naqueles tempos difíceis de obscurantismo. 

O autor registra o papel da Faculdade de Jornalismo 
da UFSC na modernização da imprensa do nosso ~stado. 
Está certo: uma faculdade não ensina a escrever nem necessa~ 
riamente forma um bom repórter. Mas não será a visão crítica 
-que nasce e se desenvolve na Universidade -o que faz 
os donos da grande mídia detestacareQ1 tanto as escolas de 
jornalismo? 

Moacir realça, igualmente, o papel do sindicato na moder~ 
nização das relações de trabalho- na imprensa estadual. Ou 
seja, a evolução recente da imprensa catarinense está na capa~ 
cidade e na visão de empreendimento dos seus proprietários, 
mas também no talento inovador dos seus profissionais. no 
ensino crítico da comunicação de massa, nas lutas sociais e 
trabalhistas do sindicato. 

As elites da economia e do poder político podem ser 
-e são -os beneficiários e os atores principaiS dessa evolu-

- çâo recente, mas não escrevem a História sozinhos. 
Mas~ é claro~ o mais importante da obra é escancarar 

aos olhos do leitor as relações cúmplices~ indiss_\)Iúveís, entre 
a imprensa e o t5oder em Santa Catarina, 

A rigor se pode afirmar que, em Santa Catarína, não 
existe imprensa que se tenha criado e prosperado fora (ou 
pelo mínimo muito distante) das sombras do poder. Nessas 
relações, o poder se p_erpetua e se torna ainda mais forte, 
se ID!;lnipulam os corações e as mentes. e Se afasta o sonho 
da cidadania plena. 

A obra de Moacir Pereira confirma. mais uma vez, a 
necessidade inadiável de um debate que se encamínhe para 
um novo patamar das relações da imprensa, que não podem 
ficar tão ligadas somente-aos esquemas de poder~ mas devem 
alcançar a sociedade e o conjunto da cidadan1a. 

O SR. PRESIDE:>ITE (Mauro Benevides) - Concedo 
a Palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães .. 

OSR. JUTAHY MAGALHÂES (Í'SDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sron e Srs. Senadores: 

"E existe um povo que a bandeira empresta para 
cobrir tanta infâmia e covardia! ... '' 

A revolta e a vergonha contidas no poema o "''Navio 
Negreiron ~ escrito pelo imortal vate baiano Castro Alves. no 
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distante ano de 1868, de que fazem parte os versos acima~ 
resumem~ de mo4o tão metafórico quanto realista. a evidência 
de que foi sobre os horrores e a barbárie do modo de produção 
escravocrara que o Brasil alicerçou seu dese_nvolvimento. NeS"
se modelo, de características fundamentalmente feudais. pre~ 
dominou a exploração ostensiva da terra, e o papel de classe 
dominante, representado pela nobreza, apoiava-se na proprie
dade fundiária, uma forma primitiva de organização do traba
lho. 

Ressalte-se, no entanto, que tlâo fomos os_ primeiros nem 
os únicos, riessa triste hist6ría da lama do tráfico. hurpâpq, 
com todas as suas danosas COJ;tsegQênc~as. O fenômenQ _da 
escravidão - d~ propriedade_ do homem sObre uró 9utr0 ho-
mem, sobre sua família, sobre sua posteridade e sobre o produ~ 
to do seu trabalho -, foi, ria_ antigúidade e por toda parte, 
o regime de trabalho vigente. Encontramo~la entre_ os ass~rlos. 
e os babilônios 1 entre os feníciOS e oS egípcios, entre os extintos 
núbios e os gauienses. entre os romanos e os germanos,_ Todo 
o Oriente e o Ocidente sujaram as mãos, ao longo dos séculos 1 

na infâmia da escravidão humana. No séculQ XVJII. a .. 'Europa 
inteira prevaricava com o ignóbil instituto da servidãO. 

Na pr6priá América, onde se poderia supor uma existên
cia paradisíaca entre os indígenas, foi a escravidão largamente 
praticada pelas tribos guerreiras. No México, onde vicejou 
a civiiização de uma socíedadc organizada, a escravidão era 
institucionalizada pelos Maias e peiós Astecas., · · 

A importação de es<:ravos negros para a América come~ 
çou para as Antilhas. antes de chegar ao Brasil~ e os ingleses 
partiCipãvafu largamente desse tráfico para o Haiti, as IJhas 
Virgens, São Domingos e outras_coiõnias. Somente mais_tar~e. 
já no século XIX, com o desenvolvimento índustrtal devido 
ao carvão. às estradas de-(erro, à maquinaria ·e· ao cr~ditb_ 
bancário. os ingleSés, h?Ivendo abolido a escravidãQ_ ern_~\1-~ 
terras da América, começaram _a c.ampanhíi cõiltra o trá(íc;o 
para o Brasil. porque o trabalho escravo barateava, aqui,
produtos que eles também exploravam, 

Evidencia~se, assim-; o papel desempenhado pela escra
vidão na América- servir como base de apoio para fii!~ncía
mento da Revolução industriaL Segur~~ente~ ~e~ a fürica 
não-existiria a Europa. pois o subdesenvolvimento da primeirâ 
gerou o desenvolvimento dos países industrializados. europeus. 
No Brasilt o escravismo susteritóu o .Qesenvolviull;!l,ltci n~Ç-~9~ 
~t as mordomi;;-rs-·da metrópole e da monarquià, al~rn de 
contribuir dedsivamente para a acumulação capitalista d~ Eu- . 
ropa. base para o surgimento do capitalismo industrial. 

O dia 13 de maio de 1888, Sr. Presidente eSrs. Senadores, 
marcou formalmente o final da escravidão no Brasil! além 
de constituir um estágio no processo de translçã_o da !f:SCravídão _ 
para o trabalho livre. Foi um divi~or de águas entre o Brasil 
arcaico e o :Srasil moderno. - -

O advento da República rompeu os quadros conserva
dores dentre os quais se mantivera o Império, desencadeando 
um novo espírito e tom social bem maís de acordo com a 
fase de prosperidade material em que o País se t:ngajara. 
Transpunha-se, de um saltO~ o hiato que separava certos aspec~ 
tos de uma superestrutura ideológica anacrónica e o_ nfvel 
das forças produtivas em expansão. Nenhum dos freios que 
a moral e a convenção do lmpério antepunham ao espírito 
especulativo e de negócios subsistirá. A ambição do lucro 
e do enriquecimento consagrar-se-á como nm alto valor social. 
O efeito disso sobre a vida econômica do País não poderá 
~er esquecido nem subestimado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
''Nenhuma sociedade pode florescer e ser feliz enquanto 

a grande maioria de seus membros for constituída de pobres 
e de mise-ráveis~'- Adam Smitb. 

Essa assertiva rernete~nos a refletir, cento 'e quatro artos 
ap6s '? término formal da escravidão, em nosso }?aís~ que, 
no ConteXto de uma crise sem precedentes na históifa n!publi~ 
cana brasileira, a Abolição, mais do que nunca, apresenta-se 
como uma obra inaciibadáJ incOmpleta e. historicamente~ frus
trada. 

Com efeito, dados da Pesquisa por Amostra de Domicilio 
- .l'NAD - confirmam a existência d'e um Brasil extrema
mente desigual~ sejã nó que se refére à eriôrme cõfiCentração 
de renda, seja no que concerne às disparidades sociais e regio~ 
nais demonstrando que à renda média dos 10% mais ricos 
supera em sessenta e duas vere~ a dos 10%. mais pobres, 
Por outro_ lado, a ta~a de analfabetismo no campo é de quase 
trê~ vezes a da cidade - 35% -contra 12% -~ atingindo o 
percentual verdadeiramente assustador de 52% na zona rural 
do Nordeste. . . .. 

· Tais disparidades, forjadas e sedimentadas ao longo do 
processo de formação histórica do País, têm sido alimentadas 
por sucessivas políticas económicas, caracterizadas pela obten~ 
ção de lucros gananciosos, a favorecer uma elite minorítária, 
herdeira do aspecto mais fero~ d(u::apitalismo selvagem~ em 
detrimento da imensa maioria do corpo social que, de formas 
tão variadas quanto cruéis~ contínua a ser vítima da adoção 
de métodos feudaís nas relações de trabalho. 

O exemplo mais aviHante dessa malfadada realidade evi
denda~se: nas freqüentes denúncias, veiculadas peia imprensa 
e por entidades da sociedade civil organizada, relativas à exis~ 
téncla do trabalho escravo no Brasil, em que a força de traba
lho é subjugada, a sobreviyência é cr~el e a vida_ vaie mu~to 
pouco. 

O maior número de denúncias sobre a prática do trabalho, 
escravo adnge, basicamente, as grandes propriedades rurais 
situadas em locais de difícil acessot na região Norte do Pais. 
No entanto~ diversas denúncias apontam também para a exisw 
tência de ~rabalhadores na condição análoga à de escravo. 
em,fazendas do interior de Estados desenvolvidos como São 
Paulo-e-Rio Grande do Sul 1 sob~tudo nos setores de ext_ração 
de madeira, carvão vegetal e pino, entre outros. , 

Tais fatos revestem-se de maior crueldade e magnitude 
quando~ nessas denúnciast inclui~se a existência de crianças, 
trabalhando em condições subumanas, subnutridas, acome~ 
tidas de retardo mental, com ferimentos provocados pelos 
trOQÇO$ de madeiras~ transportadas como animais. 

Essa realidade refÍete, de moda cristalino, ~ extrema siM 
tuação de penúria e míséria em que se debate imensa parcela 
da su_cied.aõ.e brasileira. Há quarenta milhões de brasíleiros 
com renda abaixo de um salário mínimo. Existem dezessete 
milhões de indigentes. Trinta e trêS por cento das crianças 
estão desnutridas, De cada mil r;nenores de um ano de idade, 
morrem noventa, em conseqüência da fome. Mais de cinqüen
ta mHhões sem moradia, sessenta milhões privados de sanea~ 
mebto bá$ico. Sessenta milhões de analfabetos e semi-anal
fabetos e trinta milhões de criança-s car~-ntes. ' 

Arrotados nesse triste painel. Sr. Presidente e SrS._ Sena~ 
dores,· tais dados nos remetem à convicção de que a miséria 
impera em nosso País, Somos miseráveis de dignidade, de 
educação. de saúde, de habita~o~ de relações interpessuais. 

Se-encarada comop processo de hierarquização de valores 
~que leva o indivíduo a constrttir e a justificar sua própria 
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escala de valores, a Educação, entre nós~ encontra~se em esta
do de miséria, não é entendida como um direito do cidadão 
nem é considerada~ na prática, vital para o desenvolvimento 
do Pafs. Que futuro espera um país que possui cerca de cinco 
milhões_ de crianças em idade escolar fora das escolas, e em 
que 83% dos jovens com idade entre quinze e dezenove anos 
estão fora do segundo. grau?. A modernidade caminha lado 
a lado com a Educação e. mais do que comprometer o ensine 
do País, esse secular descaso está corroendo o futuro dQS 
brasileiros. 

Proporcionar consciência politica através da Educação, 
enquanto formação cultural e educacional propriamente ditas 
-o que implíca condições de vida saudáveis a partir do nasci~ 
mento, com nutrição e saúde física e mental-~ deve constituir 
prioridade absoluta para qualquer sociedade que pretenda 
ser justa. equânime~ livre. 

Debilitado ao longo dos anos por absoluta falta de oxigê
nio e péssimo funcionamento de suas células e órgãos, o sistew 
ma de saúde do Brasil é. hoje~ um gigantesco paciente termi
nal, resultado ào absoluto pouco caso de que tem sido vítima 
o setor. O Pafs nunca investiu mais do que quatro por cento 
do Produto Interno Bruto em saúde, quando qualquer país 
industrializado nunca aplica menos de oito por cento do PIB 
no setor. 

Se gastar pouco com saúde já é ruim, o Brasil padece 
de um mal maior:·- gasta errado. ~ão existe uma política de 
saúde e um plano real para orientar o que fazer. Verbas de 
custeio para o setor saúde assemelham~se às verbas parasall'eà~ 
menta básico: não aparecem, não sãó.inãugüradãs-com-pOni
pa, apesar de serem imprescindíveis para a saúde nacional. 
Além disso, acusaÇões de fraud~s. de desvio de verbas, de 
clientelismo pipocam em todo o País. 

Desnutrição. alcoolismo crónico, desinteria são os cam~ 
peões absolutos na casuística das unidades de saúde pública 
e é lá. nos hospitais, que a miséria soci8] mostra m-aís de 
perto sua fa<:e terminaL 

Assistimos à trajetória crescente de ocoiréncia de doenças 
consideradas_ erradícadas: lepra, febre amarela. dengue. E 
o quetlizer do surto recente do cólera, cuja proliferação atesta 
e expõe as miseráveis Côhâiçõ'es do saneamento básícO· entre 
nós? 

A adoção urgente de uma política séria de ínvestimentos 
na melhoria da qualidade de vida e na saúde. _em particular, 
é o que a sociedade deve reivindicar e exigir. A s:a~de é 
direito de todos e dever do Estado. 

Pontes. viadutos. marquises. tendas e favelas, onde se 
amontoa um contingente DUnc·a inft!IiOr -a q:uarenta milhões 
de pessoas, expressam com exatídão um dos mais funestos 
indícadores de miséria do Brasil, apontando para a existência 
de um déficit habitacional da ordem de onze milhões de moraM 
dias. 

Com 60% da população do Pafs residindo em áreas urbaM 
nas, as grandes e médias <:idades brasileiras vêm absorvendo 
verdadeiros contingentes humanos. expulsos do campo pela 
aus!nda de uma efetiva refonna agrária, 

A adoção de urna política econômí,e-a recessiva. despro
vida de sentido e responsabilidade social, impede a absorção 
digna desses trabalhadores pela indústria e pelo setor de servi~ 
ços. Não há prevísão de saneamento, de transporte, de escolas, 
de habitação. · 

Quem não percebe a extrema necessidade de casa para 
morar? Sem. habita-çao-condigna, como po:dem sof?reviver pais 
e filh_os, como pode subsistir a famíHa? Que destiho esperam 

contingentes humanos_ expostos à falta de higiene, ao frio, 
à violência da noite, à soUdão'? Uma sociedade que se quer 
civilizada e democrática não pode conviver com o caos urbano 
e social que, a passos largos, está a implantarwse em nosso 
País. 

Na esteira desse alarmante quadro de miséria, assistiri:iOs 
à. multiplicação assustadora dos índices de violência e de crimi~ 
nalidade. alarmante 'sintoma de uma sociedade que se encon~ 
tra gravemente enferma. 

A situação de extrema pÓbreza, aliada a profunda desi* 
gualdade social, representa o caldo de.cultura para a prolife
ração da violência em todas as suas modalidades. Além disso. 
assistimos à negaÇãO bi'utnl da dignidade .de cada pessoa _e 
do respeito devido ao direitO dos outros. O ~reito à jn~egri~ 
dade física da vida. O díreifo de prCservar os bens adquiridos 
honestamente. O direito de viver com os outros sem temor, 
e de trabalhar com tra.nqiiilidade. 

Vivendamos, há muito, uma áspera solidão coletiva por
que não entendemos os direitos- fundamentais como·patri* 
mônio da humanidade, mas como privilégio de poucos. Toma
mos a violência em qualquer sociedade como o desajuste de 
grupos isolados, enquanto esta se transforma no cada falso 
das relações humanas. 

"Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a 
escravidão e o tráfico de escrav:os são proibidos em todas 
as suas formas." 

São esses, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ os termos 
contidos no artigo quarto da Declaração Universal dos Direi
tos do Homem, documento votado na terceira ~lo ordinárja 
da Assembléia Geral das :-iações Unidas, em 10 de dezembro 
de 1948, em Paris. 

· No mundo moderno. a escravidão tem assumido diversas 
e variadas formas de manífestação, Entre nós, infelizínente, 
está a revelar-se sob a nefasta face ,dá desigualdade social, 
da fome. da miséria, cerceando a capacidade de o homem 
desenvolver-se harmoniosa e integralmente e. eni cOnseqüên
cia. de ser livre. 

Esse é o ponto de reflexão que desejo regístrar, ao relem~ 
brar a auspiciosa data da Abolição da Escravidão em nosso 
País. Devemos~ no entanto. empenhar-nos na árdua e urgente_ 
tarefa que nos conduza, em sua totalidade e plenitude, a con~ 
cretizar uma nova- Abolição: da fome, do analfabetismo~ da 
desnutrição, da carência de habitação. do subdesenvolvimen~ 
to, da miséria. 

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador João França. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS RR. Pronuncia o seguin-
~e çijscurso.)- Sr. Presidente, Sr»s e Srs. Senadores, o desen
volvim~nto da Amazónia não pode mais ser retardado' por 
interesses estranhos à própria soberania nacional. 

Às vésperas da conferênc1a das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - EC0/92, no Rio de 
Janeiro~ onde serão discutidos os principais problemas que 
atingem o equilíbrio do meio ambiente de nosso planeta, o 
que se espera é que a necessidade de preservação da Amazó~ 
nia, como fonte p~r.mal!ente de r-ecursos naturais para toda 
a humanidade, _venha a ser um dos princíPais temas das di seus~ 
sões que ali vão se desenrolar. 

É necessário que o Brasil marque- posição intransigente 
no sentido de consolidar uma questão que muitOs não enten~ -
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dem dessa forma: "A Amazónia é nossa. e a nós brasileiros 
está reservado o direito d_e decidir o seu destino. 1

' 

É importante que o Brasil faça ver a comunidade interna
cional, que o seu desenvolvirnetno passa pela exploração dos 
recursos existentes na Amazônia. Não~ justo que países que 
exploraram doe m~neira desordenada seus recursos naturais, 
como fonte de cres.cimento económico e desenvolvimento, 
queiram impor-noS rilétodos~não viáveis de exPloração de nos
sas riquezas minerais, vegetais e animais. 

O equílíbrio do meio ambiente e a preservação dos ele-
mentos que podem contribuir para tal, são pontos de muita 
preocupação. 

Precisamos, S~ e Srs. Senadores, através do debat~ e 
do estudo com técnico_s das diversas áreas, encontrar a melhor 
forma de explorar nossos recursos naturais. sempre··procu~ 
rando abandonar as posições radicais, quer pela· exploração, 
quer pela preservação, e buscar de forma serena e equilibrada 
o melhor meio para utilizar nossas riquezas potenciaiS em 
beneffcio do nosso desenvolvimento sócio--econômií;o, 

Para garantir a soberania da Amazônia, urge que" Se im
plemente um plano estratégicO pãia sua integração imediata 
com o resto do País, pois grandes partes da regíão norte do 
Brasil permanecem até·boje isoladas; é o caso dos Estados 
de Roraima e Amapá, sem contar o próprio Estado do Amazo
nas, que tem como única ligação rodoviáiía com Roraima 
e Rondônia. estradas que durante a estiagem ofere_cem condi
ções mínimas de tráfego, interrompendo tais condições logo 
que caem as primeiras chuvas na região. -

Temos condições de desenv9lver projetos de exploração 
racional do grande potencial económico da Amazônia, quanto 
aos países ·que se- "interessam" pela causa Amazónica, cabe 
oferecer sugestões e sobretudo, trazer ao Brasil, os recursos 
necessários para o desenvolvimento de açôes que permitam 
esta exploração racionaL 

Sr. Presídente, não podemos de fonna alguma abrir mão 
dos recursos que dispomos para viabilizar o nosso desenvol-
vimento. ~ _ _ _ 

É minha opinião que tudo deve começar pela integração 
rodoviária de toda ;w. Amazónia. Nesse_ aspecto vale destacar 
que o Governo do :Sn.sil e da_ 'Venezuela, fi_nnaram em passado 
recente um acordo bilateral, no sentido de integrar comercial~ 
mente os dois países. O GOverno venez_Uelano através d.o 
Presidente Carlos Andrés Perez já cumpriu a sua parte, levan~ 
do a ligação asfáltica em seu texritório at~ a fronteira. 

Em sua última viagem a Roraima o Presidente Fernando 
Collor, durante encontro com o Presidente Pérez da Vene
zuela, prometeu que iniciada aiilda em 91 o asfaltamento 
da BR-174,ligando Manaus ao BV8 na fronteira venezueJana; 
a obra, no entanto, até hoje, não teve o seu início. 

Este acordo com a VenezueJa~ sendo cumprido, possibiM 
litaria, também, chegarmos aos países do Caribe, fator econo
micamente bastante positivo para o Brasil, que teria condições 
de adquirir novos parceiros comerciaís, implementando inclu
sive entendimentos para formação de um mercado __ comum 
no norte 1 que teria nessa ligação rodoviária um verdadeiro 
corredor de exportações e importações. 

SrP e Srs. Senadores~ a integração rodoyiária da- Ama
zônia é. seni dúVida nenhuma, na minha modesta opinião, 
o início de uma eslratégiéa oci!páÇão de seus espaços e explo
ração equilibrada de seus recursos naturais,_ ria sua grande 
maioria renováveis, conto por exemplo os seus recursos vege
tais; bastando para tanto que se estabeleçam projetos efíclen~ 
.tese viáveis, inclusive economicamente. 

A conclusão de rodovias como a Trans.amaz6nica, a Peri
metral Norte, as BRs 174t 210 e 401, permitiriam a rápida 
e oportuna ocupação de grandes espaços na Amazónia, ense-
jando inclusive a criação de uma nova f.ronteíra agrícola em 
nosso País, que com os necessários recursos para a adequada 
preparação dos solos produziriam ali os alimentos que o Brasil 
precisa para transformar~se em um país auto-sufi~iente e gran-
de exportador. . 

A viabilidade de tais projetos, Sr. Presidente. S~ e Srs. 
Senadores, vem ao encontro, inclusive com as características 
de vastas áreas da Amazónia, como por exemplo~ as grandes 
áreas de lavrados e várzeas irrigáveis, disponíveis e prontas 
para utilização agrícola~ principalmente em Roraima, onde 
a vocaç~o para exploração do lavrado é secular, pois este 
é o principal meío utilizado na pecuária que durante décadas 
e décadas foi a principal atividade económica do Estado. econ
trand;;;r.se estagnada hoje devido a falta de incentivos e pers .. 
pectivas pttra sua expansão. _ 

. P Estado de Roraima é hoje um exemplo de preservação 
e de condiçõeS permaneittes, pafa ·O- êqullibrado desenvolvi~ 
menta pela exploração de seus fécursos .Qaturais~ 

Gostaria nesta oportunidade, inclusive de cobnrt QQ Presi
dente Fernando Collor, o plano de emer~ência para a Amazõ~ 
nia. com ênfase para o Estado de Roratmtf. nlánifestado por 
S. Ex• quando da decisão de demarcar 9,5 mübõesdebectares 
de terras. para os fndíos Ianomamis, cuja maior parte está 
no território dO'meti Estado. _ __ _ _, 

Já é tempo de oferecermos uma resposta <::ontundente 
àquele famoso documento de Genebra~ que é do cot)heci
mei_ltO de todos. Ao Senado Federal cabe! portanto. cobrar 
do Governo Federal as decisões importan~e~1 -~ (fefesa efetiva 
da nossa Amazônia. Devemos, portanto, permanecer vigilan
tes e levar ao conhecimento da Nação, Sr" e ·srs. Senadores, 
todo e qualquer tipo de ação ou pressão que tenha como 
objetivo maior futern·aéionalizar a nossa Am.ã:zônia. 

Estamos a poucos dias da EC0-92, e. é importante que 
o governo brasileiro não perca a oportunidade de deixar claro 
para toda a comunidade internacionál, inclusive as Organi
zações Não Governamentais - ONGs, a nossa posição que 
deve ser de_ fi.t:meza com relação a exploração económica da 
Amazônia e a não aceitação.de qualquer interferência externa, 
em assunto que cabe exclusivamente aol brasile-iros decidir. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro S_ímon. 

O SR. PED.RO SIMON (PMDB - .RS. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. PreSidente, S,r'~ _e Srs., Senadores, em 
me(lsagcm encaminhada ao Congresso Nacional) a 12 de janei
ro deste ano, o Presidente Fernando Collor comunkou seit 
veto a onze artigos da Lei do Audivisual, aprovada pelo Con
gresso e_m dezembro último. Reconhecendo a importância 
dessa 1ei, o Presidente Feinaildo Co1lor afirmou, em sua Men
sagem, que encaminharia, "em breve~· projeto de Jei que pro
porcíone à indústria cinematográfica brasileira condições fi
nanceiras para o seu desenvolvimento, levando em conta o 
espírito das artigos aqui vetados,.. . 

É discutível se os artigos vetados são realmente ín_constitu~ 
clonais, como acentua o Presidente da RepUblica. O que im~ 
portal no entanto, é ressaltar a finalidade da lei, seu espírito, 
que o próprio Governo reconhece como sendo o de promover 
o desenvolvimento do cinema nacional. Seria aconselhável 
que houvesse enViado ao Congresso Nacional, de imediato 
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-pelo menos em breve. como anunciou um projetO resta
belecendo os artigos vetados para que a indústria de audio~ 
visual recebesse os incentivos fiscais de que tanto necessita. 

São passados quatro meses e o Govf:rno· ailida não cum
priu sua promessa~ Parece-me não haver motivo para_ que 
isso ocorra; conSiderando-se que o espírito dõs artigoS vetados 
é o do desenvolvimento de uma indústriá das mais poderosas 
em todo o mundo. A produção audiovísual não deve ser vísta 
apenas pelos milhares de empregos que proporciona1 pelo 
seu potencial económico. É fundamental para o País, por 
sua influéncia cultural~ pela defesa de nossas idéias e conquista 
de mercados intemacionaist a exemplo do que aconteceu oom 
o cifiéma americano. A produção brasileira tem~ ao contrário 
do que seria desejado, caldo em termos percentuais e. hoje, 
os enlatados estrangeiros dominam nossas televisões e cine-
mas. 

Restabelecer os incentivos fiscais aprovados pelo Cdn~ 
gresso Nacional parece-me~_ portanto, do int~resse público. 
Foi com o mesmo objetivo~ o de contribuir pâra o fortaleci
mento do audíovisual nacional; em defesa de nosso fortaleci~ 
mento cultural, que propus à Comissão de Educação do Sena
do, conforme requerimento anexo, que seja convidado ó Se
cretáriO da Cultura~ Dr. Séi:gío Paulo Rouane't para uma con~ 
ferência, seguida de debate com representantes de entídades 
civis, sobre a poJít~ca cultural do Governo brâsíleiro. , 

O CongressO Nacional tem o dever de amar em defesa 
de uma política de apoio às atividades culturais, assegurando 
a seus promotores toda a liberdade perante o Estado, 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO: 

REQUERiMENTO N• , DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Educação, 
Senador Louremberg Nunes Rocha, 

Requeiro a Vossa Excelência, com fundamento no dispos
to do art. 90 combinado com o art. 102 e incisos, do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja form_ulado convíte ao Se~hor 
Secretário da Cultura, Dr. SERGIO PAULO ROUANET, 
para comparecer perante a Comissão de Educação, a_ fim de 
debater com esta Casa e com entidades de classe interessadas. 
as recentes medidas adotadas pelo Governo no tocante ã Cul
tura em nosso País. 

Justificação 

O comparecimento do Senhor Secretário da Cultura pe
rante esta comissão tem por objetivo oferecer, aos seus inte
grantes e demais parlamentares interessados na matéria, a 
oportunidade de oom ele debater a respeito das polftícas. 
diretrizes e normas que vêm sendo traçadas para a Cultura, 
em nosso País. 

A controvérsia levantada pela edição do Decreto n" 
512/92) no meio artístico parece propiciar o momento adequa~ 
do ao exame de suas repercussões, a par de uma avaliação 
global da politica cultural brasileira. 

A fim de enriquecer o debate da matéria e dele obtermos 
os melhores resultados, sugerimos que a exposição do Senhor 
SeCretário da Cultura se realize em audiéncia pública a que 
seriam convidadas as entidades de classe ligadas ao tema e 
'i.nteressadas no esclarecimento das dúvidas e na solução das 

·controvérSias porventura existentes. quanto à formulação e 
execução da política cultUi-a:l do Pais. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1992. Senador Pedro 
Simon. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco - Almir Gabriel- Amazonino Mendes 
- Áureo Mello Carlos De'Carli - César Dias - Darcy 
Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Cameirà - Eduardo Supli~ 
cy- Enlas Faria- FemaYtdO Henrique Cardoso.:._ Flaviano 
Mello- Gerson Camata ~ Lavoisier ,1tfaia- Louremberg 
Nunes Roâw --·Luctdio Portel/a Mansueto de Lavor-
Moisés Abrão - Onofre Quinan Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência comunica aos Srs. Senadores que foi convocada sessão 
Cóiljunla, a realizar-.Sf.! amanhã, às 10 horas, no plenário ·da 
Clmarâ dos Deputados, destinada ã votação dos vetos presi
denciais, _pot meio de cédula única. 

A Presidência esclarece aos srs. SenadO~ que sãO 67 
vetos presidenciais e, 'provãvelmente, cerca de 200 votações,
o que exigiria, pe1o menos, 40 sessões do Congresso. 1evan
do~e em cmlta que, dentro da processualística tradicional, 
em cadacsb'Ssão se alcançaria no máximo a apreciação de cinco 
vetos. Em razão disso~ foi cop.cepjda, engenhosamente) uma 
dâula úilica, Pela Assessoria da Mesa, no sentido de se ofere
cer celeridade à apreciação dos vetos, resguarçiando~se aquilo 
que é exigência oonstituciónal báSica, que é o sigilo do voto. 

Portanto, durante o final da tarde de hoje os Srs. Sena
dores receberão, ~m seus gabinetes, um avulso da sessão de 
amanhá e ã cédula única. para possibilitar que identifi(Jueni 
na cédula a matéria- sobre a qual incidiram os vetos presi .. 
denciais. 

--Esclareço, por fim. aos Srs. Senadores~ que a computação 
desses votos se processará eletronicamente, no âmbito do Pro
dasen, com as urnas lacradas e a presença de representantes 
partidários que entenderem de acompanhar a apuração daque~ 
les votos. Isso _será aplicado apenas conjunturalmente, levan
do-se em conta que se acumularam vetos, já num total de 
67 matérias. Esperamos que os Srs. Senadores ofereçam a 
sua colaboração a eSse processo que repreSCri.ta, sem dúvida, 
a modernizaç!o-da Casa e o esforço para superar dificuldades 
com que se defronta o Congresso brasileiro. 

Portanto, ao fina! da tarde de hoje, as cédulas únicas 
haverão de ser recebidas peJos Srs. Senadores. aoompahhadas 
do avulso da Ordem do Dia. 

O SR. PRESJDENTE·(Mauro Benevides) -Sobre a me
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 260, DE !992 

Requeiro à Mesa, na forma do art. 216 do Regimento 
Interno. sejam solicitadas ao Senhor Ministro- da Economia, 
Fazenda e Planejamento, Doutor M_arcffio MarqueS Moreira, 
as seguintes infumiaç6eS, relativas às denúncias veiCú.fãdas 
na imprensa (cópia de artigos em anexo). 

1) Qual foí a evolução dos índices de aumentos dos preços 
dos medicamentos em gerai nos últimos doze meses? 

2) Qual foi a evolução dos índices de aumentos dos preços 
dos medicamentos de uso contínuo e permanente? 

3) Quais foram as providências. adotadas pelos órgãos 
responsáveis do governo em face das informações e denúncias 
de que os medicamentos tiveram aumentos abusivos? 
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4) Qual o processo de monitoramento que o governo 
adota para o controle de eventuais abusos_e quais as medidas 
punitivas e fá desencadeadas? 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1992. Senador Esperiw 
dião Anrln. 

Brasflia, terça-feira, 12 de maio de 1992. 
AR! CUNHA 

Visto, Lido e Ouvido 

LABORATÓRIOS EXPLORAM 
E GOVERNO NÃO FAZ NADA 

Não é novidade que alguns remédios no Brasil tiveram 
aumento de mais de mil por cento nos úl_timos dez m~se~. 
A novídade é que o Governo, que liberou os preços. está 
assistindo a tudo isto como se fosse normaL 

Foi em fevereiro. que o então MinistrÕ Jarbas Passarínho 
deu posse ao Sr. RuiÇoutinQo, como Presiden_te do Conselho 
Administrativo de Defesa EcOnôinica, a quefil na-tu-fiümetite 
está entregue essa tarefa, 

Naquela época, a informação era <1. de que o Cãde ida 
imediatamente se debruçar. sobre o assunto "laboratórios'"'_. · 
que aumentaram demais os preços, em prejuízo para os conS_u~ · 
midores. 

Assim é que os laboratôrios R!,tSSel,- Ólaxo dÚ Brãsil, 
Merrel Lepetit, Kinoll e Pfizer, acusados de reteQção de esto, 
que e suspensão de fabricação para elevar os preços dos medi
camentos de uso continuo, entraram na mira das autoridades. 
mas até o momento não se tem conhecimento de rie:ô.h-uma ·· 
medida forte que tenha sido adotada. , "~-- --

Não é novidade, as nossas leis abrem sempre uma oportu~ 
nidade para a fraude. e sendo assim. podewse prever que alguR 
ma coisa já eXiste para que esSes laboratórios não sejam culpaw 
dos. 

Mas o Governo tem condições de pegá-los na ponta da 
linha. To dos os médicos proclamam que os nossos laboratórios 
cobravam.ID9is J'arato porque não colocavam nqs remédios 
o que estava grifado na buia. Desta manç:ira_. 9 mais ccr:to 
seria o Governo if ãpanllar a 1nfração por- Outros Cati'íiflhos~ 
corno o do não cumprime'ntO do que está prometido nas bulas. 

Seria esta a grande oportunidade de se d_çfem:l~ a econo· 
mia po-pnlar, 

LIBERADOS PREÇOS DOS REMÉDIOS 

Mas farmácias t-erão que informar o valor máximo permi
tido na venda 

Brasília- O Ministério da Economia ignorou documento 
enviado ao Ministério da Saúde pelo Conselho Regional de 
Farmáda- do Rio -de Janeiro, contrário à medida, e libera 
hoje, em portaria do Secretário-Executivo, Luíi AntôniO 
Gonçalves~ a ser publicada. no Diário Oficial da União, os 
preços dos 231 remédios de uso contínuo. destinados ao trataR 
mento de doenças crónicas, como câncer e diabetes-. 

O Chefe-Adjunto do Departamento de Abastecimentos 
e Preços (DAP), Luís Milton Veloso, informou qué os labora
tórios estão com os preços das matériasRprimas liberados, mas 
a venda ao consumidor estará sujeita' ao regime CLD (Custol 
_Lucrq e Despesa), em que as farmácias terão margem de 
comercialização ~máXirii"i ·ae··42;.85%~- A portati~cque Ubeta 
os preços determina que os pontos de_ venda deverão afixar 
listas com os preços máximos para consulta dos consumidores 
e_ da fiscalização~ 

A confirmaçl!o da liberação foi feita pela Secretária de 
Economia, Dorothéa Werneck 7 após participar. no Palácio 
do Planalto, da 10• reunião do Comitê Nacional.de Qualidade 
e Produtividade. Pelo acordo para a liberação, que deixa sem 
controle de preços todo o setor de medic.amefl:tOs, a recofl:lpO
sição da defasagem de custos dos remédios de uso contínuo 
será feita gradualmente em 12 meses, com a garantia de regula
ridade no fornecimento pelos fabricantes. 

Dorothéa justificou a medfda alegando que os medica~ 
mentos de uso contínuo dependem essencialmente de matéM 
rias-primas importadas e. como tal, atrasos na correção da 
taxa de câmbio levam ao desabastecimento mais rapidamente. 
Segundo eJa, não haverá~ com a liberação, aumentos absurdos~ 
porque, na média, a maioria dos remédios de uso contíuo 
"precisa de uma recuperação mfnima de custos". 

CUT -A secre~ária de .Econo~i~ informóu que avança
ram, na reunião de ontem _do Comitê Nacional de Qualidade 
e Produtividade. os entendimentos para a participação de re
presentantes dos trabalhadores no Comitê, altamente restrito 
a empresários e técnicos do GOverno: Discutiram-se propostas 
do Presidente da Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, feita: 
em carta ao Presidente Fernando Collor, e do Sindicalista 
Camndé Pegado, para a partícipaçl!o da Força Sindical e da 
CGT-no Corriitê. Doêothéa anunciou que irá conversar Com' 
a CUTparaque também indique um representanfe. .. 

, · Foi fçrmalizado o retomo da Coordenação Executiva do 
Comitê ao MiniSiêrlO da' Economia: A cOordenação éstáva
com a Secretaria de A-ssuntos Estratégicos (SAE), mas o novo 
Sêcretário~ EJiezer Baptista, fesolveu devolvê~ la à Economia~ 
por entender que a atribuição não cabe na nova estrutura 
da SAE. Ficou decidido, também, que o Comitê fará sugestões 
aos dois projetos de lei em tra~itação na Câmara dQS _:Oepu~ 
tados alterando o Decreto-Lei n• 2.300. 

Correio Brazilíense 

PREÇOS DOS REMÉDIQS E,STÃO LIBERADOS 

O Ministério da Econo'mía ignorou documento enviado 
ao Ministério da Saúde pelo Conselho Regional de Farmácia 
do Rio de Janeiro, contrário à medida, e libera hóje, eni_ 
portaria do secretário-executivo J,..uíz Antônio· Gonçalves a 
ser publicada no Diário Oficial da União, os preços dos231 
remédíos de uso contítluo, destinados ao tratamento de doenR 
ças crónicas, como câncer e diabetes. A borracha natural é 
o único produto ainda sob -controle do Governo. 

A confirmaÇão da liberação foi feita pela Secretária de 
Economia, Dorothéa Werneck, após participar no Palácio 
do Planalto, da lÜ' Reunião do Comité Nacional de Qualidade 
e Produtividade. Pelo acordo para a liberação, que deixa sem 
controle de preços todo o setor de mediç:amentos, a recompo• 
siçâo da defasagem de custos dos remédios de uso contínuo 
será feita gradualmente, em_ 12 meses, c.ofu garantia de regula
ridade no fornecimentO pelos fabricarites. 

Dorothéa justificou a médida alegando que os medica~ 
mentos de uso contínuo dependem essencialmente de maté
rias~primás importadas e, como tal. atrasos na correção da 
taxa de câmbio levam ao desabastecimento mais rapidamente~ 
Segundo ela, não haverá com a liberação. aumentos absurdos) 
porque, na médía, a maioria dos·remédíos de uso contínuo 
-''precisa de-uma reCuperação mínima de custos". 

Mesmo admitindo que. em alguns medicamentos. houve 
aumentos abusivos nos últimos três a quatro meses, oomo 
detectou a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Económicas) 
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como os cardiovasculares em abril, mês em que subiram mais 
de 50 por cento, a secretária de Economía lançou dt1vidas 
sobre a pesquisa de preços feita {íelo Conselho Regional de 
Fannácia do Rio. 

De acordo com o levantamento dq conselho, em que 
se baseou para pedir ao ministro-·da Saúde, Adib jatene, que 
tentasse impedir a liberação dos preços dos medicamentos 
de uso contínuo pelo Ministério da Economia, dez marcas 
de remédios liberados registraram uma elevação média nos 
últimos 12 meses, de 1.514 por cento, 113 por cento mais 
do que a inflação no período. HEste não é o comportamento 
do setor como um todo. É preciso rever as fontes de infor
mação da pesquisar•, contestou Dorothéa. ÜllJ- grupo de repre
sentantes dos Ministérios da Economia, Saúde e Justiça acom~ 
panhará o acordo com os laboratórios .. 

Lucro f<eará sob controle 

Os preços dos medicamentos de uso colttínuo saem do 
controle direto do Governo maS continuam sendo acompa~ 
nhados pelos ministérios da Economia, Justiça e da Saúde. 
O chefe-adjunto do Departamento de Abastecimento e Pre~ 
ços~ Luis Milton Veloso, informa que os laboratórios estão 
com os preços das matérias-primas liberados, Ín~s a venda 
ao consumidor estará sujeita ao regime CLD (Custo, Lucro 
e Despesa), em que as farmácias terão margem de comercia~ 
lização máxima de 42,85 por cento. Ou seja, no máximo 30 
por cento do preço final do remédio será utilizado pelo varejo 
para cobrir suas despesas. 

A Portaria n» 37, que libera os preços destes medica
mentos" de uso controlado, também determina que os pontos 
de venda deverão afixar listas com os preÇos máximos para 
consulta dos consumidores e da fiscalização. 

Farmácias do DF são contra 

Os farmacêuticos do Distrito 'Federal não estão de acordo 
com a liberaçãot por parte do Governo Federal, dos preços 
dos remédios controlados. Segundo o presidente do Sindicato 
da Categoria em BraSI1ia, Antônio Barbosa da Silva, a medida 
acarretará prejuízo à saúde públíca, já que os medi~entos 
poderão ter um aumento abusivo de preços. ficando inaces
síveis à população cãrente. 

Antônio Barbosa acredita que as pessoas que tttais preci
sam tomar os remédios de úso contínuo serão aquelas prejudi
cadas com a medida. mesmo porque a Centrá! de Medica· 
mentos (CEME) está desestruturada para distribuír os produ
tos aos doentes sem recursos. "A solução não seria liberar 
os preçóS, mas equipar farmácias e hospitais públicos". 

Situação - A indústria farmaçêutica estava pressionando 
o Governo a liberar os preços dos remédios controlados. A 
fórmula utilizada foi esconder os medícamentos das prate
leiras. De acordo com o presidente do Sindicato dos Farma
cêuticos, a conseqüênçia é a venda de produtos similares, 
acarretando problemas de saúde ao próprio consumidor. Tal 
informação faz juz à estatística divulgada pela Fundação Luís 
Estevão de que, somente no ano passado, cinco mil pessoas 
foram intoxicadas por uso indevído de remédios" em Brasília, 

São praticamente 520 farmácias em todo Q Distrito Fede_ff 
ral Destas, na opinião de Antônio Barbosa~_ pelo menos 50 
por cento utilizam a prátiCa de vend~ de remédios bonificados, 
ou seja~ ganha-se sobre_ o medicamento. similar comerciali
zado. Com a liberação, a tendência é o. aumento desenfreado 
dos preços, queda na venda destes produtos e maior procura 
pelas fórmulas substitutas. 

PREÇOS DE REMÉDIOS SUBIRAM 
L514% EM UM ANO 

J anice Menezes 

O Conselho Regional de Farmáda do Estado do Rio 
de Janeiro enviou um documento ao Ministro da Saúde, Adib 
Jatene_, pedindo que o Governo volte atrás na decisão de 
liberar os preços dos 230 rerilédios ainda estão sob controle. 
Uma pesquisa de preços feita pela entidade com 20 medica
mentos - sendo 10 controlados e 10 fora de controle -
entre abril do ano passado e abril deste ano revelou que os 
produtos sem controle tiveram um aumento médio de 1,514% y 

superior em 113% a inflação. Dos remédios pesquisados e 
que estão fora do controle o que mais aumentou foi o hiperten
sivo Aldol!'et SOO mg do laboratório Prodome que subiu 
3.094% saltando de Cr$ 482,14 em abril do ano passado para 
Cr$ 15.400,00 no mês passado. 

"''Esses remédíos que sairão do controle de preços são 
de uso contínuo~ ou seja, para tratamento de Aids, câncer, 
diabetes e outras doenças. Se com o con_trole de preços já 
está difícil para a população comprar esses remédios_, com _ 
o -preço livre aumentará muito o número de pessoas que mor
rem pór falta de medicamentos~', disse o superitlteridente do 
Coruielho Regional de Farmácias do RJ, Antônio Carlos da 
Costa Bezerra. A pesquisa com os 10 produtos com preços 
controlados no período revelou ainda que o aumento médio 
dos medicamentos-'- Aerolim (xarope), Adriblastim 10 mg, 
Biobulin, Insulina NPH 100 UI, Diabíese 250 mg, Gardenal 
100 mg, Irideral 40 mg, Mincalcic 50 UI, Oncovim, Persantin 
75 mg, Prolope 250 mg- foi de 984%,38% acima da inflação. 
Dos remédios com preços cOntrolados o Aerolin xãrope de 
empresa Glaxo apresentou a maior alta passando de Cr$114,51 
em abril do ano passado para C.-$1.722,40 no mês passado. 

H Não queremos apenas que o Governo cóntinue-a Contro
lar os medicamentos de us<> contínuo como volte a controlar 
alguns produtos livres"~ afirmou Bezerra. Segundo ele, no 
documento enviado ao ministrO da saúde. o Conselho reivin
dica qué este ministério participe das decisões sobre preços 
do setor." É a saúde da população que está em jogo, sendo 
assim este assunto não pode ficar somente nas mãos do Minis
tério da Eeonomia", ressaltou, Ele comenta também que a 
alta de preços dos remédios ainda é mais grave porque a 
CEME (Central de Medicamentos) não consegue atender ple
namente a população. 

Marcili<> poderá anular liberação 

A liberação dos preços dos 230 medicamentos ainda con
trolados pelo governo é prevista para sair amanhã poderá 
$Cr anulada caso _a indústria pratique preços abusivas. O alerta 
foi feito ontem no Rio, pelo Ministro da Economia, Mar cílio 
Marques Moreira, ao informar que após um acordo de Cava
lheiros entre governo e empresários do setor de medicamentos 
ficou acertado que os remédios não subirão além da inflação. 
Segundo Marcílio~ a decisão de soltar as amarras desta indús~ 
tria ocorreu porque estavam faltando muitos remédios nas 
prateleiras, Não adianta ter o produto a urn pteç<Y baixo e 
não encontrá-lo nas farmácias. Vamos monitorar os "preços 
e, se ocorrer aumentos abruptos e abs-urdos, voltamos com 
o controle", afirmou. 

C ministro admitiu que houve Uma forte pressão dos ~ 
empresários para a liberação dos preços, inclusive os remédios 
de uso contínuo e de extrema necessidade. O acordo com 
a indústria farmacêutica prevê a suspensão do controle de 
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preços do grupo de 230 remédios para tratamento de câncer, 
diabetes. doença de .Parkinson _e produtos derivados do san
gue. mas um acerto com o ~tor limítará os reajustes daq1,1i 
para frente. No caso desses produtos, a recuperação das defa~ 
sagens dos preços mais acentuados, pelos fabricantes, terá 
que_ obedecer o prazo de 12 meses. Além disso. o ministério 
estuda a restrição dos reajustes, que não poderão superar 
6% reais por mês, aos casos __ em que houver necessidade de 
recupera~ão de defasagem, PeJo estudo, um dos dois limites 
terá que ser respeitâdo pela indústria. 

O governo prepara outro mecaniwP de proteção aos 
usuários de medicamentos destinados a doenças crónicas ha
vendo quebra de acordo pelas indústrias ou desabaStecímento~ 
o Ministério da Economia vai r~duzir ou até ief~r ~-álfquota 
de importação dos similares estrangeiros para refrear abusos 
nos aumentos. A secretária Nacional de Economia Dorqthéa . 
Werneck, recebe hoje um estudo do Departamento de Comér
cio Exterior (DECEX) que discrimina todas as alíquotas de 
importação e preços dos 230 medicamentos de ll$0 .. CQntJç.u-o 
que serão liberados. As taxas, que vão até 15% em média, 
poderão ser eliminadas se as correções ultr~passarem os limites 
estabelecidos oo acordo. Desde. o iníciO dQ processo de libera~ 
ção dos medicamentos, ii:lic;.ia_Qo no ano passado. cerca de 
10 processos foram enviados à secretaria. 

A centralização dos esforços do ministério .s.obre a indús
tria tem um motivo siriipies, os distribuidores e .comerciantes 
convivem com a màrgtrn de-lucro limitada a 30%. Ou se],ª• 
da fábrica até o çonsumidor final, a majoração no preço do 
produto pode ser de no máximo 30%, O minis!érííUªroQ;:w". 
está finalizando, em conjunto com o Ministerio da .Sªú3J~L. 
um terceiro estudo para garantir proteção ao cónstimidor no 
caso de reajustes abusivos e .simplifiCaÇão 'do prOcessO· de im
portação dos medicamentos prontos7 ainda que com similar 
nacional, pelos correios:, para apressar o ingresSo das enco~ 
mendas no país. 

Dos 230 medicamentos que deverão ser liberados. en~er
rando a retirada do controle governamental sobre o setor, 
quatro classes terapêuticas alnda não receberam o sinal verde 
do minístério. A tndusâo ou _ 
não desses remédios as listas de liberação deverá ser .definida 
hoje ou- amanhã. 

REQUERIMENTO N• 261 DE 1992. 

Requeüo 'à Mesa, na forma do art .. .?16 do Regimento 
Interno, sejam solicitadas ao Senhor MinistrO- dãTtiStiça.Pou
tor Célio Boija, as seguintes inforMações, relativ~ às ~~n4n~ 
das veiculadas na imprenSa (cópia de artigos em anexo). 

. 1) Qual foi a evolução dos índices de aumentos dos preços 
dos medicamentos em geral no últimos doze IYleses? 

2) Qrialfoi a evolução dos índic;esde aumentos do.~ preços 
dos medícamentos dt;!: uso CQnt(m,to ~ permanente? 

3) Quais foram as providências adotadas pelos órgãos 
responsáve-is do governo em face das informações~e denúncias 
de que os medicamentos tiveram aurnent.os ~busivqs? 

4) Qual o processo-·de monítoramento que o governo 
adota para o controle de eventu"ais abusos e quais as medidas 
punitivas e já desencadeadas? - · 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1992.-Senador Esperi
dião Amín. 

Brasília, terça-feira, 12 de maio de 1992, 

AR! CUNHA 
Visto, Lido e Ouvido 

LABORATÓRIOS EXPLORAM 
E GOVERNO ~ÃO FAZ NADA 

N.ª-o é novidade _que alguns remédios no Brasil tivera.n 
aunlento de mais de mil por cento nos últimos dez meses~ 
A novidade é _que o· GOverno, que liberou os preços,_ está 
assistindo a tudo isso como se fosse nonnlll. 

Foi em fevereiro, que o então ministro Jarbas Passarinho 
deu posse ao Sr. Ruí Coutinho. como presidente do Conselho 
Adminsitrativo de Defesa Econômica, ;i quem naturalmente 
está entregue essa tarefa. . _ 

Naquela época, a informação era a de que o Cade iria 
imediatamente se debruçar sç.bre o assunto laboratórios, que 
aumentaram demais os preços, em prejuízo para os consu
midores. 

· Assim é que os Laboratórios Russel, Giaxo c!o arasil, 
Merrel Lepetit, KinoH e Pfizer ~ acusados de retenção de esta-. 
que e suspensão de fabricação para elevar os preços dos medi
camentos de uso contínuo~ entraram na mira das autoridades. 
mas até o momento não se tem conhecimento de nenhuma 
medida fo~te que tenha sido adotada. · · 

Não é novidade, as nossasJeis abrem sempre uma oportu
nidade para a fraude, e sendo assim, pode-se prever que algu
ma coisa jâ existe para que esses laboratórios não sejam culpa
dos. 

Mas o Governo tem condições de pegá~los na ponta da 
linha. Todos os médicos proclamam que os noss.os laboratórios 
cobravam triais barato porque não colocavam nos remédios 
o que ?.Sti\'Va grifS:do nã bula. Desta maneira. o mais certo 
seria o Governo ir apanhar a ínfração por outros caminhos~ 
como o do não cumprímento clo que está prometido nas bulas. 

Seria esta a grande oportunidade de se defender a eç<>no
mi~ popular. 

UBERADOS OS PREÇOS DOS REMÉDIOS 
-~M~ (ªrmácias terão que informar o valor máximo permi

tido-. .na venda 
Brasfiia - O Ministério da Economí41: ingnorou docu

mento enviado ao Ministério da SaúCle pelo Conselho Regio~ 
nal de Farmácia do Rio de Janeirol contrário medida. e libera 
hoje~ em portaria do secretário-executivo 1 Luiz Antônio Gon~ 
ç:alves, a ser publicado no Diário Oficial ~a União, os preços 
dos 231 remédios de uso contínuo~ destinados: ao tratamento 
de doenças crónicas~ como câncer e diabetes. 

O chefe~adjunto do Departamento de Abastecimento e 
Preços (DAP), Luís Milton Veloso, informou que os labora
tórios estão com os preços das matérias-primas Uberados, mas 

- a venda ao consumidor estará sujeita ao regime CLD (Custo, 
Lucro e Despesa)~ em que as farmácias terão margem de 
comercialização máxima de 42,85%. A portaria que libera 
os preços determina que os pontos de venda deverão afixar 
listas com os preços máximos para consulta dos consumídores 
e aa fiscalização. : 

A confirmação da liberação foi feita pela secretária de 
Econo-mia, Dorothéa Werneck. após participar, no Palácio 
do Planalto, da 10• reunião do Comitê Nacional de Qualidade 
e PrOdutividade. Pelo acordo para a liberação) que deixa sem 
controle de preços todo o setor de medicamentos, a recompo~ 
sição da defasa2,em de custos dos remédios de \ISO contínuo 



3390 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO CO!'<GRI':SSO NACIONAL (SeÇão II) Maio de 1992 

será feita gradualmente, em 12 meses. com a garantia de 
regularidade no fornecimento pelos fabricantes .. 

Dorothéa justificou a medida alegando que os medica
mentos de uso contínuo dependem essencialmente de maté~ 
rias~prímas importadas e, como tal, atrasos na correção da 
taxa de câmbio levam ao desabastecímento mais rapldamente. 
Segundo ela, não haverá, com a liberação~ aumentos absurdos, 
porque 1 na média, a maioria dOs r-emédios de uso contínuo 
••precisa de uma recuperação mínima de cus~os~' 

CUT- A secretáría de Economia informou que avança
ram, na reuníão de ontem do Comitê Nacional de_Qualídade 
e Produtividade, os entendimentos para a particfpaçã·o de re~ 
presentantes dos trabalhadores no Cpmité at-ualmente restrito 
a empresários e técnicos do governo. Di~cütiram-se propostas 
do presidente da Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, feita 
em carta ao presidente Fernando Collor. e do sindicalista 
Canindé Pegado, para a participação da Força Sindical e da 
CGT no Couútê. Doroihéa anunciou qúe irá conversar com 
a CUT para que também indique um representante. 

Foi formatizado o retorno da Coordenação Executiva 
do Comité ao Ministério da Economia. A coordenação estava 
com a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), mas o novo 
secretário, Etiezer Baptista. resolveu devolvê-la à Economia, 
por entender que a atribuição não cabe na nova estrutura 
da SAE. Ficou decidido, também~ que o Comitê fará sugestões 
aos dois projetos de lei em tramitação na Câmara dos Depu
tados alterando o Decreto-lei 2.300. 

Correio Brazlliense 12-5-92 
PREÇOS DOS REMÉDIOS ESTÃO LIBERADOS 

O Ministério da Economia ignorou_ docUmento enviado 
ao Ministério da Saúde pelo Conselho Regional de Farmácia 
do Rio de Janeiro, contrário à medida, e libera hoje, _em 
portaria do Secretário~Executivo Luiz Antônio Gonçalves a 
ser publieada no Diário Oficial da União, os preços dos 231 
remédios de uso contínuo, destinados ao tratamento de doen· 
ças crónicas, como Câncer e diabetes. Á borracha natural é 
o único produto ainda sob controle do Governo. 

A confirmação da liberação foi feita pela Secretária de 
Economia, Dorothéa Werneck, após participar no Palácio 
do Planalto da !O' reunião do Comitê Nacional de Qualidade 
e Produtividade. Pelo acordo para a liberação, que deixa sem 
controle de preços todo o setor de medicamentos, a recompo~ 
sição da defasagem de custos dos remédios de uso continuo 
será feita gradualmente, em 12 meses~ com a garantia de 
regularidade no fornecimento pelos fabricantes. 

Dorothéa justificou a medida alegando que os medica
mentos de uso continuo dependem essencialmente de maté~ 
rias-primas importadas e, como tal) atrasos na correção' da 
taxa de câmbio levam ao desabastecimento mais rapidamente. 
Segundo ela, não haverá com a liberação,_ aumentos absurdos, 
porque, na média, a maioria dos remédios de uso contínuo 
"precisa de uma recuperação mínima de custos''. 

Mesmo admitindo que. em alguns medicamentos, houve 
aumentos abusivos. nos últimos três a qualr6 meses. como 
detectou a Pipe (Fundeção Instituto de Pesquisas Eeonômicas) 
como os cardiovasculares em abril, mês em que subiram mais 
de 50 por cento, a Se-cretária de Economia lançou dúvidas 
sobre a pesquisa de preços feita pelo Conselho Re_glonal de, 
Farmácia do Rlo, · · · 

De acordo com -o levantamento do conselho, em que 
se baseou para pedir ao :tvlinistro da Saúde, Adib Jatene, 
que tentasse impedir a liberação dos preços dos medicamentos 

de uso continuo pelo Ministério da EcOnomia. dez marcas 
de remédios liberado'i registraram UI?}a __ eley5lçáO média nos 
últimos 12 meses~ de L514 por· cento~ 113 por cento mas 
do que a inflação no perío?o. "Este não é o comportamento 
do setor como um todo. E preciso rever as fontes de infor~ 
mação da pesquisa", eontestou Dorothéa. Um grupo de repre· 
sentantes dos Ministérios da Economia, Saúde e Justiça acom
panhará o ~acordo com os laboratórios. 

Lucro f"reará sob controle 
Os preços dos medicá.lnentos de ~so contínuo saem do 

oontrote direto do Governo mas c~ntinualn serido _acompa
nhados pelos r..flnístérios da Economia) Justiça e da Saúde. 
O Chefe-Adjunto do Departamento de Abastecimento e Pre· 
ços, Luis Milton Veloso, informa que os laboratórios estão 
com os preços das rnatérias~primas liberados, mas a venda 
ao consumidor estará sujeita ao regime CLD (CustO, Lucro 
e Despesa), em que as fannácias tíerão marge-:m de comercia~ 
lizaçào mâxima de 42,85 por cento. Ou seja, no máximo 30 
por cento do preço final do remédio será utilizado pelo varejo 
para cobrir sua:s despesas. 

A Portaria 37. que libera os preços destes medicamentos 
de uso controlado~ também determina que os pontos de venda 
deverão afixtt"r listas com os preços máXimos para consulta -
dos consumidores e da fiscalizaç~o. 

Farmácias do DF são contra 
Os farmacêuticos do Distrito Federal não estão de acordo 

com a liberação~ por parte do Governo Federal, dos preços 
dos remédios controlados. Segundo o Presidente do S.indicato 
da Categoria e:rp Brasírla, AntôniO Barbosa da Silva. a medida 
acarretará prejuízo à saúde pública, já que os medicamentos 
poderão ter um aumento abusivo de preços, ficando inaces* 
sfveis à população carente, 

António Barbosa acredita que as pessoas que mais preci~ 
sarn tomar os remédios de uso contínuo serão aquelas prejudi~ 
cadas com a medida, mesmo porque a Central de Medica~ 
mentos (GEME) está desestruturada para distribuir os produ· 
tos aos doentes sem recursos, "A solução não seria liberar 
os preços, mas equipar farmácias e hospitais públicos". - · · -

Situação- A indústria far:macêutica eStav-a pressionando 
o Governo a liberar os preços dos remédios controlados. A 
fónnula utilizada foí esconder os medicamentos das prate~ 
leiras. De acordo com o Presidente do Sindicato dos Farma
cêuticos. a conseqüência é a venda de produtos similares. 
acarretando problemas de satide ao próprio consumidor. Tal 
informação faz juz à estatística divulgada pela Fundação Luís 
Estevão de que, somente no ano passado~ cinco mil pessoas 
foram lntOxicadas por uso indevido de remédios em B_rasflia. 

São praticamente 520 farmácias ·em todo o Distrito Fede~ 
ral. Destas, na opinião de António Barbosa. pelo menos SO 
por cento utilizam a prática de venda de remédios b-oníficados+ 

·ou seja? ganha-se sobre o medicamento similar comerciali
zado. Com a liberação, a tendência é o aumento desenfreado 
dos preços, queda na venda destes produtos e maíor procura 
pelas fórmulas substitutas. 
11-5-92 Jornal do Brasil 

PREÇOS DE REMÉDIOS SUBIRAM 
1.514% EM UM ANO 

Janice Menezes 
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio 

de Janeiro envíou um documento ao Ministro da Saúde; Adjb 
Jatene. pedindo que o Governo volte atrás na decisão de 
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liberar os preços dos 230 remédios ainda sob controle. Uma 
pesquisa de preços feíta pela entídade com 20 medicamentos 
-sendo 10 controlados e 10 fora de controle - entre abril 
do ano passado e abril deste ano revelou que os produtos 
sem controle tiveram um aumento médio de 1,514%, superior 
em 113% a inflação. Dos remédios pesquisados e que estão 
fora do controle o que mais aumentou foi o hipertensivo Aldo
met SOO_mg do labo_mtório Prodome que subiu 3.094% saltai>- -
do de Cr$ 482,14 em abril do aoo passado para Cr$ 15.400,00 
no mês passado. 

"Esses remédios que sairão do contr-ole de preçoS São 
de uso contínuo, ou seja, para tratamento -de Aids, câncer, 
diabetes e outras doenças. Se com o controle de preços já 
está difícil para a po-pulação comprar esses remédios, com 
o preço livre aumentará muito o número de pessoas que mor
rem por falta de medicamentos", disse o superintendente do 
Consellio Regional de Farmácias do Rio de JanCfiõ-~ -António 
CarlOs da Costa Bezerra. A pescjUlsa com -os ·10 --produtos 
com preços ccmtrolados no período revelou ainda que o au
mento médio dos medicamentos Aerolim (xarope), Adri
blastim 10 mg, Biobulin, Insulina NPH 100 UI, Diabinese 
250 mg, Gardenai 100 mg, fni;leral 40 mg, Mincalcic 50 UI, 
Onc.ovlm, Persantin 75 mgt Prolope 250 mg- foi de 984%,-
38% acirnã. da inflação. Dos remédios com preços controlados 
o Aeroliil xarope de empresa GJaxo apresentou a maior alta 
passando de Cr$114,51 em abril do ano passado para 
Cr$1.722,40 no mês passado. 

"Não queremos apenas que o Governo continue a contr<r 
lar os medicamentos de uso contínuo como volte a controlar 
alguns produtos livres", afirmou Bezerra, Segundo ele. no 
documento enviado ao Ministro da Saúde, o Conselho reivin
dica que este ministério partícipe das decisões sobre preços 
do setor.'' É a saúde da popu1ação que está em jogo, sendo 
assim este assunto não pode ficar somente nas mãos do Minis
tério da Economia", ressaltou. Ele comenta também que a 
alta de preços dos remédios ainda é mais grave porque a 
CEME (Central de Medicamentos) não consegue atender ple
namente a população. 

Marcflio poderá anular liberação 

A liberação dos preços dos 230 medicamentos_ ainda con
trolados pelo governo é prevista para sair ama·nhã poderá 
ser anulada caso a indústria pratique preços abusivos. O alerta 
foi feito ontem ·no Rio, pelo Ministro da Economia. Marcfiio 
Marques Moreira., ao informar que após um acordo 'de' _cava
lheiros entre governo e empresários do setor de medicamentos 
ficou acertado que os remédios não subirão além da inflação. 
Segundo Marcilio, a decisão de soltar as amarras desta indús
tria ocorreu porque estavam faltando muitos remédios nas 
prateleiras. Não adianta Jer o produto a um preço baixo e 
não encontrá-lo nas farmácias. Vamos monitorar os preços 
e~ se ocorrer aumentos abruptos e absurdos~ voitamos com 
o controle". afirmou. 

O ministro admltiu que houve uma forte pressão dos 
empresários para a liberação dos preços, inclusive os remédios 
de uso contínuo e de extrema necessidade. O acordo com 
a indústria farmacêutica prevê -â suspensão do controle de 
preços do grupo de 230 remédios para tratamento de câncer, 
diabetes, doença de Parkinson e produtos derivados do san
gue, mas um acerto com o setor limitará os reajustes daqui 
para frente. No caso desses produtos. a recuperação das defa
sagens dos preços maís acentuados_~ pelos fabricantes, terá 
que obedecer o prazo de 12 meses. Além disso. o ministério 

estuda a restrição dos reajustes, que não poderão superar 
6%- reais por mês, aos casos em que houver necessidade de 
recu·peraçâo de defasagem. Pelo estudo, um dos dois limites 
terá que ser respeitado pela indústria. 

O governo prepara outro mecanismo de proteçâo aos 
osuários de medicamentos destinados a doenças crónicas ha~ 
vendo quebra de acordo pelas indústrias ou desabastecimento~ 
o Ministério da Economia vai reduzir ou atê zerar a aiíquota 
de importação dos slmHares estrangeiros: para refrear abusos 
nos aumentos. A secretária Nacional de Economia Dorothéa 
Werneck, recebe h<Jje um estudo do Departamento de Comér
cio Exterior (DECEX) que discrimina tod(ls as alíquoias de 
importação e preços dos 230 medicamentos de uso. contínuo 
que seráo Hberados. As taxas, que vão até 15% em média, 
poderão s-er eliminadas se as correções ultrapassarem os limites 
estabelecidos no a-cordo. Desde o início do processo de H bera~ 
ção dos medicamentos. íniciado no ano passado, cerca de 
10 processos foram enviados à secretaria. 

A centralização dQs esforços do rnfnistério sobre a indús
tria tem um motivo simples, os distribuidores e comerciantes 
convivem_ c~m a margem de lucro limitada a 30%. Ou seja, 
da fábrica até o consumidor finai. a majoração nõ preço do 

· produto pode ser de no máximo 30%, O ministi!fiO tambéin 
está finalizando, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
um terceirO estudo para garantir proteção ao consumidor no 
caso de reajustes abusivos e simplificação do processo _de im~ 
portação dos medicamentos prontos, ainda que com símilar 
nacional, pelos correios, para apressar o ingresso das enco~ 
mendas no país. 

Dos 23_0 medicamentos que deverão ser liberados, encer
rando a retírada do controle governamental sobre o setor, 
quatro classes terapêuticas ainda não receberam o sina! verde 
do ministério. A índusão ou não desses remédio"S na lista 
de liberações deverá ser definida hoje ou amanhã. 

O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) -Os requeri
mentos lidos serão submetidos à decisão da Mesa Diretora. 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P 
Secretário, 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•262, DE 1992 

Nos termos do are 175t alínea d, do Regímemo Interno~ 
requeiro inversão da Ordem do Dia~ a rrm-dé que a matéria 
constante do item n" 1 seja submetida ao Pknário em último. 
lugar. 

Sala das SessõesJ 13 de maio de 1992, -Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado 
o requúiemnto, será feita a inversãO solicitada. 

O SR. PRESIDE:-ITE (Mauro Benevides)- Item 2: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do a-rt. 
\72, I do Regimento Ioterno,) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei 
do Senado o~ 56 c 1.45, de 199 L) 

Discussãh, ·em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado O' 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat · 
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Marinho. que dispõe sobre a liberdade de imprensa. 
de opinião c de informação, disciplina a responsabi
lidade dos meios de comunicação e dá outras providên
cias~ tendo 

PARECERES: 
- Da Comissão de Constituição, Justiça e éidada~ 

Dia, sob n"" 10 e 116, de 1992; l"' pronunciamento: favo
rável ao Projeto, nos termos do Substitutivo que ofere
ce; 2<t pronunciamento {sobre as emendas de Plenário): 
favorável às emendas de n"~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 
25, 26; parcialmente à de n" 11 (quanto aos parágrafos 
4? e 5~). favorável, nos termos de Subemendas ás de 
n\ls 2, 4 e 16; contrário às de n~ 3, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 17,21 a 24, 27, 

-Proferido em Plenário, pelo Senador José Paulo 
Bisol~ em virtude da aprovação do Requerimento· n" 
746~ de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, a 
Comissão de Assuntos Socíaís. -

(Dependendo de Parecer da Comissão de Assun
tos Sociais sobre as emendas de Plenário.) 

Os Projetos de Lei do Senado n~ 173, 145 e 56, de 1991,
foram lidos, respectivamente, nos dias 24 e ]7 de maio e 
4 de abril de 199L 

No dia 17 de setembro de 1991, foi solicitàda e aprovada, 
através do Requerimento n" 491, a tramitação conjunta das 
matérias. 

Em 22 de novembro de 1991, for aprovado requerimento 
solicitando que as matérias fossem submetidas ao- exame da 
Comissão de Assuntos Sociais. além da CO.nllssão de Collsti~ 
tuição. Justiça e Cidadania, conforme despacho inicial. 

Em 1~ de novembro de 1991, foi aprovado o parecer 
da Corrussao de Constituição, Justiça e Cidadania sobre as 
matérias, sendo o Relator- o Senador José Fogaça. 

Em 18 de novembro de 1991, as matêrias foram enviadas 
à Comissão de Assuntos Sociais, tendo Sidô desí2;'nado Relator 
o Senador José Paulo Biso!. 

Em 19 de fevereiro de 1992, foi aprovado pelo Plenário 
o Requerimento nº 877/91, solicitando a inclusão das matérias 
na Ordem do Dia. nos tefmos do art. 172, do Regímento 
Interno, tendo em vista o término do prazo regimental na. 
Comissão de Assuntos Sociais. 

Em 25 de fevereiro de 1992, as matérias foram inCluídas 
em Ordem do Dia, obedecendo à deliberação do Plenário. 
Nesta oportunidade, foi lido o Parecer n" 1.092 da ÇCJ-1 apro~ 
vado anteriormente pela Comissão, e solicita.do o parecer oral, 
nos termos do art. 140, alínea b, do Regírnento Interno~ tendo 
o Relator, Senador José Paulo Bisol, requerido prazo de 5 
dias para emitir o seu parecer, no que fOi atendido. 

Em 5 de março de 1992, as matérias voltaram à Ordem 
do Dia, quando o Relator, Senador José PauJo Bisol, proferiu 
seu parecer. Nesta oportunidade~ foi aberto o prazo de 5 
sessões ordinárias· para a apresentação de emendas, perante 
à Mesa, por qualquer Senador~ nos termos do art. 235, item 
li, alinea d do Regimento Interno. 

Em 13 de março do corrente, terminou o prazo regimental 
para a apresentação de emendas. tendo as matérias re~bido 
26 emendas. 

Em 16 de março do corrente~ as matérias voltaram à 
Comissão de Constituição~ Justiça e CídaQanía e à Comissão 
de Assuntos Sociais para o exame das emendas no prazo de 

15 dias. em conjunto., nos termos do art, 118, § 1", do Regi~ 
mento Interno. 

Em 8 de abril do corrente, foi aprovado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania o parecer do relator José 
Fogaça sobre as emendas. 

Em 14 de abril de 1992, as matérias fora m enViadas 
à Comissão de Assuntos Sociais, no âmbho da qual foí deslg~ 
nado relator o Senador Wilson Martins. 

Em 7 de maio do corrente; tendo decorrido o prazo regi
mental de 15 dias para manifestação sobre as matérias pela 
Comissão de Assuntos Sociais, foram as mesmas ene:aininha~ 
das à Mesa, para ínclusão em Ordem do Dia. Nessa datam 
foi lido o Parecer n" 116/92, da CCJC s<;bre a matéria. Réspei
ra.do o interStício regimental de três ~$56es ordinárias, após 
a leitura do parecer~ as matérias foram 1nêluídas Tia Ordem 
do Dia~ ainda em atendimento à deliberação do Plenário~ 
ao aprovar o Requerimento n9 877/91. dependendo da mani~ 
festação da Com]ssão de Assuntos Sociais. · 

Nos termos do art. 140, alínea b, do Regimento Interno, 
designo o nobre _Senador Wilson Martins para proferir o pare~ 
cer sobre as emendas. 

O SR, WILSON MARTINS (PMÓB ;_Ms: Pará proférlt~ 
parecer. Sem revisão do orador.);..._ Sr. Presidente, Srs. Sé na~· 
dores; por imposição regimerftal, O Pfojeto de Léi do Stm.ado 
n9173, de 1991, tramitou na ComissãO de COnstifuição, Justiça 
e Cidadania e na Comissão de Assuntos Sociais. -- - · 

Acompanhamos o longo e extraordinário trabalho desen· 
volvido pelo ilustre relator, Senador José Fogaça, na ComiSsão 
de Constituição~ Justiça e Cidadania. Inclusive, tivemos opor~ 
tunidade de ouvir e de assistii as sessões em que compareceram 
os jornalistas e as respectivas comissões que opinar;tm e falaM 
rarn livremente sobre o projeto e suas emendas. 

Tratando como tratou, o ilustre relator~ de maneira exaus~ 
tiva o Projeto de Lei de Imprensa, não só sob o aspecto 
jurídico, mas também sob os aspectos sociais. impii.t:nindo~lhe 
uma feição moderna. inclusive, no que diz respeito às penali~ 
dades aprovadas pela Comissão -penalidades que excluem 
a pena de prisão e s6 consagra as penas pecuniárias-. eriteri~ 
demos~ por essas razões, que foi na Comissão de Constituição 
Justiça e Cidadania, realmente, que o projeto se aprimorou 
e se colocou em condições de vir ao plenário e aqui ser Consa~ 
grado por todos os nossos nobres pares. 

Eu. que acompanhei na Comissão de Constituição, Jus~ 
tiça e Cidadania- da qual faço parte- todos esses trabalhos 
atentamente, posso dizer a V. EX"~ Sr. Presidente 1 e aos Exm" 
Srs. Senadores, que o parecer do nobre Senador José Fogaça 
cobre perfeitamente a matéria e está muito bem lançado. 
Já temos uma Leí de 1m prensa à altura dos tempos modernos 
do Brasil que põe ã parte e ad roga totaimente~ que fulmina 
o arremedo de lei que tínhamos anteriorm.ente que regulã~ 
rnentava a imprensa; que ainda era uma lei com arreganhes 
da ditadura. 

Venha à .. ·buna. Sr. Presidente. para dar este sucinto 
parecer e di,(,.: r á V. Ex• que está excelente o tratamento 
do· nosso nobre colega. Tem, por isso mesrrio, ã minha tOtal 
concordância e a anuência da Comissâo de Assuntos Sociais. 

É este o parecer. favorável ao exemplar trabalho do nosso 
nobre colega, Senador José Fogaça. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer 
conchti favoravelmente à matéria. 

Completa-se, assim, a instrução da matéria que nos con
duz à discussão do projeto substitutivo, das emendas e das 
submendas. 
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Em discussão o SubstitUtiVo. as emendas e as subemefldas. 
em turno único. -

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. 

O SR. CIDSABólXDE CARVALHO (PMDB- CÉ .. 
Para discutir.) -Srs. Senadores~ estamos Vivendo hoje aqui. 
no Senado, um momento importantíssimo para a futura legis
lação nacional. É que hoje está sob exame desta Casa um 
complexo de matérias atinentes ao abuso da liberdade de 
impi'ensa, Projetos Vãrios foram submetidos aO conheêi.mento 
do Senado Federal, notadamente o projeto de autoria do 
nobre Senador Josaphat MarinhoT representante da Bahia, 
e que foi relatado pelo ilustre representante do Rio Grande 
do Sul, Senador José Fogaça, da nossa bancada. 

Sr. Presidente 1 díscute-se, no momento, um dos aspectos 
primordiais que diz respeito à necessidade_ou não da existência 
daquilo que se convencionou chamar de Lei de Imprensa. 

Ouvimos; em diversos setores da vida nacional. algumas 
opiniefes dando conta de que bastaria a legislação penaL Mes
mo nesta Casa, foi possí\'el escultar-se esse pensamento~ que 
merece, sem dúvida, o devido respeito; essa tese merece ser 
dignamente respeitada, Porém~ entendemos que não é a saída 
mais conveniente: 

Digo isso e já deyeria ter dito antes, Sr. Presidente, mas. 
quero aprofundar esta questão. É uma questão técnica do 
Direito, indiscutivelmente. É que as leis têm natureza; é que 
as leis têm características; as leis tém peculiaridades quanto 
a sua vigéncia; a sua observância, o seu cumprimento. Uma 
democracia não pode - entendo eu - prescindir das leis 
especiais. É claro que, quando falamos em leis especiais. não 
podemos deixar de pensar nas leis gerais qUe· tratam da mesma 
matéria. Se o Código Civil, por excelência, é uma lei de gene~ 
rafidade? s~bs!3ntiv.a e genérica, é claro? por exemplo •. que 

o Código Comercial consubstancia uma especialidade. _ _ 
Temos mil exemplos das leis especiais que convivem com 

as leis gerais, sem que haja colidência e que, portantO, se 
cumpram a um só tempo~ uma" quando das generalidades, 
outra, quando das especialidades. 

Se formos aprofundar esse exame, haveremos de encon
trar a razão da existência de um Código Penal Militar, por 
exemplo, cQmo haveremos, dentro do campo do Difeito Priva
do, mesmo quando se considera o Direito do Trabalho misto, 
entre público e privado, de encontrar um caminho que nos 
indicará 'a especialidade do Direito do Trabalho ante às regras 
gerais do Direito Privado. · 

No caso da impréusa. nos crimes cometidos através dos 
meios de comunicação, não sabemos por que devemos fugir 
da técnica legislativa que propicie a existência de mais uma 
lei especial em substituição a outra abusiva. descontempo
rânea que, na verdade, existe e antecede a essas providências 
atuais do Senado Federal e providências símilares em curso 
na Câmara dos Deputados. 

Não sei como possa o ·Código Penal bastar. Se ele cuida 
da injúria, da difamação e ç!a calúnia, não significa dizer que 
a calúnia do Código Penal é exatamente a mesma cometida 
através de um jornal~ de uma revista? ou através de um meio 
de telecomunicação. 

Mesmo que o nome seja semelhante- cahlnia na legisla
ção geral, cahlnj.a na legislação especial -, é evidente, Sr. 

Presidente7 que a calúnia cometida através dos meios de comu
niq:ção tem uma gravidade e ui.ua conotaÇão soda! diferente. 

Dirão. entãO, que estou sendo contraditório. porque, se 
a calúnià ria lei penal comum tem prevista a pena de privação 
4a _ líber:dade, como terí!lmos a calúnia na imprensa dando 
origem às penas pecuniárias? 

Mas isso, Sr. Presidente, nasce, talvez, de um aspecto 
cultural que deve ser modificado no Brasil, 

Há alguns meses, viajando com ·destino a Fortaleza, sen
tou--se ·ao meu lado um Ministro de TríbunaJ Superior. E 
conversávamos, então+ sobre a pena no Direito- Brasíleiro. 
Esse magistrado, de alta configuração científica quanto ao 
Direito,. ressaltava~ dentro do meu ponto de vista, que já 
não se admite que para tudo se pense na privação da liberdade~ 
oomo se privar alguém da liberdade fosse a única pena possível 
ao raciocínio humano. 

Se nos aprofundarmos no Difeito, na Histôria do Direíto, 
na evolução do Direito. no Direito Comparado. haveremos 
de encontrar várias soluções para apenal:', que nem sempre 
foram a privação da liberdade. Mesmo em Portugal? do século 
passado, em crimes de homicídio, apenava~se com o degredo, 
e não propriamente com a cadeia. com as grades; com a prisão. 

No Brasil, Sr. Presidente, essa matéria de prisão é contro
versa quando todos os doutrinadores e as pessoas de prática 
na política carcerária têm grande dificuldade para distinguir 
a detenção quanto à reclusão. 

Temos ness_e campo da privação da liberdade, um dos 
abusos da nossa sociedade, um dos nossos atrasos culturais, 
sem d·úvida alguma, como se privar algúém da liberdade resOl~ 
vesse o problema das vítimas. _Não! 0 novo projeto, proposto 
ao senado Federal na" tarde de hoje, Sr. Fl:esidente, Srs. Sena
dores, isto sim, é um direito mais próximo da contempora
neidade, da modernidade, pol-que cuidamos de fazer com que 
cluniar seja caro, éaluniar não seja rentável. E já se disse 
que, socialmente, o que dói mais não é a privação da liberdade, 
mas é o ter que pagar pelo defeito cometido. pelo delito 
que se consumou, pelo crime que se praticou contra alguém. 

Não penso que privar alguém da ·nbeidãd~ Sija ~punir 
mais do que fazer com que repare o dano causado. principal
mente se esse dano teve reflexos sociais~ comerciais e na virla 
de quem foi atingido indevidàmeote através de um meio de 
comunicação. 

Dizermos que basta a lei penal é eotendarmos que o 
Direito .Penal deve ficar estático, quando tudo neste País evo
luiu, quando a Constituição Federal cuidou de enorme evolu
ção, inclusíve sobre a cidadania, quando no art. 5"' garantimos 
o direito à ímagemt à honra> à dignidade. Modernamente 
já liãO- é possível entender ijtie esse direito se preserva com -
a prisão, a reclusâo} ã detenção~ o que quer que prescre
vêssemos da pessoa que ofendeu. 

Mas a parte que ofendeu socialmente também será colo
cada numa posíção moral em que fica patente que pagou 
porque caluníou; pagou porque delinqüiu, diminuiu seu patri-" 
mônio financeiro pOrque ofendeu os princfpios constitucionais 
que garantem, na cidadania, o direito à pessoa natural de 
preservar o que lhe é mais caro quanto a sua personalidade, 
a sua alma, ao seu espírito. 

O projeto, Sr- Presidente, que hoje começa a ser debatido 
nesta Casa, tem um substitutivo do Senador José Fogaça que 
nãu fÕl-ope!'ádo Coni individu3lismo~ todos nóS foinos consul
tados, inclusive o autor do projeto maiS extenso· rieSsa matéria, 
o Senador Josaphat Marinho. Não "bastasse ísso~ o Senador 
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José fogaça ficoU aqui a receber todas as manifestações das 
entidades mais diversas,que se interessaram na m_atéria. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania realizou 
memoráveis reuniões onde escutou paredros interessados no 
esclarecimento dessa questão 1 escutou pessoas igualmente do 
setor~ ligadas às mais diversas attvidades abrangidas pel.o novo 
projeto. 

Se criticávamos tanto a Revolução de 31 de março de 
1964 por essa charrtaclaJei de imprensa, se criticáVamos o 
rigor e o instrumento contra a liberdade de imprensa. por 
que havemos agora de não aplaudir quando~ preservando a 
liberdade de imprensa. querermos punir os seus excessos~ 
não com o excesso da privação da liberdade, mas com a justeza 
da punição de caráter financeiro e económicO. O I;róprio âto 
de ter que ressarcir é muito mais punitivo dO que reC .. .lher~se 
às grades, quando, de logo~ vem a solidariedade e o infrator 
passa a ser vítima. 

De resto, Sr. Presidente, Srs. Senadores. não há negar 
que~ ao longo da história da vigência da lei de _imprensa~ 
as pessoas de bom-senso têm pejo de utilizá-la. Essa lei nunca 
foi oonvCni~mtemente utnizada; vítimas democráticas, pessoas 
de formação d~ocrát:k:a_que foram atingidas _pela '!fmprensa 
nunca cuidaram de utilizar esse instrumento excessiVP. Disso 
resultou só se utilizando da lei _de ~mprensa quase sempre 
pessoa de má-for_m_a_ção democrática, uma mentalidade soda[ 
contra essa lei, contra o sistema de penas dessa lei. porque 
esse sistema é absolutamente excessivo. _ .. 

Não se sabe da sua_ efi_cácia. Eu nã;o diriá, de[lt_ro da_ 
doutrina do Direito, qúe é, em ·termos absolutos. uma lei 
ineficaz, mas diria qtie, sOcialmente, é absolutamente ineficaz. 
porque é no seu império, exatarnente no período _da_sua vigên~ 
cia que têm se consumádo os maiOres abusos através _4os 
meiOs 'de comunicação. 

Quantas vezes, Sr. Presidente~ pude ver-nos jornais-, pude 
verificar nas emissoras de televisão a ofensa generalizada oonw 
tra o político. Lembro"1!le de uma cadeia de televisão que 
mostrava o plenário vazio. da Assembléia Nacional Consti
tuinte~ e a apresentadora chamava os Constituintes de irr~s~ 
pousáveis e vagabundos, sem ter, antes, a informação _de_ que 
aquele plenário funcionava numa verdadeira vigfliã e que os 
SrS. Deputados e Senadores estavam divididos em 28 subco
missões, elaborando os projetas iniciais que iriam para as 
comissões; das comissões, para a Comissão de Sistematização 
e, da Comissão de Sistematização, para ti Relator elaborar 
o projeto, de forma mais pesada e consistente~ daquilo que 
seria a Constituição de 1988. -

Lembro* me de grandes falhas informativas contra o Sena~ 
do e a Câmara dos Deputados. Tudo no império dessa lei. 
Nem teve V. Ex~, que nos preside agora, o únpeto de recorrer 
a essa lei, assim cOmó O Senador Nelson carneiro, o Presidente 
Paes de Andrade, da Câmat;~ dos Deputados, o atual Presi· 
dente, Ibsen Pinheiro e o Senador Humberto· Lucena, que 
nos presidia em período crítico da elaboração da Constituição 
Federal. Não teve o Senado nem a Câmara· es·se írrlpeto de 
se socorrer de uma lei que, na verdade. feria a nossa sensibiw 
lidade. 

Mas bem que queríamos a ii1foriri8.Ção precisa sobre a 
Câmara, sobre o Senado e sobre a Assembléia Nacional Cons
tituinte. - - - - -- · 

Com esse novo projetot uma calúnia generalizada .....:. 
falar-se dos Deputados e dos Senadores a um só tempo. sem 
que seja verdade- abrirá o flànCo do infrator,_e a punição 

pecuniária que sofrerá. será tão exemplar que desestimulará 
o iriftatoL Mas, Sé fosse recolhido às grades de uma prisão 
um infrator desse tipo. de logo a sociedade se posicionaria 
em solidariedade a quem teve a liberdade privada e ninguém 
se lembraria nem da calúnia. nein da injúria) nem da difama~ 
ção. Iríamos nos lembrar, isto sim, da liberdade subtraída. 

Hoje, com esse novo projeto, busca·se o reparo: mais 
importante é se reparar o que a vítima sofreu do que propria
mente se punir a pressoa natural do infrator. 

Há também de se encontrar o modo pelo qual as pessoas 
jurídicas, as empresas respondam mais exemplarmente, por
que, fiO sistema anterior) não se conhece nenhuma punição 
mesmo quando se digladiam grandes empresas do jornalismo 
brasileiro~ mesmo quando se diz que ladrão é o dirigente 
da empresa a e se retruca que Jadrão é o dirigente da empresa 
b. _Nem aí çab~ a atuat lei de imprensa, porque ambas as 
partes têm pejo da utilização desse instrumento de caracte
rísticas superadas, porque características merament:; ditato
riais. 

Por isso, Sr. Presidente~ quero clamar a esta Casa para 
que examine com car1nho e cuidado todos os itens que estão 
nes_ta pauta e para que acreditem na maturidade do autor 
do projeto original, o Sena~or Josaphat Marinho; ac~editern_ 
no espírito de escuta e de observação do Senador José Fogaça 
e todos saibam que o Código Penal, na verdade. nã-o basta, 
porque se destina aos crimes genéricos e nâo aos crilnes de 
caráter específico, como aqueles que possam ser cometidos 
atr~vés dos mei<,>s de_ co.~'!n.~ca~ç. ., -~ 

Sr. Presidente. iniciando hoje esses debates, sei que mu:i~ 
tas palavrás virão apõs a ·minha. mas querO <fiZer a V. Exl' 
e aos meus companheiros que me dedico a essa matéria de 
há muito tempo. porque sempre fui jornalista, sempre fui 
homem de comunicação~ rádio~ joinal e televisão. Além disso, 
tive~ durante muitos anos, o exercCcio no curso de ~Comuni
cação Social da minha univ_ersídade. curso que ajudei a fundar 
e onde lecionei ~ l~gislação dos meios de comunicação. Por 
isso-, sei da reação sempre vivida pelos estudantes que se recu
savam até o conhecimento de. de_t~:rmJnadjaS partes da Lei 
de Segurança Nacional de então, combinada com o terrível 
Código de Telecomunicações e mais esta fatal e hedionda 
Lei de Imprensa. 

É a hora da modernidade. Esta Casa tem que se firmar, 
acima de tudo, pela coragem de inovar e de dizer à sociedade 
que não se confunde a liberdade de imprensa, o direito de· 
dizer, de noticiar, a expedição, a comuniCação das idéias. 
a criação de ternários. Nada dis~ justifica, evidentemente, 
os exageros que vão se chocar com a cidadania. 

O que esse profeta diz, Sr. Presidente, é que o limite 
da liberdade de imprensa é o direito à cidadania, que Himita 
toda e qualquer gestão neste Pafs, porque estamos na demo· 
cracia, uma democracia que tentamos consoiidar. 

Estranhar-se a comparação dess_e projeto com a lei penal, 
pelas diferenças existentes nos encaminhamentos, nas soluç6es 
penais. não tem boa fundamentação filosófica dentro da filoso· 
fia do Direito. 

O Sr. Marco Maciel- Perrnite~me V. 'EX~ um ap-arte? 

O SR. CID S,\BÓIA.DE CARVALHO- Ouço V. E;<> 
com todo prazer. 

·O Sr. Marco Maciel-Senador Cid Sabóia de Carvalho, 
ouço com muita atenção o discurso de V. Ex~ a respeito da 
nova Lej de Imprensa ~que estamos, agora, discutindo~ Não 
podemos deixar de reconhecer que essa é uma questão muito 
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importante para o_ País e para a consolidação deinocráÜca. 
Ainda ontem, estava lendo um trahaiho de 1\Hchel Rocan.l, 
que além de político é um pensador~ onde ele prenominava 
a democracia midiáfica. Em outras· palavras, uma nova deJ!lo~ 
cracia surge da mídia, da imprensa escrita e, de modo especial 
hoje, da chamada mfdia eletrônica, ou seja,- do rádio e da 
televisão, ante o enorme progresso que a microeletrôníca pro~ 
piciou a esses meioS de c-omuniCação social. Todos nós sabew 
mos muito bem que o processo democrático pressupõe a exis~ 
tência de uma boa imprensa Hvrc. Por outra parte, a ímprensa 
tem, de alguma fonna. exercido uma lnfluência muito grande 
sobre a evolução do próprio sistenia democrático. Recente
mente foi publicado um lívro de Régis Debray~ onde ele deno
minou mediología- e a palavra é um neologismo- a questão 
das relações da mfdia com o cidadão e, no plano político, 
da mídía com o eleitor. Essa lei~ portanto, precisa. como 
V. Er está fazendo neste instante. ser muito discutida, deba
tida para que consigamos· produzir de fato um documento 
à altura do País dos nosso dias. Uma lei que estabeleça os 
exatos limites, que assegure' a liberdade de imprensa, ·mas 
que., de outra parte. proteja os cidadãos contra seus eventuais 
abusos e, de modo muito particular. também crie condições 
para que o processo p-olítico se desenvolva sem excessos. Sei 
que tudo isso não é fácil, mas é tarefa nossa~ eri'qUanto legisla
dores. buscar atingir esses objetivos, cOHmados por uma socie
dade verdadeiramente democrática. Não sei se. ao tratamios 
de reformular a atual Lei de Imprensa~ estaremos devidamente 
inSpirados para oferecer à Nação o melhor texto. Tenho razões 
para acreditar que a noss-a intenção é trabalhar nesse sentido. 
Mas, por ser um docum(!nto extremamente importante e por 
ser uma matéria que guáida cnorine-complexidade, sou daque~ 
les que acham que por, todas essas razões. -devemo~ discuti-la 
à sociedadde. E hoje estou aqui. faço questão de frisar, mais 
com--crobjetivo de ouvir do que falar, para que eu possa, 
ao finai~ extrair um júlgamcnto adequado sobre aquilq que 
vamos daqui a pouco Yotar. Portanto, louvo o rato de V. 
Ex~ estar trazendo essas considerações, oferecendo condições 
para que meditemos um pouco sobre o documento legal que 
vai brotar deste nosso esforço. CondUO O~mcu aparte eSti~ 
mando que, ao lado da contribuição de V. Ex•. outras surjam 
para que o Senado possa votar esta matéria com pleno conheci
mento de causa, criando condições, assim, para dar ao País 
um documento que é fundamentai ao processo de lnstítucio
nalização democrática da nossa Pátria. Sei que o Senador 
José Fogaça foi capaz de. no substitutivo, oferecer uma contri
buição que, de alguma forma, sintetiza as diferentes contri
buições que a S. Ex• chegaram. Sei que tudo isso começou 
por iniciativa do nobre Senador Josaphat Marinho, um dos 
mais ilustres parlamentares desta Casa e intportaTite m:emb"iO 
do meu Partido, o PFL. Sei que, antes de chegar ao Plenário, 
esta matéria foi objeto de amplas discussões nas comissões 
técnicas. de modo especial na Comissão de Constituiçâo, Jus
tiça e Cidadania. ~continuo acreditando que é necessário, 
antes de votarmos a matéria e- essa é a síntese do meu 
aparte discum õ ãsstint6, -ã' éxauSiãô~ pai''á que~ ao final, reme
tamos ã Câmara dos Deputados uma proposta que possa servir 
de balizamento às discussões que certamente se travarão, 

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pela palavra 
de V. Ex .. , Senador Marco Maciel, torna-se claro que havere~ 
mos de encontrar um caminho entre a liberdade de imprensa, 
que é salutar. e a cidadania. Foi esse o intéJfto do Senador 
Josa~hat Marinho. E o intento do Relator que fez o substitu~ 

tíVO. S-enador José Fogaça, é exatamente essa garantia da 
cidadania. 

O interessante é que estamos exatamente no momento 
em que se oonflitam empresas jornalísticas em diversos Esta~ 
dos. Há esse conflito no Ceará, em São Paulo, no Rio de 
Janeiro. De repente o próprio estamento jornaJístico neces~ 
sitará da lei do seu comedimento para com a defesa interna 
dentro do universo da comunicação, gue é um universo cheio 
de complexidade, cheio de dificuldades, principalmente num 
momento em que temos que distinguir a empresa que tem 
a atiVidade comercial através do jornalismo que pratica. A 
empresa radiofónica. por exemplo, tem a parte de telecomu
nicação, maS tem a parte basílar da empresa co_mercial. E 
tudo isso cria uma série de complexidades que atingemf pri
mordialmente, o telejomalismo. Este está sujeito ao Código 
de Telecomunicações e~ ao mesmo tempo, à Lei de ImprCnSa, 
e enquanto a empresa deve atender aos preceitos do direito~ 
comercial. 

Então o campo é muito complexo, mas é impossível admi~ 
tir-se uma vacatio legis intencional e intermináveL É impos-
sívêl admitlr~se náõ eXiSfif a lei para um setof-tãó ilnportarl.te.
Quando citei a expressão vactio legis aqui, não usei o termo 
dentro do rigo! técnico, não usei o significado técnico. Utilizei 
o sentido Latino .c!a expressão: o vazio da 1ei1 a inexistência 
da lei num determinado momento, que aqui seria intermi~ 
nável. 

Sr. Presidente. dado o adiantado da hora e o fim do 
tempo regi~entai, encerramos_ esta nossa contribuição ao de
bate de tão importante tema. Toda a nossa Bancada, liderada 
pelo Senador Humberto Lucena, todos nós nos vamos dedicar 
muito a esse exame. Não há nada a que nos atenhamos em 
termcJs âbsoJutos. O que queremos -como bem acentuou 
o Seriador Matco Madel -é atingir o melhor possível uma 
legislação que é indispensável, posto que tenha que ser moder
na; atual e dentro da contemporaneidade universaL 

O SR. PRESIDEli.'TE (Mauro Benevides) - Prossegue 
a discussão da matéria. 

O Sr. José Paulo Bisol ~Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir, 

O SR. PRESIDEN'IE (Mauro Benevides) ~·com a pala
vra o nobre Sena-dor, 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSDB- RS. Para discutir.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pretendo fazer um 
discurso_ de persuasão. Já me pronunciei diversas vezes sobre 
esse projeto e participei de debates em univerSidades e outros 
iocaís. Só vou fazer um pronunciamento para deixar daras 
as razões pelas_quais voto contra o projeto, Não é uma insistên~ 
cia lmpê.rtinente, mas uffia convicçãO, e há pelo menos uma 
frase do Sócrates. na apologia, que me justifica: ÜUma vida 
não questíonável não vale a pena ser vivida". 

Levantei em relatório algumas teses sobre este projetO 
e dentre e[as figura a idéia de que esta não é uma Lei de 
Imprensa. Gostaria de descobrir as razões pelas quais chama
mo-s este projeto, assiin -como a leí anterior e vigente, de 
Lei de Imprensa. 

A Lei de Imprensa será aquela lei que, moralmente, 
teremos o dever de legislar e que, até agora, não tomamos 
a inidativa de fazer; haverá de ser a lei da democratização 
dos meios de- comunicação social. Esta é uma questão draniá~ 
tica, relacionada, vinculada às raízes da nossa nacionalídade 
e agarrada ao futuro. Nós, como povo e como Pátria, vamos 
ser amanhã o que fizermos hoje da imprensa. 
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A imprensa nos elabora enquanto tem força para intro
duzir em nossa mente uma consciéncià alheia, E é neSse sen
tido que toda a Nação está sendo conscie:nte elou inconscien
temente trabalhada pela imprensa dia a dia. 

A imprensa, depois da vida enquanto possibilidade de 
se alimentar e ter saúde e educação, é um dos fatores mais 
importantes na construção da nossa Pátria, na construção
vou empregar a palavra tantas vezes usada de uma nova 
ordem, na construção de uma nova consciência social, na 
construção de uma nova consciência poJítica, na construção 
de uma cultura mais aprimorada, na construção de um saber 
mais democratizado~ na construção de uma competência exis.
tencial mais disseminada entre os brasileiros. Esta --::- e enfa
tizo, porque sei que é verdade- não é uma Lei de Imprensa! 
Como não é .Lei de Imprensa a que está em vigéncia. Esta 
é~ prestem atenção, Srs. S_enadores, uma lei penal• ela é penal, 
e desafio que mê contestem. Estou disposto à discussão. Ela 
é substancialmente uma lei penaH E por ser uma lei penal 
-desculpem~ me o óbvio-. descreve delitos. Ela não parte 
de pressupostos fáticos relacionados com o exercício da im
prensa no País. Ela parte do pressuposto dos delitos que po
dem ser praticados através da imprensa. 

Urna coisa é fazer jornalismo, radiofonia1 televisão, e 
outra é pratlcar crjmes através da televisão, do rádio e do 
jornal. Esta não é uma Lei de Imprensa! O que está detrás 
disso, Senador Jarbas Passarinho? Com 63 anos de idade, 
talvez eu já tenha perdido a ingenuidade. 

O que está por trás do interesse em dizer que esta é 
uma Lei de Imprensa? Que os 3enadores Jarbas Passariv.l}o, 
Ronan Tito, ·Humberto Lucena e Cid Sabóia de Ca_rvalho, 
que acaba de defender este projeto, não precisam mais pensar 
em imprensa! Srs. Senadores, a imprensa. como tema de legis~ 
fação, acabou; ela está neste projeto, legislada. Prestem aten
ção ao que é que está por detrás díssol Qual. é o interesse? 
Por que não chamá-la de lei dos crimes contra a honra prati~ 
cados pela imprensa? Os outros crimc;.s ne:ín e:s~_o previstos 
aqui. Eu, por mim, tipificaria o delito de indução ao voto. 
Para mím, o delito de calúnia é infinífãffiente menos grave 
que o delito de indução ao voto atrav~s dos meios d~ comuni
cação de massa. É sociológica e socialmente importante isso, 
porque os próprios políticos estão se agarrando às emissoras 
de rádio, de televisão, aos jornais, pOrque sabem que dentro 
em breve, sobretudo no Nordeste~ ninguém mais se elege 
sem a imprensa. 

Então, pergunto! o que está por trás deste projeto~ que 
é um projeto de lei dos crimes contra a honra praticados 
pelos meios de comunicação de massa,_ e n&o Lei de Imprensa 
e, no entanto, se insiste em chamar de Lei de.lroprensa? 

Vou dizer em poucas palavras o qtie penso, e sei que -
isso.é um pouco explosivo. 

O conceito que cabe aqui é o conceito marxista de aliena
ção. Isso sígniiTca que se eu faço o Congresso Nacional pensar 
que uma lei que não é Lei de Imprensa, é Lei da Imprensa, 
posso, com maior facilidade, fazer o povo pensar que uma 
lei que não é Lei de Imprensa o seja. Acabo infundindo, 
introduzindo na consciência popular, inserindo na cultura de 
massa a idéia de que a questão está legislada;- e~ aí, nunca 
mais lei da democratização dos meios d§t çomunicação soy:ial. 

E vamos continuar distribuindo .emissnrM..de rádio c~:.uno 
moeda de negociação política; a meu ver+ quase sempre incon~ 
fessáveis; vamos continuar distribuindo televisões, como o 
faZemos aqui! Como se essas televisões e essas rádios - é 
explícito nas notfcias de jornais - fossem_ a n:tQeda de certas 

negociações políticas. Pergunto-me que negociaç(ies políticas 
justificam moralmente a concessão de um meio de comuni
c~Ção social. ~6 justificações educacionais e cul~urais podem 
produzir tal legítimação. Por isso~ a minha primeira obser~ 
vação é esta, com a devida vênia dos eminentes e admiráveis 
Senadores Josaphat Marinho e José Fogaça. 

Detrás deste projeto de lei, que pode ser até razoável~ 
a razoabilidade se dissolve porque ela tem uma força secreta~ 
sub~reptícia, de alienação, de desfalque de consciência, de 
inserção de consciência alheia na consciência do outro. Esse 
é um problema muito sério. 

Pelo menos fica a minha modesta palavra nos Anais para 
dizer que esta não é uma lei de imprensa e 1 sim, uma lei 
dos. crimes contra a honra praticados pela imprensa. Essa 
lei nem sequer contém o crime de indução ao voto que faz 
parte de uma experiência cruCial e dramática do po-vo brasi~ 
leiro~ vivida por cada um dos homens que sabe alguma coisa 
de sua própria vida neste País nas últimas eleições presiden
ciais, Ou exiSte algtiém no Brasil que não saiba que a interven
ção de meios de comunicação de~ massa foi de(rnitiva para 
a vítódâ dtl Pres-ídente Coilor? _ 

Existe alguém aqui que duvide da discutíbílldade, pelo 
menos, desse assunto no que concerne à sua definição como 
tipo penal? · 

Se quisennos uma imprensa democrática, que não inter
vt;:nha no processo da libertação nacíonai~ da culturalização 
nacional, da conscientização nacional precisamos de uma lei 
que preveja - lei penal ainda esse delito; o delito da 
indução ao voto. . . 

E V. ExA que são Senadores do Nordeste, prestem aten~ 
ção: o Nordeste está ã beira de se:r: definitivamente. contro
lado por esse processo de distnbuição de meios de comuni~ 
cação social. 

Agora, no Rio Grande do Sul é wn pouco diferente, 
e estou chamando a atenção dos Srs. Senadores, é a minha 
primeira observação. 

Quanto à segunda. penso que essa lei é fiiÕsoficãmente
injusta, prestem bem atenção~ não estou nesse ítem afirinandõ 
que o projeto é injusto. juridicaniénte, estou afirmando que 
ele é eticamente injusto, isto é, esto·u no âmbito do pensa
mento filosófico. 

Esse aspecto eu desenvolvi no meu relatório e vou repetir· 
alguns tópicos que dele constam: "Contrariando a expectativa, 
o projeto privilegia os delitos contra a honra, quando come~ 
tidos através dos meios de comunicação sociar•. Escrevi e 
ninguém nega, se o caboclo dos cafundós-do-judas deste País 
cometer um delito de calúnia. injúria ou difamação. ele incorre 
nas penas previstas peJo Código Penal que prevê para esses 
delitos, ç;umulativamente ,_ _as penas d~ privação de liberdade 
e multa. Mas quando não for O caboclo a perpetrar esses 
delítos e não praticados nos cafundós-do-judas da minha Pá
tria, quando for cometido por um jornalista, através de jornal1 

rádio e televisão, esse delito só poderá ser punido por pena 
pecuniária. Isso se chama~ literalmente, de tratamento_ diferen~ 
ciado. 

Sei que eXiste ã teoria da especialidade; ouvi o brilhante 
discurso do nobre Senador Cid Sabója de Carvalho, mas não 
é ainda essa a minha questão. Em seguida, discutirei o assunto 
do poflto de vista jurídico. A minha questão é que toda a 
fiJosofia da justiça;todo o pensamento em tomo do conceito 
de justiça é um pensamento em tornO dO cónceito de igual
dade. Não se pode pensar conceitualmente em justiça sem, 
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substancial e essencialmente~ falar-se em igualdade. Justiça 
é igualação! 

Daí por que lembrei em meu relatório uma frase de Rash~ 
dali: 

"A lei deve encarar o bem de um homem no 
caso a liberdade - como de valor intrínseco equiva
lente ao bem de qualquer homem," 

E esta leí dispensa à liberdade do caboclo uma valoração 
inferior à liberdade do jornalista: E rSso é tratamento diferen-
ciado, ética e filosoficamente injusfo. - -

Não posso considerar o valor intrínseco à liberdade de 
um jornalista melhor do que o valor intrínseco à liberdade 
de um caboclo. Não tenho como fazer isso e. ao mesmo tempo. 
manter a minha consciência de quem quer ver a_s pessoas 
valorativa e axíologicimente igualadas. 

Citei também no meu relatório uma definiçãO de justiça 
de Henry Sídgwick que diz assim: 

"Não será Certo--qUe A trate li de miml.:ifra que 
seria errado se B tratasse A -sob a simples alegação 
de que se tratam de pessoas díferentest urit é jornalista 
e o outro é caboclo-se não houver nenhuma diferença 
entre a natureza de ambos ou entre as circunstâncias 
em que se encontram, diferença esta que pOssa sei 
- e aqui é o dado fundamental do conceito - dada 
como base razoável para diversidade de tratamento. n 

Srs. Senadorest qual é a base razoável para tratar o-cabo~ 
clo com prisão e o jornalista com multa? Qual é a base razoá
vel? 

Prestem bem atenção, quem está falando aqui, já há trinta 
anos atrás, em uma conferência que fez, na Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sut, de
nunciou a decadência do :DiréitO Penar-enquanto iriStituiçãO. 
Eu .sei há trinta anos que o Direito Penal é uma instituição 
falida, mas também sei, como os senhores: sabem, que a socle~ 
dade não encontrou uma alternativa diferente para se defender 
dos delitos. É só por isso que o Direito Penal sobrevive, 
porque como instituiçãO está-liquidada. 

Agora, se vamos punir vamos fazer com igualdade. Desde 
Kant isso se tornou evidente quando ele fundamentava toda 
a sua teoria do bem e do mal, a sua ética, no caráter uni versa) 
da decisão íntima de cada um. O .chamado imperativo categó
rico: ag_e de_ tal forma que a regra da atuação possa ser a 
regra universal das ações semelhantes. 

Nós~ aqui, temos que agir de tal forma que a nossa regra 
para os jornalistas seja, em princ(pío, uma regrá pat'a oS o'Utros 
também. E citei no meu refatôrío o famoso John Rawls. Hoje, 
este nome não fica de fora de nenhum debate sobre o problema 
social, sobretudo sobre justiça. John Rawls disse: "Toda a 
desigualdade de tratamento, se invevltável, deve serem bene~ 
ffdo dos menos previiegiados ... " 

Insista-se: se é invevitável a diferença de tratamento que 
este projeto está fazendo, essa deferença de tratamento deve 
favorecer os menos privilegiados~ ou o_s despojados de privilé~ 
gios ou os desgraçados. ou os marginalizados! Lição de Raw~s. 
Se há inevitabilidade na díférenciação de tratamento, vamos 
dar uma pena menor para o·caboclo braScHeiro. São cem mi
lhões de rnarginaís no BrasiL E uma pena mais dura para 
n6s. que temos consciência.~ que terrfos cultura. que temos 
educação, que temos condições materiaís de existênda, que 
temos caminhos a percorrer, que ternos futuro, que temos 

resístência, que temos solidez e que sabemos o que queremos 
. e o que fazemos. 

Mas. aqui se inverte, aqui se inverte: dureza para o não 
privilegiado, e mais privilégio para o·s já privi1egiaclos. 

Reparem que essa é uma visão filos-ófica. não é uma 
. visão jurídica. Infelizmente~ eu não disponho de mais tempo 
para citar outros filósofos da ética, mas há unanimidade nisto: 
a função de fazer justiça não é outra cOisa senão fazer igua~ 
Jações. 

Não me venham com a velha história do O rwell e do 
Aristóteles no sentido de igualar os desiguais ou desigualar 
os iguais como padrões de injustiça. 

Eu vou repetir pela milionésima vez: não quero cortar~ 
_as perna~ de ninguém para que todos. tenham o tamanho da 
cama; não me chamo Procusto, não quero encurtar o nariz 
de ninguém que o tenha comprido porque outros o tem curto. 
N~o~quero transformar as mulheres. DeuS me livre!, em h<r
mens ou os homens em mulheres. 

Eu quero é fazer 'o discurso generoso~ poético e líricO 
da diferença. Eu amo a diferença. Eu sei que a diferença 
me alimenta; alimenta-me os olho·s -por sua beleza, alimen
ta-me a inteligência por seu estímulo ao pensamento, alimen~ 
ta-me a alma pelo seu estímulo à vivência, a peiCepção da 
novidade. Eu Sei que sem diferenças não há nada de novo! 
Eu sou. fundamentalmente, a favor da diferença. mas, institu~ 
cionalmente, Isto é: para usar uma linguagem afeiçoada aos 
egocêntricos, no momento em que uma vida interfere na o·utra, 
neste momento crucial do conflito. no momento das interfe~ 
rências entre as pessoas e os _grupos, neste momento, eu sou 
pela igualação. 

Como juiz, a minha primeira e fundamental preocupação 
em cada caso era, aberta a sessão, aberta a audiência, tratar 
as partes com absoluta igualdade. Se um fosse rico e o outro 
pobre~ igualá-los; se um fosse ignorante- e o outro inteligente, 
igualá-los; se um fosse psicologicamente saudável e outro psiM 
cologicamente frágil. igualá-los. Eu vibrava com essa função 
.mª'ravilhosa~ que é a função de igualar as partes que interferem 
um na vida do outro. 

Na interferência ·- igualdade ~ prestem bem atenção 
-em todos os outros lugares do mundo, no poema. na música, 
no gesto~ na dança, na Hteratllra. no amor~ na vida enquanto 
exercício da graça de estar no mundo, entre os outros e·-as 
coisas, viva a djferença! Mas, na hora da interferência e do 
conflito, seja obrigatória a igualação. · 

O SR. PRESID!l;NJ'E (Rachid Saldanba Derzi) (Faz soar 
a eampainh_aJ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL O tema é realmente -
profundo para me limitar a esse tempo e peço a V. Ex• que 
me conceda mais alguns minutos. 

Eu vou apreciar a mesma questão do ponto de vista jurí
dico. 

O SR. PRESIDENJ'E (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex• 
dispõe de alguns minutos para terminar a sua oração, porque~ 
regimentalmente, já expirou há 15 minutos o tempo de V. 
Ex• 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Infelizmente. eu não 
tive a íntelígênciada síntese. Mas, de qualquer forma. é preciso 
chamar a atenção deste Senado para o segundo aspecto da 
questão. o jurídico. Este projeto é inconstitucional. com a 
devida vl!:nla do Senador Jo~aphat Marinho, com o qual líve 
oportunidade de debater na UnB. 
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Na defesa do projeto, o Senador Josaphat Marinho afir· 
mou que estt: é_ um projeto cuja substância é_ a liberdade 
de imprensa. Data venia. discordo! Senador Jo_saphat Mari
nho, este é um projeto penal, a sua ohjetividade jurídica, 
isto é, o bem que este projeto quer defender é a honra. Pode 
ser que a idéia de libl!rdade de imprensa entre a galope nessa 
estrutura, mas do ponto de vista jurídico. Senador, este é 
um projeto penal e a sua ·antijuridicidade se relaciona com 
um bem jurídico chamado honra e dignidade. 

Não é o jornalista que está _sendo defendido aqui e se 
está. está erradamente. Se está, é porque o projeto foi malfei· 
to. O que este projeto tem que defender é a honra dos cidadãos 
brasileiros em relação ao exercício da imprensa. 

Tudo que se disser no sentido de que o projeto é a consa~ 
gração da liberdade de imprensa é demagógico, porque se 
ele- tem alguma verdade legislativa, a verdade é es_ta: ele está 
feito para defender a honra do cidadão. 

Neste sentido) temos um principio- eu ia ler, mas· como 
tenho pouco tempo. vou fazer _a síntese -:- na Constituição 
Federal, que é o prindpio da igualdade de todos perante 
:a lei~- Que_r dizer, se isso aí não é demagogia constitucional, 
temos, como princfpio, o conceito reitor da legislação a respei~ 
to. que é obedecer a idéia de que ninguém deve ser tratado 
diferentemente perante a lei, isto é, que a lei não deve dispen~ 
sar tratamentos dífcrenciados. 

Tenho aqui - e, lamentavelmente, não poderei ler, o 
que seria de bom alvitre um voto do Ministro Paulo Bros
sard sobre uma lei relativa ao limite de idade para a realízação 
de concurso público, E o Ministro Paulo Brossard defende 
que a mera razoabilidade ~e este foi o discurso do Senador 
Cid S.abóia de Carvalho, hoje à tarde - justifica a especia~ 
lizaçào. 

Quero deixar claro - e infelizmente não tenho tempo 
para aprofundar esse assunto - que especialização é trata
mento de exceção~ só se especializa excepcionalmente; só se 
especializa quando as razões são base suficiente para _a diferen~ 
dação de tratamento. Então, cada vez que um legí:slador qui
ser especializar rem que aprofundar a questão; ele tem que 
dizer: Este fundamento -o fato de um ser jornalista enquanto 
o outro é caboclo - é base suficiente para tratamento legai 
diferente. Esre dado: um é caboclo~ o outro é jornalísta é 
o fundamento bastante para que a lei trate os. dois dfferen~ 
temente. 

É isso que está por trás desse projeto? Mas neste caso 
estamos driblando conscientemente o princípiO constitucional 
da igualdade objctiva perante a lei. E o voto d~ _P.aulo Bros
sard, que gostaria de ler aqui. para deixar todos bem instruídos 
sobre o assunto, é no sentido de que a lei era razoável ao 
exigir uma certa ldadc, _E partiu de citações maravilhosas~ 
a começar do seu inexcedível Ruí Barbosa-. que não gosto~ 
depois pelo Santiago DantaS,~ que admiro, depois pelo Fran
cisco Campos. -grande jurista. mas reacionário e fascista, Ci~ 
tando esses grandes juristas, o Ministro chegou à conclusão 
de que havia uma certa explicação para tratar diferentemente, 
em razão da idade, àquelas pessoas. 

Mas seu voto foi vencido~ porque a maioria dos juízes 
do Supremo Tribunal Federal percebeu que não se trata de 
poder justificar uma diferença de tratamento legal com uma 
simples razoabilidade. 

Trata~se -e por isso existe o princípio constitucional 
- de pcrmitír um- -tratamento di(ercndado com fundamen~ 
tação séria e profunda+ porque, realmente, as circunstâncias, 
as profissões. as idades são dikrentcs. Não posso regular o 

trabalho do menor da mesma forma que regulamento o traba~ 
lho do maior. Ai, tenho uma razão suficiente, póderosa para 
instalar na legalidade um tratamento diferenciado. 

!\rias só pelo fato de ser jornalista? Só em nome desse 
discurso de que se trata de uma lei da liberdade de imprensa? 
E, no entanto, não é uma lei daJiberdade de imprensa! 

O Sr. Maurício Cor®- V. Ex~ concede~ me um aparte, 
nobreSenador? 

0 SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pois não, Senador. 

O Sr. Maurício Corrêa- V. Ex• fala com uma proprie~ 
dade muito especial, tem um conhecimento espedfico da área 
de Justiça; um conhecimento humanístico inexCedíveL Mas 
gostaria de perguntar a V. EX" nesse momento em· que acom~ 
panho atentamente a linha do seu pensamento: 

O Código Penal é de 1941, e estamos fazendO uma lei 
que vai vigorar daqui para adiante dC: 1992. Eu nãO vejo 
mais condenações por crime de honra cqm privação de liber~ 
dade- já não existe isso. V. Ex~ u_ão ac_redha ao fazer uma 
lei de imprensa em que se reduz a questão dos crimes contra 
a honra relativamente au que prescreve o Código Penal de 
1941, estaríamos regredindo, quando deverfamos fazer uma 
lei atual? É a pergunta que faço a V, Ex' · · 

OSR. JOSÉ PAULO BISOL-A questão brilhantemente 
proposta por V. Ex~, nobre Senador Maurício Corrêa. é muito 
interessante e deve ser esclarecida sob dois ângulos. 

Em primeiro lugar~ na sua colocação, V. Ex• diz que 
ninguém mais é condenado por crimes contra a honra e, em 
seguxtdo lu_gar, V. Ex~ perg_unta se .deixar come:; está n~o sr~ia_ 
um regresso. 

A minha resposta dupla é a seguinte: Há uma confusão 
analítica na ptimeíra observação. Já ouvi diver:)aS vezes este 
argumento de que não se condena mais ninguém por crimes 
contra a honra. O S.uperior Tribunal de Justiça, há um mês, 
declarou prescrita a minha ação contra o Governador Leonel 
Brizola, _ _ , _ ~ , 

E o que acontece_? . .'\contece.que o __ sistema_judicíário 
brasileiro não tem como atender as demandas. Se V. Ex~, 
que é um jurista, quiser fazer. a vold'oiseaut uma pequena 
revisão do que está acontecedo penalmente no Brasil. V. Ex~ 
vai perceber que não existe mais contravenção neste País; 
não existe mais processos por contravenção neste País. Não 
tem nada a ver com a honra; tem a ver com o··sossego público. 
com o tiro na rua, o jogo do bicho e outras coisas. 

Ninguém mais proéessa por ContrãVenção, porque o Po~ 
der Judicíário e sua organização nãO têm rnãís coino atender 
a demanda nos delitos contra a honra. Realmente, não chegam 
à decisão final, não chegam à sentença porque o Judiciário 
não tem condições de atender a demanda, e esta é uma outra 
forma de alienação. Ao invés. de pensarmos numa nova estru
turação do Judiciário, estamos utilizando o fato com um sen
tido inverso do que realmente tem. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L~-' Com muita honra, nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço a V, Ex' Chegando, 
agora, de volta ao- Senado, não pude ainda tomar conheci~ 
mento em profundidade das matéi:ias que estão sendo objeto 
de votação. Estou observando que neste caso, V. Ex't me 
empolga, Eu também não creio que se deva traduzir. num 
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caso, que a honra possa- ser lavada com a pecUnia; que a 
honra possa ser lavada com dinheiro. Em outros casos, a 
honra deve ser lavada com uma ação penal que leve à cadeia 
ocafuníador, o injuriador ou o difamador. E apesar da dificul~ 
da de que realmente exíste e V. Ex• salienta em resposta 
ao aparte do Senador_ Maurício Corréa -em ir até a úftiJTI~ 
conseqüência rio Caso do julgamento das pe-ssoas que são acu
sadas de calúnia, lembro~me que, ainda durante o período 
da nossa Constituinte- vivemos juntos esse per(odo e vários 
que estão aqui - a Deputada Sandra Cavalcanti conseguiu 
ver o resultado de um processo que levou à condenção o 
Depurado Miro Teixeira. E o objetivo era a calúnia; a sanÇão 
foi contra a calúnia. E só não houve algo pior em relaç-ãg. 
ao Deputado Miro .Teixeira, porque S. Ex~ se beneficiOu 
da chamada Lei Fleury. Então, ainda que difícil, é muito 
mais aconselhável, muiro mais respeitável e digno que se tente 
colocar o caluniador atrás da grade~ na prisão que ele. merece, 
do que separar. como V. EX" salienta agora, aquele que não 
tem condição de estar sendo objeto de jornalista, repórter 
ou homem de televisão ou de rádio, que passa a ter apenas 
o direito de responder pecuniariamente pela calúnia que tenha 
cometido. Mais ainda, acredito até que a condenação ent ter~ 
mos financeiros pode ser associada em determinados casos, 
como na Inglaterra. Além da retratação, por exemplo, que 
o jornal pode ser levado, induzido a fazer, há u~~- r~!~ataçã_o 
e um comprometimento de natureza pecuniáriá. MãS separar 
as pessoas - como disse V. Ex", e me empolga ta! raciocínio 
-é contrário ao bom sendo. Apesar de ter o mais profundo 
respeito pelo autor do projeto, que é o Senador Josaphat 
Marinho - também ele um grande cultor de Rui Barº-9~~t~ .. 
não é só o Minístro Pàulo Brossard, tanto que, apanhando 
apressadamente a pauta, verifiquei que o Senador. Josaj)li3i
Marínho cita Rui numa passagem - creio qu~e_ m-eu pensa
mento está perfeítamente defmido depois dessa exortação que 
V. Ex~ faz àquilo que_ deve ser o julgamento_ de sensate;z. 
Tratar as pessoas de maneira diferenciada é absolutamente 
absurdo, do meu ponto de vista, se V, Ex~ me permite acompa~ 
nhar o seu raciocínio. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- \l. Ex•, com o seu.aparte,_ 
enriquece, tal como o fez o_ nobre Senador MauríciO Corrêa. 
o meu pronunciamento~ E pelo menos marc.i a ":stf<i!'C!!evância, 
com a devida vênia da Presidência. Não posso deixar de ser 
elucidado por ínteligéncias consagradamente defioitiyas no 
traçar dos caminhos da minha Pátria. como é. o caso dos 
Senadores Mauríció Corrêa, Jabas. Passarinho e, agora, do 
Senador Mário Covas a quem, com alegria, transfiro o aparte. 

O Sr. Mário Covas- Nobre Senador José Paulo Bisol, 
sempre me questioneí a respeito de um certo ponto. Quem_ 
é o sujeito da expressão -.liberdade de imprensaH? A mim, 
pareceuwme que~ sobretudo na sociedade brasileira, o entendi~ 
memo dessa questão sempre foi deformado. O jornalista en~ 
tende que a liberdade de imprensa é o seu direito pessoaJ 
de dizer aquilo que lhe parece o correto em qualqur,:r circu_rts: 
tância. O dono de jornal tem a certeza - e é o que normal· 
mente acontece-- que a liberdade de iJllp!ensa é um mono
pólio exclusivamente seu. E a mlm, parece-me que o sujeito 
da liberdade de imprensa é o leitor,_~~ <?."cidadão. qberd~de. 
de imprensa é uma garantia, é um direito que deve gozar 
a cidadania. É por isso que censura é algo inaceitável. Ela 
impede o acesso, não ao dono do jornal, ao jornalsita, mas 
ao cidadão, ao conhecimento de determinado assunto. A liber
dade de imprensa sempre me pareceu un1ã prerrog~ftiVã do 

cidadão, do leitor. Em que termos colocamos o projeto'/ Ao 
leitor dizemos: "Se o senhor andar na rua e afguém lhe agredir. 
o senhor pode processá-lo, e disso decorrem determinadas 
penaS. Mas se o senhor. no uso e na prerrogativa de uma 
liberdade constitucionat, for agredido pela imprensa. já não 
pode fazer o mesmo tipo de reparação. Nesse caso~ quel}l 
o agrediu não é passível da peria de cadeia, mas da pecuniária, 
que varia. inClusive, ·em função das possibilidades do agres· 
sor". Sob o meu ponto de vista, há uma contradição em ter· 
mos. Afinal, o sujeito. o agente daquele direito é alguém 
para quem a lei deveria ser feita, alguém para quem, ao invés 
de alargar, comprime. estreita, dificulta. Ela diz que. nos 
ca2_os em que isso Y~!o desta origem, aquilo que em outras 
âncias é um crime passível de cadeia, nesse caso. não é. Não 

_sei, Sr. Seriãóor; se do ponto de vista jurÍdico corlceítuatmente, 
está correto. A essência política e a essência do conceito de 
liberdade, a garantia da liberdade à imprensa são algo que 
pertence nftida, clara e prioritariamente àq-uete que tem o -
direito à informação. É um complemento natural da liberdade 
à imprensa o gozo do díreito à infofritação. E se, ao ter esse 
direito. sou penalizado pelo fato de que, ao fornecer essa 
informação, se alguém o fizer de forma inJUrioSa, não posso 
penalizá· lo na dimensão em que eu o faria em outra drcuns
tância ao invés de a lei proteger o uso do díreto, está fazendo 
o inverso, limíntando a prerrogativa de quem é dono do di
reito.-

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- É extraordinariamente 
inteligente e perfeitamente júrfdico o racíocínio de V. Ex~ 
Isso é característica pela razão de ser. A liberdade é o valor, 

-mas ··sê livre para que eu possa sê-lo"! É uma questão hege~ 
liana. Queremos que o jornalista seja livre para que possa-mos 
ser livres, porque não há nada que escravize tanto, diria Hegel, 
quanto um escravo que escraviza o seu senhor. A id~ia de 
que a liberdade do jornalista vale tanto -como valor intrín
seco-,- eu me referi antes - quanto a liberdade de quaiquer 
outro cidadão, Senador ou caboclo, é importante, é definitiva 
nessa questão, mesmo porque o legislador não pode ter dois 
pesos e duas medidas. 

~o Código Penal, o delito. uma vez tipiúcado, é tratado 
como delito mais grave, se a lesão que ele produz é maior 
do que normalmente aquele tipo de delito produz. A iesivi
dade ao bem jurídico é a medida da especialização. O Código 
Penal diz que o caluniador. o injuriadOr e o d,ifarnador- ql!-e 
utilizarem meios mais eficientes-do que a simples conversação, 
que utilizarem, por exemplo, a Carta Circular, esses delin

-qitéfltes serão punidos mais gravemente. 
_O:n:t~ veja'o que esse projeto está f.izendo. É impossível 

lesionar mais gravemente a honra alheia do que fazendo·o 
por meios de comunicação de massa. Isso significa que a máxi
ma eficiência lesiva de um delito contra a honra encontra-se 
justamente na utilização dos meios de comunicação de massa. 
Logo 1 dentro da sistemática e da coerépda do nosso Direito 
Penal, esse delito tem que ser punido mais gravemente. 

Com esse projeto. estamos produzindo, dentro do sistema 
penal brasileiro, uma contradição insuperável. 

Preciso responder ao segundo ponto do aparte do Senador 
Maurício Corrêa sobre se isso não importaria -um regrCSso. 

A idéia é a seguiniet simplificando! se o Direito Pe~ai 
·é uma' instituição falida, se ele sobrevive porque as sociedades 
modernas não encontraram alternativa que o substitua, então, 
pelo menos, vamos seguir a tendência dessa instituição que 
é atenuadora. salvo para Amaral Netto. 
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Nesse caso, adotando esta tendéncia generosa do legisla
dor penalista. eliminamos a pena de privação de liberdade 
e deixamos só a pena pecuniária. Isso, no aparte do Senador 
Mauricio Corrêa, significa progresso. E eu concordo com isso. 
Só que não concordo em fazer progresso em cima do homem 
comum, ao preço dele, ao~preço da dor? do sofrimento e 
da liberdade dos homens simples. 

Se querem fazer o progresso do Direito Penal e passar 
da privação da Iiberdade para a pena pecuniárfa, rrlü:ith bem, 
façá-mo-Jo. Mas para todos e em igualdade de condições, 

Todo esse capítulo deveria ser inserido no Código Penal 
para valer para o jornalista, para o Senador e para o caboclo. 

É nesse sentido que digo: progresso? sim. E esta frase 
vale, também, para os economistas. Ela se relaciona com 
o problema da economia e da distinção entre· crescimento 
e desenvolvimento económico. 

Crescimento económico, durante um certo período da 
ciência económica~ era considerado o desenvolvímento índife~ 
renciado. Quer dizer, os ricos progrediam; os pobres ficavam 
mais pobres. mas o País, corno um todo, crescia com o enrique
cimento dos ricos. A isso os economistás chamaram de cre-sci~ 
mento económico, enquanto o desenvolvimento económico 
supunha um crescimento económico com a democratização 
dos resultados. Aqui é a mesma coisa, Querem· pfogredir 
penalmente, pois vamos progredir! Mas não ao costo do san~ 
gue. suor e liberdade dos pobres, dos marginais, dos desva~ 
lidos, dos descamisados, em favor de privilégios que acabam? 
como todos os privilégios, sendo concessó-es inomináveis-. 

Infelizmente, eu teria ainda uma sérfé de argumentos. 
mas vou ceder à fatalidade do tempo. Pediria a V. Ex{' entre~ 
tanto. que me permitisse conceder um aparte ao nobre Sena
dor Gerson Camata, que, há algum tempo, me solicitoU. 

O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda)- A Presidência 
solicitaria 'ao ilustre orador, que já usou praticamente o dobro 
do tempo permitido pelo Regimento, e não peta Mesa1 que, 
após o aparte do nobre Senador Gerson Cama ta, encerrasse_ 
o seu pronunciamento. --

0 SR. JOSÉ PAULO BlSOL I;:ncerro, Sr. Presidente. 
O Sr, Gerson Camata Senador José Paulo Bisol, primeiro, 

quero cumprimentar V. E~. não pelo discurso ou pela expost~ 
ção, mas pela aula que deu à Casa, na tarde de hoje, s-obre 
essa matéria. Além da cultura e tradição jurídica, V. Ex•, 
relator, se dedicou durante semanas, à reflexão e ao aperfei· 
çoamento do que pesquisou. Mas, dentro de tudo o que V. 
Ex• salientou~ da comparação que fez dos iguais tratados desi~ 
gualmente ou dos desiguais tratados desigual e desequilibra
damentet que é o desigual sendo tratado mais desigualmente 
do que aquele que se torna mais igual, há um outro fator 
em que nós, no Congresso Nacional, devemos pensar ao fazer 
as leis. Temos o hábito de fazer leis para Brasília, Rio e 
São Paulo. A imprensa dessas grandes capitais - e talvez 
de Belo Horizonte é constituída de jornalistas que fizeram 
cursos em grandes faculdades brasileiras, foram ao exterior, 
tiveram convívio com jornalistas es-trangeiros lá e com aqueles 
que vêm ao Brasil; é a nata do jornalismo~ com uma cultura 
elevadíssima. Mas temos que pensar no interior do Brasil, 
onde a maioria das estações de rádiO e televi_são~ essas da 
mídia eletrõníca que deviam ter um tratamento diferenciado 
diante do compromsiso com a comunidade. que exploram 
um canal que ê do povo brasileiro inteiro, são dadas aos 
coronéis, aos grandes politicas- e a crítica está sendo feita 
com Justiça sobre isso, E ai de quem não reze pela cartilha 

desses que dominam os meios de comunicação e. pór influên~ 
cta, também a justiça! Ao fazer a Jeit temos que pensar no 
Brasil inteiro ç não apen·as nesse circuitO civilizado brasileiro~ 
que se diferencia tanto do resto do Brasil. V. Ex• aborda 
tratamento desigual, Estamos tratando de maneira desigual 

os centros civilizados do Brasil do resto do País. Cumprimento 
V. Ex• pela magnífica aula, que. espero, faça com que reflita
mos. Quem lhe diz isso é um jornalista, ex'"'()iretor da Fenaj, 
que acredita que V. Ex" colocou magistralmente essa questão. 
Há de se defender, primeiro, o bem que se chama honra 
e depois. que a nossa liberdade seja o penhor da liberdade 
de _rodos os brasileiros. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço o extraor~ 
dinário e lúCido aparte de V. Ex~, que incorporo ao meu 
discurso para que este se torne razóavelmente brilhante. 

Vou encerrar~ conforme prometi ao Sr, Presidente.lern~ 
brando, com um pouco de humor. um detalhe curioso para 
nós: li, cm algum lugar. um pronuo\.~amento de urn velho 
politico americano, no tempo em que eles construíam a demo
crada deles -_talvez Thomas Jefferson. não tenho certeza 
-, que dizia: 

''Metade da política é construção da imagem e 
a outra metade é a arte_ de fazer o povo acreditar em 
imagens.~· 

Esse é um bom alerta, senhores políticos, que estão tra
tando desse projeto de leí priVHegiador para que se lembre 
de que realmente não há como escapar disso: ou o politico 
faz uma imagerri __:e, para tanto, ele precisa um pouco dos 
meios de comunicação de massa ou passa o resto da vida 
correndo atrás da imagem sem se eleger. 

Mas o curioso é que isso também vale para os jornalistas, 
radialistas e apresentadores de televisão. E quem está falando 
aqui, além de ter s-ído jujz, trabalhou oito anos: em rádio, 
jornal e televisão. Tenho curso de jornalismo. Para esses tarn~ 
bém, metade: de sua atividade é construção de imagem e .a 
outra metad~~ a arte de fazer o povo acreditar nela. 

Então. é melhor que tenhamos consciência dessas coisas 
para saber que, acima da construção das nossas imagens. é 
preciso construir uma nacionalidade. Não existe a nacionaM 
lídade brasileira. pois uma nacion·alidade existe quando unifor~ 
mizada em uma consciência social e em uma cultura que repre· 
sente conhecimento de si mesmo. Consciência rião- é m·ars 
nada do que isto: o modo pelo qual nos. relacionamos com 
a realidade. 

Não podemos nos relacio~ar comm essa real~&de brasi·~ 
leira sem saber que um dos maiores problemas nacionais é 
o da inexístência da democracia na distribuição dos meios 

. de comunicação de massa. Esta é a lei que devemos fazer, 
esta é a lei que o dever ético e jurídico nos manda fazer: 
a lei da democratização dos meios de comunicação de massa; 
lei à imagem e semelhança da legislação existenté nos países 
mais civlHiadoS~- ooino Estados Unidos. Itália e ou~ros. 

Durante o uso da palavra pelo Sr. José Paulo Biso/, 
o Sr. Mauro Bene_vides, Presidente~ deixa a cadeira da 
presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha 
Derzi, Jr Secretário .. 

Durante o uso da palavra pelo Sr. José Paulo Biso!, 
o Sr. Rachid Saldanha Der;;i, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mareio 
Lacerda. 2? Secretário. 
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O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente. peço a palavra 
pan discutir. 

O SR: ProtSIDENTE (Mareio Lacerda) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL ..::_·BA. Para.discu
tir.) Relevem~me os nobres Senadores. Retorno à tribuna 
pela segunda vez, nesta tarde. Devo, porém, fazé-Jo diante 
da acusação ao projeto regulador da liberdade de imprensa, 
de opinião e de informaçãô', feita pelo nobrê: e eminente Sena
dor José Paulo Biso!. 

Entre suas grandes lições, o Padre Antônio Vieira, nos 
legou esta: , 

"É tão natural o responder que até os penhascos 
duros respondem e para as vozes têm eco. Pelo contrá~ 
rio, é tJO 'graVe ViOietiCía o, não respOnder, que aos 
que nasceram mudos a natureza fez também surdos, 
porque se ouvissem! e não pudessem falar+ rebentari3m 
de dor. 

É o caso, nesta tarde. Seria insuportável silenciar diante 
da oração que a~ba de ser proferida. O nobre Senador. em 
realidade, não fez uma análise do projeto7 dissertou filosofica
mente sobre aspectos de sua preferência. Não se deteve no 
projeto, como ele mesmo~ aliás, assinalou, preferiu O discurso 
poético e lírico. Foi o que, em realidade, fez, porque o projeto 
é coisa diversa do que foi discutido. 

Em primeiro lugar. e para bem disciplinar a apreciação 
da matéria, convém assinalar que este é um projeto, di-lo 
sua emenda, que dispõe sobre a liberdade de imprensa, de 
opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos 
meios de comunicação e dá outras providências. 

Logo, corretamente, o projeto· é uma lei de imprensa; 
não será a concepção filosófica do nobre Senador que mudará 
a natureza das coisas. 

Pode S. Er desejar fazer uma lei de democratização 
dos meios de comunícação social. É coisa diversa! 

A Lei de Imprensa .. assim chamada genericamente como 
esta, disciplina a liberdade de imprensa. de opinião e de infor~ 
mação. Mas, ao· mesmo tempo. para que a liberdade não 
se exceda ou o excesso no exercício da liberdade não fique 
impune, a lei prevê a responsabilida~e dos meios de comuni~ 
cação e dá outras providências. -

Começo assim por fazer a defesa do projeto sem nenhuma 
paixão. Esse projeto não é de minha autoria, mas de autoria 
da Associação Nacional de Jornais. E assím declarei na justifi~ 
cação com que o apresentei. O projeto. porém, rigoroSamen
te~ atende aos objetivos da Constituição. Destina-se a disci
plinar a liberdade dos meios de comunicação a partir da im~ 
prensa. 

O Sr. José Fogaça- Permite-me V.Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT.MARl!ílHO- Poís não, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. José Fogaça - Trata-se apenas de um pequeno 
reparo. V. Ex~ declara que o projeto tem origem numa pro
posta da Associação ;.lacional de Jornais. Mas quero registrar 
que dois grandes jornaís. o Jornal do Brasil e O Estado de 
S. Paulo, em seus editoriais, se manifestaram contra a existên~ 
cia de uma lei de imprensa. seja ela qual fOr. 

De modo que, no seio da própria imprensa brasileira, 
não há unanimidade quanto a essa matéria. Apenas tento 
dizer que esse não é um projeto dos jornais brasileiros. No 

meu entendimento .. é um projeto da cidadania brasileira. E 
vou prová-lo em pronunciamento que farei aínda hoje -
se me derem atenção os Srs. Senadores- tentando liquidar. 
a pauladas de raciocínio lógico, todos os argumentos que aqui 
se levantaram contra ele. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Atende a lei, dizia. 
ao objetivo. da Constituição. Visa o projeto a disciplinar a 
liberdade dos meios de comunicação e a traçar-lhe a responsa
bilidade decorrente de seu exercício. 

Essa lei, formalmente, é semelhante a todas as leis de 
impre·nsa que já se elaboraram no País. Contém a garantia 
da liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, define os crimes 
decorrentes de seu exercício. Onde está~ então, a anomalia? 
Onde está o exagero? Como dizer·se que não é uma lei de 
imprensa; e sim uma lei pena)~ como afirmou o nobre Senador. 
Sendo uma lei de imprensa, ou seja? sendo uma lei de garantia 
da liberdade de imprensa~ é necessariamente também uma 
lei penal como garantia do cidadão, de sua personalidade. 

Toda lei de imprensa tem este duplo aspecto. Condenável 
seria se não o tivesse. Ai seria uma lei de privilégio a lei 
que garantiria apenas a liberdade de imprensa e não assegu~ 
raria a privacidade do cidadão ou a preservação de sua honra. 
No_ cas_o, não. Como as leis anteriores, variando apenas de 
compreensão quanto a aspectos_ novos~ esta lei é rigorosa
mente uma lei de imprensa. Se se quer fazer uma lei de demo
cratização dos meios de comunicação social. que se faça. Mas 
é outra lei; tem outro co_nteúdo, outra direção e outra finaH~ 
dade. É preciso que. não se confundam as coísas, não é possí~ 
vel que no Senado~ a confusão filosófica se transforme em 
processo de legislar. O de que se cuida aqui é de fazer uma 
lei de imprensa e não de formular concepções filosóficas_ na 
lei, abstrações incompatíveis com a realidade social e política. 
Não nos cabe criar coJ;tcepçôes_ para incluir na lei; traduzimos 
as necessidades sociais em regras jurídicas. Essa é a finalidade 
da lei; esse é o comportamento do legislador. 

Concepções como as que foram enuncíadas pelo eminente 
Senador são belas num congresso de filósofos. Aqui não! Esta 
é uma reunião de legisladores, juristas e homens experimen~ 
tadOs, que devem cufdar de fazer uma lei objetíva, clara, 
concisa~ uma lei definidora da realidade constitucional e da 
realidaQe sociaf, compatibilizando-as. :É o que o projeto busca 
fazer. Não há nada por detrás dele. Tive o-cuidado de diScutir 
a matéria com os dirigentes da Associação Nacional de Jornais; 
e a prova de que não há nenhum pensamento oculto em torno 
disso é que, derredor do projeto, há divergência na própria 
imprensa, como aírida há pouco~ em aparte, assinalou o nobre 
Senador José Fogaça, E o projeto é suficientemente 'Claro· 
para ser examinado1 discutido e corrigido._ Eu mesmo. ao 
apresentá~lo, declarei que o fazia para submetê~ lo ao exame 
do Congresso Nacional, reservando~ me para emendas no cu r~ 
so de sua tramitação. e as apresentei. 

O Sr. Jarbas Possarinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex• com pra-
zer. 

O Sr. Jarbas Passarinho Eu, há momentos. quando 
aparteava o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul~ José 
Paulo Biso!, disse do grande apreço e admiração que tenho 
pelo autor do projeto, que é o Senador Jos.aphat Marinho. 
E vejo que V .. Ex~ íiriclou a discussão declarando não ser 
o aUror. Eu me louvei na Ordem do Dia, porque lâ se diz: 
"Disçussto em· turno único do projeto de lei do Senado, de 



34Q2 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO -CONGRESSO NACIONAL (Seção !1) Maíode 1992 

autoria do Senador Josaphat Marinho". Eu não co1_1hecia os 
precedentes. Mas a minha única divergêncJa até aqui não 
envolveria. em nenhuma hi{?ótese- e seria a rn~nor homena
gem que eu faria à vinude de V. Ex•- admitir que houvesse 
alguma coisa por trás do seu pensamento. Tire por obséquio 
de mim esse tipo de agressão que eu não faria. Mas mante
nho-me dentro do ponto de vista que o Senador José Paulo 
Bisol levantou ainda há pouco, até porque, ilustre mestre 
do Direito comO é S. EX'~ naturalmente bem conhece também 
a lei fundamental. Antes da reunificação das Alemanhas havia 
a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Pois 
bem, os crimes contra: a honra não era isentos, por parte 
de quem os praticava, da resp<msahíiização penal dentro do 
próprio Congresso, dentro da própria orgtnrllação de Legis
lativo da Alemanha Federal. Baseei~me muito nisso, Senador 
Josaphat Marinho, porque também acre~ito, Ainda há pouco, 
o Senador Esperidião Amín contava-me um caso específico 
ocorrido c<?ID ~ele. Acredito que a calúnia pode produzir um 
efeíto tal que não será com a mera punição de natureza pecu
niária que se limpará uma irltagem atingida. E a velha história 
de Confúncio~ que, uma vez caluniado~ fol procontdo pelo 
caluniador que se dispunha a reparar a calúnia. Ele disse: 
"Suba ao morro, rasg:üc este papel em centenas de pedaços, 
jogue~os _para o ar e depois. recolha-os todos; aí perdoa.r
lheMei", E evidente que não se recolhe os pedaços de papeL 
É desagradabilíssimÔ tratar-se de-um caso pessoal, Senador. 
mas V. Ex~. pela amizade que lhe tenho- e, naturalmente, 
orgulho~ me por ela ser recíproca- vai-me permitir que tàlte 
do meu próprio caso. No episódio da reforma ministerial. 
um grande jornal do País, a Folha d_e S. Paulo, publicou foto
grafiaS coloridas das pessoas que estariam saindo do Governo. 
E a mim e ao General Homem de Carvalho coube a mesma 
legenda; por suspcito·s de omissão no caso Magri. Pois agora 
a Folha de S. Paulo, com a quál tenho muito bom relaciona· 
menta inclusive. publica uma carta minha, que enviei em cará· 
ter pessoal do que havia acontecido. Mas fiqy:ei esperâ.ndo, 
primeiro, o resultado da CP!; depois, o da Polícia Federal. 
E disse que jamaís ganharia· a primeira página de novo. Embo-
ra aFolha de S. Paulo tenha comigo se equivocado uma ve~, 
atribuindo a mim uma pergunt;) l!Q momento em que me 
visitava o Více-Presidentc da República) pergunta que fOra 
feita por uma jornalista, quando provei isso, a Folha publicou 
corretamente, eticamente. na prímeira~págiri:ft"ãffibém: "'Erra~ 
mos•', Mas eu não lograria obter, nobre Senador Josaphat 
Marinho, o "erramos"' na hora de dizer que: Offil'SSão nenhuma 
eu pratiquei. Então isto me preocupa na medida exatamente 
em que aí o ponto de vista do Senador Biso! me atingiu em 
cheio c coro ele concordei. Não posso entender que uma pes~ 
soa ·que dispõe) por exemplo, de um instrumento poderoso~ 
como é qualquer instrumento de comunicação de massa. possa 
utHizar~se dele para caluniar impunemente; Nessas circuns
tâncias. o ponto de vista que me Sensibiliza mais é o contrárío. 
Se lá uma pessoa que não dispõe de instrumentos que alcancem 
a população inteira e calunia. essa falta é menos grave do 
que aquela da pessoa que dispõe de um instrumento total 
na sua mão e calunia. Aí concordo com a posição do Senador 
BísoL Longe de ter um desapreço por Rui Barbosa, ao contrá
rio. eu me rendo também ao tributo dessa homenagem àquele 
grande e extraordinário brasileiro, e entendo que essa coloca~ 
ção da desigualdade e da igualdade_ m~rece um?. reflexão de 
natureza filosófica. Concordo plenamente com V. Ex• que 
uma coisa é fazer isso, e a outra. é fazer a lei. Mas sempre 
me a~adou, Senador Josaphat, e ainda ao tempo do Presi-

ra uma o_pinão apenas: mas naquela época eu disse: HSenhor 
Presidente, em vez de censura, façamos a lei inglesa, onde, 
em primeiro lugar. os: repórteres assinam as matérias; as pes-
soas são responsáveis, têm o direito claro Q~ dizer ·~foi omisso, 
foi prevaricador, foi ladrão)!. mas se não provarem, há o 
reverso da medalha·~. E aqui eu trouxe e entreguei em mãos 
do Presidente desta Casa, o Senador Mauro Benevides, um 
projeto de lei que depois foi reforçado num substitutivo apre~ 
sentado pelo Senador Pedro Simon~ em que nós admitíamos 
que a pessoa que foi de-nunciada~ se justamente denunciada, 
deve ser punida; mas se a denúncia for, ao contrário, calunio
sa, deve haver uma conseqüênda· de puniçãv também para 
não permitir a delação pela simples delação. sem nenhuma 
conseqüência. Então, a pergunta que faço a V. EX', para 
que possa orientar o meu voto em seguida, é essa: acha V. 
Ex~ realmente justo que_ se exima o, jornalista, o repórter, 
ou quem seja, desde que ele disponha de instrumento de 
comunicação de massa, de pagar com a punição da privação 
da liberdade também, mas que se faça com que~ qualquer 
uma das pessoas normais deste País, e comuns~ que -ataquem 
uma pessoa~ co·mo V. Exa ou a mim, tenham que pagar também 
com a privação da liberdade?. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador, V. 
Ex" não precisaria dar nenhuma explicação a respeito do alcan~ 
ce de sua intervenção. Seria perfeitamente dispensávet já 
que não houve nenhum equívoco de sua parte. Cumpre, po
rém~ assinalar, primeiro, que o projeto não cuida da impuni
dade de jornalista. nem de empresa jornalística. Estabelece 
a punição; prevê a penalidade; disciplina. O projeto apenas 
es.tá variando de concepção. Ao invés da pena privativa de 
liberdade, das íeis anteriores. o projeto está sugerindo a pena 
pecuniária ou a pena de prestação de serviço à comunidade. 
Pode~se divergir sobre a variação, mas é preciso qúese saliente 
que a moderna tendência do Direito Penai consiste na supres~ 
são da pena privativa da liberdade. porque a experiência tem 
demonstrado que e1a não concorre para a reeducação do delín~ 
qüente. 

Além disso. no particular da Lei de Imprensa, cabe assína
rar que é antes uma lei de garantia da liberdade de expressão 
do pensamento e de crítica •. e só secundariamente uma lei 
de puníção. Em todo o mundo civilizado -não apenas no 
Brasil -onde se faz Lei de Imprensa num regime democrã~ 
tico~ é para garantir a liberdade de enunciação do pensamento 
e de crítlcã; Essa lei não é feita para as contingências· de 
um dia. É elaborada. sobretudo. para as graves horas por 
que passa a política dê todos os povos; em que governo~ 
atrabi!iáríos tentam impedir a liberdade de apreciação e de 
crítica. E nos não devemos esquecer que precisamos fazer 
a lei com esse objetívo, lá temos passado por momentos graves 
de supressão das liberdades, quando então apelamos para 
a imprensa e para a justiça. De maneira que não serão as 
anomaHas momentâneas, os fatos ocasionais, condenáveis, 
sem dúvida, que deverão modificar a concepçâo da Lei de 
Imprensa. Ela há de ser vista sempre como uma lei de proteçáo 
da liberdade de enunciação do pensamento f de crítica, Para 
que esta garantia não seja abusivat não seja eXcessiva, previ~ 
ne~se com a responsabilidade penal do jornalista ou da empre
sa jornalística. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador, V. Ex> pú
mite uma proposição ã Mesa? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Pois não, nobre Sena
dor. 
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O Sr. Jaibas!'aSsaríiíbó (PDS- PA)- Sr. Presidente, 
como não estamos em votação, não seria o caso de se prorrogar 
a sessão, para que o Senador possa terminar o seu pronun
ciamento? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, a Presidência ía pedir a aquíescênda 
do orador1 Senador Josaphat Marinho. para perguntar ao Ple
nário se pode prorrogar a sessão por mafs"15 minutos. 

A Presidência consulta se o Plenário concordou com pror-
rogação da sessão por 15 minutos. (Pausa.) 

Fica prorrogada a sessão. 

O Sr. José Fogaçá- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Concedo o aparte ao 
nobre Senador José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - Quero apenas, e da maneira mais 
rápida e concisa que me permita a minha precá_!'i~_ cap~c!~ade 
de argumentação -já que aqui se falou em oonçeit-os filosó
ficos- fazer essa colocação. Como debatedor dessa q_~e~~.~o~ 
tenho percorrido o Brasil inteiro com o Sindicato _de Jorna
listas, indo às universidades ouvindo, em vários lugares. a 
repetição dessa frase de efeito que, embora profundament~ 
equivocada nos seus fundamentos, realmente produz um senti
mento moral a respeito da nova Lei de Imprensa. Essa frase~ 
que é profundamente equivocada, foi repetida aqui. -hoje, 
pelo Senador Jarbas Passarinho, a de que o dinheiro não 
lava a honra. Essa frase parte da pressuposição que a pena 
- qualquer que seja ela, inclusive a pe~a de prisão, ou_ de_ 
morte, etn alguns países, teri~ o objetivo de lavar· a honra 
do ofendido, da família de quem morieu ou de quem foi 
lesado. É um conceito profundamente equivocado. Nenhuma 
pena serve para lavar a honra, A pena não_ é_ resl?O~ta de 
um cidadão Contra o outro porque senão tena o se·nhdo da 
vendita, da vingança, da maldade reciproca. No caso dos cri· 
mes contra a honra. ·só o que lava a honra e mais nada; 
é a verdade. RepitO, só a verdade J~va a honr~ e nenhu.ma 
outra pena. O sentido da pena é reparador do ponto de viSta 
social, e reeducador do ponto de vista m.oraL _ 

Quando alguém vai para a cadeia ou paga uma .alta multa 
ou indenização;isso serve para reeducá~lo, recondicioná~l~ 
socialmente, mas jamais para cobrir a honr~ d~ .9uem fot 
atingido. Repito e insisto - e isso· está no livro ~·vigiãr e 
PunirH, de Michel Foucault. publicado há mais de _quatro 
anos no Brasil -, nenhuma pena serve para lava:r a honra; 
isso -é preconceito. Só a verdade lava a honra ~e quem quer 
que seja. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sem dúvida alguma, 
é a lição generalizada. A pena visa a re~ucar o criminoso. 
Por isso mesmo se varia de pena, quando determinadas san~ 
s;ões não .exprimem na prática ·a realidade prevista na do~ttrin~a. 
E o que está ocorrendo com o problema da pena de pnvaçao 
da liberdade. Além djsso, há singularidade com relação aos 
crimes de imprensa. Em verdade, dificilmente ocorre a p~ni.
ção e o respectivo cumprimento. no Brasil. da pena de pnva
ção de liberdade. 

O Sr. Epitá<ioCafeteira- Permite-me V. EX' um aparte? 
O SR. JOSAPliATMARINHO - Pois não! - - ..... 

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador, concordo 
com muitos dos conceitos do Senador José Fogaç_~, autor do 
sUbstitutivo: Esta Casa. todavia, é formada pela representação 
dos ~stados. Aqui, não estamos com a representação do povo 

e~ sim, dos estados. Casa estado tem a sua peculiaridade. 
A imprensa do Rio de Janeiro não é a imprensa do Acre, 
assim como a do Rio Grande do Sul não é a do Maranhão. 
Eiitão-~ temos a obrigação de nos colocar aqui e:m função 
até da imprensa nos nossos estados, Ouvi, com a maior atenção 
argumentos dos Senadores José Paulo Bis~l, Jarbas Passa
rinho, Mário Covas e ouço os de V. EX' Dtante de pe~soas 
com tal saber juódico. ooloco-me até como leigo ~ fico a 
me- perguntar sobre as profissões e aS penalidades que podem 
haver para os erros desses profissionais. Se um motorista pega 
o- seu -veículo e de forma imprudente atrope)a e mata, ete 
pe-rde a sua carteira, ela é suspensa; se um médiCo erra na 
hora da operação, ele pode ter, também, o -seu diploma cassa~ 
do· se o engenheiro cometer erro de cálculo, e o prédio cair 
e ~atar alguém, ele também pode perder o sen .;liploma. 
Pergunto-me se essa profissão de jornalista é de tal ordem 
acima do bem e do mal que pode ofender a honra? E a única 
punição é uma parte em dinheíro que tem que ser compatível 
com o ganho do jornalista, quando se pensa na sobrevivência 
da sua família. Não se pensou~ porém, na família da pessoa 
atrngida em sua honra. no problema com a mulher, com a 
sua filha. Pensa~se mais naquele que deu a notícia. Quero 
dizer a V, Ex~ que poderia até votar essa lei. se dela não . 
se beneficiassem a einpresa, os responsáveis peJos órgãos de 
imprensa. Na minha região, o jornalista quando comete esse 
tipo de crime, ele o faz por ordem do dono da empresa, 
garantido pela empresa e pelo dono do órgão para que e~ses 
banquem a multa que puder acontecer, Isso do ponto de vtsta 
do meu estado onde os órgãos de imprensa não estão para 
informar e, sim. para formar a opinião pública. E, da m~neira 
,geral, mais de 90% desses órgãos existem pira foi"m.ar opínião 
no campo da política, São órgãos de imprensa pertencentes 
a políticos. Embora se diga que o Senador não pode ter a 
direção de wna televisão, eles a têm como acion!stas, têm 
com outra diretoria. Nós todos estamos~ nesta hora em que 
vamos aprovar uma lei que não pune a imprensa, que não 
pune a empresa e que: náo pune o dono da empresa~ reahnem~, 
nos entregando a toda sorte de problemas que possam V1t 

a acontecer. Quero-dizer a V. Ex+ que acho esse assunto 
tão polêmico que, seja qual for o resultado, vou pedir verifi
cação de votação. Mas~ divergindo desse projeto:, jamais posso 
divergir dos conceitos jurídicos de V. Ex' 

Ex~ 
O SR. JOSAPHATMAlílNHO _;_ Muito obrí,!lado a V. 

Permito-me assinalar que se o Congresso entender que 
além das penas previstas cabe alguma outra a ser aplica~a 
ao_ jornalista como, por exemplo, a suspensão do exercic10 
da profissão, o problema é de emenda ao projeto, ou· seja, 
de dimensão das sanções previstas. Não há nenhuma incompa~ 
tibilidade. Eu não faria, mas não considero ilegítimo que ou~ 
tros: o 'taçam. . _ , 

,Quãnto às diferenciaçOes existentes no País, a lei não 
poderá aoompanháAJas todas. :Xão há lei por mais perfeita 
que seja - é a observação universal - que possa atentar 
em todas as particularidades que ocl?rre_m no ~urso das rela~ 
çOes-Jiumanas. Por isSO mesmo~ a lei tem que ser. tanto quanto 
possível~ de caráter flexível para que~ na s.ua aplicação, o 
juiz faça as distinções necessárias,- possa ~tenuar ou possa 
agravar: a penalidade. E esse projeto está elaborado de forma 
que permite essa flexibilidade de orientação. 

Certo é que o· piojeto não encerra nenhum pensamento 
ou espírito da alienação, ·como aqui foi dito, ao contrário, 
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resguarda a liberdade de imprensa e protege o cidadão, fixa 
a responsabilidade do_s jornalistas ou da empresa; aprimorou 
o direito de resposta. garantiu a prova da verdade contra 
o Presídepte da .República e outras altas autoridades, Logo, 
é um projeto de integração da ordem jurídica l:;rasileira ~• 
não de alienação dela. 

Por outro lado, se é possível legítima divergência, não 
há como considerar uma anomaHa a diferenciação entre a 
lei penal comum e a lei de imprensa quanto à natureza das 
sanções. 

O Código Penal. por sua natureza. é tipiciililente uma
lei punitiva. Foí feito para proteger a sociedade eontra o delín
qüente. A Lei de Imprensa é de natureza diversa: visa a garan
tir a liberdade de pensamento e crítica, e só em caráter suple~ 
mentar ou secundário se destina a punir. Essa é a noção gene
ralizada, onde quer que se estabeleça a garantia da liberdade 
de pensamento e de crítica. _ _ __ _ 

Para que o jornalista não abutie, para que a imprensa 
não extralimite o seu direito de apreciação e crítica, o projeto,· 
como qualquer lei de imprensa, estabelece a sanção. Aqui, 
previu-se a pena pecuniária oU: de prestação de serviços à 
comunidade. 

Não apenas pela natureza especial da lei, como porque 
a experiência de díferentes povos vem demonstrando que a 
pena de privação da liberdade não concorre, em realidade, 
para a correção do criminoso; aq cqntrário, afasta-o da socie
dade~ isola-o e até agrava as anomalias ou irregularidades 
do seu comportamento. 

Mas o que o Direito Penal quer não é eliminar o cidadão, 
é corrigi-lo; é reeducá-lo. Conseqüentemente, ria medida em 
que outras fonnas de punição sejam admis-síveis. como as 
que estão no projeto, devem ser consideradas, 

Há poucos dias, um penalista emimente, o Ministro Evan
dro Linse Silva, publico.u artigo em que assinalou esse fenóme~ 
no. Criticando a idéia absurda de privatização das prisões, 
fixou que, recentemente, um congresso internacional de juris
tas condenou a pena de privação da Hherdade em princípio* 
in ge:nere, exatamente porque ela não vem cumprindo sua 
finalidade de correção do proce-dimento do delinqüente. 

Haverá alguma ínoonstitucion'alidade no tratamento pre
visto no projeto, por que a Constituição diz que todos são 
iguais perante a lei'? Não, Senhores Senadores, as situações 
são diferentes, Ali, no processo penal comum e aqui, no pro
cesso penal especial, as situações são diversas. Ali, no Código 
Penal~ visa~se a condenar o criminoso;· aqui~ na lei de ímpren~ 
sa, o que se busca é garantir a liberdade de pensamento e 
de crítica. Como essa liberdade de pensamento e de crítica 
pode ir além do razoável, prevê~se a fixação da responsa
bilidade do que abusa c Mas a essência da lei especial é de 
garantia. 

Ora, nesse aspecto, como em tantos- outros da vida huma
na. não é possível tomar o princípio da igualdade em caráter 
absoluto; por mais que se queira, há que se convencer o ho
mem de que todos sã.o iguais perante a lei~ mas não em sentido 
totaL Há que se tratar as pessoas desigualmente) na medida 
em que elas são desiguais por sua profissão, educação, situação 
econômica. Nem é possível desconsiderar~se esse processo 
de desigualdade porque senão igualaríamos pessoas que têm 
condições diférentes~ condições que precisam ser vistas· para 
que a justiça signifique aplicação da verdade entre as pessoas. 

O Sr. Ronon Tito- V. EX' me permite wn aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar 
a campainha.) -A Presidência consulta o Plenário se prorro
garia a sessão por mais cinco minutos. (Pausa.) 

Há anuência do Plenário e a sessão é prorrogada por 
mais Ciht:o minutos. -

O SR. JOSAl'HAT ~ARINHO- Ouço o nobre Senador 
Romin Tit6, COm' :rhuitó pfazer. 

O Sr. Ronan Til<>- Senador Josaphat Marinho, ínfeliz
ment~ não sou um cultor do Direito. Aprendo aqui, de manei
rà clandestina, alguns conceitos com os eminentes juristas 
e devo dizer que) inclusive~ às vezes, eu me sinto perturbado 
porque me falta base jurídica normal para um aprendizado 
de pós-graduação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Mas lhe sobra expe
diência, com bom~senso. 

O Sr. Ronan Tito - Muito obrigado a V. Ex• Mas eu 
gostaria de deixar claro~ em primeiro lugar~ que não podemos 
pennitír a vocatio legis, no que tange à questão da imprensa, 
porque veja V. Ex+ não estava presente no processo consti~ 
tuinte, fisicamente, embora tenha dado muita colaboração, 
Eu estava um dia no Gabinete do Presidente Uly:;;ses G!Jirrta-_ 
rães, então Presidente da Assembléia Nacional Constituição, 
que fez uma consulta a V.Ex' -lembro~me, como se fosse 
hoje, Mas o fato de não ~tar presente fisicamente o privou. 
talvez. de ser testemunha do que talvez tenha ocasionado 
a voeatio legis a que me referi·, nesse momento: _a única subco· 
missão que não apresentou relatório ã Mesa da Constituinte, 
foi a de Comunicação Social. Sabe por quê? Eu vou relembrar. 
refrescar a memória dos meus_ colegas, que não estavam pre
sentes, e contar um fato interessante r~lativo à Comissa'O da 
Ordem Social - não esqueçamos que estávamos vivendo. 
naquele momento, a pós-ditadura. Então, pretendíamos insti
tuclon31izar um novo pafs. E mUitOs. iúridâ: machucados pelo 
processo ditatorial~ começaram a agir. durante o processo. 
de maneira reativa e não prospectiva~ reagindo ao que havia 
passado no período ditatorial e. não olhando para a frente. 
Quando a Comissão da Ordem Social esta v a reunída, o melhor 
de nós todos, daquela época. o mais generoso~ um homem 
de imprensa. um homem que sofreu os rigores da ditadura,_ 
porque havia usado a sua pena de maneira correta reffro~me 
ao saudoso amigo e ex~Senador Roberto Pompeu de Sousa 
-~num determinado momento em que se discutia se devería
mos colocar esta ou aquela limitação na questão da imprensa, 
ele deu um brado, como era do seu feitío. e gritou·: ~'--A 
imprensa é livre!"' Aquilo emocionou a Comissão. E ê'Su, ter
minou seus trabalhos sem levar o relatório para a Mesa. A 
única comissão que não Jevou relatório para a Mesa, no 
processo Constitqinte. Veja V. Ex•: eu também acho que 
a imprensa é livre~ mas ninguém é livre acima da lei! E nós 
ficamos com a vocatlo Jegis. E essa lei que V. Exa nos apresenta 
não é perfeita - e tenho certeza de que não é -. a única 
itada. No entanto, não podemos sem uma lei, nesse momento, 
quando sabemos que a imprensa cria alguma coisa superior 
à realidade, que é o chamado imaginário coletivo, podendo 
fazer e desfazer, o que quiser, sem que _nada aconteça! A 
imprensa brasileira está acima da lei. Não pode, ninguém! 
Ninguém~ Quando o Presidente Ulysses Guimarães declarou 
que a Constituição estava promulgada. S. Ex~ ergueu""Sa e 
disse: "Ofereço esta Constituição àquele abandonado de tudo 
e de todos, àquele que tem do seu lado somente alei". Vejam 
que expressão maravilhosa: a lei está aqui para prOteger o 
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fraco do forte. E já se disse cOm- veemência, nestCPats;que 
a imprensa é o 4" poder e, muitas vezes, mais forte que o 
1'\ o 2" e o 31 . E esse poder vai ficar onipotente? Pelo amor 
de Deus, se_ a lei de V. Ex• não é perfeita, vamos·emendá~la, 
vamos corrigi~la, mas não vamos, de maneira alguma, nesse 
momentoy sonegar o náSSO apoio, o nosscr apreço a esSâ-lC:i,
dando a contribuição inclusive da crítica, da emenda. Eu quero 
concitar a todos os companheiros que devemos elaborar essa 
lei até que possamos ter uma lei perfeita, ou mais··perfeita 
do ,que essa. O que não pode prosscguír, o que não pode 
continuar, de maneira nenhuma, é o quarto poder, muitos 
vezes, mais importante do que os outros Três Poderes, acima 
de qualquer lei. Parabenizo V. Ex~ pelo esforço que tem feito 
e ao Senador José Fogaça~ qu-e é um pregador da Lei de 
Imprensa, que anda pelo Brasil inteiro debatendo. Aqui~ den
tro da humildade de um Senador da planície, quero_hipotec~~ 
inteiro apoio ao trabaJho que V. EX" e o Senador José Fogaça 
têm feito em torno dessa matéria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -Agradeço sua ajuda, 
nobre Senador Ronan Tito. Permita-me que reforce mesmo 
o seu juízo para dizer que a imprensa é livre nos limites da 
verdade .. É isto que está no projeto: A imprensa é livre nos 
limites da verdade. 

Quando a imprensa extralimitar a verdade, quando a 
imprensa deformar a verdade, quando a imprensa mentir, 
quando a imprensa praticar crime, deve ser condenada, e 
a lei prevê a condenação. O que o projeto está é variando 
de concepção. Variando de concepção de acordo com as trans;. 
formações modernas do direito punitivo. Não se está criando 
nada, apenas se dando oportunidade a que o Congresso Nado- · 
nal faça uma lei de imprensa moderna, uma lei que concilie 
a liberdade de concepção e de crítica co-m a responsabilidade 
do jornalista c da empresa. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex' que me considere _if'l:scrito 
para prosseguir na sessão de amanhã, e me relevem os colegas. 
por tanto abuso nesta tarde. (Muito bem! Palmas.) 

Dufante uSo da palavra pelo Sr. Josaphat ;\larlnhp, 
o Sr. Márcio Lacerda, 2" Secretãriá, deiXa a cadeira 
da presidénciat que i oéupadâ pelO Sr.' Màuro Bene
vides, Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Josphat Marinho, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da presi~ 
d€ncia, que é ocupada pelo Sr. Mário Lacerda, J:> Secre· 
tário. · 

O SR. PR!lSIDEl'!ITE, (Mauro Benevídes) - A Pre.,i
déncia comúnica ao Plenário que chegando ao térmi~o do 
tempo destinado à sessão, já prorrogado, a discussão da maté
ria terá prosseguimento na sessão de--ãmanhã, quando se_ga~ 
rantirá a inscrição ·do nobre Senador Josaphat Marinho, cuja 
fala foi iõ.terrompida por esse motivo. · -

A prorrogação também atingirá os itens 3 e 4 que com 
o item anterior tramitam em conjunto. 

Os itens 1 e 5 fícã!n corri a· sila votação sobrestada, em 
razão da inversão de pauta ocorrida no início desta sess-ão. 

São os seguintes oS itens cuja apreciaÇão fica so~ 
brestada: 

-3-
" PROJETODE LEJDOSENADO 

N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172," 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projeto de Leí do Sena-
don~ 56 e 173 de 1991.) _ 

Discussão. em turno \fflíCo, do Projeto de Lei do Senado 
n' 145, de 1991, de autoria do Senador Márcio Laeerda, que 
regula o dlreito- de resposta para 0."' efeitos do inciso V~ do 
art. 5"', da Constituição Federal) tendo. 

PARECERES: 
- da ·comissão de C()nstituição, Justiça e Cidadania, sob 

n1~ 10 e 116, de 1992; l'pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do .Substitutivo que oferece; 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n~ 9, 11, 13 a 15, 18; 19_, 20, 25~ 2ú; ·parci~Jmente à de n" 
11 (quanto aos parágrafos 4~ e 5"); favorável~ nos termos de 
Submenda às de n"; 2, 4 e 16; contrário às de n~' _3, 5, 6~ 
7, 8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

. ~Proferido em _Plenário •. pelo Senador José Paulo Bisol. 
erit vir~ude da aprovação do Requerimento n" 746, de 1991 ,_ 
que solicitou fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
SOciais. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos So-
ciais llObre as emendas de Plenário.) · 

-4-
PROJETO DE I.:El DO SENADO 

W 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do' arl. 172, 
I, do Regimento Interno~) 

(Tramitando em conjunto com os Projetos d·e Leí do 
Senado n'' 145 e 173, de 199L) 

DiScussão, em tUrno único, do Projeto Lei do Senado 
n' 56. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, 
que revoga o § 3" do art. 20 da lei n" 5.250, de 9 de" ft!Verf::iio
de 1967, que regula a liberdade de manifestação do pensa~ 
mento e de informações, e o incísó- II do- § 39 do. art. 138, 
do Decreto-Lei O' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
íns!ituí o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaliiá, sOb· 

n..s 10 e 116, de 1992: 1~ pronunciãmento: favorável ao Pi-ojeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 prOnunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 11, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente ã de n' 
11 {quanto aos parágrafos 4" e 5'); fàvorável, nos termos de 
Subem~endas às de n~" 2. 4 e 16; contrário às de n"' 3, 5, 
6, 7, 8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário, peto Senador José Pau[o Blsol~ 
~m virtude da aprova~o--do Requerimento n"' 746, de 1991, 
que solicitou fosse ou_vida, também, a Comissão de Assuntos 
soq.ªis.,_ ·- ' . . - - -

(Dependendo dé Parecer da Comissão de Assuntos So-
ciai~ so)?.re as emendas de Plenário:) -

-5-
.PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 272, DE 1991 

, (Incçuído em Ordem do Dia nos \ermos do art. 172, 
I. do Regimento Interno.) 
-- --Íie_autoria da senadora Marluce Pinto. que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gasto·s ci:nif empregados domésticos e dá outras providências. 
(Dependendo de Pareceres.) 
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-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 125-COMPLEMENT AR 

(Em regime de urgência, nos lermos do art .. 336, c, 
do Regimento Interno) . 

Votação, em turno único~ do Projeto de L~i dLCãmara 
n' 125, de 1991-Complemantar (no 60/89, na Casá de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

- 1' pronunciamento: favorável ao Projeto. 
- 2' pronunciamento: favorável á Emenda de Plenári_o.--
(Dependcndo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perantes à ComissãO de Assuntos Económicos..) 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) · ·· 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ?>ia presente 
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas. às 
seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n' 108, de 1991, de autoria 
da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição 
da merenda escolar e dá outras providências; 

-Projeto de Lei do Senado n' 241, de 1991,. de autoria 
da Senadora Mariuce Pinto, que estabelece prazo para a elabo~ 
ração do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social e dá outras providências; e 

-Projeto de Lei da Câmara n' 92, de 1991 (n' 1.714189, 
na Casa de origem), que regulamenta o art. 18S. inciso I 
da Constituição Federal, e define o pequeno e médio produ-
tores rurais. _ . 

Aos projetos não foram oferecidas emendas. _ 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, op9rtu._. 

namente. 
O SR. PRESIDE!'<TE (Mauro Benevídes) A Presi· 

dência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão 
ordin:iria de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N' 125-COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência~ nos termos do 

art. 336, c, do Reg.rnento Interno.} 

Votação? em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina o's limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição FederaL 

PARECERES, proferidos em Plénário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

- 19 pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as_em,eJ).das .apresentadas 

perante a Comissão de Assuntos l;conôrnicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 17, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
, arL 336, c do Regimento Interno.) 

Dísc.ussão, em turno único, do Projeto de Lei da câmara 
n' 17, de 1992 (n' L445191, na Casa de origem), de iniciãtiva 
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação 
de juntas de conciliação e julgamento nas regiões da justiça 
do trabalho, define íurisdições e dá outras providências, tendo 

PARECER FAVORÀVEL, sob n" 115, de 1992, da Co-
miSsão · - · 

- de Consl!tuiÇão, Justiça e Cidadáltia. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
. N' 35, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, c do Regimento Interno.) 

Discussão~ em turno único, do Projeto de Lei da Cárriara 
n' 35, de I992 (n' 2.646/92, na Casá de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho que cria o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 23• Região. (Dependendo de parecer.) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 37, DE 1992 
(Em regírrie de urgêncial nos termos do 

art. 336, c do Regimento Interno.) 

DiScussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara 
n' 37, de 1992 (n' 2.796/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessã·o 
de subvenção económica nas operações de crédito rural. (De~ 
pendendo de parecer.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N• 38, DE 1992 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c do Regimento Interno.) 

Discussão; em turno único, do Projeta de Lei da Câmara 
n' 38, de 1992 (n' 2.671/92, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 24• Região. (Dependendo de parecer.) 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I 
do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senadon" 56 e 145, de 1991.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n' 173, de 1991, de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
que dispõe sobre a liberdade de imprensa~ de opinião e de 
informação, disciplina a responsabilidade dos meios de comu~ 
nicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: 
- ® Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992: 1~' pronunciamento: favorável ao projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 
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{sobre as emendas de' Plenáfio): favorável às Emendas de
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos §§ 4"' e 5°); favorável, nos termos de Subemendas 
às de n,.s 2, 4 e 16; contrário ãs de n'fll 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário, pelo Senador José Paulo Biso!, 
em virtude da aprovação do Requerimento n' 746, de 1991, 
que ·solicitou fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Saéiais. - ··-

(Dependendo de parecer da ComiSsão -4e-~SSiintos·· So~_ 
ciais sobre as emendas de Plenário.) 

-7-
PROJETO DE LEI DO SE.'<ADO 

N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I do Regimento fnterno.): - --

(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 
Senado n~ 56 e 173, de 1991.) 

Discussão, etn turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n"~" 145, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que 
regula o _direito de resposta para os efeitos do ínciso V do 
art. 5• da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"' 10 e 116, de 1992: 1• pronunciamento: favorável ao projeto, 
nos termos do substitutivo que oferece i 2'1 pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos§§ 4' e 5'); favorável, nos termos de Subemendas 
às de n'l"' 2, 4 e 16; contrário às de nil' 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário, pelo Senàdor José Paulo Biso!, 
em virtude da aprovação do Requerimento n? 7467 qe 1991. 
que solicitou fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais. -

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So
ciais sobre as emendas de Plenário.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

W56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
Senado n'' 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno úilico, do Projeto 
de Lei do Senado n' 56, de 1991, de auroria do Senador 
J utahy Magalhães, que revoga o § 3' do art. 20 da Lei n' 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do _pensamento e de informações? e o inciso 
II do§ 3•doart. 138doDecreto-Lei n'2.848, de 7 de dezembro 
de 1940, que institui ó Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n<" 10 e 116, de 1992: 1• pronunciamento: favorável ao projeto, 
nos termos do substitutivo que oferece; 2'~ pronnmiamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, '.!6; parcialmente à de n' 11 
(quanto aos§§ 4• e 5'); favorável, nos termos de Subemendas 
às de n.,.s: 2, 4 e 16; contrário às de n?l' 3, 5, 6, 7. 8, 10, 12, 
17, 21. 24, 27. 

-Proferido em ,Plenário, pelo Senador José Paulo Bisol7 

em virtude da aprovação do Requerimento 0° 746~ de. 1991~ 
que solicitou fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So~ 
ciais sobre as emendas de Plenário.) 

-9-
REQUERIMENTO N' 94, DE 1992 

Votãção) em turno único, do Requerimento n" 94, de 
1992, de autoria do Senador Carlos Patrocínio} solicitando1 

nos._termos regimentais~ a transcrição? ttós Anais- do Senado 
Federal, do editorial publícadono Jornal do Brasil, edição 
de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no analfabe
tismo". 

-10-
REQUERIME]).'TO N' 102, DE 1992 

Votação. em turno único~ do Requerimento n" 102: de 
1992, de autoria do Senador Oziel carneiro, solicitando~ nos 
termos regimentais? a transcrição, nos Anais do Senado Fede· 
ra1, do artigo "Penosa Interpretação.,, do Ministro Jarbas 
Passarinho, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992. 

-11-
REQUERlMENTO N' 219, DE 1992 

. Votação, em turno único, do Requerimento n* 219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos 
d~ _art. 172, inciso I do Regimento Interno) a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n' 94, de 1991, de 
sua autoria~ que altera, no Regimento Interno do Senado 
Federa], a tramitação de requerimento de remessa a determi
nada comissão de matéria despachada a outra. 

-ll-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 272, O E 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer.) 

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 273, DE 1991 

(incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Maduce Pinto, que transfere 
ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer
rada a sessão, 

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos.) 
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ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO ESPECIAL INCUMBIDA DE 

A.'< ALISAR A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTrnJIÇÁO N• 2, DE 1992 

1• Reunião, de inslalação, realizada 
em 13 de maio de 1992 

Às 10;00 horas .do dia treze de maio de .. mil _!lOvecentos 
e noventa e dois, na sala de reunião n" 4 na Ala Senador 
Nilo Coelho, com ,a presença dos Senhores Senadores: Valmi! 
Campelo, Elcio Alvares, Wilson Martins, Alfredo Campos, 
António Mariz, Beni V eras, Odacir Soares, José Richa e Mag
no Bacelar. ReúneMse a Comissão Especial incumbida de anali
sar a Proposta de Emenda Constitucional n~' 2, de 1992, que 
·~incluí artigo no texto da Constituição Federal, conferindo 
competência ao Corigresso- Nacional para destituir Ministro 
de Estado e Secretário da Presidência da República". Deixam 
de comparecer por motivo justificado, os Senhores Senadores: 
Cid Sáboia de Carvalho, Pedro Simon. Dario Pereira, Rachid 
Saldanha Derzi, Amazonino Mendes e Lucfdio Portela. Assu
mindo a Presidência, cOnforme preceitua o Regimento Interno 
do Senado Federal, o Senhor Senador Wilson" Martins, declara 
aberta a reunião, comunicando que a mesma destina-se à 
eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão Espedal 
e designação do Relator, Em seguida o Senhor Presidente 
manda providenciar a distribuição das cédulas e designa o 

Senhor Se~_ador :gtcio Álv;ues para funcionar _como escruti
nador, Prácedida a votaç-.Io, a contagem dei Votos apresenta -
o seguinte resultado: para Presidente: Alfredo Campos -
9 votos. Para Vice-Presidente: Lucfdio Portela - 9 votos. 
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo Campos 
agradece a seus pares~ em seu nome e em nome do Senhor 
Senador Lucfdio Portela, a honra com que foram distinguidos. 
Prosseguindo o Senhor Presidente designa como Relator da 
matéria, o Senhor Senador Magno Bacelar. Nada mais haven
do a tratarj encerra--se a reunião, às doze horas e trinta minu
tos, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Seéretário 
da comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assina
da pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. -
Senador Alfredo Campos, Presidente. 

Em, 12 de maio de 1992 

ASSOCIAÇÁO DOS SERYIDJlRES 
DO SENADO FEDERAL 

Edital de Convocação 

O Presidente da Associação dos Servidores do Senado 
Federal - ASSEFE. convoca os -senhores associados para 
uma Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 29 de maio 
de 1992, às 11:00 horas (manhã), na Ala Nilo Coelho, Sala 
2. 
ORDEM DO DIA: 

- Prestação de contas do exercício de 1991. - José 
Maurício Lima de Souza, PreSidente. 
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SEÇÃO 11 

ANO XLVII- N•067 SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 1992 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Fed.,ral aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do 

art. 48, irem 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 12, DE 1992 

Acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1" O art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal é acrescido de um segundo parágrafo, 

com a seguinte redação, renumerando-se o parágrafo único· para:§ 19 : 

"Art. 62. . ............................................................................................. . 
§ 1' ........ ··-·----· ...... ·- ....................................................................... . 
§ 2' As lideranças dos Partidos que se coligarem em Bloco Parlamentar perdem 

suas atribuições e prerrogativas regimentais." 

Art. 2• Esta resolução entra .em vigor na data de sua publicação. 
An. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 14 de maio 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• 13, DE 1992 

Altera a redação do parágrafo único do art. 114 e o caput do art. 126 do Regimento 
Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1" O~ parágrafo único.do art. 114 e o caput do an. 126 do Regimento Interno do Senado 

Federal, passam a vigorar com a seguinte redação: ~ 

"Art. 114. . ............. ~ .............................................................................. . 
Parágrafo ~único .. Ao Seéretário da comissão compete: 
a) redigir as atas; 
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EXPEDmNTE 
CllliTRD GRÁ!'ICO DO SllNADO PBDBRAL 

MANOEL V!LEIA DE MAGALfiÃllS 
Dlretcr.Qeral® Soaa® Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Dlre'O>r I!Jocntivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Dlretcr Aclmbústtativo 
LU!Z CARLOS BASTOS 
Dlre'O>r ladu.ttrial 
FLORIAN AUGUSTO CPUTINHO MADRUGA 
Dfrel<lr AdjWite 

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL 
lmprcuo tob rHpollllllilldade da Meu do Se>rulo Peüeral 

ASSINATURAS 

Tiragem 1.200 exemplares 

b) organizar a pauta do dia e do protocolo dos trabalhos com o seu andamento; 
c) manter atualízados os registres necessários ao oontrole de designação de relatores. 
Art. 126. A designação de relator, independente da matéria e de reunião da comis-

são, obedecerá à proporção das representações partidárias ou dos blocos parlamentares nela 
existentes, será alternada entre os seus membros e far-se-á ·em quareíifá e oito horas após 
o recebimento do projeto, salvo nos casos em que este Regimento fixe outro prazo." -

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 14 de maio de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 79'1 SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1992 

1.1 -ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N" 196, 197 e 198, de 1992 (n'' 155, 156 e 157/92, 
na origem), de agradecimento de comunicações. 

1.2.2- Ofício do Sr. 1• Secretário da Câmara dos De· 
pntados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se-
guinte projeto: · 

-Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1992 (n•-
2.686/92, na Casa de origem), que estabelece os valores 
de cálculo do Imposto de Renda das pessoas físicas no 
exercício de 1992, ano~base de 1991 e dá outras provi~ 
dências. . 

1.2.3- Requerimentos 

- N" 263/92, de autoria do Senador Pedro Simon, 
solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia. 
documentação de que trata o Capítulo V da Instrução Nor
mativa n' 8. de 21-12-90, do Departamento do Tesouro 
Nacional, relativa aos exercícios financeiros de 1990 e 1991, 
da Companhia Nacional de Álcalis. 

- N' 264192, de autoria do Senador Marco Maciel, 
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de 
Lei do Senado n' 121, de 1991, que determina a contagem 
corno tempo de serviço no exterior, para todos os fins, 
o tempo de licença de diplomata cônjuge de diplomata 
em exercício no exterior. 

- N' 265192, de autoria do Senador Alexandre Costa, 
solicitando a transcrição~ nos Anais do Senado Federal, 
do artigo "Iniciativa privada e social" de autoria de Antó- · 
nio Ermírio de Morais, publicado no jornal Folha de S. 
Paulo edição de 10 de maio de 1992. 

-N• 266192, de urgência para a Mensagem n' 163/92 
(n' 90192, na origem), que trata de proposta do Senhor 

·Presidente da República para que seja autorizada à Repú
blica Federativa do Brasil a ultimar contratação de crédito 
externo no valor de US$167,000,000.00, junto ao Banco 
Mundial, destinada ao finanéíamento parcial do Plano 
Agropecuário e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

Recebimento do Ofício n' S/6, de 1992 ( n' 608192, 
na origem)~ através do qual o Presidente do Banco Ceiltral 
do Brasil, solicitando autorização para que o Governo do 

_ Estado de Mato Grosso possa emitir e colocar no mercado, 
àtraVés de ofertas públicas, Letras Fínanceiras do Tesouro 
do Estado do Mato Grosso - LFJ'EMT, cujos recursos. 
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advindos de tal_.emissão, serão destinados ao giro de 
237.748.834 LFTEMT, vencíveis em 1•-6-92. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR PEDRO SIMON -Reaíízaçãg,amanhã, 
do leilão da Copesul. Apeio ao Ministro Pratini de Moraes 
pela duplicaçáQ do pólo petroquímico do Rio Grande do 
Sul. 

SENADOR LAVOISIER MAIA - Considerações 
sobre a privatização da Companhia Nacional de Álcalis: 
e de sua subsidiária Alcanorte. -

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Elah<_>ração da 
Lei Orçamentária. -

SENADOR ESPERIDJÃO AMJN-Requerimentos 
apresentados por S. Ex\ em sessão anteríor1 de informa
ções ao Poder Executivo relativas à evolução do preço 
dos medicamentos. 

SENADORJWUARDO SUPLICY- O!r!a.de S, 
E~, publicada no jornal Folha de S. Paulo, retificando 
trecho do editorial ·~Ação entre Amigos," publicado na 
edição de 13 do corrente mês. . ·-

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Reflexões 
sobre o social~Hberalismo como filosofia de governo. 

SENADOR NELSON WEOEKIN - Aspectos da 
sonegação tributária. 

SENADOR AMIR LANDO- Safra agrícola. 

1.2.6- Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 60/92, de autoria do 
Senador Nelson Wedekin. que dispõe sobre o acesso aos 
resultados de pesquisa de opinião pública custeadas com 
recursos públicos. nos termos do art. 5'", inCiso XXXIU, 
da Constituição Federal. 

Projeto de Lei do Sena.<!o n' 6119.~, que estabelece 
normas gerais sobre licitaçõeS~ contfatóS da Administração 
Pública e dá outras providências. 

1.2. 7 - Requerimentos 

- N~ 267 e 268, de 1992, de autoria do Senador Eduar
do Suplicy, solicilãndo a inclusão ~m Ordem c!9 Dia, dos 
Projetos de Lei do Se!lado n~ 95, e 132, de 1991. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Lei da Câmara n' 38192 (n' .2,671192, na 

Casa de origem), que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 24• Região. Aprovado, após parecer de Plenário. À 
sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 17192 (n' 1.455/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a .cria.çjo de jUntas 
de conciliação e julgamento nas regiões da justiça do traba~ 
llio, define jurisdições e dá outras providências. Aprovado. 
À sanção. _ , 

Projeto de Lei da Câmara n' 35192 (n' 2.646192, na 
Casa de origem), que cria o Tribunal Regional do Trabalho 
da 23_• RegiãO. Aprovado o projeto. sendo rejeitada a emen~ 
da~ após pareceres de Plenário) tendo usado da palavra 
o Sr. Ronan Tito. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 37, de 1991 (n' 2.796/92, 
na Casa de origem). que dispõe sobre a concessão de sub~ 
venção económica nas operações de crédito (y.ral. Apro~ 

vado o projeto, s-endo rejeitadas ou retiradas as_ em~Üdas 
apresentadas, após parecer de plenário~ tendo usado da 
palavrà oS Srs. Rachid Saldanha Derzí, Ronan TitO, Ed~ar~ 
do Suplicy, Amir Lando, Chagas Rodrigues, Esperidião 
Amin, Nelson Wedekin, Humberto Lucena, José Edtrardo 
C Marco MacieL À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n' 173/91, que dispõe sobre 
a liberdade de imprensa, de opinião e de informaÇão, diSci~ 
pUna a responsabilidade dos meios de comunicação e dá 
ot;ttras providências. Apreciação sobrestada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. (Tr:imítan4o em 
conjunto com os Projetas de Lei do Senado n~ 56 e 145191). 

Projeto de Lei do Senado n' 145/91, que regula o 
direito de resposta para os efeitos ·do inciso V do art. 5" 
da Constituição FederaL Apreciação sobrestada, em virtu
de do término do prazo regimental da sessão. (Tramitando 
em conjunto com os Projetas de Lei do Seoaçlo n<;>$ 56 
e 173191). 

Projeto de Lei do Senado o' 56/iíl, que revoga o § 
3• do art. 20 da Lei n• 5.250,.de 9.de.ievereiro.qe 1967, 
que regula a liberdade de manifestação do pensamento 
e de informações~ ·e·o inciso II do § 3"' do art. 138, do 
])écreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que insti
tui o CódJgo Penal. Apreciação sobrestada, em virtude do 
término do prazo regimental da sessão. (Tramitando em 
conjurito tom' os Projetos de Lei do Senado n"~ 145 e 
173/91). 

Requerimento n' 94, de 1992, de autoria do Senador 
Carlos Patrocínio, solicitando a tranSCrição, nos ·Anais do 
Senado Federal, do editorial publicado no Jornal do Brasil, 

. édição de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no 
analfabetismo", Apreciação sobrestada, em virtude do tér
mino do prazo regimental da sessão. 
. _ Requeri!T!.ent9 n' 102192, de autoria do Senador Oziel 

·earnefro, sõlicitárl.do. a' trãnscrlçãO, fioS Anaís do Senado 
Federal, do artigo .aPenosa Interpretação", do 1vfinistro 
Jarbas Passarütho, publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo, edição de 26 de março de 1992. Apreciação sobres
tada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. --

Requerimento n' 219, de 1992, de autoria do Senador 
Maurício Corrt!i, solicitando a inclusão, _em Ordem do 

_-Día, do PrOjeto de Resolução n" 94, de 1991, de sua auto_ria~ 
que alteta)· no Regimento Interno do Senado Federai. a 
tramitação de requerimento de remessa a determinada co
tníssão de matéria despachada a outra. Apreciação SQbres
tada, em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n~ .272i91~ que autorj_?:"~ as _ 
pessoas físi~s a abaterem em suas dedat'!Ções _de renda _ 
os gastos com empregados domésticos e dá outras providên
cias. Ãpl'eclação sobrestada, em virtude do térmlno do pra~ 
zo-regjmental da sessão. 

• Projeto de Leí do Senado n' 273/91, que transfere 
aq domJrtio do Est(ldQ de Roraima t~rrãs pertencentes à 
União e dá outras provldências._ Apl-eclação Sob~~da, 
em. vírtude do término dp prazo regimentai da sessão. 
· Projeto de Lei da Câmara n• 125!91-Complementar 
(n' 60189, na Casa de origem), que disciplina os limites 

.. das "d_<;§p~ª~~ com o funcionalismo público, na forma do 
arL 169 da ConstitUiçáÕ -Fedefal. Apfeciãçã.o sobrestada, 
em virtude do térn;tiOo dO-prazo regtnientat da sessão. . 
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1.3.1-- Comunicações da Presidência 

- Prejudicialidade do Requerimento n~ 266192, lido 
no Expediente da presente sessão, em virtude do têrmino 
do prazo regimental da sessão. 

- Téfmino do praZO para apresentação de emendas 
ao Projeto de Lei da Câmara· n' 22192 (n' 4-.564/89, na 
Casa de origem), sendo que ao mesmo não foram ofere
cidas emendas. 

-Convocação de sessão extraordinária a realízar~se 
hoje, às 18 horas e 32 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

1.4-ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 80' SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 1992 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIE.."''TE 

2.2.1 - Requerimentos 

- N' 276192, de autoria do Senhor Espendião Amin 
e outros Senhores Senadores, solicitando urgência para 
o Projeto de Lei da Cámara n• 123/91, que dispõe sobre 
o Crédito Educativo, 

- N' 277192, de autoria do Senhor Marco Maciel e 
outros Senhores Senadores~ solicitando urgência para o 
Projeto de Decreto Legislativo n9 46/92, que aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativ{l do 
Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha 
sobre Cooperação Financeira no montante de 
DM304.858.202,00 (trezentos e quatro milhões, oitocentos 

e cinquenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães), 
celebrado em Brasilia, a 24 de outubro de 1991. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Requerimento n' 103/92, de autoria do Senador Pedro 
Simon; sOlicitando~ nos tei'mos regiinentais.'" a tran:scriçãô~ 
nos Anais do Senado Federal, da matéria publicada no 
Correio Braziliense, edição de 19 de fevereiro de 1992, 
sobre a reunião que houve no Supremo Tribunal Federal 
para tratar de assuntos relacionados â impUnidade dos casos 
de corrupção. Aprovado. 

2.3.1 - Matérias apreciadaS após a Ordem do Dia 
---=Requerimento n~ 276i92, lido na presente sessão. 

Aprovado. 
-Requerimento n9 277/92, lido na presente sessão. 

Aprovado. 

2.3.2- Designação de Ordem do Dia da pró•ima .., .. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATO DO PRESIDENTE 

Ne 194, de 1991 

4- ATAS DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- LÍDERES E V ICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES. PERMA· 
NENTES . 

Ata da 7ga Sessão, em 14 de maio de 1992 

za Sessão Legislativa Ordinária, da 4911 Legislatura 

Presid~nC"ia dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Rachid Saldanha 
Derzi e Epitádo Cafeteira 

ÀS 14 HORAS B 30 'MINUTOS, ACHÃM.SE'PRE· 
SBNTBS OS SRS. SENADORES: . 

Albano Franco --Alexandre Costa - Almir Gabriel -
Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni 
V eras- Cêsar Dias- Chagas Rodrigues- Qd Sabóia de Car
valho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira -
Dirceu carneiro - Elcio Álvares - Epitácio Cáfetelra - Fia~ 
,;ano Melo - Francísro Rollemberg - Garihaldi Alves Filho 
- Gerson Camata - Guilllerme Palmeira - Henrique Almei
da - Hugo Napoleão -Humberto Lucena - Hydekel Freitas 
- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho - Jo!lo C.lmon 
-João Fran~- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José 
Eduardo- José Ricba- Jllnia Marise- Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Bap
tista- Lucídlo Porteila - Magno Bacelar - Marco Maciel -
Mário CovaS - Maurício Correa - Mauro Benevides - Moi
sés Abr!lo- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Odacir Soa-

res - Pedro Simon- Racbid Saldanlla Derzi :.. Raimundo ll
ra - Ronaldo"2>.ragâo - Rónan Tito - Ruy Bácelar - Teotô-
nio Vílela Filho - Va!mír campe!o: . . . . 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

· Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N~ 196. 191 e 198, de 1992 (n~ 155. 156 e' 157192, na 
origem), de 13 do corrente, de agradecimento de comuni~ 
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cações. referente à aprovação das matérias oonstantes das 
Mensagens SM n~" 59, ÇO c 61, de 1992, respectivamente. 

OFÍCIO 

DO SR. 1• SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPOT ADOS 

EncaminhaJldo à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
projeto: 

. PROJETO DE LEi DA CÂMARA 
:-<• 39, DE 1992 

(N• 2.686192, na Casa de origem) 

Estabelece os v.alores de cálculo do Imposto de Ren
da das pessoas físicas no exerdcio de 1992, ano-base 
de.l991 e dá outras providências. 

o--congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' O valor do imposto d-e renda do _exercício de 

1~92, incident; ~obre os rendimentos das pessoas físicas proVe~ 
mentes da attvidade rural, a que alude a Lei n" 8.023, de 
12 de abril de 1990, será calculado de acordo com a seguinte 
tabela: 

Base de cálculo .Ailquota Parcela de Reduçáo 

Até Cr$ 1.294.020,00 
de Cr$ 1.294.020,01 
a Cr$ 4.216.742,00 

isento 

Acima de Cr$ 4.216.742,00 
10% 
25% 

Cr$ 129.402,00 
Cr$ 761.913,00 

§ 1? Os valores constantes dO art. 3" da Lei n~- 8.023,
de 12 de abril de 1990, serão corrigidos em 65,85%, a fim 
de manterem a paridade com a tabela do imposto de renda 
das pessoas físicas. 

§ 29 Os valores relativos a prejuízoS de e"xerdciOs ante~ 
riores, assim como o saldo remanescente da redução por inves-
timentos, previstos, respectivamente, nos ans. 14 e 15 da 
Lei n' 8.023, de 12 de abril de 1990, serão corrigidos em 
65,85%. .. 

§ 3' O valor da dediiÇãopor dependente. limitada a 
cinco nos termos da lei, é de Cr$101.000,00 (cento e um :mil 
cruzeiros). 

Art. 2" Os rendimentos decorrentes de aluguéis de imó~ 
veis somente serão tributados. na· declaração anual das pessoas 
fisicas, em relação à parcela que superar o vãior dÔs aluguéis 
de imóveis pago pelo contribuinte no ano~base. 

Art. 3" Os juró·s pagos peJo contribuinte no ano-base, 
em virtude de financiamento para aquísíção de casa própria, 
são dedutrveis na declaração anual de rendimentos~ desde 
que regido pelo Sistema Financeiro da Habitação, 

Art. 4"' O Ministro da Economia, Fazenda e Planeja~ 
mento expedirá os atos necessários à execução do disposto 
nesta leL 

Art. 5'' Esta lei en'tra em vigor na data ~e_ su~ publi- _ 
cação. 

Art. 6~ Revogam-se as dísposíções em contrário. 

LEGISLAÇÁO CITADA 

LEI N" 8.177, DE I" DE MARÇO DE 1991 

Estabelece regras para a desindexação da economia 
e dá outras providências. 

O Presidente da República~ faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: -

Art. 1• o Banco Central do Brasil divulgará Taxa Refe
rencial-TR, calculada a partir da remuneração mensal média 
líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nos 
bancos comerciais~ bancos de investimentos, bancos múltiplos 
com carteira comercial ou de ínvestimentos, caixas econô~ 

micas, ou -dos t(t~l<;lS pdblicos federais, estaduais e :rpunicip~is,. 
de acordo com metodologia a ser aprovada pelo Conselho 
Monetário NacionaJ. no prazo de sessenta dias, e enviada 
ao conhecimento do Senado Federal. 

§ 1" A TR será mensalmente divulgada pelo Banco 
central do Brasil, no máxlmo até o oitavo dia útil do mês 
de referênCia. 

§ 2" As instituições que- venham ã ser -utilizadas como 
bancos de referência, dentre elas, ne<:essaríamente, às dez: 
maiores do pafs. classificadas pelo volume de depósitos a prazo 
fixo., estão obrigadas a fornecer as infOrrriilçôes ,de que trata 
este _ardgo.~·segundo normas estabelecida_s pelo Conselho Na
cional, sujeifando-se a instituiçii'o e seus administradores, no 
caso de infração às referidas normas, ãs penas estabelecidas 
no an. 44 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

§ -3" Enquanto não aprovada a inetodologia de cálculo 
de que trata este artigo. o Banco Central do Brasil fixará 
aTR. 

Art. 2" O Banco Central do Brasil çfjvulgará. para cada 
<J.ia útil, a Taxf! Referencial Diâ_lj.a- TRD) correspondendo 
seu valor diário à distribuição pro rata dia da TR fixada para 
o mês corrente. 

§ 14 Enquanto não divulgada a TR relatlva ao mês cor
í:ente, ·o ·valor -da TRD será fixado p~to Banco _(:~p~_ral do 
:erasil oom bàse em estimativa daquela taxa. 

§ 2• Divulgada a TR, a fixação da TRD nos dias úteis 
restantes do mês deve ser realízada de forma tal que a TRD 
acumulada entre o 1" dia útil do mês e o 1" dia útil do mês 
subseqüente seja igual à TR do rnês corrente. 

Art. 3" Ficam extintos a partir de 11 de fevereiro de 
1991: 

1-o BTN Fiscal instituído pela Lei n' 7.799, de lO de 
julho del989; 

II-o Bónus do Tesouro Nacional (BTN) de que trata 
o art. 5' da Lei n• 7.7n. de 19 de junho de 1989, assegurada 
a liquidação dos títulos em circulação, nos seus respectivos 
vencimentos~ 
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111-o ~Maior Valor de Referência (MVR) e as demais 
unidades de coma assemelhadas que são atualizadas) direta 
ou indiretamente, por índice de preços: 

Parágrafo único. O valor do BTN e do liTN Fil;cal desti· 
nado à conversão para crÜzeiros dos con.trat_os .e::\istentes na 
data de publicação da M~dida Provisória_ que deu origem a 
esta lei, assim como para efeitos fiscaist é de Cr$126,8621. 

Art. 4" A partir da vigência da medida provisória que 
deu origem a esta lei, a Fundação Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estat(stica- aei:Xã?â -ae· calculai o fndfce de Rêajustes 
de Valores Fiscais (IRVF) e o Índice da Cesta Básica (!CB) 
mantido o cálculo . .llo.Jndice Nacional de Preços ao Consu· 
midor (INPC). 

LEI N' 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991 

Dispõe sobre impostos e contribuições federais, dis-
ciplina a utilização de cruzados novos e- dá outras p..,ovi~ 
dêndas. 

O Presidente de República, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAPÍTULO-I 
Do Imposto at>bre Produtos Iwustria!izados 

Art. 1' -os valores do Imposto sobre Produtos Indus
trializados dos produtos dos Capítulos 21 e 22 da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produt_Q$ Ind\lstrializados - TI~ 
PI, de que traram os arts. 1'\ 2, e 3"' da Lei n"' 7.798, de 
10 de julho de 1989, vigentes nesta data, fixados em cruzeiros~ 
poderão ser alterados peJo Ministro da Economia, Fazenda 
e PlanejamentO, tendo em vista o-Comportamento do mercad_o 
na comercialização desses produtos. 

§ P A alteração de que· trata este artigo poderá ser 
feita até o limfte que corresponder ao que reSultaria da aplica~ 
ção da alfquota a que o produto estiver sujeito na Típi sobre 
o valor tributáveL 

§ 2? Para efeito do parágrafo anterior~ o valor tributávef 
é o preço normal de urna operação de venda. sem descontos 
ou .abatimentos, para terceiros que não sejam interdepen
dentes ou distribuidores. nem eQlpresa interligada, coligada, 
controlada ou_CQ!llrola\lora (Decreto-Lei n' 1.950, de 14 de 
julho de 1982, art. !0, § 2', e Lei n' 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, art. 243, §.§_.!' e29). 

LEI N• 8.253, DE 31 DE OUTUBRO DE 1991 

Reajusta valores da tabela progressiva para cálculo 
do imposto de renda. 

O Presidente da República, laço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Jeí:-

Art. 1• O art. 25 da Lei n" 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, alterado pelo art. 31 da Lei n' 8.218, de 29 de agosto 
de 1991~ passa a vigorar com a segulnte redação: 

"Art. 25. O ímpõslo seiã ·càlculado, observado 
o seguint~: _ _ 

I- se o rendimento mens-ãl for de até 
Cr$620.000,00 (seiscentos e vinte mü cruzeiros), será 
deduzida uma parcela correspondente a Cr$190.000,00 

(cento e noventa mil cruzeiros) e sobre o saldo remanes~ 
cente incidirá alíquota de dez por cento; 

II- se o rendimento mensal for superior a 
Cr$620.000,00 (seiscentos e vinte mll cruzeiros), será 
deduzida uma parcela correspondente a Cr$448.000,00 
(quatrocentos e quarenta e oito mil cruzeiros) e sobre 
o saldo remanescente incidirá alíquota de vinte e cirico 
por cento. 

§ 1? Na determinação da base de cálculo sujeita 
a incidência do imposto poderão ser deduzidos: 

a) Cr$!6.000;00 (dezesseis mil cruzeiros) por de· 
pendente, até o limite de cinco dependentes; - · 

b) Cr$190.000,00 (cento e noventa mil cruzeiros) 
correspondentes à parcela isenta dos rendimentos pro
veqíentes de aposenta~ç.ria e pensão, transferência pa~ 
ra reserva remunerada ou reforma pagos peia Previ
dência Social da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios, ou por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno, a partir do mês em que 
o contribuinte completar sessenta e cincoanosde idade; 

c) o valor da contribuição paga, no mês. para a 
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito · 
Federal e dos Municípios; 

d) o valor da pensão judicial paga. 
§ 2~ As disposições deste artigo aplicam-se aos 

pagamentos eféiu-aOos a partir de 1" de novembro de 
1991."-

Art. 2' (Vetado.) 
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 31 de !991; 170" da Independência e 103' da 
],l.epública - FERNANDO COLLOR - Mardll<> Marques 
Moreira. 

LEI N' 8.269, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991 
Reajusta valores da tabela progressiva para cálculo 

do Imposto de Renda. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me· 
dida Provisória n9 300, de 1991t que o Congresso Nacional 
aprovou, e eu. Mauro Benevides, Presidente do Senad_o Fede~ 
ral, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 
62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei' 

Art. 1' O art: 25 de Lei n•7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 25 .. O imposto será calculado, observado 
o seguinte: 

1- se o rendirn~nto mensal for d~ até 
Cr$750.000,00, será deduzida uma parcela correspon
dente a Cr$250.000,00 e, sobré o saldo remanescente 
incidirá alíquota de 10%; 

II se o rendimento mensal for superior ã 
Cr$750.000~00, será deduzida uma parcela correspon
dente a Cr$550.000,00 e, sobre o saldo remanes.eente 
incidirá alíquota de 25%. 

§ 1' Na determinação da base de cálculo sujeita 
a incidênciá. do.impõStõ poderão ser deduzidos: 

a) Cr$20.000,00 por dependente, até o limite de 
cinCo deperidentes; · -

b) Cr$250.000,00 correspondentes à parcela isenta 
dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pen~ 
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sãot transferência para reserva remun"erãâã ou reforma 
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, riU por qualquer 
pessoa jurídica de direito- públiéO iriterim~ a partir do 
mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco 
anos de idade; 

c) o valor da contribuição paga. no mês, para a 
Previdência Social da União, dos Estados~ do Distrito 
Federal e dos Municípios; -

d) o valor da pensão judicial paga. 
§ 2' As disposições deste artigo aplicam-se aos 

pagamentos efetuados a partir de 1" de dezembro de 
1991." 

Art. ~ Esta Lei entra em-vigor-na-dãfâ--de s~a publi~ 
caçjio. · ·· · · · 

Senado Federal, 16 de dezembro de 1991. - Senador 
Mauro Benevides, Presidente. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N• 17. 
DE 20 DE FEVEREIRO DE 1992 

Estabelece condições para a apresentação da decla
ração de ·rendimentos de pessoa físka no exercício de 
1992, ano-base de 1991. 

O Diretor do Departamento da Receita Federal, em exer
cício, no uso de suas atribuições e tendo em vista as disposições 
do an. 590 do Regulamento do Imposto sobre a Renda, apro
vado pelo Decreto n' 35.540, de 4 de dezembro de 1980, 
da Lei n• 8.134, de 27 de dezembro de 1990, do art. 9• da 
Lei n' 8.177, de 1• de março de 1991, do inciso I do art. 
21 da Lei n' 8.178, de I• de março de 1991 e da Lei n• 8.218, 
de 29 de agosto de 1991, resolve: 

Obrigatoriedade de apresentar declaração 

Art. I' Estão obrigadas a apresentar a Declaraçjio de 
Rendimentos. relativa ao exercício de 1992, as pessoas físicas, 
residentes ou domiciliadas no Brasil, que no ano de 1991: 

I- receberam rendimentos tribuiáveis, de" uma oU mais 
fontes pagadoras (pessoas físicàs e jurídicas), cuja sorna foi 
superior a Cr$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cru
zeiros); 

II- receberam rendimentos -iSentos-. não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na fonte, cuja SOiiúl foi superior 
a CrS8.000.000,00 (oito milhõ.es de cruzeiros); 

III- apuraram ganho de capital na alienaçjio de bens 
ou direitos. em qualquer mês do ano~base~ sujeito a incidência 
do imposto; 

IV- realizaram operações em bo)sas de valores, de mer
cadorias~ de futuros e assemelhadas (mercados de renda variá
vel); 

V- tiveram a pcsse ou propriedade em 31 de dezembro 
de 1991. de bens ou direitos da mesma natureza avaliados. 
na mesma data, a preço de mercado~ cujo valor foi superior 
a Cr$17.413.631,00; .~· · -

VI -tiveram a posse ou propriedade de imóveis rurais 
cujas áreas ultrapassaram. no conjunto, 1.000 ha; 

vn no caso de atividade rural: 

LEI N> 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda, e 
dá outras providências. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me
dida Provisória n' 284 (t>, de 14 de dezembro de 1990, que 
o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presi~ 
dente do Senado Federal! para os efeitos do disposto no pará
grafo único do artigo. 62~ da Cot.tst.~tuição. Ft;deral. promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 9? As pessoas físicas deverão apresentar anual~ 
mente declaração de rendimentos, na qual se determinarâ 
o_ saido do imposto a pagar ou a restitUir. ·· · 

Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado 
pelo Departamento da Receita FederaJ, deverá ser apresen~ 
tada até o dia 25 (vinte e cinco) do mês de abril do ano 
subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de 
capital. 

Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaraçjio 
anual, será a diferença entre as somas dos seguintes valores;-

1-de todos os rendimentos percebidos pelo contribuínte 
durante o ano~base, exceto os isentos, os não tributáveis e 
os tributados exclusivamente na fonte; e 

II - das deduções de que trata o artigo 8Q. 
Art. 11. O saldo do imposto ·a pagar ou a restituir na 

declaração anual (artigo 91') será determinado com observância 
das seguintes normas: 

I será {lpurado o imposto progressivo mediante aplica~ 
Ç'ão da tabela (artigo 12) sobre a base de cálculo (artigo 10); 

II -será deduzido o valor original, excluída a correção 
monetária, do imposto pago ou retido na fonte durante o 
ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base 
de cálculo (artigo !O); 

III- o resultado será corrigido monetariamente (pará
grafo único) e o montante assim: determinado constituirá, se 
positivo, o saldo do imposto a pagar e, se negativo, ·o fmposto 
a restituir. 

Parágrafo único. O coeficiente de correção monetária 
(inciso ill) corresponderá a 1112 (um doze avos) da soma 

-das variações do valor do Bônus do Tesauro Nacíonal -
BTN, apuradas entre o mês de janeiro do exercício financeiro 
e cada _um dos meses do ano-base. A apuração será feita 
até a segunda ca_sa decimal, desprezando~se as outras, 

Art. 12. Para fins do ajuste de que trata o artigo ante
rior, o Imposto sobre a Renda será calculado mediante aplica~ 
ção, sobre a base de cálculo (artigo 10), de alíquotas progres
sivas, previstas no artigo 25 da Lei n'7.713, de1988, constantes 
de tabela anuaL 

Parágrafo único. À tabela anual de que trata este artigo 
corresponderá à soma dos valores~ em cruzeiros, constantes 
das 12 (doze) tabelas mensais de incidência do Imposto sobre 
a Renda na fonte (Lei n' 7.713, de 1988, artigo 25), que 
tiverem vigorado o respectivo ano~base. 

(À Comissãó de Assuntos Eco}J6micos,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expe
diente lido vai à publicação. 
_ Sobre a mesa. re-querimento que será Udo pelo Sr. 1" 
Secretário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 263, DE 1992 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Senador Mauro Benevides, 

Requeiio a Vossa Excelência, com-- bas_e Oo disposto _nO 
art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, combí~ 
nado com o § 2• do art. 50 da Const!túíÇão Federal, seja 
solicitada ao E):m? Sr, Ministro de Estado das Minas e,Energia, 
Dr. Marcus V'micius Pratini de Moraes, a documentação de 
que trata o Capítulo V da Instrução Normativa t:t" S. de_ 
21-12-90, do Departamento do Tesouro Nacional (cópia ane
xa), relativa aos exerc{c~os fiiifmceiros de -1990 e 1991, da 
Companhia Nacional de Alelllis. 

Justificação 

O processo de privatização das empresas estatais tem 
gerado muitas controvérSias; especialmente quanto -aoq;reço 
pelo qual têm sido alienadas e "moedas" utilizadas no paga~ 
mento. 

A Companhia Nacional de Álcalis, de larga tradição no 
seu ramo. não constitui e:xcéção a essa regra: Diversas manifes~ 
tações já se fãztmf notar,--na imprens~r~--com-a aproximação 
da data de sua alienação, prevista p-ata --30:.0.92. conforme 
edital publicado na imprensa. 

Destarte, para que esta Casa do Congresso nacional exer
ça seu dever constitucional de fiscalizaçâo dos atos dos demais 
poderes da União~ e possa tranquilizar a- sociedade quanto 
à lisura e eoonomicidade das ações que envolvem o processo 
de privatizàção qessa estatal é que formulamos o presente 
Requerimento de InformaÇões. . 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -Senador Pedro 
Simon. · 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N• 8, DE 21-12-90, 
DO DEPARTAMENTO DOTESOUl:W ~ACIONAL. 
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1• 0" INt"'bt"O 4• l'1M• 

(À Comissão' Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O r~;,queri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 11 
Se<retário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENl'O N• 264, [)E 1992 

Senhor Presidente; _ 
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento- Interno, 

requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei 
do Senado n" 121, de 1991, que determina a contagem como 
tempo de serviço no exterior, para -todos os Jifts, o tempo 
de licença de diplomata cônjuge de diplomata em exertfcio 
no exterior. · 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. Marro Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) O requeri
mento será publicado e posteriormente incluído em Ordem 
do Dia. nos termos regimentais. · " · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ~r. 1? 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 265, DE 1992 

Senhor Pre;;idente, . .. 
Nos termos do art. 210, n9 2, do Regimento Jnterno. 

requeiro na transcrição. nos Anais do SeDado Federalt do 
artigo ulniciativa privada e soda.l" de autoria .de Antonio 
Ermirio de Morais, publicado no jornal Folha de S. Paulo 
edição de 10 de maio de 1.992. ·· 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. Semidor Alexan'-
dre Costa. 

(.À Comissão Dlretora,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) -De acordo 
com o art. 210, § 1'~. do Regimento Interno, o requerimento 
lido será submetido ao exame da Cotriissão DiretOra. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pdo Sr. 1'* 
Secretário: -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 266, DE 1992 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336. alínea b, 

do RegimentQ Interno, para a Mensagem n• 163/92 (MSG 
n~'90~ de 20~3~92~ na oiigem), qUe trata de propOsta do Senhor 
Presidente da República para que seja autorizada a República 
Federativa do Brasil a ultimar contratação de_ crédito externo 
no valor de US$167,000,000.00, íumo ao Banco Mundial, 
destinada ao financiamento parcial do Plano Agropecuário 
e Florestal de Rondônia- PLANAFLORO; 

Sala das Sessõ.es, 14 de maio de 1992. -Senadores Odacir 
Soares - Guilhenne Palmeira - He~rique AJmeida - Josa· 
_pbat Marinho- Meira Filho- Élcio Alvares- Júlio Campos 

- Raimundo Lira - Marco Maciel - Alexandre C(lSta -
Hyde-kel. Freitas ....... Dario Pereira - Francisco Rollemberg 
- Lourival Baptista - Aureo Mello- Rachld Saldanba Derzi 
- JúniaMa.rise- NeyMaraohão- Albano Franco- Amazo-
nino ~1endes - Gerson Camata -- Moisés Abrão - .Jonas 
.Puilieiro- Carlos tie'Carfi- Valnlir Campelo- Lonreril
berg Nunes Rocha - Levy Dias - Marluce Pinto - Mauricio 
Corrêa - Magno Bacelar - Darcy Ribeiro - Lavoisier Maia 
- Nelson \Yedekin - Enéas Faria - Jarbas Passarinho -
Lucldio Portella - João França - Esperidião Amln - Beoi 
V eras -. Divaldo Suruagy - José Sarney -.João Calmon 
- · Aluzio Bezerra :.:.. . Nabor Júnior - Flaviano Melo - Ira
pua o COSia Júnio-r- ::.:..;--lram Sal:ttiva - Wilson Martins -
Alfredo Campos- Alndr Gabriel - José Ricba- Carlos 
Patrocínio - José Eduardo Vieira - Mansueto de Lavor
Cid Sabóia de Carvalho - Garibaldi AlvOS' Filho - César 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -O requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art. 
340, inciso li, do Regimentó Interno. 

....... O SR._PRE:;iii_)ENTE (Mauro Benevides) - A Presí
déncía recebeu o Ofício n' S/6, de 1992 (rl' 608192, na origem), 
através da qual o Presidente do Banco Central do Brasil; 
nos termos da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, 
solicita autOrização para que o Governo do Estado _de Mato 
Grosso possa emitir e Colocàr no_men;ado, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesourp do Estado do. Mato 
GrOsSo=--LFrEMT~ cujos recursos~ advirgio.s çle tal e;~issão. 
serão d.Stinados ao giro de 237.748.834 LFTEMT, vencíveis 
em 1•-6-92. 

A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à 
lísta de oradores. ~ 

Concedo a pala-vra ao nobre Senador Pedro Simon, para 
uma breve comunicação. 

O SR. PREDRO SIMON (PMDB- RS. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do ora4ot.)- Sr. Presidente, Srs. 
Se:n~dor_es, está prevista para amanhã a realização do IeilãQ 
da Copesul, no Rio Grande do SuL Ampla coropanha, amplo 
apeio- três ações judiciais, inclusive -ampla movimentação 

-foram feitos no sentido de eVitar a realização desse leilão, 
_ Conforme falamos 9esta tribuna em maJs __ de uma oportu

nidade, a duplicáção do Pólo Petroqufrnico do Rlo Grande 
do Sul consta. absolutamente consta~ do plano da petroquí
mica nacional, o que foi cotiseguido depois de longo esforçO 
pelo Presidente Sarney, O Presidente CoJLor,. ainda trn SU.f! 
campanha política, assumiu com o Rio Grande do Sul o com
promisso de que a duplicação do Pólo Pettoq uímieo do Rio 
Grande do Sul seria uma questão de honra do se.u Governo .. 
Estávamos todoli esperando essa duplicação, que consta da 
ampliação da unidade central de primeira geração do Pólo 
PetroquímicO e, posteriormente~ da vinda de unidades de se~ 
gunda geração como MVC. PVC~ fenol, acetona etc. 

O Pólo Petroquímieo do Rio Grande do Sul, Sr. Presi
dente~ talvez seja a estatal do Brasil que dê a maior rentabi~ 
lidade anual. É a empresa lnais moderna, a que se encOntra 
em melhores Condições técnicas, é um exemplo para· a indús
tria petroquímica do Brasil e para o mundo inteiro. Infeliz~ 
mente. a tese de privatizar é a tese que vem dominando, 
e o Governo insiste em privatizar o Po1o :Pétr·oqufmioo do 

I 
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Rio Grande do Sul. sem dar as garantias de sua duplicação. 
E se apareçer em, e se ganhar em - e alguns dizem que 
poderão ganhar- grupos interessados no pólo petroqufmico 
da Bahia? E se esses grupos ganharem e não tiverem interesse 
na duplicação do pólo do Rio Grande do Sul, o que acontecerá 
com a ampliação? O pólo se transformará num pólo capenga, 
sirilp1es produtor de matérias plásticas. e não mais do que 
isto. - - -

Quando se_iniciou o movimento de integração do Meroo
sul, quando se debateu a integração do Brasil com a Argentina, 
oom o Uruguai, sempre se defendeu a problemática do Río 
Grande do Sul, já que muitos produtos industriais do Rio 
Grande do Sul são os mesmos da Argentina, do Parag!Jai 
e do Uruguai; e se propôs uma série de teses impcrtan~ 
para desenvolver o Rió Grande do Sul para que a economia 
do Estado não fosse prejudicada nessa integração. Fçi aí que 
surgiu a bandeira da duplicação do pólo, da construção do 
gasoduto Brasil-Argentina, da construção da ponte de São 
Tomé a São Borja, ligando o Brasil à Argentina~ e outras 
teses desse jaez. De repente. não. mais do que de repente, 
o governo fala em privatizar o p6Jo, mas não dá a garantia 
da sua duplicação. Fica uma interrogação. . 

Hoje pela manhã, Sr. PreSidente, a Comissão de Econo· 
mia aprovou~ por unanimidade, a convocação do Minisfro 
Pratini de Morais. e o convite ao ex-Ministro Aureliano.Cha
ves, ou seja, o atua1 e o ex-Ministro de Minas e Energia, 
para debaterem~ discutirem o problema da privatização da 
Petrobrás. Quais são as posições da Casa e qual é a análise 
que deve fazer em torno dessa tese que vem sendo discutida 
e debatida no Brasil inteiro, que é a da privatizàçã'o? 

Mas a verdadet antes de o Congresso votar se é faVorável 
ou contrário à pií:VatizaÇãO; é que temos a Constituição e 
temos a Lei de 1953, que criou o monopólio estatal do petró
leo. Desde essa época, só tínhamos a lei; e constituintes de 
19&8_re_solveram ccíloc.ar-na: Constituição a tese do monopólio; 
pois. agora, o Governo quer tirá~la da Constitúição e quer 
revogar a lei! Tudo bem, é uma tese que vai ser debatida. 
Mas, antes de o Congresso Nacional revogar a lei e reformar 
a Constituição, verifica~se que há em marcha um pT-acesso 
visando a privatização da Petrobrás. E esse projeto de privati
zação da política da petroquímica é o início dessa campanha. 
Por af já poderíamos discutir se pode o Governo privatizar 
a petroquímicat antes do debate da privatização das indústrias 
de petróleo. · 

Mas, independente desta importante análise que levan
tamos no Rio Grãnde do Sul, há um compromisso de honra 
da duplicação do pólo, para a economia do Rio Grande do_ 
Sul~ não podemos ficar com um pólo capenga, tão-somente 
produtor ·de plástico. Queremos um pólo completo para que 
nessa integração latino-americana haja uma projeç:lo de futu· 
ro desenvolvimento daquela região~ 

Faço daqui, Sr. -Presidente, um apelo ao Miriisiro das 
Minas e Energia~ um gaúcho ilustre e competente~ que garan~ 
tiu que o gasoduto Brasil~Argentina será feito~ Fazemos -uni 
apelo ao Ministrol que c:onhece os problemas do Rio Grande 
do Sul, que é, fiiclusive~ empresário de ação e presença na 
indústria petroquímica de segunda geração do Rio Grande 
do SuL 

Faço um apelo ao Ministro Pratini de Morais, para que 
suste o leilão de amanhã, até porque sempre teremos prazo 
para fazer o leilão, para privatizar. Conforme seja a decisão Tos que venham a adquirir _Q oontrol~ des_~ pólo. as const}> 

qüências -poderão trazer. inde[evelmente, um prejuízo alta~ 
mente destrutivo à economia e ao desenvolvimento do Rio 
Grande do SuL 

Por isso, Sr. Presidente, espero e buscarei as notas taqui
gráficas deste pronunciamento para tentar levar às mãos do 
Ministro Pratini de Morais; acredito que S. Ex•+ terá inclusive 
o apoio do Presidente Collor, par~ que Sua Excelê-nCia se}a 
lenibrado do seu compromisso com o Rio Grande do Sul, 
de que garantiria a duplicação do Pólo Petroquímica do Estaw 
do. Não há uma palavra~ não há um esboço, uma afirmittí\ra, 
não há absolutamente nad>a que diga que leiloado o pólo, 
.amanhã, será garantida a duplicação do Pólo do Rio Grande 
do SuL Pelo contrário! 

É verdade que os _jo:rn_aís de hoje estão a noticiãr que 
o BNDES haverá de entrar oom empréstimo para as empresas 
serem privatizadas. 

Repare V, Ex' que o pólo, hoje, é uma indUstria altamente 
Je.nt~veL _Ele poderá ser duplicado inclusive pela iniciativa 
privada, que tem condições, interesse, vontade e disposição 
de entrar nesta duplicação e no entanto, não há duplicação 
ou garantia dela pela indústria privada. Um pólo que ê alta· 
meàte rentável ~ai ser vendido e o preço mínimo para o leilão 
c.:orr.esponde a menos da metade da apólice de seguro que 
o Pólo Petroquímico mantém. Nessa§ cogd~çõ€!s, não sCi o 
que vai acontecer. 

O Sr. Modiano está aí bancando o herói~ mas vai aparecer 
o livro branco das suas privatizações. E, com relação ~ essa 
privatização, especificamente, não vamos anaHsar só o seu 
aspecto po!ítico, mas como foi feita; qual a moeda que entrou; 
o que aconteceu; se houve ou não abertura nessas licitações! 

Sr. Presidente, como Ministro de Estado, como gover
nador, participei do processo de criação do Pólo Petroquímico 
do Rio Grande do SuL Sei que essa é a posição do Governador 
Alceu Collares e .da maioria do povo do Estado do Rio Grande 
do Sul. Felizmente~ hoje, temos um Ministro do Rio·-nrande 
do Sul ocupando esse cargo de Ministro das Minas C Eilergia. 
Lamentavelmente, os diretores presidentes da Petroquisa 
eram pessoas antipáticas aos interesses do nosso ESfâdo. Lem
bro~ me de um debate longo que tivemos, no Pólo PetroqUf
mico, com o então presidente da Petroquisa. quando, lá pelas 
tantas, irritados, cobrando a duplicação do pólo, ele nos disse: 
..Não sei nem por que o P6lo veio para o Rio Grande do 
Sul! Se o Rio Grande do Sul não produz~ não tem e não 
consome petróleo, por que veio p-ara cá uma indústria petro-
químícà~? Disse-lhe: "Que pemi que o senhor nasceu nO-B-ra
sil! O senhor devia ter nascido no- Japão, que é um conjunto 
de ilhas vulcânicas que, quando começou a se desenvolver~ 
não tinha absolutamente nada. Se o s.enhor estivesse lá7 o 
Pais continuaria até hoje sendo um conjunto de ilhas vulcâ~ 
nicas'". 

Felizmente, o atual Ministro das Minas e Energia é um 
homem do Rio Grande do Sul. conhece os problemas do 
Estado, sabe da importância da duplicação daquele pólo e 
sabe dos interesses do povo do Rio Grande do Sul. 

No mesmo dia em que o Presidente Sarney assi_nou a 
duplicação do Pólo do Rio Grande do Sul, assinou também 
a duplicação do Pólo da Bahia. No entanto, já duplicaram, 
triplicaram o Pólo da Bahia, enquanto que o do nosso Estado 
não é ampliado ou duplicado. Agora, sem mais nem menos~ 
o Governo Quer privatizar, leiloar, lavar -as mãos em relação 
ao compromisso assumido com a duEiicação do pólo. 

Dirijo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. um apelo ao meu 
extraordinário e competente conteriâneo-~ Ministro das Minãs 
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e Energia, Pratini de Morais. Não tenho nenhuma dúvida 
de que, se S. Ex~ telefonar ao Presidente da República inforM 
mando que um Senadõr de oposição disse que Su~ Excelência 
havia assumido um compromisso com a duplicação do Pólo 
do Rio Grande do Sul, o Presidente vai confirmar que é verda
de .. Nesse caso, o MiniStro poderia dizer a Sua EXcelência 
que ía levantar o leilão, para que a questão pudesse Ser anali
sada com maior profundidade, já que está c]legando aQ Minis
tério e quer aprofundar-se mais no exame da questão, Tenho 
certeza de que isso pode acontecer. Sr. Presidente._ · 

É o apelo que faço aó Ministro Pratini de Morai~;-(Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. 

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, b emi~ 
nente Senador Pedro_ Simon falou de -}ii"Nãlizaçãó'"'ilo'J.~.io 
Grande do Sul, e vou continuar tambéln analisando privati-
zação no Río Grande do "Nórte: _ _ . 

Privatização não i doação -
l-Álcalis 
O desenvolvillfentq das potencialidades eççm9micas~_çlo 

Norde~te e, particularmente) dO Río Grande do Norte, tem 
sido uma preocupação constante ap longo da minha vida pú-
blica. · . 

Hoje, Srs. Senadores, quero tecer algumas coiiSJdetilÇões 
sobre a privatização da Cotp.:pànhia. Nacional de ÁlcaliS, em 
andamento. pois o eôital já foi publicado em 5 do corrente 
mês. e o leilão.~ ~ações _será realizado no dia 30 de junho. 

A Álcalis foi ccnstitufda em ZO de julho de 194~, terido 
como principal atividade a industrialização e a c~~rciali?;açã9 
de produtos químicos. assim_ comq a pesquisa, a mineração 
e prospecção de produtos n,tinerais pertinentes à suas ativi~ 
dades._ . . 

Em 1953, o Pre$idcnte Vargas, que a cri,ou, asSinou con~ 
trato com firmas francesas que asseguraram a sua Implemen
tação. Em abril de 1960, ela começou a produzir barrilha, 
isto é, carbonalo de sódio, -

As instalações industriais da ÁlCalis estão no Município 
de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, ocupando 
uma área de 400--mil meirOs. Sua capacidade instalada é para 
produzir 247.000 toneladas de barrilha/ano. Atualmente, ela 
produz três tipos de barrilha; a leve, a denSa vic;Ii:eira' e a 
densa rnatalúrgica, que se diferenciam apenaS fisiciunente. 
As matérias~primas para a produção de barrilha são as se-gufn~ 
tes: sal, calcário (carbonato de cálcio), amónia, combustível, 
vapor~ água do mar~ ar comprimido, energia elétríc:a etc. 

É imp~iiârite salientai que atualmente todo o :sal consu~ 
mido pela AlcaJis é adquirido nas salinas do Rio Grande do 
Norte. As demais matérias-primas são provenientes do Estado 
do Río de Janeiro. 

Desde 1963 a.ié o final de 1990; essa empresa -deteve 
o monopólio da produção, importação ·e distribuição da barri~ 
lha consumida no _País. A partir de 1991, com a liberação 
das importações~ passou a controlar somente a distribuição 
da barrilha produzida por ela. · · " • 

As indústrias de vidro e de química são as- principais 
consumidoras de barrUha. 

Do ponto cte vista acionário, a' sitüâç!io- déSSa empresa. 
em 31 de dezembto de 1~1, era a seguínfe:-92,50%-das ações 
pertenciam à Petroquisa; 7A7% ao BNDES e o restante per
tenciã a outros. · --

Entre outras coisas~ formam o seu património: 92 saias 
c 11 vagas de garagem situadas no Centro do Rio de Janeiro; 
imóveis localizados na área urbana do Arraial do Cabo (RJ); 
259 residências na Vila Industrial próxima à fábrica. Além 
disso, possui diversas áreas no Arraial do Cabo e em Cabo 
Frio, totalizando 19 milhões de metros quadrados. 

Através de empresas de consu!torla contratadas pelo BN
DES, o valor mínimo dos a1fVos d~ Álcalis para efeito do 
leilão de privatização, é de 80 milhões de dólares. · 

li - Alcanorte 
Com o intuito de aproveitar melhor as riquezas minerais 

do Rio Grande do Nortet o- maior produtor do sal do :Srasi1, 
suas Hderanças políticas conseguiram que se criasse. em 1974, 
a Alca!lOrte, subsidiáda da Álcalis. 

Inicialmente, a Akzo, empresa holandesa, participou des-
se empreendimento. Mas, em 1977, a Álcalis comprou a parte 
da A~o,_ que permaneceu no projeto fornecendo tecnologia. 

A construção da Alcanorte foi iniciada em 1m" e parali
sa:da em 1985. Localiza-se a 5km de Macau cidade do interior 
do Rio Grande do Norte e a 18 knl de uma jazida de calcário, 
matéria-prima usada na fabricação da barrilha. 

- Esta empresa detém a concessão de lavra de calcário 
em áreas que totalizam 4.000ha, sendo 303 ha em terrenos 
próprio. Nesta área estudos geológicos comprovaram a exis
tência de uma reserva de 6.7 milhões de toneladas de calcário, 
o que é suficiente para se produzir 265.000 tQ!!elad'!S(ano 
de Oarrilha, no espaço de 10 anos. _ -

A água doce, necessária â produção da barrilha, é fome· 
dda por uma adutora, com capacidade de 1800m3 por hora, 
já em funcionamento na cidade de Pendências, que foi cons-:. 
truída quando eu governava o Rio Grande-do Norte. 

Nas proximidades da fábrica foi construída uma vila com 
~ -229 casas, 2 alojamentos, um grupo escolar e um clube SÇ)cíal. 

Até o momento, 80% das obras do profeto foram realiza~ 
das. e adquiridas cerca de 50% dos equipamentos, qtie estão 
em bom estado_ de _ççmservaç_ão. 

-· A -Petrobrás. através do OOu ~rviÇo~-ae-·b\l.g~mharia, ava· 
liou, em abril de 1988, em US$126 milh6es ·osjnvest~entos 
reaJI+ado_s. ~lcula~se que para concluir Q projeto. deVe-se 
investir cer<:a de US$100 milhões, 

A Alcanorte foi programada para produzir 200.000 tol;lec 
ladas- de barrilha por ano, na primeira etapa; e 265.000 tonela
das/ano na segunda etapa. 

É ociosO dizer- que 6 funcionamento desta empresa trará 
eilônhes vantagens financeiras para o Rio Grande do Norte. 
Antes de tudo, calcula-se que geraria mil empregos díretos. 
O preço FOB da tonelada de barríllla, prodazída em Macau, 

--é- igual a 21 vezes o preço de uma tonelada_ de sal. Além 
dissot ®m Uma, produção de 265.000~ to-Qel:;çl!'J.s/~no, a Alca
riorte J.:!rop'otcionará uma arrecadaçãQ_de lCMS,. que se!~~ equi
valente ao dobro da indústria salíneira. 
- Finâl~ênte~ quero-diZer que o funcionamento desta fábri

ca de barrilha abre Q carp.inho parã.-outras indústrias químicas, 
que poderão usar o gás natural, tão abu.ndante e~. Guamaré, 
no Rio'Grailde do ~orte. 

- Agora, Sr. Presidente, falarei sobre o edital de Privati
zãção dessas empresas. 

Uma vez feita esta descrição das carat;terfsticas funda
mentais da Álcalis e da sua subsidiária, a .A.i'canorte1 "quero 
levar ao conhecimeQtQ dos Senhores _Se.nad<n:_r;_$ .alguns aspec
tos escabrosos do e;d_ital de privatização destas einprêsas. 

Mas. antes de tudo, quero deixar bem claro que sempre 
me pronunciei a favor de uma solução para a fábrica de barri .. 
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lha- Alcanorte: seja uma solução dada Pêlo Governo Fede~ 
ral, concluindo a sua <:onstrução, ou a sua privatização como 
vai acontecer agora. ~ . __ , # 

1 -O edital para privatizar estas duas empresas- Alca~ 
lis e Alcanorte -, teferindo~se ao leilão, diz o seguinte: "A 
operação será consíderada especial, não sendo operação típica 
de Bolsa de Valores, uma vez que não se admitirá. ria aquisição 
de ações, a interferência de pessoas que não forem pré-identi~ 
:ficadas ..• H 

Ora, Srs. Senadores, por que considerar este leilão como 
uma coisa especial, atípica. diferente dos leilões feitos na Bolsa 
de Valores? 

Inegavelmente, este leilão será apenas um jogo de cartas 
marcadas; será tão-somente um ritual de passagens, onde tudo 
está previamente combinado entre amigos. - -

2- Outta cõísa sobre a qual quero chamar a atenção 
dos Srs. Senadores é quanto ao preço mínimo da Álcalis, 
lixado em 80 milhões de dólar<;s. 

Ao tomar conhecimento ddste preço, o Dr. Evilásio Soria
no1 Vice-Presidente Executivo da Petroquísa, e amigõ pessoal 
do Presidente CoUor, não se conteve e disse: "Isso é um 
absurdo. S6 as terras da Álcalis, em Cabo Frio, valem muito 
maisu. 

Por sua vez, o Ex-Presidente da Petroquisa, Dr. ~aberto 
Thimóteo da Costa, avaliou os 2.100 hectares que a Álcalis 
tem em Cabo Frio, em 400 milhões de dólares. (Jornal da 
Tárde, 29 de abril de 1992.) 

O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite~me V. Ex• uma 
aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA -·Ouço o aparte do nobre 
Senador. 

O Sr. Garlbaldi Alves Filho- Senador Lavoisier Maia, 
em primeiro lugar, vou pedir desculpas a V. Ex• porque, tendo 
qtie participar de reuníão de uma CPI. não vou poder ouvir 
o pronunciamento de V. Ex• até o fínal, inclusive agora, quan
do V. Ex• expõe o_ fato mais grave, quando denuncia esse 
edital como profundamente lesivo não apenas aos interesses 
do Rio Grande do Norte mas aos do País. No que toca o 
nosso Estado, nós defendemos nesta Casa os_ interesses do 
Rio Grande dn·Norté. nós nos preoCupamos coin essa negocia
ção. privatizando empresas do Governo Federal num lote 
só, incluindo duas fábricas de barrilha - uma_não concluída, 
a do nosso Estado; e a outra em funcionamento,- a do ~io 
de Janeiro. E ul11 lote de terrenos ila ordem de 2.100 hectares, 
tudo isso num pacote só, levando à conclusão de que es~ 
negócio poderá transformar~se numa transação vantájosa para 
grupos poderosos~ que terminarão por se apropriar dos terre~ 
nos e não concluirão a fábrica de barrilha no Rio Grande 
do Norte. O que defendemos é a stra ·privatização. V. Ex•, 
desde o início do discurso, manifestou que não ·abrimos mão 
da solução da privatização~ -porque o Gover_no nã<?: tem recur
sos para investir. Agora. estamos estranha11do_ a ~aneira comQ 
a Álcalis estã Sendo privatizada. Mas deixo este assnta a cargo 
de V. Ex• Seu discurso está cheio de detalhes e de fatos q11e 
irão provar à saciedade que, realmente, essa privatização está 
cheirando mal. Ela não interessa ao Rio Grande do Norte 
da maneira como está sendo feita, nem interessa ao Pafs. 
Cáberia ao BNDES tomar providências no sentido de refor
mular esse edital. Acredito que a Bancada do Rio Grande 
do Norte~ independentemente dos intereS:S_~s ~olíticos. está 
unida nessa denúncia qüe está sendo feita por V. __ E~ neste 
instante. 

O SR. LA VOlSIER MAIA - Muito obrigado, Senador 
Garibaldi Alves Filho. V. Ex• presta um importante subsídio 
ao nosso pronunciamento. -~ 

Está cheirando mal mesmo a maneira como estão sendo 
prh'átizadas essas duas empiesas n~) Brasil, uma no RiO de 
Janeiro e ontra no Rio Grande do Norte, São pessoas idóneas, 
com responsabíUdade~ que fazem declarações, dizendo que, 
na verdade, a coisa não está sendo conduzida com seriedade, 

Eu, como V. Ex", Senador Garibaldi-Alves Filho. -desejo 
que a fábrica de barrilha do Rio Grande do Norte funcione, 
seja concluída+ porque mais da metade está feita, e feita pelo 
Governo Federal. Ele alega não ter re-cursos, está certo; que 
seja feita a sua privatização. o- iiirportàrite é. que ela· seja 
concluída. A maneira como o Governo o está privatiZando 
é lesiva à Nação~ não só ao Rio Grande do Norte.o. 

Sr. Presiderite, as declarações fêitas por ·esse -ilustre ho
mem público vieram a público através do Jo-rnal da Tar;de7 

de São Paulo, no dia 29 de abril de 1992. 
3. Qual o preço mínimo lixado pelo Edital para a Alca

norte? Está embutido no preço mínimo estipulado para a 
Álcalis. Quer dizer que, com 80 ou, no máximo, 100 milhões 
de dólares, os arrematadores vão adquirir duas empresas esta~ 
tais- com imôveis 1 inStalações, ·teriênos~ jazidas e equipa~ 
mentos no valor de 800 milhões ou 1 bilhão de dólares. 
É mais ou menos 10% do valor real. Em outras palavraS: 
o grupo que. arrematar a Álcalis vaí pagar menos da metade 
do seu valor e receber, de graça;de mão beijada, de presente. 
à Alcanorte com todo o seu· património~ equipamentos e ~ma 
jazida de cal<:ário, para explorar durante dez anos. 

É importante lembrar que a PETROBRÁS estimou o 
valor da Alcanorte em US$ 126 milhões, ou seja, Cr$ 327 
bilhões a preços a tu ais. Uma vez que a Alcanorte ,tem uma 
dívida de 36,5 milhões de cruzeiros para oom a Aicalis, o 
editàJ diz que o BNB e o BNDES, principais credores desse' 
endividamento~ asseguram aos adquirentes dessa empresa um 
refíiuiUciãmentó nas seguintes condiÇões: 

Prazo: 10 anos, com 2 anos de carência. 
Taxa de juros: 9% ao ano e mais a TR. 
Se considerarmos o valor atual da Alcanorte. sua dívida 

representa apenas 9% do seu valor totaL 
Srs. Senadores. finalmente, é curioso se obsertar que~ 

no edital, não existe nenhuma cláusula que obrigue os adqui· 
rentes da AJcanorte a conc!ufrem o projeto para a produção 
aé·oarrillia no Rio Grande do N'orte; . 

Se o Governo do Presidente Fernando Collor contiititar 
~ubavaliando as_empreo;as estatais que vão a leilão) o progra~ 
ma.,, 

O Sr. Márcio Lacerda - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA;_ Com prazer, ouço V. Ex• 

O Sr. Márcit> Lacerda- Nob"' Senador, entre as diversas 
diferenças de preços colocadas no decorrer do pronunciamen
to de V. Ex•, está, P9r exemplo, a área de Cabo Frio. Real
mente, a praia da Alcalis é uma das mais belas _de Cab9 
frio~ numa extensaô de "Um quilómetro só diante dos muros 
da Companhia Nacional de Alcalis, sem contar umà área de 
2 míl e poucos hectares na cidade de Cabo Frio, uma das 
áreas mais valorizadas no litoral norte do _Rio de Janeiro. 
V. EX' chama a atenção para as condições do contrato, ou 
seja, a correção do PF mais 9% ao ano. quando efetivamente 
QS jUros praticados pelo sistema financeiro braSíleiro· são bem 
diferenciados disso, ou seja, num prazo longo, um diferencial 
de juros desses, praticamente a dívida que V. Exa diz que 
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representa pouco mais de 9% do patrimônio da empresa, 
num horizonte de 10 anos, quase financia a aquisição inteira. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Senador Márcio La~erda. 
V. EX" muito contribui GOm_ esse aparte para aprimorar o 
nosso pronunciamento. -

Ê verdade! Estamos analisando a maneira OOMQ.O Go
verno está privàtizando. Não somos contra a privatização. 
Absolutamente! O problema é a maneira como o Governo 
está privatizando. Só cego não vê. Só surdo não ouve. 

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. LAVOISIER MAIA - Com satisfaÇão, ouço 
V.Ex• · 

O Sr. Nelson W edekin - Senador Lavoisier Maia, quero 
cumpririlentá-lo, P9r que V. Ex• traça o desenho de mais 
uma privatizaÇão. É mais um _capítulo do processo de privati
zaç;'io em nosso País. :As circunstâncias são praticamente as 
mesmas e no caso da Álcalis1 pelo relato de V. Ex~. são 
até mais gr'aves. Mais uma vez uma empresa, que é património 
da sociedade brasileira, é vendida por um preço menor do 
que realmente vale, como aconteceu com todas as demais. 
Mais uma vez, as moedas, pelas quais eles adquirirão essa 
estatal~ pertencem a:o mesmo cesto de moedas que se conven
cionou chamar de moedas "podres". e muito apropriadamen
te. Todos esses defensores do processo de privatização brasi
leira, com toda a certeza 1 Senador Lavoisier Maia, não vende
riam nem uma televisão usada ou um cavalo velho por essa 
moeda pelos seus valores de mercado. Mais uma vez se vende 
ou se pretende vender uma estatal brasileira sem nenhum 
compromisso de reinvestilheritri. Seria absolutamente correto, 
em qualquer um dos casos anteriores, que o Governó obrigasse 
ou estabelecesse como condição de venda o reinvestimento 
necessário para a mod"erni.zação, atualização tecnológica> ex
pansão da atividade etc., mas não há este compromisso de 
reinvestimento. Quando há a possibilidade de reinvestimeritot 
os felizardos compradores" dessas estatais, ao invés dé acorre-
rem ao seu capital, que eventualmente possam deter, ou então, 
no mínimo, ao invés âe acorrerem aos bancos privados~ vão 
sempre aonde? Vão aos balcões dos bancos estatais. Portanto, 
de novo, património da sociedade brasileira. Também não 
o uma condicionante, que seria razoável para se vender uma 
estatal, qualquer garantia de emprego aos traba!hadores des
sas empresas. Os processos de privatização que "são freqüen
temente citados pelos defensores da privatização, conio é o 
cas-o da Inglaterra ou da Espanha. em todas as_ estatais e 
companhias públicas desses países que tiveram estataiS privati
zadas, há uma cláusula de garantia de emprego dos seus traba
lhado-res pelo nlenos durante algum tempo. Este pfazo varia 
entre 3 até 8 anos* Enfim, V. Ex~, traz a esta tribuna mais 
um capítul-O de uma história, que não é outra coi~ senão 
a dilapidação vergonhosa do património do nosso_ País. Tenho 
a impressão incómoda, a sensação desconfortável que, por 
trás de cada ato de privatizaçãot existe uma negoCiata- que· 
beneficia as elites de sempre deste País. Por isso cumprimento 
V. Er- pelo conteúdo do seu pronunciamento e também pelo 
detalhamento que faz desse processo de privatização. 

O SR. LAV01SIER MAIA- Senador Nelson Weo;lekin, 
o aparte de V. Ex• muito me honrou. Realmente é lamentáyel 
o modo como o Governo esfá- fazendo a privatização .. Eu, 
como V. Ex• e os demais. não nos manifestaÓJ.oS contra a 
privatizaÇão,-·mas contra a maneira como está sendo feita 
a privatização~ lesiva aos interesses nacionais. Isto tem,. ~peti~ 
damente, acontecido, e apesar das denúncias, e apesar de 

levantarmos aqui a nossa voz, alertando _o GQvemo para o 
-erro· a maneira de fazer. mesmo assim continua, e não sabe
mos'quando vai parar. Essa é a verdade. Mas temos a ?briga
ção, como representantes do povo~ de levar ao.conheetmemo 
da Nação uma análise séria, de opos-ição consetente que fazeM 
mos, -e alertar o G.oyer,no, pelo menos. Mas o Governo, nesse 
ãspeéto? está ·surdo. o que é profundamente lamentável. 

"-.Se .9 ~Govern,o C.oUor cootinuar ~u.bavaliando as empresas 
e.sÍat~is riue vão a leilão~ o Programa de Desestatízação, em 
curso, acarretará enormes prejuízos aos cofres públícos. 

Privatiza~ não é, Srs. Senadores, doação d9 património 
público a gruJ)Os de amigos do rei. A Alcanorte n~o será 
privatizada; mas ao contrário, será doada aos adqmrentes 
da AlcaJis- está que é a verdade. Doação esta, que representa 
um capital de 327 bilhões de cruzeiros. O correto seria vender 
as duas empresas separadamente, e não como está sendo pro~ 
gramado. 

Eu não poderia deixar rle comentar esse erro que o Go~ 
verGo está praticando no nosso querido Brasil. Temos ares
ponsabilidade de alertar, de denunciar~ de chamar a atenção 
do G_q~Ç;rno para que~ um dia, ele nos ouça e conserte _os 
erros, 

Mesmo assim, faço votos que os futuros donos da Alca
norte que receberam 3Tl bilhões de cruzeiros concluam a 
obra iniciada e isto é importante para o Rio Grande do 
Norte. Ponham a fábríca para- produzir barrilha, pois o que 
interessa -repito é ver o desenvolvimento das potencia
lidades económicas do Rio Grande do Norte. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente e SRS. Senadores .. 
(Muito Bem Palmas.\ 

Durante Ó discurso do Sr, Lavoisier._ Maia, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é oCupada pelo Sr. Epitácio 'Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- (PMDB - MT. Pronun
cia o _seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presi~ 
dente. Srs. Senadores, tem me chamado a atenção, e acredito 
que de toda sociedade brasileira, especialmente nos últimos 
tempos, um tempo muito longo, teor dos noticiários. Todos 
os veículos formadores de opinião trazem fundamentalmente 
notícias de denúncias. É como se fossemos, nesse País, uma 
sociedade de marginais, uma sociedade_de bandidos, A média 
do que- se "extrai do noticiário é a seguinte: o cidadão que 
fornece leite coloca água no leite; o motorista de táxi rouba 
na bandeira; o garçom rouba na notat o político, na médiã, 
é .cmrupto; o comerciante, na média, é sonegador~ ou lesa 
no peso e nas medidas~ o industria) lesa na especificação dos 
produtos. Até mesmo~ na própria imprensa, temos exemplos. 
A revista lstoÉ Senbor denuncia contratos que favorecem 
a revista Veja na questão da Listei; há denúncia de contratos 
favorecidos da Rede Globo; há denúncia mais _recente dos 
favorecimentos ao Jornal do Brasil. Enfim, não sei o que 
resta de positivo neste País. _ 

Vivemos uma espécie de síndrome de autodepreciação. 
uma espécie de síndrome de autodesvalorização, por todos 
os nossos segmentos. Não sei exatamente a quem interessa 
isso. _-_ _ · _ _ -

Há também a sistemática tentativa de_ de?monte Qe tuqo 
que há de instituído no País. o qu.e leva a socie~ade brasilei~a 
a um descrédito de tudo, e especialmente de St mesma. HoJe 
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vemos dezenas, centenas ou milhares de jovens buscando a 
forma de sair' do País para morar cm outros páfses. Vemos 
até, embrionariamente. proposta de separatismo no país, e 
eu tenho refletido muito sobre e~s questões. Se aqui dentro 
do país ocotrem esses fatos, a imagem 'que veildelnps para 
fora do País é exatamente essa mesma. N~ vendep.1os essa 
imagem. 

Para fora do País1 nós, por exemplo, que detemos um 
dos maiores patrimónios universais na áreã_S:mbie~?-~al_- ~ja _ 
a Amazónia. o Pantanal ou outros feé:ursOs naturais- vende~ 
mo-nos oomo--se- fossemos devastadores; vendemo-nos para 
o exterior cointi se fossenios matadores de crianças; vende
mo-nos para o exterior como se fossemos caloteiros. 

Sr. Presidente e Ses. Senadores, estamos às vésperas de 
inciar a discussão do orçamento da União para o ano de 1993. 
Ainda restam hoje. em toda a lmprensa, questionamento e 
denúncias. lsso também me fez pensar. E hoje, graças a uma 
deferência, a Uma delegação do meu Partido, sou o Relator 
da Lei de Diretrizes "Orçamentárias, juntame·ntê.COm- O Sênâ~ 
dor Mansueto de Lavor, que vai ser o Relator da Lei de 
Meios; e o Relator Dario Pereira, que já é o Relator da 
Plano Plurianuat 

Tememos reunido sistematicamente- COm a Presidência 
da Comissão, Deputado MessiaS Góes., e cõm os três RelatoR 
res, para discutirmos sobre o que estava ocorrendo, quais 
são as causas de tantas dificuldades e de tantas turbulências 
na votação do _orçamento,_ É evidente .que 1 pela primeira· vez, 
depois da Constituinte, o CongreSSQ Nacional retomou pode~ 
res de alterar e definir o orçamento,· depois d~ mais de 20 
anos de regime autoritoirio, período no qual o Congresso não 
tinha autoridade ou competência para alterai o Orçamento 
da União. 

A meu ver. há dificuldades naturais do processo_ de adapM 
taçãol tanto do Congresso como do Executivo. O Relator 
tem pouco mais de 30 dias para analisar milhares de emendas. 
Logo, não há possibilidades de que ele faça11111 trabalho me
lhor do que foi feito, apesàr de todos os esforços desenvolvidos 
pelas Comissões de Orçamento anteriores. 

Creio~ Sr. Presidente, Srs. Senadores~ qUe toda essa ce
leuma causada pe[o Orçamento--é verdade que o Orçamento 
é uma das peças mais importantes do interesse do País, através 
da qual são definidas as prioridades de Educ-ação~ Saúde, 
Infra~Estrutura- toda essa turbulência~ toda essa dificuldades 
deve servir para que possamos tirar algumas t:otic:Iusões e 
levantar algumas questões que, acredito, são do interesse de 
toda a Nação e. particularmente, deste Senado, que representa 
a Federação. 

Na minha modesta opinião e quero dizer qu·e não 
entendo absolutamente nada de orçamento e tr1uito menos 
ainda de economia? sou um Simples político do interior que 
vem, através dos anos e das lutas, galgando algumas posições 
-sabia e tinha consciênéia do risco qUe repres-e~ntava e que 
representa a condição de Relator de qualquer uma das partes 
da Lei de Díretrizes do OrçamentO da União, tanto do Plano 
Plurianual quanto da Lei de Meios -penso ate que já tive 
da vid.a pública um recobhecímento maior:_~~ -gue os meus 
méritos e estou disposto absolutamente a enfrentar os riscos 
que representam essa discussão. 

Tenho pensado muito, mesmo antes de ser ind~cado como 
Relator da LDO~ ·no que pode estar acontecendo neste ~aís. 

Ora~ se veriliCarmàs o OrçamentO dO ano passado, que 
tanta celeuma causou, que motivou tantas denúncias veremos 

o seguinte quadro: praticamente 50% do orçamento, pelo 
menos do valor de face, já vém, a priori, comprometido com 
a rolagem do pagamento das dívidas internas. 

Logo depois, o Executivo contigencia 30%, ou~seja 30% 
de 50% seriam 15%. Os 100% do Orçamento já se transfor
mar~. por doi~ met:es atos, em 35%. 

-Se tírarmos as despesas de custeio e de pessoal, que támw 
bém demandam cerca de 30 ou 31 %l terep:~os. reduzidq, dos 
investimentos da U niãri 1• ã.Igo como 40% do Orçamento da 
União. Ora, meu Deus do céU, será possível que um país 
de !50 milhões de pessoas, com 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados, um país que tem- queiramos ou não, com tOdas 
as dificuldades, com toda a crise -::: a 9; ou a 10~ economia 
do mundo1 será que esse país não tem alguma coisa equivocada 
ou errada, para que todo o esforço da economia nacional, 
todo o esforço do trabalho nacional, todo q_ esforço Jia produ· 
çáo nacional ~ e que não é pequena, é a J()\' do mundo 
-se restrinja a 4% do valor formal do Orçamento? Na_\~~Jda
de nem é isso, porque hoje é re;;onhecido por todos os indica
dor~s que mais de 50%;0u em· tôrrio de 50% da economia 
brasileira se encontram na atividade informal et portanto~ 
os: números absolutamente não refletem a realidade. 

Creio, SL J'resideqte e Srs. Senadores- e esta é a prin
cipal razão que me traz a esta· tribuna- que, na realidade~ 
o que está acontecendo conosco é que talvez no cerne, no 
centro da crise brasileira, no centro ou n·o cerne da inêapa~ 
cidade deste País gigantesco de enfrentar as suas dificu!da~es, 
esteja exatamente a exaustão, -a falência tOtal do modelo de 
organização do Estado brasileiro. É absolutamente simples 
constatar que um país cuja economia infOrmal, é de 5,0% 
já tem ~a incompatibilidade en_tre o Estado e _a sociedade. 

Há um absoluto e completo divórcio entre o Brasil institu
cional, o ~rasil que está nas contabilidades p_úbJicas. o Brasil 
-que está nas metas e planos plurianuais do Governo~ o BrasU 
que está nos próprios números do Orçamento da União -
e ainda hoje, na Comissão Mista de Orç_~meo,to,_ em uma 
declaração, o Diretor do Tesouro Nacional, Dr. Pedro Paren~ 
te, reconhecia nitidamente que a proposta plurianua1 é simples 
ficção. que o próprio Orçamento não retrata a real capacidade 
do País nem de investir em meio àS necessidades. 

Por que seria isso? Onde estão es-sas dificuldades que 
não conseguimos identificar? Tenho chamado a aten~ão. em 
muitas oportunidades. para este divórcio~ esta exaustão, esta 
falência, esta inacapacidade do Estado brasileiro de dar a 
resposta às necessidades da sociedade. 

Sentimos isso nitidamente, porque talvez o mais gritante, 
o mais brutal exemplo seja exatamente a peça orçamentária. 

Ora, apenas 4% _de wdo ü esforço nacional. Chegamos_ 
a u_m ponto tal~ que me parece~ e sinto isso,_ tenho observado 
e conversado com muitas pessoas, que, realmente, ~ivemos 
uma espécie de inérda. 

Houve Um determinado momento na vida nacional, e 
não foi tão curto assim. especialmente nesse período do regime 
autoritário. em que houve, como parte do projeto nacional 
de dominação da sociedade brasileira. como instrumento de 
poder político. a concentração de toda a ativídade económica 
nas mãos do Governo central e uma certa castração das auto.
nomía~ regionàís.· · - · ~·- · · - · .. -. - · 

·-ª-foi e~~t<').mente neste maior·prazo, neste maior perfcido~ 
de seqüêndã de u.m mesmo ti_p_o de regíme, de um mesmo 
modelo po1itico no País~ de uma mesma pro-posta política 
no País, que se organizrru e formatou esse modelo de Estado, 
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. ~ra~oPaísseredemocratízou,aliberdadedeorganização poderia ser iniciado na Comissão Mista de Orçamento, que 
pohttca está plenamente restabelecida, assim como a cidadania tem a responsabilidade do exame, da diseussão e da aprovaç-do 
em todos os seus níveis. E, no entanto, este novo goveJ;11o. preliminar do Orçamento da União, para definição das priori
este novo regime político não está espelhado nos mecanismos dades, nacionais, regionais e munictpais. Se assim não for, 
da administração dos recursos públicos no País. ___ vamos continuar na mesma dis_cussão e o Orçamento.vai ser 

No período autoritário; quando houve a concentração aprovado, mas não vai ser executado. porque aquilo que o~ 
da atividade económica, a concentração Qo poder de todos Poder Executivo manda para apreciação do Congresso Naclo
os cofres do Estado na _mão da União evidentemente foi nal não é a realidade. A própria receita da União tambem 
necessário criar uma estrutura bur~ráti,;a adminisl:ratfva do não é reaL Os programas dó Governo Federal não traduzem 
antiço Presidente da República, Aquela época, isso ainda a realidade quanto ao Orçamento~ quanto ao custo, Em conse
funclonava, porque era uma característica do poder. Não havia qüência, o Orçamento é uma ptça de ficção. 
o Congresso para discutir o Orçamento, não haYia O!l que&tio- O SR. MÁRCIO LACERDA - Mas a responsabilidade 
namento~. não havia as alianças políticas necessárTas·_em qual- é do Congresso Nacional. qUe aprova a ficção para depois, 
quer regtme democrátioo; portanto, as instâncias de decisão não ser cumprida no Executivo. 
eram diferentes. mas aquHo funciOnava. - · · 

Mantivemos praticamente aquela estrutura. Na r~Uda~ O Sr~ RonaJdoAragão -Continuando o Orçamento auto-
de. nós temos nitidamente estabe1~cido na ÇQ~tit~í~õ l.!-ffi rizativo, a liberação dos re<:ursos para os programas, subpro~ 
sistet;t~ ~ederativ?, com a responsabíiidade e atribuições doS gr~mas, subatividades, vai depender da ação política de deter
Mumclplos deflmdas na Constituição; corri as atribuições e nunado programa, para determinada facção, para atender 
responsabilidades dos Estados definidas na Conslitulçi!o. com - "A", para atender "B". O Orçamento aprovado no ano passa
as atríbuições e responsabilidades da própria União defi~idas do tinha o seu contingenciarnento em mais de 40% -iniCial
também na COnstitufç'ão~ P.or_que mantivemos essa estrutura? mente chegou .a 75%. No decorrer do ano, as liberações foram 
Talvez porque a grande receita tributária vein dos impostos sendo feitos paulatinamente e chegou, ao fim. ainda com um 
federais. O município tem a responsabilidade definida_ na Qm~ contingenciamento de quase 60%. A hístóila ~ _tepetiu no 
sittuição~ mas o seu Orçáriicrlfó é definido na Diretoria~Geral orçamento do ano passado e o contíngenciamento também: 
de Orçamento da Unjão. 0 Estado, também. E isso, evidente- 60%, 50%. Se não houver uma modificação, vamós continuar 
mente, cria uma incompatibilidade entre as duas ins-tâncias nessa discussão por muito e muito tempo. até que o Congresso __ 
de poder. _ to~e ~ma, pos_i~ão para o Orçamétno ser autori:tativo e obriga~ 

Na verdade, há duas instâncias de poder polÍtico no País~ tóna a sua aphcaçãCf. Nó regime parlamentarista, existe um 
uma, o poder político formal, é representada peloS prefeitos P.ro~rama que tem que ser cumprido, no regime presíden-
e vereadores; representada pelos governadores de Estado e cmhsta~ apresenta-se um programa apenas para cumprir uma 
pelos depu;ados estaduai-s; representada pelo próprio Con~ norma constitucionaL Portanto, Senador Mareio Lacerda~ V. 
gresso Nactonal; e vou um, pouco mais além, pelo próprio Er7 que tem a grande responsabilidade de ser Relator da" 
Presidente da República, que detém, por responsabilidade, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que baliza o Orçamento~ 
por delegação, da Nação, 0 poder político. E há umainstância, constará que vamos oont_inuar na xnesma discussão o ano q~ 
um testamento~ um gueto de não-políticos. de não-detentores vem. A parcela do Orçamento destinada a investimextto, no 
de delegação de_ninguém, que são exatamente os_ técnicos ano passado. chegou a menos de 3%. Este"ano, segundo as 
aestruturadaadministração,qUedeveri31fui)Ienlentarasdeéi~ perspectivas e com recessão, vamos ter menos de 1%. E a 
sões dessas ínstãncias__polítícos de decisão. Ao contrário, são Comissão Mista de Orçamento vai ser consiQ,t;raPa culpada, 
eles os verdadeiros detentores do poder efetivo ru> País~ _Esse pode V. Ex' ter certeza disso. Temos_mais_emead.as dQ que 
modelo que, na minha opinião~ se exauriu, chegou ao ponto, nô ano passado. Urna ComisSão· que rião tem a mínima condi-
ao absurdo de distorcer o próprio cOnceito de poder no País. ção para o exame e análise dessas _emendas, até porque não 
Qual foi o pape1 do Congresso_ NacionaJ na votação do Orça- está aparelhada para isso. Não está íoformati~_ada nãQ há o 
mento do ano passado, do ano atrasado? Qual vai ser 0 papel acompanhamento do emprego do orçamento pelo Poder Exe-
d? Con~r_esso .na .~otaç~o do Orçamentg_ des!e a_()p? A.~.r _ cutivo, porque não está aparelhada para isso. Os programas 
vmte~ tnnta~ cmquenta, duzentos míl emendas~ como se fQSSe~ · de com.t:utador 9o E~ecutivo não são repassados para o exame 
mos meros vereadores, pensando em colocar_ .uma _s,ala de".. da Com1ssão Mtsta de Orçamento. As distorções vão ocprrer 
aula num município ou uma pequena ponte e:m outro muni~ se"e~S"a Comissão da qual V. Ex~ faz pa!te, e que tem a respon-
cfpio onde eu tenha base política ou coisa que 0 valha? Ou sabrlidade de" ser o relator da Lei de Dlr~tri~-s OrÇa,mentári8:S, _ 
a nussa função seria estar aqui discutindo as grandes diretrizes, não ftzer alguma coísa e se es~e orçamento nã_Q for f~ito para -
as questões relativas aos desníveis regionais, taritás e tantas _ valer. Ainda estou convencido de que o Orçamento da Uoiã_o 
questões de interesse nacional? Não seria essa a responsa~ vai continuar sendo uma peça de ficção. 
bilidade do Congresso Nacional? O SR. MÁRCIO LACERDA - Senador Ronaldo Ara-

O SJ:'. Ronaldo Aragão --Permite-me V. Ex• um aparte? gão. acompanhei o sofrimento e a turbidência da gestão de 
S V. Ex~ na Presidência da Comissão Mista de Orçamento. As 

O R. MAR CIO LACERDA - Ouço, com. prazer • o dificuldades que enfrentou a Comissão evidentemente conti
aparte de V. Ex~ nuarão neste ano. Mas tenho a impressão que o grande paine ta 

O Sr .. Ronaldo Aragão- Ouço, com atenção, as coloca- está posto no modelo de formulação do Orçamento; no mo
ções feitas por V. Ex• relativas ao Orçamento da União. Eu__j q.~lo ~~--"~8-~t:l~?ação do nosso Estado, nosso Estaçio está iss_o: 
que fu~ Presidente da Comissão Mista de Orçamento. tenho transformamos o Congresso Nãcí6n'â.l. tanto a Câinãra -quânto 
a co_nVIcção de que o Orçamento é simplesmente uma peça o Senado numa imensa Câmãra de Vereador~ sem nenhuma 
de fu:;ção~ porque continua autorizativO, Como disSe V. Ex• oondiçã~_A_e dar resposta a uma representatividade que não 
muito bem1 há necessidade de um debate mais JllJlp[o, que é a nossa, Somos Senadores da República, representamos-
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nossos Estados, e a os Deputados Federais representam a 
Nação. Ao mesmo_ tempo, esse modelo_ de organização trans~ 
forma o Senhor Presidente da República no grande ' 1Prefeí
tão" do País. É o ''PrefeitãO" do País que diz, pelos seus 
Ministérios, pelas suas coordenadorias. ~los seus atos na 
administração indíreta~ onde será feita uma pequena -creche? 
onde será aplicado o dinheiro pa,ra a construção de ':Ínte ou 
trinta casas em mutirão7 onde serão abertas estradas vicinais 
etc. 

A responsabilidade do Presidente da República seri~ a 
de estar coordenando, discutindo os grandes problemas nacm~ 
nais e internacionais. O resultado é exatamente esse que está 

· aí: são as bicicletas, as seringas descartáveis, enfim1 as lrregulaM 
riedades são tantas que estão a chamar a atenção da opinião 
pública nacional, e que estão a, desm()ralízar a desmoronar 
as instituições e a própria sociedade. , , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores~ a dascussão deve ser mmto 
mais profunda. Isso é muito mais um vício do sistema, do 
modelo do que propriamente da fragilidade das pessoas. 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ me permite um aparte'?. 
O SR. MÁRCIO~ LACERDA_; Com prazer, ouço V. 

EX' 
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Márcio Lacerda, 

agradeço a oportunidade do aparte. Remontan~o à c~usa de 
tudo isso que V. EX" fala, devo confessar ao PJenár1o que, 
se V. EX" está hoje nessa tribuna, foi porque, numa discussão 
que travamos. eu o encorajei a fazer essa denúnci~ que é 
da maior importância. Não quero me fixar na questao orça
mentária. E por que não o faço? Para não sermos tentados. 
nobre Senador, a pensar que bom mesmo era o Orçamento 
feito no tempo da ditadura1 em que o MiniSíto sentava-se 
com o empreiteiro à mesma mesa e lá decidi~ par~ onde 
ia o dinheiro. E ninguém reclamava, não havia nenhuma de
núncia. Todo mundo era honesto e correto. Agora~ Senador, 
o Orçamento se faz à luz de toda a Nação, com a imprensa 
fiscalizando, com os parlamentares de todos ?~~.ta dos repre
sentando todos os segmentos. Existem Trnperl'etções no Orça
mento? Evidente que sim! Agora mesmo descobrimos qu~ 
existem. Então seria este o momento de perguntar se devemos 
voltar à ditadura e permitir que cada ministro fíies-se •. no 
seu gabinete, o Orçamento -da sua pasta com seus t;mprei
teiros? Claro que não! Mas o ponto em que quero flxar.-..~e 
mais, neste breve aparte, é quando V. Ex~ levanta a ques~ao 
da Federação e da organização do País. É aí que,_para mrm, 
está o fulcro de toda a questão. ~as qual a origem disso~ 
Deslculpem~me, não tenho muita imaginação. Sou ry_ovamente 
obrigado a localizar isso no p~rlo'do dítatoriai. O que fez ~•~ 
-çlitadura? O que fizeram os d1tadores1 Centralt:taram tudo 
em Brasilla. Houve épocas em que prefeitos declararam, na 
Câmara dos Deputados, que se gastava mais de cafezinho 
na Câmara dos Deputados do que obtinham no Orçamento 
das suas cidades. Por quê? Por que as cidades, os municípios 
do Brasil ficavam Com apenas 3% do Orçamento. Com ~ 
abertura democrátical começamos a fazer as _emendas consti~ 
tucionais.' Veio a Constituinte,- elaboramos a Constituição e, 
em breve 25% de toda arrecadação do Paí-s deverá ficar nos 
municípi~s. A questão estadual não era diferente_. Também 
os Estados arrecadavam tudo nos seus municípios, remetiam 
para Federação> para o "Pai Grande''_et dep?is~ iam com 
chapéu na mão pedir a bênção do General do d1a. Ora Sena
dor lembro-me quando o ex-Presidente Tancredo Neves, que 
não' chegou a tomar posse. declarou no Colégio Eleitoral, 

no dia 15 de janeiro de 1985: '"O ~~nstro está morto. Agora, 
precisamos remover os escombros . _ 

Digo mais a V. EX": naquele tempo, V, Ex' e eu já militá
vamos na política, e militávamos contra a ditadura; e também 
naquele tempo, o que se requeria de nós era heroísmo; agora, 
o que se requer dos democratas é .competência. Temos que 
desconstruir o Estado ditatorial e centralizador. Temos que 
voltar todas essa ações para ~ Municípios. Outfo: dia rile 
pefguntaram se eU era a favor da municipalização ~<?~ r~cursos. 
Respondi -Ao MunicípiO deveria ser proibido apenas decla~ 
rara guerra. Tudo mais acontece no Município. Agora, volto 
a repetir: é no Município que nasce o homem, é no Município 
que existem as riquezast e os grandes problemas do País acon~ 
tecem no Municípios. Desculpem-se se estou agor_a proferi~ 
zando o óbvio. A única realid'ade tópica é" O "Município. O 
Estado é umaconvenção nacional; o Pafs, uma convenção in
ternacional; mas, o Município não é C\lnvenção. é realidade. 
De lá todos nós viemos. Dali se originam todas as riquezas, 
e é onder também~ todos os problemas se revelam. No dia 
em que desmontarmos os problemas municipais, resOlveremos 
o problema deste enorme País, Nobre Senador, a Alemanha 
Ocidental, destroçcada pela Segunda Guerra Mun~al, ~riO~\_! 
quatro estamentos de administração. Eles têm o Municípiot 
o Kreisstadt, o Estado e a Federação. Pois bem, nós~ d~ _
Estado de Minas Gerais, estamos quérenao-criar as associa
ções microregionais para ver" Se me .resov-el alguns probJemas. 
Temos o gigantismo do Estado. tesse que, ao contrário de 
lhe dar a soberania, atrela-o dá-lhe, ao contrário, paralisia, 
e ele passa a ser prisioneiro do seu próprio tamanho. Precisa~ 
mos desconstruir este Estado-monstro que está aí, não para 
que ele seja dependente, _mas para que ele s~ja soberano. 
Porque do jeito que está, ele é dependente das suas empresas, 
eJeé dependente do Município, ele_é dependen.1~ dos Estad5?~
V. Ex~ faz uma advertência muito séria-e muito importante. 
Cabe ao Congresso Nacional, principalmente ao Senado FedeM 
ral, debater essa questão da reconstrução do Estado. Um 
dia, desta tribuna, fiz a segui~te provocação: - Q~e tipo· 
de Estado queremos construir? Porque~ no dia em que respon
demos a essa pergunta, eu, então, responderei a V. Er que 
tipo de povo teremos neste País. Agradeço a V. Ex~ a oportu
nidade de aparteá-!o. O tema é tão importante e tão provo
cador + que me estendi por mais tempo do que devia. 

O SR. MÁRCIO LACERDA- Agradeço ao nobre Sena· 
dor Ronan Tito com quem tenho discutido muito essa questão) 
o aparte dado. Penso, Senador Ronan Tito, qUe estamos nos 
agarrando nesse mote do Orçamento porque ele é o retrato 
mais fiel da distorção e da exaustão do modelo do Estado. 
Essa. a grande questão. O escândalo do orçamento da União 
é 96% do seu total, do esforço nacional, gastos~ a priori, 
e o País se decompondo, com o sistema viário, a educação 
e a saúde absolutamente falidos. É esse o maior de todos 
os escândalos~ e, na verdade~ nem o Congresso Nacional, 
nem~os se!!tllentos responsáveis da sodedade, através de todos
os seus m~_canismos. têm.se manifestado sobre isso. 

Tenho a impressão de que nos baseamos na· questão do 
Orçamento, t\ão porque através dele iremos resolver os noss~s 
problemas mas porque, na realidade, a demonstração mats 
patente da' falência do País está na maneira como é concebido 
e montado o OrÇam enio e,'principalmentet como é .executado. 
Ou seja-, são apenas peças de ficção, tanto a proposta pluria~ 
nual quanto a LDO e a própria Lei de Meios. 
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O Sr. Amazonino Mendes- Permite~ me V. EX" um apar~ 
te? 

O SR. MÁRCIO LACERDA -Pois não. Ouço o aparte 
de V. Ex+ nobre Senador. 

O Sr. Amazonino Mendes - Serei extremamente breve 
porque vejo que o tempo de V. E~ já se expini? MaS- eu_ 
não poderia deixar de me congratular com V, Ex' pelo seu 
pronunciamento desta tarde. V. Ext tem aJncumbencia) entre 
outros parceiros? aqu!z no Senado~ de conduzir a questão orça
mentário este ano . .ti sabido de todos que essa questão é 
extremamente controversa porque não há corno negar que 
o instituto está em condição agónica, haja vista o_ qUe Ocorreu, 
recentemente, com gravíssimas denúncias. ~o fundo, essas 
denúncias não espelham culpabilidade a ninguém. mas servem 
simplesmente para fazermos, com urgência~ a autocrítica_que 
V. ~. com muita -coragem, Iaz. nesta tribuna) em nome 
da Casa, e que se poderia estender aé) CongresSQ. De fato~ 
é muito diílcil incriminarmos uma pessoa que teve uma tatefa 
jimpossível nas mãos. Como compilar 70 mil emendas com 
a responsabilidade que o caso requer? Ademais~ parece~me 
que há uma certa febre de denúncias que V. Ex~. ínclusíve, 
abordou com grande espírito pllblico. no início do seu discur
so. Parece que a Nação toda apodreceu. A propósito, ainda 
ontem discutíamos impOrtante matéria. a Lei de Iriiprensa, 
quando vimos com muita clareza que a vergonha, o sentimento 
da honra ficou tão aviltado neste País, seja por esta ou por 
aque1a razão, que já estamos fazendo leis para diminúir-~-a --
apenação daqueles que cometem delitos gravíssimos contra 
a honra de terceiros, sob a símples alegação de que há muito 
não se tem notícia, no País, de condenação contnLo crime 
da honra. Através da palavra abalizada, inteligente, brilhante 
do ilustre Senador BiSo!, resultou claro para todos_ nós que 
estávamos equivocadamente tratando da matéria. O problema 
não é a qualidade da pena? o problema é a inexistência do 
Poder Judiciário, que não tem meios ou condições. T$00 e, 
o problema está numa institUição. É evidente que o problema 
também está numa instituição chamada Orçal\'lento ·~Por Outro 
ladG, é muito grave para a Nação se perder no emaranhado 
de denúncias, porque, afinal, desde que o ser humano existe, 
há delitos. Isso não é novidade em qualquer sociedade, mas 
é importante, num país que se debate corno o nos_so, que 
procura uma saída. saber que existem temas muíto maís pro
fundos, muito mais sériós;-como a busca da nossa-re-compo
sição, para sairmos desta situação de extremada dificuldade. 
Não vou me alongar. Poderia até fãzer, com certa audácia, 
alguma proposta para a nossa discussãO da Lei de Diietiizes 
Orçamentárias. Por exemplo, não possO concebêf qUe oS -par
lamentares, de um modo geral, sejam discriminados num pro
cesso intrincado, difícil, em que~ não resta a menOr dllvida, 
os mais audazes, os mais ladinos, os mais ágeis -conSeguem 
consignar os seus recursos em detrimento de outros, que se 
baseiam tão-somente no direito que adCJ.uirírâin oom o voto . 
nas umas para representar o seu povo. Isso não me parece 
correto. e poderá ser consertado na Lei de Diretdzcis Orça:- -
mentárias. Ainda há pouco,. conversando com o ilustre .Sena
dor Pedro Simon~ tive a alegria de saber que já tramita na 
Casa um projeto de s.u.a lavra) que, na minha opinião, é da 
mais alta ímportância. Segundo esse projeto. a obra que fosse 
aprovada no Orçamento teria recursos de fncrna automática 
até o seu término, não importarido m udanÇá"polftica-7 pasagem 
de exercício etc. Assínf; de cerfà -rormaf olhando cada caso 
de per si, de forma analítica, com essa vontade política ~ 

sobretudo, com esse espírito pUblico que V. Ex• evidencia 
no seu discurso, acredito que consigamos_ melhorar. 

, - OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-Peço ao nobre 
oraQQt__que não permita mais apartes. 

O SR. MÁRCIO LACERDA - Senador Amazonino 
Mefi(les, cr~Io ser o direlro da deOú-nda:- absolutamente-I~íti:-_ 
mo. Na verdade, o que está havendo talvez seja um errô 
de enfoque. Estamos dando muita importância a toda essa" 
celeuma em torno do orçamento~ e os grandes escândalos 
nacionais~ que são a fome, a miséria, a falência da infra-es
trutura, a falência da educação e a falênCia do próprio Estado 
brasileiro não despertam a atenção e o interesse de nínguém! 
Talvez porque não tenham nome! São mHhõ_es de anônimo~t 
são milhões de pessoas que sofrem~ são milhões de motoristas 
de caminhão que quebram seus veícuJos nas estrad!)s e a~im 
por diante. ~ 

O que vejo nessa "questão é a e:Jaustão absoluta e tQtal. 
desse rnodelQ de organizaçáº do Est~do brasjleiro. E tenho 
chamado a atenção para o fato de que, se examinarmos. por 
exemplo. o PIB de cada um dos nossos_estados_ e_m r:elaçio 
à sua população, verificaremos que são estados absolutamente 
vi.áveís. - - · 

O meu estado, Mato Grasso, encontra-se com os salários 
congelados a nível de dezembro do ano retrasado ou seja, 
está ,matando_ de fo~e_ os funcionários -. não está dando 
respostas· às- necessidades elétricas, de saneamento, de educa~ 
çãó.- No entanto, o Mato Grosso produzlu, no ano passado~ 
cerca d~ 5 f!lilhóe~ e ~eio de to_I?-e!~~as de gpios,. produziu 
cerca _de 60 toneladas de ouro - qúe não foram vistas pof 
nirigUéirt __:.,·detém entre S% e 7% de tQQ_o o rebanh~ bovi.JlQ 
dO País, possui um pequeno parque :Industrial e uma atividade 
económica considerável, que vai redundar num PIB bastante 
expressivo. Se dividirmos por 2 milhões e 200 m"il habitantes, 
que ê à população de Mato Grosso, teremos um PJB/per 
capita muito maior do que é a reali4~de instituçional do estado 
hoje. 
~ Se transf~rirmosJara o Rio Grande do Sul, ou para São 

Paulo, que detém S2 10 do PIB riãcionS.l, ou para outros Esta
dos_; ?té_ o Piauí) a situação de cada uma das Unidades ~ 
completamente difereilte do 'cOojiti'lto, Portanto, deve haver 
algo errado. ~O que creio ser mais absurdo é chegarmos ao 
ponto - vou terminar minhas considerações. que são um 
levantar de preocupações neste que é o fórum mais legítimo, 
porq~e representa os estados - de montar um sistema que 
não serve para mais ninguém. Ou seja: temos um orçamento· 
que já traz 96% de suas verbas gastas _com antecedência. 
Isso, evidentemente, não interessa para o estad.o, porque o 
incapacita de cumprir as suas funções de educação e de saúde 
em todas as suas instâncias. Temos uttr sistema que, ainda 
s6-cortr"4%, é absolutamente centralizado numa instânCiã lião 
política do Governo, nas áreas econômicas-do ExecUtivo Fe<lé
ral e isso. evjdentemente, não interessa aos dirigentes políticos 
das mais diversas ins_tâncias, vereadore$, prefeitos. que têm 
que deixar suas cidades para virem -a Brasflía na tentativa 
de negociar, sabê·se lá com que critérios, liberaÇões que res
pondam ãs suas necessidades. Temos hoje, por exemplo, a 
utilização de todo sistema financeiro naciOnal como mais um 
aporte de instrumento de política monetária até, onde se utHiza
com~ grande instrumento a política de juros; a cons_eqüéncía 
são os juros altos que inviabilizam a atiVidade do-setor prOdu
tivo, pois af está-a recessão. Temos até mesmo o absurdo 
de um sistema. que eu presumo que não sirva sequer para 
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os próprios banqueiros, que são os suportes, oS gl-andes benefi~ 
ciários de toda essa parafernáHa do sistema financeiro brasi
leiro, uma vezqtle todos os bancos, hoje, quase que em mé<:{ia, 
têm 85% dos seus empréstim-os feitos aO Estadoj único cliente 
sobre o qual ele não tem autorldade, não tem como executar. 
E, se a área econ~mica de qualqu_er que seja o gove~no resolver 
retirar o Estado como o. grande tomador, em 30 dias não 
sobrará um banco sequer, desde o Bradesoo ao menor banco 
do País, porque quebrarão todos. porque seus recursos são 
de terceiros, aplicados ... não têm autoridade nem meios de 
executar. 

Ora~ para o assalariado brasileiro qual é a perspectiva 
hoje? Ou a perspectiva do desemprego ou a do subemprego. 
Então, a quem Serve? Não serve à pr6prla sociêdâ.de'. Essas 
políticas todas exaurem absolutamente a capacidade do Esta
do de dar resposta à sua responsabilidade e aos compromissos 
de interesse da sociedade. 

E a nossa projwsta na Comissão de Orçamento", nego
ciada com o Deputado Messias G6is, que é o Presidente, 
com os outros dois Relatores, é a de que nós temos. talvezf 
wn trabalho neste anó em duas instâncias diferentes. Uma 
será exatamente a nossa responsabilidade regimental de dar 
os pareceres ao plano plurianual, à Lei de Diretrízes Orça:men~ 
tárias e à própria Lei de Meios, dentro dos prazos a que 
o Regimento nos obriga. · . · .. 

Mas o grande rnotív_o é a proposta otçament;.íria, que. 
com suas distorçóes 1 nos possiblita a tentar levantar um debate 
nacional sobre essas questões de interesse maior da socíedade 
brasileira, da transparência do Orçamento, da formulação de 
um projeto nacional de desenvolvimento, da Correção efetiva 
das distorções regionais, do combate à pobr~~" de rt:to~ada 
do crescimento económico do País, da criação de condições 
para que este País defina um projeto, uri:i modelo de desenvol-. 
vimento que emancipe 150 milhões de brasileiros. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muíto bem!) 

Durante o discurso do Sr. Mátcio Lacerda, o Sr, 
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência~ que 
ti ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derz~ 3' Secre
tário. 

Durante o discurso do Sr. Márcio -Lacerda, o Sr. 
Rachid Saldanha Derzi) 3" Secretário, deixa a ·cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 
1• V ice-Presidente. 

O Sr. Espiridião Amin -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. --

0 SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. ESPERIDIÃO AMI'; (PDS- SC. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a breve 
comunicação que hoje desejo fazer, diz respeito a dois requeriM 
mentos de informações que deí ingressQ junto à Mesa desta 
Casa. no dia de ontem, iltravés doS quais pretendo ferir um 
problema realmente angustiante, que aflige as largas camadas 
da nossa sociedade. 

Refiro-me à evolução .do preço dos medicamentos nos 
últimos 12 meses: 1.514% é, em média, o percentual .atribuído 
a esse setor~ a indústria farmacéutica. Computseí várias denún~ 
cias; talvez a mais esclarecedora* creio 1 seja a que consta 
da edição do dia 12 de maio, do Correio Braziliense, na Coluna 
,.Visto, Lido e Ouvido .. , de autoria do jornalista Arj Cunha. 

Os dois requerimentoS têm a finalídade,- Sr. Presidente, 
de alertar o Governo e esta Casa, quanto à insensibilidade 
que represent~, nesta oportunidade, a pura e simples liberação 
completa dos preços dos remédios no Brasil, particularmente 
os de uso continuado, que são, sem dúvida alguma, um flagelo 
a~icion_al para o doente. 

Por esta razão, além de apelar para o encaminhamento 
do requerimento, desejo, através desta comunicação, pedir 
também o interesse e a solidariedade da Casa, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.) 

O Sr. Eduanlo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre_ Senador Suplicy. por dois miilU.tos 1 "ilara 
uma brevíssima comunicação. · ~ -

.O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma como· 
nicaç.ão, sem revisão do_ orador.)- Sr~ Presidente~ Srs. Sena~ 
dores~ como líder t quero registrar que a Folha de S. Paulo, 
em razão da carta que enviei, que ri ontem da trib1.1na, registrou 
de forma digna- quero cumprimentar a Folha,-. na sessão 
.. Erramos .. ? pouco abai.'to da .ç:arta publicada no "Painel do 
Leitor'', o seguinte; 

Diferentemente do que saiu na reportagem "Acordo de 
partidos permitiu írregularidade .. , pUblicada na edição de 
12í05, à página 1-5, o Senador Eduardo Suplicy (PT- SP) 
não participou da decisão que autorizou o Deputado Ricardo 
Fiúza (PFL - PE) a modificar o Orçamento da União após 
a sua aprovaçao no plenário do Congresso Nacional. Suplicy, 
portanto, não concordou com a decisão. 

Quero registrar também que llá poucos._dias a Folha de 
S._Pau1o, ao falar da--questão da emenda relativa à B_R-101, 
obr3 no Estado de Santa Catarina, havfa -feito a menção de 
que emenda poderia ser daquelas que haviam sido preparadas, 
após a aprovação no plenário do Congresso Nacional. Registro 
que também aquela emenda foi anteriormente e legalmente 
feita e apresentada. 

Após a vísita qu-e pretendo realizar a Santa Catarfó:a, 
na séxta~feira próxima, farei um PronunciaffieritOmais prolon· 
gado,_ mais completo. com todos os dados a esse respeíto, 

Enl o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCI,JMENTO A QU.E SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO: 

PAINEL DO LEITOR 

Orçamento e exceçôes 
"O editorial da Folha de 13~5 e a matérià sobre o 'orça~ 

mento da Uníão 1 publicada ern 12--5, contêm informações in~ 
corretas. 1) O PT não participou em momento algum de acor
dos que permitissem que alterações fossem introduzidas no 
orçamento após a sua aprovação pelo Congresso. 2) O único 
aéordo ilo q••· ·o PT participou foi o ocorrido no dia ó-12-91 
(e não no dia .~.4-12-91), no qual foram apresentadas sugestões 
que deveriam orientar o parecer do relator-gerai, o·cputado 
Ricardo Fiúza. Parte dessas sug~stões ~nduíªm, eroepd~s .. soPre 

-transPorte coletívo de massa em diversas regiões metropo
litanas do país e náo apenas para a PrefeitUra de São Paulo, 
como deu a entender a reportagem,}) O parecer do relator
-gera[ acolheu parcialmente as sugestões acordadas em 6-12~91. 
inclusive a erríenda para transporte coletivo de massa na cidade 
de São Paulo, mencionada expHcitamente na reportagem, De 
autoria do. d,eputado José Dirceu e adotada como de relator, 
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a referida emenda consta do parecer que foi divulgado em 
17·12~91. O parecer do -relator, discutido e votado em 18 
e 19 de dezembro de 1991 na comissão mista de orçamento~ 
aprovou de forma transparente e regimental a emenda, não 
se configurando, portanto~ em momento algum objeto d~ qual
quer barganha. Em que pese a aprovação da emenda para 
a Prefeitura de São Paulo, o PT~ por não concOrdar com 
o inteiro teor -do parecer, votou contrariamente.- 4) Uma vez 
aprovados os relatórios setoriais, é regimental C)ue-0 relatOr:. 
geral consulte os líderes sobre se houve omissões~ importantes~ 
se houve erros para, em tempo legal, encaminhar seu parecer 
à comissão mista propondõ eriiendas que CoiTijiuli as distO:r- -
ções porventura havidas, c que nesta fase do processo somente 
o relator pode faze-lo. Portanto, ao indicarmos ao sr. relator· 
geral que a emenda para transporte coletivo em São paulo 
havia sido desconsiderada pe1o relator setorial, foi um procedí~ 
mento legal e com-patível com o interesse público, já que 
apenas tentava-se compatibiiizar a destinação de recursos para 
as diversas regiões metropolitanas, uma vez que São Paulo. 
ao contrário das outas~ não havia sido contemplada. A aceita~ 
ção dessa proposição foi rcgirilental e objeto de referéncía 
explícita registrada na ata da reunião -de 18 e 19-12--91, tanto 
pelo Senador Eduardo SupHcY ·quãrito pelo re-13t0i ~-DePutado 
Ricardo Fiúza. Não houve caráter de excepcionalidade, uma 
vez que essa foi uma das 676 emendas do relator apresentadas 
nessa fase, equivalendo a 0,5% de um total de Cr$965.627,69 
milhões. apurado em 29 setores. 5) A Folha errou quando 
disse que não havia prazo para o deputado Firlza apresentar 
relatório sobre as alterações que faria. O prazo que-o félator 
dispunha expirava-se ãs 16h do dia 19-12-9L 6) Quâlquer 
comissão do Congresso, Por deliberação de seus membros1 

pode determinar os procedimentos que devam ser adotados 
para a apreciação das matérias que lhes são afetas. 7) O repór~ 
ter Lúcio Vaz não ouviu o Senador Eduardo Suplicy a respeito 
de todos os fatos referentes â reportagem de 12-5. Preferiu 
usar declarações feitas na semana anterior, naturàtiriente 'fOra 
do contexto da matéria. Os fatos mais relevantes da denúncia 
foram as alterações introduzidas no orçamento da U nfão aPós 
sua aprovação pelo plenário do Congresso. -FatOs esses qUe· 
precisam ser devidamente apurados." 

Eduardo Mata.razzo Suplicy, Senador~ e Eduardo Jorge, 
Deputado Federal (Brasília. DF) 

O SR. PRESIDENTE (A lcxandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente,_§~':-~- S_rs. §e~ad~r~s_,_ 
na última reunião ministerial. do dia 16 de abril. quando o 
Presidente CoUor fez questão de ouvir e ser ouvido. durante 
as sete horas que durou o encontro~ Sua Exceléncjit procurou 
desfazer impressões de analistas politfcos, renova(JfiOclama~ 
ções de sua autoridade. das diretrizes admitiistrátivas e·oa 
filosofia política que embasa o seu Governo. Tudo isso num 
longo discurso, reproduzido pela imprensa. 

Não pretendo fazer uma anáHsc completa desse discurso. 
Dou por desnecessário retrucar de forma analítica. por exem~ 
pio, a distinção conceituai ali feita entré JYresidencialismo e 
parlamentarismo. Além da fragilidade da argumentação presi~ 
dencial. que objetivou apenas descaracterizar as recentes mu~ 
danças. havidas como prematura ou experimental prática· par~ 
lamentarista (segundo alguns comentários). o que realça das 
convicÇõ_es do Presidente, nesse campo, é o seu apego ao 
presidencialismo personalista c sua total incompreensão do 

parlamentarismo, airida que como simples idéia. Mesmo as
sim, ele se autoprodama parlamentarista, numa proposital 
ou decorrente confusão de conceitos e intenções políticas. 

Pou~o iôteresse te~~~ ~este mo:t:nenro~ tambérnt por es
miuçar a inconsistência das palavras do Presídente, quando 
expressam "negação do clientelismo, dos cartórios e do fisiolo
gismo~' em face do modeio de "pluralismo" politico estrategi
camente praticado pelo Governo. 

Tampouco estou interessado en1 PinÇar um tfechó -dã fala
presidencial onde Sua Exe:efêncla exibe renúncia à rêsponsa· 
biHdade pessoal ou à co~autoria da politica económica~ que 
aO tempo da Ministra Zélia foi por Sua Excelência assumida 
e; agora, transferíu expressamente ao Ministro Marcilío Mar~ 
ques Moreira. 
- O que trago à reflexão neste pronunciamento é a reiterada 

enunciação de um social-liberalismo como filosofia de governo 
e formulação doutrináría de objetivos polfticos. 

De ín"ídO, cabe notar que o personalismo e o ãutorita
ris.mo do atual Presidente se revelam sufocantes, quando ele 
afirma que o Governo tem um programa, ao qual prestará 
fidelidade até o último dia de seu mandato, completando com 
a seguinte advertência: .. quem ingressa no Governo .assume 
este programa e compromete-se a lutar, a dar o melhor de 
si, por sua realização". 

Logo a seguir. enlaça uma profissão de fé pelos ()Utros, 
ao dizer que "aceita (quem ingressa no Governo), também, 
que o social~Iiberalismo_ é a melhor formulação para guiar-nos 
na b-usca de nossos objetivos". 

. Mais adi.antet compromete quatro de seus minístros na 
tarefa de elaborar o que ele chama de "reflexão social-liberal", 
nomeadamente os Professores Marct1io. Lafer, Rouanet e Ja
guaribe, para o fim de "tornar ainda mais explícito o idcário 
que inspira e orienta nossa (dele) obra de Governo". 

Fico admirado de ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
quão democrático e quão coerente é o Sr. Collor de __ MeUo 
ao impor a seus colaboradore-s a submissão a uma corrente _ 
fllosófica~ a um ideárío político, justamente quando ele se 
confessa ''convencido_de que a via do debate e da aproxirnaçfio 
de posições é a úníca- que nos levârá- a um patamar mínimo 
de consenso e a soluções definitivas e justas pará nOssos proble
mas". 

Como conciliar a atitude imposltiva com a proposta de 
debate em torno de idéias que sequer conseguem formar, 
no seu conjunto. um sistema de princípios doutrinários? Afinal 
de contas, o que é o social"liberalismo~ de onde vem, o que 
pretende? 

Lembra o Presidente_0',)llor 1 ness~_díscurso,_a_ série de 
artigOs -publicados no início deste ano, para quem "esses e 
outros textos ... "_ao lado dos nossos (dele) principais doeu~ 
mentos programáticos, compõem um referencial permanente" 
(do social-liberalismo). 

Diz Sua Excelencia qúe "Ucima de tudo está o nosso 
programa. apoiado na filosofia da modernização como cami
nho para a justiça sociru··. 

Quer dizer~ expJícita e expressamente, o fundamento da 
filosofia política do social-liberalismo adotado por Sua Exce
lência é a modernização como instrumento de ação voltado 
para a conquista da justiça sociaL 

Por outras palavra, essa é uma diferente maneíra de ex
preSSar uma velha estratégia já intentada entre nós, de fazer 
antes o bolo crescer para depois dividir. Como se sabe, isso 
não produziu qualquer resultado po~itivo. Ao contrário, só 
fez aumentar a concentração de renda e frustrar o efeito parti-
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cipativo anuncia_do. Portant07 a supQstamente. pretendida jus
tiça social não foi alcançada. Ficou, siiri. aínda mais crerlOni
das diférerites políticas govCrnameUtais. A incons.Jsténcia des~. 
sa concepção r~ide, entre outras principaiS f3.z6es, pó fatO, 
intuitivàmente perc:eptlv:er,~ &~---q-üe--os agentes do processo 
de crescimento do bolo ficam com todas as suas gordas fatias. 
O egoísmo c a ambição fazem parte do procesSo. -

Prova-se, assim, que a justiçã social não se obtém como 
decorrência do crescimento econômico nãópárticipatiVO. Elá 
só se implementa como meio, não como fim. OU -melhor, 
ela deve ser o meio e o objetivo~a um só ·tempo, -de um 
projeto político. · ~--- - - · 

Logo, se o fundamento do social-liberalismo apregoado 
é o binómio ~'modernização- justiça sodar~, pode-se assegu· 
rar que se trata de uma versão nova para um filme antigo. 

Mas o contexto do pensamento social~liberaJ do Presi~ 
dente Collor encontra-se naquela série de artigoS a que ele 
se referiu, sobre os quais suscitOu--se .. à-époeã,'"f'5õlêmica quanto 
a plágio e indicou-se a fonte intelectual das idéias, que era 
o falecido embaixador José Guilherme Merquior. 

A leitura desses artigos permite reduzir a concepção ali 
exposta do social-liberalismo ao bindmío capitalismo social 
e democracía política. Quis o Presidente. com isso-. formular 
o que ele chamou de "Agenda para o Consenso!'. 

O conceito de capitalismo social está lançado no artigo 
"O modelo económico: capitalismo democrático (IV)" (Jornal 
do Brasil, de 8-1-92). Parte-se ali, da premissa de "superio
ridade da economia descentralizada, basead2 no mercado e 
na livre empresa. movida pela busca do lucro, afeita ao risCo 
e ã inovação, e eferiVamente aberta aos fluxosinternacip:nai~"._ 
Isso estaria comprovado pela vitória do capitalismo demo~ 
crático "na competição internacional entre modelos econô-" 
rrticos.,. 

Conquanto o reconhecimento dessa supremacia, ressal
va~se naquele texto, que "os social~liberaisH -não têm uma 
visão ingénua do capitalismo e reconhecem os seus defeitos: 
a instabílidade cíclica, que pode levar a inflação e ao desem
prego; a tendência à formação de monopólios; e -.as desigual
dades de renda". Daí, segundo Sua Excelênda, a necessidade_ 
de introduzir-se~ no liberalismo, "a dimensão sociãl, que defi
ne as premissas éticas de seu aperfeiçoamento e correção". 
Por isso mesmo, assegura o Presidente_ Collor que o modelo 
por ele agendado para o consenso exige a HpreSença de um 
estado forte, capaz de fornecer um horizonte de cálculo bem 
claro aos agentes económiCoS~ potêndalizandoa taxa de cresci
mento, que é inerente ao capitalismo, e capaz de combater 
a pobreza e as desigualdades de renda'", 

É preciso interromper o resumo expositivo que estou 
fazendo das idéias apresentadas naquele artigo. pafa encai
xarwlhe um oportuno apanhado crítico agora. 

De fato. não há qualquer novidade em se afirmar a supre
macia da economia descentralizada, fundada na livre inicia
tiva, se tomarmos como parâmetro a experiência fracasSada 
da economia planificada e centralizada de Estado. -

Entretanto, isso não deve ser constatado pela "vitória" 
do capitalismo, numa visão bipotar e simplista_de um suposto 
conflito entre dois únicos modelos económicos. Aquela supre~ 
macia resulta do êxito do capitaHsrrio no piano das realizações 
materiais, Nesse sentido..,_.o_ modelo capitalista foi bem suce~ 
dido. Não necessariamente no plano social. caracteriia-do pe'Ia 
efetiva fruição geral dos benefícios materiais produzido~_R~*" 
capitalismo. Nesse campo, o modelo de economia de mercado 

não só apresenta grandes diferenciações de um país para outro 
q9-e ó' ádota ~orno é. também reconhecidamente~ a via mais 
rápida para consolidar-se o dist.anciamen~o ~ntre ricos ~ po
bieS, com- eteVadO grau de desapr~ço po_~ objetivos de justiça 
sociaL 

Aparentemente, as idéias inerent~s ao sodal~liberalisrno 
Pr<!:g-adO naquefe artigo não menosprezam essas vicissitudes 
do modelo capitalista. Falou·se ali nos defeitos do sistema, 
Tódavia. a visão "não~ingênua" desses defeitos, apresentada 
naquele texto, está carregada da experiência do capitalismo 
bfaslleiro e, de resto, a dos países do Terceiro Mundo. A 
iliStãbiTiàaaé CíéHca indica. logicamente~ o seu rev~so, que_. 
seria a estabilidade também cíclica. Os fenómenos da inflação 
c do desemprego, igualmente apontados no artigo como defeí
tos (e. na realidade, o são), acompanham o movimento cíclico. 
inerente à instabilidade. Só que_,_ no caso brasileiro, por exem~ 
plo, desconhecemos o sabor da estabilidade económica há 
muitaS décadas. Os defeitos do capitalismo experimentado 

-no Brasil são crónicos e iiisupOrtavelmente perversos para 
os fins de implementarmos um mínimo de justiça so.ciaL Foi 
e tem sido esse o resultado do liberalismo capitalista praticado 
no País. 

A proposta de se introduzir a "dimensão social'~ nesse 
liberalismo, com vistas a corrigir as distorções "'cíClicas" do 
sist'*rilã é mera filigrana discursiva. pois, ainda com eS;tabil
cij(\de cf-clica (que não conhecemos~ repita-se), os países do 
Primeiro Mundo estão longe de ter resolvido os problemas 
sociais ínsitos ao capitalismo, mesmo se lhes creditarmos o 
reconhecimento pelos avanços obtidos nesse campo, como 
é -o"~ciSO õa redução das desigualdãdeS Qe reilda verificada 
em_países como a Alemanha e o Japão. 

A '.'p~esença de U!J?- estado forte t! ~ como- d~fjnido pelo 
Presidente Collor no referido artigo, ao contrário do que pre~ _ 
tendeu exprimTr, descarãcteriza a hnovldacte .. da dhiiensão 
social do liberalismo, mostrando, sim~ a sua face antiga, de 
gosto conhecido e amargo para todos nós. 

14"ão é: pelo fortalecimento do estado que, no capitalismo, 
se _ _aicança _a justiça social. princípalmentle rios termos ali for
mul~dos, E pelo fortalecim_e~to da sociedade que se alcança 
o estado forte. E isso só pode ser obtido pela execução priori
tária de políticas sociais que concretamente conduzam à incor
poração de todos os segmentos da sociedade ao processo de 
desenvolvimento particip-ativo. O estado fo-rte, comO propug
nado aH, leva precisamente à reafirmação da~ práticas cliente
Iistas1 cartoriais e fisioiógiças que o Presidente disse n.:a últim_a 

_reunião m(nisterial querer negar com seu social-liberalismo. 
De outra parte, intitula-se o modelo económico por que 

opta o social-liberalismo como H capitalismo democrático.,. 
A primeira idéia que aflora dessa expressão é de_ que o mer· 
cado é acessível a todos na cadeia do processo económico 
que vai da produção ao consumo. Outra idéia que surge da 
reunião dessas palavras é de um capitalismo huntanista. Nem 
uma Coisa, nem Outra está correta, .P capit§tlismo é ine<xora: 
velinente permissivo de acumulação de capital e7 nesse senti
do. se restringe aos poucos donos de dinheiro. Estes são os 
únicos apropriado~es de lucro. Os demais agente.s d!J processo 
produtivo são apenas captadores de rendimentos, sob diferen
tes formas. inclusive os do trabalho assalariado. Com essa 
configuiaÇ~o_; 6 "riíOdelo caPitalista-, seja- ele m2iS ou- menos 
ortodoxo, é sempre "selvagem''. Por isso mesmo, a dimensão 
humanista do capitaliSmO ine:xiste e é uma utopia.·- - " 

Define-se, entretanto. por "'capltalismo democrático~', 
naquele artigo, Cõmo tendência moderna ("uma verdadeira 
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revolução silenciosa"}, a democratização do capital, H criando 
anualmente novos contingentes de acionistas é ·proprietários". 
Ora, nada mais velho para nós. brasileiros. Tanto a proposta~ 
quanto o discurso. Ambos não saíram do papel até hoje~ 
embora a intenção tenha sido expressada na nossa Consti
tuição de 1946. com o nome de participação nos lucros. Mas; 
ainda isso não é bem o que o Presideflte Collor entende e 
esforça--se para fazer com que o leitor entenda por" capítaiismo 
democrático"'. Diz Sua Excelência que esse modelo, corres.. 
pendente à democratização do capital, pode ser ilustrado pelos 
"esquemas de privatização, como o que adotamos (ele) no 
BrasiF'. 

Basta isso para verifiCar~se a ínconsisteilcia das ídéías 
social-liberais do Presidente Collor e da inocuidade de sua 
proposta de uma H agenda para o consenso" 1

• A não ser que 
se tome essa palavra (consenso) com o sentido que lhe empresM 
tou a ex-Primeira·Ministra Margareth Thatcher~ no recente 
artigo escrito para a revista norteMaine~ricana Newswêek, onde 
ataca o atual Primeiro-Ministro britânico John MajOr, Disse 
ela: "ConsensO é a auséncfa de priifcipios e a presença do -
jeitinho''. Se entendennos a palavra "'jeitinho" à mnda brasi
leira, melhor ainda para compreendermos a aparénda de ,se
riedade da agenda proposta pelo Presidente da República 
e o real objetivo de um convite para a prátl:ca de uma antiga 
política de conchavo&, que já conhecemos. 

Se H capitalismo social" é isso que o Presidente engendra 
com seu ''social-liberalismon, o que se pode extrair, de conteú
do, dos seus conc-eitos sobre "'democracia polítíca" ,_ também 
de acordo com o figurino sociaHiberal'? 

Veja~se o que diz Sua Excelência no artigo "Democracia, 
Reforma Política e Direitos Humanos (IIlY";, Jornal do Brasil 
de7-1-92). __ . . . 

"Democracia é o regime em que há participação iguali
tária e periódica da população na escolha do .. governo e do 
legislativo. É o regime em que liberdade e igua_~d~e ~ ~tet:' 
pe-netram, tornando a soberania popuiar fonte suprema de 
todo poder legítimo. Democracia é ainda o gove~no d~ ~~io
rla~ respeitados os direitos da minoria. Essa caracleri'stiÇf, 
eminentemente liberal, pressupõe que a democracia 1 no se.u 
exercício, pratique a estrita obs_ervância dos direíi6s huma
nos.'' 

Parece estar~se diante de qualquer compêndio de ciência 
po1ítica ou· de apostilas de direito cõrisi:itudonaL Nada mais 
formalista e reducionlsta: sobre um conceito tão amplo, tão 
complexo e tão cambiante. De fato, essa é a definição de 
democracia que o liberalismo nos ensina há mais de dois sécu
los. 

Observância--do- princfpio do sufrágio 1:tniVersal e perió
dico; proclamação da liberdade e igualdade formais. soberania 
popular como fonte de poder. Teoricamente é o governo da 
maioria; respeitados os direitos da minoria. Na prática de_ 
regimes democráticos como o nosso, te~-_se r~velado __ c_omo 
um governo de minoria-s, desatendidos os direitos ~a rnaíori~, 
que nesse artigo o Presidente denomina "direitos human_os" 
e que, na verdade, são os direitos sociais. 

Nesse"_campo, portanto, as idéias do social-liberalismo 
adotado pelo Presidente não acrescentam nada. Não são ino
vadoras, nem modernas. 

Sobre o tema, a socióloga Aspásia Camargo, em artigo 
publicado na Folba de S. Paulo, de 17~4-92, esclarece pontos 
importantes. Um desses ê quanto ao berço do liberalismo 
social. Segundo ela, a expressão foi utilizada pela primeira 

vez por Jesus Reyes- Heroles, ideólogo oficial do Partido Revo
lucionário Institucional (PRI), num livro clássico, El Libera
lismo Mexicano, editado em 1961. A este, atribui-se a inspi
ração das recentes manifestações do Presidente Salinas de 
G'órtari~ tanto quanto a influênciã -das idéias de José Gui
lherme Merquíor, que ·•conhecia muito bem Reyes Heroles~', 
a q'uem "'freqüentou com dedicaÇão qu3ndo de -sua "passagem 
pelo México". Esse pois, o fio condutor das propostas 
do Presidente Cóllor. · 

Outro aspecto bem enfocado na análise feita ·peta citada 
socióloga diz respeito às discussões travadas em torno do Hpro
gama· engenhoso" d.~ Presidente_ Salinas;_ qu~ o l?~t}z~~--~e 
"Soliêfarie0ade1

'. Afrrma ela que~ '"enquanto Salinas se ante
cipa! prdcurando garantir a renovação da linha oficiai, outras 
correntes liberais se manifestam, a de Octavio Paz comba
tendo o estatismo e criticando o velho Leste europeu. e a 
do liberalismo demo.crático. inspirada em Bobbio, criticando 
no liberalismo sOcial sua-s aproximaçCfes corri- a deffiõcracia 
social que inspirou o autoritarismo dos anos 30 e as expeM 

--riênCüiS popúlistas latino-ame"rícanaS. ES-Sas diferentes verten
tes acompanham com olhos críticos o que conS-ideram o fisiolo· 
gismo político do Solidariedade e do antigo PR!". 

Quer dizer, estamos no campo d~s .in-tenções obscuras, 
das sutilezas conceituais e das supeitas de _um retrocesso ao 
autoritarismo do tempo de experiências populistas. 

No centro das propostas lançadas à reflexão pelo Presi
dente CoUor, destaca~se a questão ligada ao papel do EStado. 
Agora mesmo, em artigo pubHcado no Jornal do Brasil~ de 
26~4-92, o Presidente insiste nessa questão. -

Sem dúvida, trata-se de um grande desafio a todos que 
se debruçam sobre es-se terna fundamental dos dias que cor
rem. Sua Excelência aborda o assunto, nesse último artigo, 
utilizando uma frase de- efeito~ mas que encerra. de fato, 
os parâmetros das díscussão a ser travada. Diz ele que o 
problema dos Hmites do Estado e do mercado contém urna 
diretriz específica, q'ual seja: H A eficiêncía da solução econô~ 
mica é medida a partir dos fins a que deve servír". 

Isso se insere nos conceítos de Estado promotor do desen
volvimento e, paralelamente, provedor de recursos para servi
tbs de natureza social e respectiva infra-estrutura, em substi· 
tutção ao conceito de Estado produtor. 

Num certo sentido~ essa idéia constitui um ponto de con
vergência do social-liberalismo pregado agora pelo Presidente 
Collor com a social-democracia encampada nas Diretrízes Bá
sicas constantes do Programa do PSDB. Nesse documento, 
o ponto essencial da reforma do Estado, propugnada pelo 
p-áttido. é a prioridade ao social na distribuição' do gasto públi
co, com a exigência de que "os recursos aplicados cheguem 
de fato à população carente, convertendo-se com a máxima 
eficiência em melhores condições de alimentação. saúde, edu
cação, habitação, transportes coletivos e meio ambiente'~. PaM 
ra isso o PSDB propõe uma "ação política tenaz do Executivo 
e do LegislatiVo, rias esferas da União, dos Estados e dos 
Municípios. envolvendo uma ampla reforma do setor públi
co". . . 

Cool essas pa13vras mais.sim.ples e adequadas ao senso 
comum, está implícita a idéia de transformação do papel do 
Estado, que doravante deve converter-se. realmente. de pro
dutor em promotor do desenvolvimento e- provedor de recur· 
SOS-para serviços sociaiS. . . - ···- ----

A conformação, porém. do novo papel do Estado no 
social-liberalismo delineado pelo Pres-ídente Collor tangencía 
o paternalismo. O Estado forte pregado por Sua Exceléncia, 
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aihda: que de cunho social, isto é, um Estado não-interven
cionista, não-regulador, não deixa de ser o Estado mandante, 
verticalizado na estrutura do poder político dominante. 

A social democracia adotada pelo PSDB, nesse particu
lar, afirma que "as reformas desejadas não _virão como doação 
providencial de um Estado forte ou de uma chefia autoCrática, 
mas sim como resultado do livre exercício das pressões e da 
negociação dos conflitos no âmbito da sociedade civil". 

Por isso mcismó, para O PSDB '"democracia- moderna 
é participativa e pluralista". 

Esse é, portanto~ o indicãdor seg-Uro e consistente da 
reforma necessária do Estado. Participãção -efetiva da socie
dade, com recepção de todas as correntes do pensamento 
que convirjam para o itJsU:primível pacto social, o qual embassa 
qualquer projeto de um novo perfil do Estado. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, transcre
vendo um trecho da Introdução do Programa do PSBD que 
expressa perfeitamente bem os pontos de aproximação e disR 
tanciamento da doutrina social democrata de meu partido 
com o social-liberalismo proposto pelo Presidente Collor. 

"Recolhendo a herança democrática do liberalismo, não 
partilhamos com os liberais conservadores a crença cega no 
automatismo das forças do mercado. Nem pretendemos, como 
eles, tolher a ação reguladora do Estado onde ela for necesR 
sária para estim-Ular a produção e contribuir para o bem-estar, 
e desde que a ação estatal seja controlada pela sociedade 
e não guiada pelo interesse corporativo da burocracia ou pela 
vocação cartorial de grupos privados. Por isso, na concepção 
de democracia do PSDB, a racionalidade da relação entre 
os fins desejados pela sociedade c os meios disponíveis requer 
transparência da informação e pa-rtidpaçâo ampla dos cida
dãos_ nas decisões sobre as políticas públicas." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedendo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

O SR. NELSON WEOEKn>qPDT - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, 
a situação da economia nacional é bastante difícil nestes dias 
que atravessamos. Temos um processo in.flacioriário cróniCo 
e um recessão profunda, utilizada como remédio contra a 
inflação. Temos um dívida externa gigantesca e um polêmico 
processo de privatização de empresas estatais. Em meió a 
isso, falta-nos um projeto próprio de desenvolvimento e carre
gamos um passivo de problemas sociais dos mais dolorosos, 
que precisa de urgentes providências. 

Os problemas sociais tém que se resolv.idos pelo Estado, 
a quem cabe, por definição, regular as relações entre os memR 
bi"os de uma sàcicdadc. Não quero, aqui, entrar na complexa 
discussão sobre o papel do Estado na economia, que anda 
ocupando os corações c as mentes da elite nacional. Desejo-me 
ater apenas ao fato de que, para resolver os gravíssimos probleR 
mas sociais do País, o Estado precisa se organizar para operar 
de maneira eficiente e, sobretudo, ter recursos financeiros 
para isso. 

O dinheiro de que o Estado dispõe para resolver os pro
blemas da sociedade provém, basicamente, dos impostos que 
arrecada. Este é o instrumento con_sagrado, num sistema capi
talista, como o meio pata- promover a-distribuição da renda 
e, conseqüentemente, o equihbrio e a justiça sociais. -

Por razões históricaS, que não pretendo analisar, a ques
tão fiscal, no Brasil, é tão complexa quanto mal resolvida. 
A evidência maíói da má resolução da equação tribu_tária 

nacional é a péssima distribuiÇão de renda, embora não de
corra exclusivamente dessa distorção. O pi:-obtema é inaior 
e_mais grave, como todos nós sabemos. 

A carga tributária no Brasil, que corresponde, potencial
mente a 43% do Produto Interno Bruto, sofreu uma queda 
Violenta na década de 80 e hoje não chega sequer a represen"iar 
25% do PIB. Apenas a título de comparação com a situação 
de outros países, a carga tr.ibutária bruta na França chega 
a 44,2% do Produto Interno daquele pafs. No Reínci Unido 
esse indicador chega a 39% e nOs Estados Unidos a 28,9%, 
segundo os dados mais recentes do Fundo Monetário Interna
cional. 

As causas desse fenômeno, segundo os especialistas, são 
a diminuição da atividade económica e __ a evasão fiscal. A 
redução da atividade económica é problema complexo que 
não pretendo tratar aqui, neste momento. A evasão fiscal, 
que inclui o fenômeno da sonegação, é enorme, se conside
rarmos_o nível de atividade económica informal existente hoje, 
no País. Embora não haja números pr.:cisos. há quem estime 
que a atividade económica informal atinge 40% do PIB, o 
que representa um buraco gigantesco na capacidade de arreca-
dação do G_o_vemo. -

Problema alarmante, a evasão fiscal tornou-se recente
mente- teina -de uma COmiSSão Parlamentar -de -Inciu-éflto nesta 
Casa, a req_uerimento do eminente Senador Fernando Henri
que Carsoso. Quero, desde já, Curllprimentar o Serlador p-ela 
iniciativa e formular votos de sucesso à CPI, que esperamos 
seja uma contribuição efetiva do Senado Federal à bus_ca de 
soluções concretas e eficazes para esse grave problema nacio
nal. 

Mas também não desejo tratar da evasão fiscal. Quero 
ficar com um aspecto menor, mas não menos importante deSsa 
questão, a sonegação tributáda. Não se sabe ao certo os núme
ros da sonegação de impostos no Brasil. O ecOnomista André 
Franco· Montoro Filho, professor de Economia da Univer
sidade _de São Paulo e presidente do BNDES, no GoVerno 
Sarney, estima que quase metade dos tributos, taxas e contriR 
buição é sonegada. O Deputado--César Maia, eX-Secretário 
da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, acredita que apenas 
27% das empresas pagam imposto. Uma pesquisa levad-a a 
efe~to pela revista Exarue, em 1991, entre 300 empr~sas -de 
vános setores, constatou que quase a metade dos entrevistados 
admitiu que a sonegação é prática habitual em seu setor. 
O professor Roberto Piscitelli, da Universidade de Brasília, 
verificou que· 94,8% das· allhiações realizadas pela Receíta 
Federal em Brasília referem-se exclusivamente à sonegação 
do Imposto de Renda por pessoas físicas. A Receita Federal 
não dispõe de qualquer dado sobre o quanto se sonega no 
País, embora esteja emperihada em ter, em breve, estimativas 
mínimas de quanto se_ deixa de pagar de impostos no Brasil. 

Doença grave, reveladora de grandes problemas, a sone
gação de imposto tem, certamente, como toda doença, suas 
causas. A primeira e mais óbvia é a falta de fiscalização. 
A Seç_retaria da Receita Federai dispõe, hoje, de cerca de 
cinco mil fiscais em seus quadros. Destes, cerca de dois rriil 

_atuam na área alfandegária e outros dois mil na administração, 
restando mil para atividades de fiscalização. Esse contingente 
de funcionários certamente não tem condições de atender 
às necessidades de fiscalização. Apenas no que diz respeito 
ao Imposto de Renda, são cerca de 2,3 milhões de declaran
tes/Pessoa Jurídica e perto de 9 milhões de d_eclarantes Pessoa 
Física, um_universo muito grande para mil fisCais. 
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Ainda que deseje aumentar seu contingente de pessoal 
em atívidade de fiscàlização propriamente dita. a Receita Fe~ 
deral tem limitações_. Esse número de agentes fi::icaJízadores 
não pode crescer muito de uma hora para outra. Há a necessi~ 
dade de realízação de concurso público~ de treinamento dos 
elementos recrutados, de sua supervisão, especialmente no 
início de suas atividadcs, e verifica~se~ até mesmo, limitaç_ão 
de espaço físico para abrigar grandes contingentes de novos 
fiscais. Como se vê, Sr. Presidente 1 Srs. Senadores_, _não $5 
questão simples_de s_cr _resolvida~ embora de urgência e -grande 
necessidade. 

As constantes mudanças na legislação tributária. que ge~ 
ram dificuldade de informação para o contribuinte e enorme 
consumo de tempo dos fiscais em atualização. são outro fatOt 
que produz sonegaç-ão. Junte~se a isso excesso de _bu,rocracia 
e tem~se pronta uma receita infal(vel para infernizar a vida 
de quem quer recolher impostos regularmente. assim como 
para dificultar a fiscalização. 

Outro elemento gerador de sonegação, que se agrega 
ao já exposto~ é a quantidade de impostos~ tributos. taxas 
e contribuições existentes no Pafs~ aUada a alíquotas elevadas, 
aumentadas a cada vez que cai a arrecadação de impostos. 
Desmotivado pela má aplicação de suas co-nrribuições e pela 
falta de retorno _em serviços - o que- induz à sone-gação -. 
o brasileiro se vê? hoje, na Contlgéncía de pagar 15 impostos 
dentro de mais de 50 tributos. apenas na área federaL 

A já citada pesquisa da revista Exame concluiu que 46,1% 
da receita das empresas pesquisadas é consumida com_9 paga~ 
mento de impostos, contra 7,6% destinados à mesma finali· 
dade nos Estados Unídos."A quase totalidade dos entrevís~ 
tados (91~4%) declarou que isso desestimula os investimentos. 
64-,8% das empresas consultadas informaram ter- perdidO lle
gócics de exportação por causa dos impostos e~butidos nos 
seus preços. 

Além disso, a maior parte da carga tributária efetiva
mente arrecadada no País recaí sobre a classe média"assala· 
fiada, que não tem como escapar do dcsoonto do_ imposto 
na fonte e não dispõe de meios para a p:rátíca da sonegação. 
A parcela mais pobre da população não paga imposto>, cxceto 
aqueles decorrentes da prática perversa da tributação indireta. 
Os que se encontram nas camadas mais ricas têm cOndições 
de sonegar) deixando de contribuir, como deveriam, para o 
bem-estar nacional. Basta lembrar aqui que o Brasil, com 
eerc~rde 150-milhôeS-de habitantes e uma População Econoniiw 
camente Ativa estimada em 62 milhóes, tem aperias nove 
milhões de declarantes de Imposto de Renda/Pessoa Física. 

O quadro, como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
é dos mais complexos e adversos. Há~ contudo. caminhos 
baseados no bom senso ~que nãO são diffcéís de serem vistos, 
embora de implementação não tão fáciL Não custa apontá-lost 
coritudo, para qul! não fique apenas no diagnóstico do proble~ 
ma ou na facilidade da critica. 

Já demora a chegar ao Cons~.csso _a tão prometída refoJma 
tributáría. Espera-se que contenha uma redução sensfvel do 
número de impostos c tributos, bem como ali quotas adequadas 
à realidade nacional, levando cm conta especialmente .a brutal 
concentração de renda que temos hoje. Os estudiosos da maté
ria apontam para cerca de meia dúzia de impostos como .o 
número ideal. o que facilitaria não apenas o pagamento mas, 
também, a fiscalização do recolhimento desses tributQ$, além 
de reduzir custos administrativos para contribuinte e GOvernO. 

A eficiência da ftScalização é ou_tro capítulo importante 
nos esforços governamentais destinados à melhor cobrança 

de impostos e à conseqüente e necessária distribuição da renda 
nacionaL Fiscais capacitados. em quantidade suficiente e bem 
remunerados são elementos indispensáveis ao combate itsone: 
gação de impostos. 

A tributação indireta deve ser eliminada por ser elemento 
perverso. que trata igualmente os desiguais. A chamada re~ 
núncia fiscal deve s_er extrer:namente bem administrada e utifí~ 
zada exclusivamente· no interesse da coletividade. Incentivos 
e s.ubsidios não podem servir para privilegiar os apaniguados. 
Devem; ao contrário, ser elementos indutores de progresso 

~e_bem~estar para a população. 

A prática da anistia fiscal é outra mazela que deve ser 
combatida tenazmente. Privilegia os caloteiros da sociedade. 
tiunindo e desestimulando os que recolhem seus tributos na 
forma da lei. 

A progressh'idade dos impostos deve se-r regra de ouro 
na instituição de qualquer tributo ou estabelecimento de_alí~ 
quOtas, até O timité dO que tecnicamente se recomenda. Cada 
um deve pagar segundo sua condição económica. Os que têm 
maís podem contribuir mais, pois necessitam menos da ajuda 
do Estado_ para sobreviver e ter vida digna. 

Não podemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores? sob pena 
de inviabilizar o País~ continuar a suportar tantos. mecanismos 
de concentração de renda. Como já disse, a tributação é meca~ 
nismo, nas sociedades capJtalistas, de dístríbuiçâo da renda 
nacional. Menos impostos, mais bem cobradas. possibilitarão 
a circuiação da riqueza, o cresclmento empresarial e maior 
arrec_adação, com a conseqüente meJhoria dos serviços que 
cabe aõ Estado oferecer. 

A derrama no Brasil, os excessos tributaristas. da Coroa 
-BriTânica nos Estados Unidos e a. voracidade fiscal dos~ reis 
da França foram motivos de rebeliões de maior ou menor 
sucesso. Aqui, a exagerada cobrança de impostos gerou a 
primeira chama descolonizadora. Nos Estados Unidos, acen· 
deu a luta pela Independência. o que acabou, de fato. aconte~ 
cendo. Na Fr_ança, produziu a memorável Revolução Fran~ 
cesa, 

A História nos ensina que- não_ devemos descuidar do 
problema. Será melhor que o resolvamos de maneira inlcH~ 
gente, antes que a desagregação social e a revolta popular 
acabem produzindo resultados qúe nenhum de nós, em sã 
consciência, desef3. 

Muito obrigado. 

O ,SR, PRES!OE1'1I'E (Alexandre Costa) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR, AM!R LANDO (PMDB- RO, Pronuncia o se
guinte discurso,)- Sr, Presidente, Sr# e_ Srs. Senadores, hou~ 
ve época em que o Governo brasileiro, com mais uma frase 
de efeito, ídentificou o Brasil como o "celejro do mundo". 
A" dimensão continentalt a generosidade dos recursos naturais, 
_a fo_r_ça_ do sertanejo e o_ esforço do Governo eram comO que 
quatro pernas de uma mesa farta de alimentos para os brasi~ 
leiros e para o mundo cada vez mais desigual. 

Em nome do "plante que o Gove_rno garante" do "diga 
não~ inflação", e de outros slogan, o País descobriu a sua 
verdadeira meta olímpica: a quebra de recordes de produção 
de alimentos e a busca dos limites da supersafra. 

A idéia de supersafra agrícola não é, portanto, nova. 
-Ela_ tem sido o grande estímulo de mínístros e presidentes. 
Tem sido~ também 1 a esperança de milhões de brasileiros 
.ávidos~ pelo menos, pelo seu f~ijão com arroz de cada dia. 
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Há quin-ze anos Francisco de Oliveira escreveu que "depois 
do futebol, do samba e do café, a dobradinha fe"ijão com 
arroz é algo assim como um dos pilares da nacionalidade: 
é até mesmo mais importante que os outros, pois ainda em 
larga margem, o motor da economia nacional - a força de 
trabalho, os trabalhadores e a população em geral -é um 
pobre motor movido a feijão coin arroz". 

Anos se passaram e mais um presidente e mais um minis
tro anunciam e alardeiam à Nação a uboa nova" de mais 
uma supersafra. Serão 68,7 milhões de toneladas de grãos 
segundo os que têm as mãos na mesa e em torno de 65 milhões 
segundo os que têm os pés no chão. 

A editoria política dos principais jOrnais parece ter deixa
do de lado a assessoria que lhes vinham prestando ultimamente 
os editores encarregados do noticiáiio-polici3l e estamparam 
o Senhor Presidente abandonando momentaneamente o jet· 
skie pilotando, muito sem jeito, umàcolheitadeira. Ou. ainda. 
substituindo o banho de sol do Paranoá, em Brasília. pelo 
banho de soja de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, ou de 
Avaré, em São Paulo. · 

Não desejo, aqui. polemizar com o GoVerno-Federai so
bre o valor absoluto dos números da nova safra. Se bem 
que, como Handarilho da agrícultura", vejo element9s. ainda 
que mais subjetivos que os do Governo Federal, que me inspi
ram a dúvida. O que vejo e ouço no campo não me avaií:zam 
as previsões taxativas do Sr. Ministro da Agricultura. Embora 
eu não detenha meus próprios números, a história não me 
recomenda colocar fé nas estatísticas oficiais: 

Mas, suponhamos que os números anunciados sejam ver
dadeiros. Desta terra "onde se plantando, tudo dá" deveremos 
colher 68,7 milhões de toneladas de grãos. O que se pode 
esperar para os produtores que anseiam por melhor remune
ração pela sua labuta c para os consumidores que desejam 
maior acesso ao seu práto de comida? -

Em primeiro lugar, a safra deste ano agrícola só é signifi
cativamente maior se comparada com os dois anos anteriores, 
como se sabe pouco típicos, tamanha a indignação e a perple
xidade motivadas pelo seqUestro de poupanças. pela incerteza 
generalizada na economia, entre outras mazelas. O Plano Co
Uor desabou sobre o País em plena colheita do ano agrícola 
1989/1990, quando obtivemos 56,1 milhões de toneladas de 
grãos. Um ano depois, estagnamos nos 56,7 milhões. Mas, 
um ano antes, conseguimós a maior safra da história, com 
71,7 milhões de toneladas. -Portanto, a performance em-termos 
de produção agrícola do Governo Collor é bastante signifíR 
cativa se comparada com a do próprio Governo Collor, mas 
é ainda menor que a do Governo Sarney de três anos antes. 
Mais do que isso, a produção vinha crescendo desde o início 
dos anos 80 e teve percalços apenas em anos em que as condi
ções climáticas foram desanimadoras. 

Em segundo lugar, os ~úmeros apresentados ficaram lon
ge daqueles que, efetivamente, estarão na mesa dos consumi
dores. Sem falar nos produtos olerfcolas e frutícolas que atin
gem perdas que ceifam até a metade da produção, a inexis
téncia e precariedade de nossos armazéns e o.utros instru· 
mentos de comercialização "comemn até um 1/4 do que produ
zimos de grãos. Isso significa que para que a _população pu~ 
desse contar, efetivamente. COm o número aüuncíado, tería
mos que produzjr uma safra de 91 ~6 milhões de toneladas 
neste ano. 

Em terceiro lugar, se a nossa preocupação fundamental 
é a fome do brasileiro, convém lembrar que a produção de 
arroz. feijão e trigo é praftcainente a mesma desde 1984. 

Nesta safra~ Colheremos aproximadamente 18 milhões de tone~ 
!adas destes grãos, 10 .gtilhões a menos que o mínimo neces
sário pa!'a prover ª- população _.de requerimentos de calorias 
e proteínas. A CP! da Fome, da Câmara Federal, chegou 
a números preocupantes. No caso do feijão, por exemplo, 
cada brasileiro de 1992 consome, em média, 26 gramas diárias. 
Pois bem. em 1960 consumíamos 150 gramas. Em pleno ..-Ce
leiro do mundo", dividimos nosso consumo médio de feijão 
por cinco~ em trinta anos. Se~undo os documentos da CPI. 
deveríamos colocar à disposição da população um mínimo 
de 15 mHhões de toneladas de arroz, enquanto a produção 
es!Ít!U\da é de 10 milhões. · . 

Êm quarto lugar, os números agregados mascaram o-fato 
de que apenas seis estados respondem por em torno de 80% 
do totat da produção. Os 14 milhões de toneladas restantes 
de grãos se distríbuem pelos demais 21 estados. Obviamente, 
são estes últimos os mais pobres e os maiores importadores 
de alimentos. 

Em quinto lugar, e como decorrência, vafe 'repetir o que 
venho insistindo nos meus últimos pronunciamentos: a miséria 
e à fome tém sido a origem de uma sub~raça que se alastra 
pelo País, mas que se desnuda com maior impetuosidade nas 
regiões mais pobres. A deficiência na alimentação con'forma 
os 23% de nanicos nos nossos jovens de 18 a 25 anos~ percen::. 
tua! que atinge 32,8% no Nordeste e 33,1% no Norte.~Isto 
significâ que um em cada três- nordestínos ou nortisias atinge 
tamanho que pode ser considerado como nanismo. Pode-se 
ímaginar o que isso implica na formação do cérebro e da 
inteligência de tantos brasileiros. Ao debulharmos os números 
de nossa decantada safra, observamos qu_e nada se pode espe~ 
rar de significativo que posSibilite qualquer alteração deste 
quadro. 

Por último, procuro investigar se existem ganhadores com 
o anúncio de uma supersafra que, com se vê, não é a maior 
e está muito longe de propiciar as necessidades mínimas de 
ooriSumo de nossa populàção. -

O que tenho ouvido de produtores e de técnicos agrícolas 
é que o estardalhaço do anúncio da supersafrn:~ mesmo que 
il1.1;s6ria~ âcari'eto_u uma: eXPectativa (também ilUsória)_~ de suM _ 
perofertSt. e_ deixo~ bem mais próximo-s da terra os preços 
dos produtos agrícolas ao nível do produtor. Os jornais têm 
noticíádo que, segundo a Organização das Cooperativas Brasi-
1eims, o feijãO. o milho e o -ã.rio_z têm seus preçq_s abaixo 
até 30% em relação aos preços mínimos de garantia. Como 
~ Governo não tem condições de adquirir toda a propuçã;o, 
os produtores estâ0 7 literalmente, nas mãos dos atravessa
dores. 
" . Quem semeou em outubro do ano passado, por exemplol 
assistiu até aqui ã uma inflação medida pelo lndice Geral 
de Preços (IGP) de 281,25%. Pois bem, os preços pagos ao 
produtor de milho tiyerarn~ no mesmo período~ um acréscimo 
de 182,7% (perda de 25,8%), os do feijão 187,5% (perda 
de 24,6%) e os do milho 160,5'1'0 (perda de 31,7%). 

Uma outra referência pode ilustrar as perdas dos produ
tores. Os juros de ·empréstimOs agrícOlas são corrigidos pela 
TR + 9%"para os pequenos produtores e TR + 12,5% para 
os demais. Os nUmeros que já apresentei tornam desneces~ 
sários cálculos mais elaborados para comprovar que os preços 
agrfcolas pagos aos produtores estão de acompanhar 
o que o Governo cobra destes mesmos ores pelos recur-
-sos que lhes são emprestados paraprc 

No mesmo período entre o plantio de outubro e a colheita 
de .abril~ as despesas referentes aos empré.stimos bancário::: 
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tomados pelo pequeno produtor acrescentaram ao principal 
um percentual de 390%, isto é, páia cada Cr$1DO.OOO~OO em
prestados, o débito. hoje é de Cr$490.000,00. Os mesmos 
Cr$100.000,00 de outubro equivaliam, a preços de mercado, 
a 18 sacos de arroz em casca ou 24 sacos de milho ou sete 
sacos de feijão. Os Cr$490.000,00 de hoje equivalem a 30 
sacos 4e arroz (o equivalente à perda de 12 sacos) ou 44 
sacos de milho (perda de 20 sacos) ou 11 sacos de feijão 
(perda de quatro sacos). Somente a equivalência em"' termos 
de produto salvaria estes produtores da falencia, o que é pouco 
provável dada a impossibilidade 4o Governo em adquirir toda 
a produção financiada. O aceno do Governo é _o de (manc~ár 
a estocagem até a retomada dos preços. Em primeiro lugar, 
o produtor não tem fôlego para manter a desigualdade entfe 
preços e juros e, em segundo lugar, isso contraria a própria 
fala do Governo que quer ver preços menores parâ. a cOntenção 
da inflação. 

Mas, preços baixos pagou ao produtor significam~ etn 
contrapartida~ alívio no orçamento ou maior deman~a do con~ 
sumidor? Alguns números são elucidativos. 

-De dezembro de 1990 a novembro <le 19.91..0 Índice 
Geral de Preços teve um acrésccimo de 433%, a alimentação _ 
subiu 467%: 

~Embora os preços alimentação tenham aumentado em 
467%, para uma inflação de 433%, os preços ao produtor 
do frango subiram 394%, do trigo 39%, do arroz432%. do 
feijão 282% e dos ovos 340%; · ~ ~ . c • 

-O preço do leite pago ao produtor teve. um aumento 
de 422%, enquanto o da manteiga na indústria. _subiu 900%. 

Sr. Presidente~ Srs. Senadores: é inerente ao··sistema· cai»~ 
taüsta a faculdade de divorciar, na compreensão da realidade, 
as dimensões e as figuraÇões~ E antigo e atual o pensamento 
de Marx que "'toda ciênda sena supérflua, se -ã--apãtêhcla 
exterior e a essência da_~ coiSas- _cóinddissetn di~tam~nte". 

No País dos nossos dias é .cada vez maí& díflcil dístffi: 
guirmos a essência da aparência. entre o que é de fato-e 
o que aparenta ser. 

Talvez seja essa a dimensão da distância entre Q gove:rn_p 
atual e a população. A população vive o real, o fato, enquanto 
o governo sobrevive das aparêndas. -

Creio que- a -questão da supersafra não foge a·regra. A 
montagem do verdadeiro teatrQ do anúncio_ da.§uperprodução 
esteve longe de beneficiar quem verdadeiramente produziu 
e quem deseja e necessita consumir. Setenta milhões de tonela
das é um número duvidoso, quando absoluto. E é pequeno, 
se relativo. 

Estamos longe da fartura mesmo Permanecendo conti* 
mentais as nossas dimensões e generosos os nosso~r reeux:-s:t:ffi 
naturais. Essa não é ·a nossa maior ~:a{ra e ela está muito 
aquém das nossas necessid~des e Qa~ _n-osst\5 possibilidades: 

Antes de comemorar metas. é preciso investigar se elas 
representaram a efetivaão dos objé:tlvos. E, quaiS São os -obje· 
tivos alegados? Se co:OhecemQs o produtor e o consumidor, 
pelo menos não nos restam dúvidas sobre quem são os sujeitos. 
PortantO, se os objetivos são o fortalecimento dos produtores 
rurais e a diininuiçãO ~ãa.-mn~~O, ~ pfeêiso ·revigorar muito 
mais a força do sertanejo e redirecionar o esforço do governo. 

Uma agricultura não se faz_ com pacotes sucessivos de 
medidas, com lattces de tentatívas ~ erros, Pode ~ão ~r tão 
important~ se a pr6xi~-ã safra será ou não supe~. é p~redso 
envidar esforços no sent1do de que qualquer que se}a ~numero 
absoluto~ a produção agrícola resulte_cm ganhos efenvos para 

produtores e consumídores. Porque só assim os objetivos serão 
ati:pgidos. 

_ ~~rança ainda nos inspira a conjugar verbos~ mesmo 
que no tempo futuro. No presente, o anúncio da safra, maquia

-da e tra.:yestid~ de super, _t~ve, pelo menos, a virtude de conti~ 
nuar dispensando. mesmo que te:mporiamente. -os· préstimos 
dos editores do noticiário policial nas redações do noticiário 
político, além de reconduzir ao posto o então exonerado Mi
nistro da Agricultura. Se esses eram os verdadeiros ObjetNós, 
resta~nos somente aguardar a próxima safra. E sendimen
tannos cada vez mais a ciência, pelo menos enquanto persistir 
o profundo hiato entre a essência e a aparência. 

Era o que tinha a dizer, 
Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Aluizio Bezerra - Amir Lando - Carlos De'Carli -

Eduardo Suplícy- Enéaí! Fiuia - Esperidião Amín - Fer
nando Henrique Cardoso ~José Fogaça~ José Paulo Biso! 
- Levy Dias Márcio Lacerda--:-- Marluce Pinto -_Meira 
Filho - Ney Maranhão ~ Onofre Quinan.. 

.. . O SR, PRESiDENTE (Alexandre Costa)- sobre a m~sa, 
Pro)etõS.dt.deí qUe sefãoJidOS.-Pelo Sr. 19-se<:retãrio; ___ --_ 

Sãq _lidos os seguin~es 

PROJETO DE LEI N• 60, DE 1992 

Dispõe sobre o acesSo aos ...SU!tados de pesquisas 
de opinião pública custeadas com recursos públkos, nos 
tetmos dó art. s~, inciso XXXIII, da Constituição Fe-
deral. 

O Congresso Naci.onal decreta: . . 
Art. 1"' Os-resultados de. pesquisa de .opinião pública 

- cU.Steiida por qualque-r órgão ou entidade da administração 
públi~ dire_ta ç.m indireta~ d_a esfera fede~I. estadual, muni~ 
-'lpal ou do Distrito Federai, incluem--se entre as_ inform_asóes 
cujO aCesso é ganultfdo a todos, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do ;Estado, 
noSJ_ermos -~9 incjs.o_ XX~JH. __ dq art. 59, _d~ ConstituiÇão 
FederaL · · · · · 

. Art .. 2'' Poder~ !""querer o acesso a.os r'"iultados de pes
quiSa de~OPfnHio pUblica custe-ada na forma prevista nesta 
lei, qualquer cidadão ou entidade que julgue serem as respec
tivas informações de se-u intere;Ss.e particular, ou de interesse 
cole_tivo_ ou_ geral. 

Parágrafo únicó. O reqiieríinento setá dirigfdo ao órgão 
ótj: ~ntida<.\e pública contratante ou executante das pesquisas 
de que trata esta Lei. . 

- -Al't. 3» A preStação das in!ormaçõés resultantes d~ pes
qul~ Qe opinião pública custeada na forma prevista nesta 
Lei d~Rse:-á .~o prazo 4e dez dias, a contar do requerimento 
referido no artigo anterior, ou a contar da conclusão da pesqui
say -se o requeritúerlfo ocorrer -no-curso desta. - -

An. 4' É obrigatória a publicação resumida do instru
me:nt9 de co'(ltrato de prestação de serviço ou, na falta deste, 
da decisão ou do ato_ administratí v o d~terl;Pinan,_te d1'1.: realiza~ 
Ção da pesquisa de opinião pública cUsteada na forma referida 
nesta Lei, cujos textos deverão conter, no mínimo, especifica~ 
damente: 

_ I- assunto, objetivo e âmbi~o da pesquisai 
U-prnzode conClusão da pesquiSa; 
III-órgão ou entidade pública contratante ou execu* 

tante da pesquisa; 
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IV ~órgão) entidade ou autorídade pública destinatária 
da pesquisa. 

Art. 51 O não _cumprimentO dÕ diSpo~~Qnest~ Lei iffiPli
cará ato de improbidade administratiVa~ sujeitando os ínf.ra
tores às penalidades cabí~eis, nos termoS dO parágrifo -4" do 
art. 37 da Constituição Federal. sem prejuízo da ação penal 
cabível. 

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7" Revogam-se ~ dispoSições eni coritrário. 

Justiíreativa 

Estabelece o art. 5' da Constituição Federal, no seu inciso 
XXXIII, que "todos têm direito,a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse cole
tivo ou geral 1 que serão prestados no prazo da lei, sob pena 

·de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja im
precendivrl à segurança da sociedade e do Estado.''· 

Parece-nos incontestável que <lS resiilfados de pesquisas 
de opinião pública custeadas-com recursos púlbiCõs e-stãO entre 
aquelas wue se enquadram nesse dispositiVO cónslitucional. 

Tem-se observado que as mais variadas entidades gover
namentais da administração di reta e indireta, príilcipalmente 
as prefeituras e- governos estaduai~~ -eriComendãin e pagam 
com dinheiro público toda sorte de pesquisas de opiniãO às 
empresas especlaHzadas. E as utill.zamt com freqüência. para 
consumo interno para medir a popularidade dos eventuais 
governantes ou para preparar a campanha poJftica de seus 
candidatos a sucessores.-

Mesmo sendo pagas com o dinheiro do co·ntribuinte, mui~ 
tas dessas pesquisas não são divulgadas~ s6 ficandO ~o conheci~ 
mento do estrito círculo dós governan~es ou servindo -_quan
do divulgadas- para "demonstras·• o alto fudice de aceitação 
desses mesmos governantes. 

Prevendo o acesso a ess{\s informações por parte de quem 
o solicitar. dar-se-á maior tr3nsparêncía àS -ãÇões de governo. 
inibindo o uso indevido de recursos públicos para pesquisas 
com fins não justifiCáveis peran-te a sociedade. _ 

Assim1 para cumprimento dõ princfpio constituCional' da 
publicidade dos atos administrativos, dando conhecimento ge
ral da existéodá. da pesquisa, exige-se não apenas a publicação 
do extrato dos contratos de prestação desses serviç(!~_(j~ oblj~ 
gatõria nos casos de concorrência e de tomada de preços~ 
no âmbito da administração féderal, por força do Decreto-lei 
n' 2.300/86 .e alterações posteriores), como das decisões oú 
atas administrativos determinantes da realiZàÇao- cte pesquísa, 
se estiver vinculada a outra modalidade de licitação ou for 
realizada com recursos técnicos da própria instiüílção. 

Por fimt o não fornecimento dos resultados da pesquisa, 
quando requeridos, sujeita os infratores às penas previstas 
na Constituição Federal para os atos de improbidade admínis
trativa, posto que elas são, nesses casos, realizadas com recur~ 
sos púbicos. 

Em face do alcance da medida ora proposta, contamos 
com a aprovação -dos nossos ilustres pares. 

Sala das Sess<l.,.., 14 de maio de 1992. -Senador Nelson 
Wedekin. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITIJlÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

TÍTULO II 
w• • • •H••~ •, • > < ... • •' • • < > •• •~~~ ._. •H•• -••• •••• • ··•·• • • • ••woowwo•••~ à .. •••• .. ~•• 

_Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPITULO I 
Dos _Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

An. S\' Todos são igUais- pefarite· a fei, sem disti;tção 
de qualquer natureza, garantindo~se aos brasileiros e ad':;: es~ 
trangeiros residentes no País- a inViOlabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à ígualdadet à segurança e à propriedade~ 
nos termos segu~ntes: 
••• O'"'' .••• _.'' >•••. 44.,•••·····~······H•••H~~···· OOO .. ••••••··~·····~co••••• •" 

XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públi
cos informações de se_u interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral~ que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade~ ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da _sociedade e do Estado; 
''' '' ~~• •' '>' '•' •• • • • • • • ~•• > '-' ._.._.•-•••..-~••++tH .. •• •••"'•">• • .. ,..__.,, > > ''" +i>• •• • 

CAPÍTULO VII 
Da Administração Pública 

SEÇÃOI 
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração públ!ea dfreta, indireta ou 
fundacional~ de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de Iegàiidade, iinpessoaHdade. moralidade. publicidade e. 
també~ ao seguinte: 
: >,> • • o • • •, • • o •- • • •," > > > > • • • u • ••- '"'""'""'''''•••-·~H"'"•·«<~~· .~,..-.-<f'~• •' _..~ .. ··••' 

§ 4' Os atos àe improbidade administrativa importarão 
t't t>uspe-nsão dos direitos políticos, a perda da função pública, 
a iii<fiSponibilidade dos bens e o--ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejUízO da ação penal 
cabíveL 

DECRETO-LEI N' 2.300, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE1986. 

bJSpõe sobfe HdtQÇões e Cõntratos dã- Administra~ 
ção Federal e dá outras providências. 

_._ .... O o<>> »>• O<<< O o•o••h~< < ........ ,, •• , •••••• ~~ ....... , ••• ,.! .. H<~····-~~·~· 

À Comissão de Constituição~ Justiça e Ciàadtíniil 
decisão terminativa. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•lil, DE 1992 

Estabelece ff:Ormas gerais _sobre licitações e contra~ 
tos da A~ministra_ção Públlça e Q:á _ou_tras providências. 

(Da CPI- Obras PúblicliS) 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

SEÇÃOI 
Dos Princípios 

Art. 19 • Esta lei estabelece normas gerais sobre licita~ 
_ .. ~ões e ~I!trat~sa~mini~trat~;;os,pertinen~es a obras, servJçqs. 
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compras, alienações, concessões e locações, no âmbito da 
Administração. 

§ 1• Subordinam-se ao regime desta lei, além dos orgãos 
pliblicos, as autarquias, as empresas públicast as sociedades 
da ec.pnomia mista e as fundações ptíblicas existentes nas esfe ... 
ras da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí~ 
pios, bem assim as empresas sob seu controle. 

§ 2~' Para o exercício de suas atividades--fins, as socie
dades de economia mista_ e as empresas controladas podem 
editar, depois de aprovadas pelo respctivo Tribunal ou Conse
lho de Contas, normas próprias de licitação, observados os 
princípios adotadoS por e'sta lei. 

Art. 29 As obras, servíços, compras e alienações da adw 
ministração devem ser neces<sarimente precedidos de licitação~ 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. ., 

Parágrafo único. Toda licitação deverá ser precedida 
de ampla pesquisa1 de modo que a respectiva comisSão tenha 
a exata noção dos preços de mercadel,l do objeto licitado. 
' Art. 3• A licitação destina'se a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração e será processada e julga
da em estrita conformidade com os princípios básicos da igual· 
dade de condições a todos os concorrentes, impessoalidade, 
moralidade, publicidade. da vinculação ao instrumento convo-. 
ca.tório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

§ 1• É vedado aos agentes públicos admitir, prever, in
cluir ou tolerar, nos atas de convocaç-ão, cláusulas ou condi~ 
ções que: 

I- comprometam, restrinjam ou frustrem o cai'âtercom-
petitivo do procedimento licitatório; 

II -estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou do domicílio dos Ucit~p.tes. 

§ 2• Observadas condições satisfatórias de especifica· 
ção de desempenho e de qualidade, de prazo de entrega e 
de garantia, será assegurada preferência aos bens e serviços 
produzidos no País. .. 

§ 39 A licitação não é sigilosa, sendo públicos e aces~?í· 
veis a qualquer pessoa os atos de seu procedimento, salvo 
lJ.uanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

§ 4• No cas.o de denúncia fundamel"(tada quanto à mora
lidade da licitação, o agente responsávÕI pelo prooesso licita
tório será imediatamente afastado de suas funções e abrir~se-á 
sindicância para apuração da procedência da denúncia? no 
prazo de 8 (oito) dias, findo o qual será aberto inquétito 
administrativo oU será assegurado o retomo do agente às suas 
funções, de acordo com o que for apurado. 

SEÇÁOII 
Das Definiçóes 

Art 4"' Para os fins desta lei, considera-se: 
I-obra - toda construção. reforma, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
n -serviço - toda atividade d~stinada a obter determi~ 

nada utilidade concreta de interesse para a Administração, 
tal como demolição, fabricação, conserto, instalação, monta
gem, operação, conservação, reparação, manutenção, trans· 
porte, comunicação ou _trabalhos técnicos profissionais; 

III- compra- toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamento; 

IV-alienação -toda transferência de domínio- de bens 
a terceiros; 

V -execução di reta -a que é feita pelos próprios órgãos 
ou entidades da Administração~ 

VI- execução indireta -" que o órgão ou entidade 
contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes mod:~~Ji"~ 
dades: 

a) empreitada por preço global quando se contrata 
a execução da obra ou do serviço, por preço certo e total; 

b) empreitada por preço unitário -quando-Se codtfãtá 
a execução da obra ou dq serviçO, por preço certo de unidades 
determinadas; 

c) tarefa- quando se ajusta mão-de-obra para pequenos 
trabalhos, por preço certo~ com ou sem fornecimento de mate
riais; 

VII- projeto- o conjunto de 'partes que define a obra 
ou serviço com todos os elementos necessários e suficientes 
à sua completa execução. ou o complexo de obras e serviços 
objeto da licitação, que possibilite o cálculo de seu custo total 
e prazo de conclusão. 

SEÇÃOHI 
Das Obr11s • dos Serviços 

Art. 5' As obras e O$ serviços só podem ser licitados 
quando houver projeto completo aprovado pela autoridade 
competente e, no caso de edificaçãO urbana, depois de apro
vado também pelo órgão de fiscalização e licenciamento de 
obras. 

§ 1" O disposto n~te artigo aplíc_a_·se inclusive aos casos 
de dispensa e de inexigibílidade de licitação. . · · · · ~ 

§ 2• A infringência do disposto neste artigo Íillplica ·a 
nulidade dosatos ou contratos realizados e a responsabilidade 
de qu~ni lh~ -tenha dado causa. - . · · 

Art. 6? A e~ção da~ ob-ras e dos semços deve ser 
programada, sempre, na sua totalidade, previsto seuS custos 
parciais e t<ttal e considerados os prazos de sua execução, 

§ 1 • E proibido o parcelamento da execução de obra 
ou serviço. se existente previsão orçamentária para sua execu~ 
ção.tOtal, salvo insuficiência de recursos financeiros ou com· 
provaÇão de motivo de ordem técníCa. · · 

§ 2" Nas grandes obras, quando se fizer necessária a 
execução parcelada, a cada etapa ou conjunto de etapas de 
obra ou serviço há de corresponder licitação distinta: 

····- § __ 3:~'" ~m qualquer caso, a autorização de despesa s'erá 
feita para o custo total de obra ou servíço projetado. 

Art. 7• Não poderá participar da licitação ou da execu· 
ção de obra ou serviço·: -· _ 

I-o autor do projeto, pessoa física ou jurídica; 
II -a empresa, isoladamente ou em consórcio~ da qual 

o autor do projeto seja dirigentet gerente, acionista ou contro-
lador, responsável técnico ou subcontratado; _ 

III -o servidor ou dirigente do órgão ou da entidade 
contratante. 

Parágrafo único. · É permitida a participação do autor 
de;> projeto ou da empresa a que se refere o ineiSó n~ na 
licitaÇão de obra ou serviço ou na sua execução, como consul~ 
tor ou técnico, exclusivamente a serviço da Administração 
interessada. 

Art. 8"' As obras e os serviços poderão ser executados 
nos seguintes regimes: 

I -execução direta; 
1I- execução indireta, nas seguintes modalidades: 
a) empreitada por preço global; 
b) empreitada por preço unitário; 
c) tare(a. . 
Art. ~ As obras e os serviços destinados aos mesmos 

fins terão projetas padronizados por tipos, categorias ou elas-
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ses, exceto quando o projeto-padrão não atender às condições 
peculiares do local ou às exigências específicas do empreen· 
dirnento. 

Art. 10. Nos projetos de obras e serviços, serão consi~ 
derados principalmente os seguintes requisitos: 

I-segurança; 
II -funcionalidade e adequação ao interesse público; 
III-economia na execução, conservação e operação; 
IV -possibilidade de emprego de mão-de-obra, mate-

riais~ tecnologia e matérfas·primas existentes no local para 
execução e operação; 

V -facilidade na execução, conservação e operação, sem 
prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço; 

VI- adoção das normas técnicas adequadas. 

SEÇÃOIV 
Dos Serviços Técnicos Profissionais j;;speeiaUzados 

Art. 11. Para os fins desta lei, consideraram~se serviços 
técnicos profissioriaiS especializados dos trabalhos relativos 
a: 

I- pareceres, perícias e avaliações em geral; 
II patrocínio ou defesa de causas judiciais ou adminis~ 

trativas; 
III -treinamento e aperfeiçoamento de- pessool. 
Parágrafo único. Considera-se de notória especialização 

o profiSsional ou a empresa cujo conceito" no· campo de sua 
'especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
expediências, publicaçdes, organização, aparelhamento. equi
pe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas 
atividades, _permita inferir que o seu trabalho é evidentemente 
o mais ad-equado à plena satisfação do objeto do contrato. 

SEÇÃOV 
Das Compras 

Art. 12. Nenhuma compra será feiüf Sem ·a adequada 
catacterização de seu objeto e a indicação dos recursos orça-
mentários para seu pagamento. . .. ----

Art 13. As compras de material permamente, sempre 
que possível e conyeniente, deverá? _a~ender ao prU:c~pi() da 
padronização, que unponha compatib•hdade de espeaficações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso~ 
as condições de manutenção e assistência técnica. 

Art. 14. Nas compras de material de consumo, deverão 
ser observadas: 

1-especificação completa do material, sem indicação 
de marca do produto; 

ll- quantidade adquirida em função do consumo pro
vável; 

lli -condições de guarda e de armazenagem que não 
permitam a deterioração do material. 

An. 15. Anualmente, aposobalançodeestoque,pode
rá ser colocado à -venda o material excedente, em desuso 
ou ínservível. 

SEÇÁOVI 
Das Alienações 

Art. 16. A alienação de bens, subordinada ao interesse 
público devidamente justificado, será sempre precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

I-quando imóveis, -dependerá d·e avaliação prévia e 
de concorrência;- dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em: pagamento; 
b) doação; 

c) permuta; 
d) investidura. 
~II-quando móveis, dependerá de avaliação prévia, de 

concorrência ou leilão, dispensados estes nos seguintes casos: 
a} doação, permitida exclusivamente para rms de inte~ 

re-Sse sOcial, ãpós aValiação de sua oportunidade e conve
niência sócio-económica relativamente à escolha de outra for~ 
má de alienação; 

b) pennuta; 
c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 

observada a legislação especffica; 
d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente. 
§ ll' A administração, preferencialmente à venda ou 

doação de bens imóveis~ concederá direito real de uso, me~ 
diante concorrência. A concorrênCia poderá ser dispensada, 
quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, 
a entidades assistenciais, ou se verificar relevante interesse 
público na concessão, devidamente justificado, 

§ 2'! Entende-se por investidura, para os fins desta lei, 
a alienação aos proprietários de im6veis lindeiros. por preço 
nunca inferior ao da avaliação~ de área remanescente ou resul~ 
tante de obra pública, desde que tal área se torne inapro
veitável isoladamente. 

§ 31 A doação com encargo poderá ser licitada, e de 
seu instrumento constarão, obrigatoriamente, os encargos. 
o prazo de seu cumprimento. e a ciáusula de reversão, sob 
pena de nulidade do ato. 

§ 49 A alienação de bens imóveis pertencentes às pes
soas jurldicas de direito público, inclusive autarquias. depende 
de prévia autorização legislativa, 

Art. 17. Na concorrência para venda de bens imóveis. 
a fase de habilitação dnge~se à comprovação do recolhimento 
de quantia nunca inferior a 5 (cirico) por cento da avaliação~ 

CAPITuLO II 
Da Licitação 

SEÇÃOI 
Das Modalidades e dos Limites 

Art. 18. All licitações serão efetuadas, preferencial
mente, no local onde se situar a repartição interessada, 

Art. 19. O disposto no arti!;o anterior não impedirá 
a habilitação de ínteressados residentes em outros locais. 

Art. 20. São modalidades de licitação: 
--I-convite; 

l1 -tomada de preços; 
III-concorrência; 
IV -concurso; e 
V -leilão. 
Art. 21. Convite é a mod31ida-de de licitação entre· inte

ressados do ramo pertinente ao seu objeto, feito por meio 
de telex, fax, telegrama ou carta. a, no mínimo, 7 (sete) con· 
correntes. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório de que trata 
este artigo somente será regular se houver, pelo menos, 5 
(cinco) propostas concretas. 

Art. 22. Tomada de Preços é a modalidade de licitação 
entre interessados previamente cadastrados, convocados me
diante notícia publicada com antecedência mínima de 15 (quin
ze) dias. 

Art. 23. Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que. na fase inicial de habilitação preli
minar, cmriprovem possuir os: requisitos mínimos de quatifi~ 
cação exigidos no edital para a execução de seu objeto. 
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§ 1'1" A divulgação do edital, nos casos de concorrência~ 
dar-se~á com antecedência mfnima de 30 (trinta) dias. 

§ Z, Além da publicação na imprensa oficial, dar-se-á 
notícia resumida do edital em jomp1 local ou regional de maior 
tiragem e, nas lícitaçóes de grande vulto, também em jornal 
de circulação nacional. 

§ 3• Na fase preliminar, será consideráda hábilitada a 
concorrente que apresentar a documentação e. após julga~ 
mento da comissão de licitação, a possflldora dos requisitos 
mínimos de qualificaÇãO exigidos no edital de convocação, 

§ 4t A documentação e a proposta de preços serão apre~ 
sentadas à comissão de licitação em env.:;;Iopes separados, de 
uma só vez. 

§. 5"' Haverá, obrigatoriamente, um intervaJÕ--mfnimo 
entre a abertura dos envelopes contendo à documentação e 
a proposta de preços, suficiente para que a comissão de licita
ção analise a docume\ltação ~ dê por habilitados os concor-
rentes nos tennos do edital de ç:onvoçaç~o. _ , , 

Art. 24. Concurso é a mõdalidade çle _licitação_ eqtre 
quaisquer interessados para esç:oJha de trabalho téCI)ico ou 
artístiCO~ mediante a instituição de prêmios aos vençe_dor~-

Art. 25.- Leilão é a_modali_dade de licitação entre quais
quer interessados para a venda de bens e matçriais da Adminis~ 
tração, ou de produtos legalmente apreendidos, a quem ofere
cer maior lance, igual ou superior ao da avaliação. 

Art. 26. Os limites de valores das licitações se:.:ão fiXa
dos periodicamente, por decreto. 

§ 1" Nos casos em que couber convite~ a Administração 
poderá utilizar a tomada de preços e, no limite desta, a concor
rência. 

§ 29 As comprã.seventuais d~ gêneros alimentícios pere
cíveis, em centro de abastecimento, poderão ser realizadas 
diretamente, com base no preço do dia. 

§ 3~> As compras eventUais de gêneros afim,entícios não 
perecíveis. desde que destinadas ao consumo do órgão e em 
centro de abastecimento, poderão ser realizadas por consulta 
direta aos produtores ou distribuidores, cujos preços cotad9s 
deverão ser imediatamente apreciados por comissão de lidta
ç_ão. 

SEÇÃOII 
Da Dispensa de Licitação 

Art. 27. É dispensável a licitação: 
l -nos casos de guerra;' 
II-nos casos de emcrgêncía, inclusive os de grave per~ 

turbação da ordem e de calamidade pública~ quando caracte~ 
rizada a urgência de atendimento dt: situação gue possa ocasio~ 
nar prejuízo ou compromete·r a segurança dê -pe:ss.OãS: Obfas, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos óu particu-
1ares; 

Ill-na contratação de remanescente de obra, serviço 
ou fornecimento, em <:o'rtseqüência de rescisão contnitual, des~ 
de que atendida a ordem de çlassificação de licitação anterior~ 
e aceitas as mesmas condíções nesta oferecidas pelo ÍÍcitante 
vencedor. inclusive qUanto ao preço, de\1damente corrlg"ido; 

IV -quando não se apresentarem interessadós ãJícitação 
anterior. e esta não puder ser repetida sem prejuízo para 
a Adminístraçãó, ni3ntidas, neste caso, as condições preesta~ 
belecidas; 

V - quando a União tiver -que inteivit no domínfo econôM 
mico para regular preços ou normaiizar o abastecimento; 

VI -em operação a·envolver exclusivamente pessoas juM 
.rídicas integrantes da Administração ou outras entidades pa-

raestatais. ou, ainda, concessionárias do ·serviço público e o 
objeto do contrato for pertinente ao da concessão, exceto 
se existentes efupreSas privadas que possam prestar ou forne
cer os mesmos bens ou serviços, hipótese na qual todas se 
sujeitam à licitação; 

VII- para aquisição de materiais 1 equipamentos ou gê
neros padronizados ou uniformizados, se impossível estabe
leçer critério objetivo para o julgamento das propostas; 

VIII ~ na contratação dos serviÇos técnicos enumerados 
noart. 11, de natureza singular, com profission-ais ou empresas 
de notória especialização~ ' 

IX -na aquisição ou resu;uração de obras de arte e obje~ 
tos históricos, de autenticídade c_ertifícada, de~de que inerente 
às finalidades do órgão ou da entidade contratante. 

§ 1 o A exceção estabelecida no inciso VI não se aplica 
às hipóteses de forriecimento de bens e de prestação de servi
ços~ à Uni~o. a Estado, ao Distr;to Federal) a MunicfpioT 
por pessoa jurídica de direito privado da respectiva Admínis--

-- tração ou outra de suas ent"ldij.des paraestataís, criada para 
o fim específico visado. Igualmente, não se_ aplica aos casos 
d~ fornecimento de bens ou serviços sujeitos a preço fixo, 
ou tari(a~ estipulado pelo Poder Público. -

§ 2~ As dispensas previstas nos incisos II e IV a IX 
deste artigo, e nos incisos J e II do artigo seguinte, ~devem 
ser previamente autorizadas por Ministro de Estado ou ·autori
dades máximas de outros órgãos ou entidad~s. jndelegavel~ 
mente, devendo ficar comprovadot ainda que sumariamentet 
mas de modo inequívoco. que os preços aceitos são, pelo 
menos? os de mercado. _ 

§ 3~ _A contratação direta som_e_n~e poderá. ser etetivada 
após a publicação na imprensa oficial da autorização ~.que 
s_e refere o parágrafo anterior. 

§ 4? E indíspensável a lícitação nas compras e servi~s 
de pequeno vulto e de pronto pagamento, a serem custeados 
mediante suprimento de fundos. até o limite fixado em de
creto. 

Art. 28-. É inexigível a Hcitaçào, quando houver inviabi
lidade de coinpetição, em especial: 

J _:_para aquisição de materiais, equipamentos ou gêne~ 
Tos qúe, comp·rovadamente~ só possam ser fornecidos por pro-
dutor. empresa ou representante comercial exdusivo. vedada 
a preferência de marca; 

II - para a compra ou locação rle imóvel destinado _ao 
serviço público. cujas necessidades de_. •nstalação ou locali
Zação condicionem a sua ·escolha; 

III- as opt>rações que envolvam apenas as pessoas juli
dicas àe direito público interno, inclusive autarquias~ no exer~ 
cíció de seus fins próprios. 

§ 1"' Consídera~se distribuidor exclusivo para efeito des~ 
ta Lei: 

·''·a) quando se tratar de material ou equipamento impor
tado~ contrato de exclusividade ceiç:brado entre 9 produtor 
e seu representante ou distribuidor exclusivo, registrado na 
Câmara de Comércio da sede do produtor~ visado pelo Cônsul 
brasileiro da localidade e pelas autoridades diplomáticas no 
Brasil; 

b) quando se tratar de material oq equipamento._produ~ 
zido no território nacional. contrato de exclusividade: para 
determinada praça ou região, devidamente registrado em car~ 
tório. 

i 2" Em qualquer caso~ a comprovação de exclusividade 
deverá ser apresentada anteriormente à autorização da com
pra. 
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§ 3~' Em qualquer hipótese~ se comprovado superttfiura~ 
mento. respondem solidariamente pelo dano causado ã ljtázen
da Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o ágente 
público responsável, sem prejuízo de outras sançõe!;, legais 
cabíveis. 

SEÇÂOIII 
Da Habilitação 

Art. 29. Para a habilitação nas licitações, exigir-se·á 
dos interessados. exclusivamente, documentação relativa a: 

r- capacidade jurídica; 
n -capacidade técnica; 
III -idoneidade financeira; 
IV -regularidade fiscal. 

§ 1" A documentação relativa à capacidade jurídica1 
conforme o caso, consistifá em: 

a) cédula de identidade; 
b) registro comercial, no caso de emp_resa individual; 
c) ato constitutivo, eStatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades CQ:mer
ciais, e. no caso de sociedades po-r açóes, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores~ 

d) inscrição do ato constitutivci~ no caso de socieçlades 
clvist acompanhada de prova de -diretoria em exercício. 

e) decreto de autorização, devidamente arquivado, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona~ 
mento no Pafs. 

§ 2' A documentação relativa â capacidade técnica, 
conforme o caso, consistirá em: 

a) registro ou inscrição na entidade profissíon~ cOmpe
tente; 

b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível, em quantidades e prazos~ com o 
objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelha
mento técniCo adequado e disponível_ para a realização do 
objeto da licitação; · 

c) prova do atendimento de requisitos previstos em lei 
especial, quando for o caso; 

d) nas lícitações p3ra obras e serviços de gra~de comple~ 
xidade, que exijarille<:nologia avançada, equipamento confiá
vel, segurança absoluta ou metodologia especial, poderão ser 
feitas outras. exigências de comprovação de capacidade técni~ 
ca, compatíveis com a natureza do empreendimento. 

§ 3"" A documentação relativa à idÕ-neidade financeira, 
conforme o caso, consistirá em: 

a) demons-trações oontábeís do último exercício~ que com~ 
provem, a boa situação fin'anceira da empresa. ou balanço 
de abertura, no caso de empresa recém~constituída; 

b) certidão negatíva de pedido de falência. ou execução 
patrimonial, expedida peto distribuidor da -sede da pessoa 
jurídica ou domicílio da pessoa física. 

§ 43"' Nas compras para entrega futura~ nas obras e ser~ 
viços de engenharia de grande porte e compl~xidade, a ~dmi~ 
nistraçáo estabelecerá, no instrumento convocatório da licita~ 
ção, a exigência de capital mínimo registrado e integralizado, 
ou de património líquido mínimo, como dado objetivo de 
c:omprovaçãô da idoneidade financeira das empresas licitantes 
e para efeito de garantia do adimplemento do contrato a ser 
ulteriormente celebrado. 

§ 5" O capital mínimo ou o valor do património líquido 
a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação no 

caso de tomada de preços e a 1.5% (quinze por cento) na 
hipótese de concorrência pública. 

§ 611 Em cada licitação poderá ser exigida, ainda, a rela
ção dos compromissos assumidos pelo interessado, que impor

- tem diminuição da capacidade operativa ou absorção de dispo
nibilidade financeira. 

§ 7» A documentação relativa à regularida~e fiscal, con
forme o caso; çonsistirá em: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
( CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes ( CGC); 

b) certidões de situação em quitação ou de débito para 
com as receitas federal, estadual e municipal, bem assim com 
a Previdência Social. 

Art. 30. Os documentos referidos- no artigo anterior 
poderão ser apre$entados em origfrial, por qualquer processo 
de cópia autenticada. ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 

Art. 31. Mediante apresentaçâo do original, o servidor 
público poderá autenticar cópia forilécida pelo interessadf?. 

Art. 32. As empresas estrangeiras que não fundonem 
no País atenderão, nas c-oncorr--êifciaS íritérn"acionais, âs eXigên
ciaS do art. 29, mediante documentos equivalentes. autentiM 
cados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado, devendo estar consorciadas com empresas na~ 
clonais ou ter represen-tação legal no Brasil. com poderes 
expressos para receber citação e responder admínistrativa ou 
judicialmente, hipótese em que será eXigido, ainda, uni ífidicé 
de na<::ionaliz:ação do objeto do contrato~ de percentual acrité~ 
rio da autoridade contratante. 

Art. 33~ Não se exigirá prestação de garantia. para a 
habilitação de que trata o art. 29, nem prévio recolhimento 
de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento 
do edital. 

Art. 34. O disposto no § 2" do art. 3", no art. 32, no 
§ 1~' do art. 3-5, e no parágrafo único-do art. 50 não se aplica 
às concorrências iriternacionã.is para aquisição de bens ou s~r
viços cujo pagãmento seja feito com O produto de financia
mento concedido por organismo h_Iternacional, de qu_e o Brasil 
faça parte, nem aos casos de c~mtrataç~o co·m emp:resas estrf:ln~ 
geiras, paTa a compra de eqtiipairientos fabricados e entregues 
no exterior. desde que, para este caso, tenha havido prévia 
autorização do Chefe do Poder Executivo competente. 

Art. 35. Quaridó-permitida na licitação a partícipação 
de empresas em cortsórcio, observar~se-ão as seguintes nor
mas: 

1 ~comprovação do compromisso~ por instrumento pti~ 
blico~ de constituiÇ30-dO conSOrcio; 

II- indicação da empresa responsável pelo consórcio, 
que deverá atender às condições de liderança, obrigatoria~ 
mente fixadas no edital; 

III-apresentação dos documentos exigidos no art. 29. 
por parte de cada consorciada; 

IV - impedímento de participação de empresas oonsor .. 
ciadas, na mesma licitação~ como integrantes de mais de um 
consórcio ou isoladamente. 

§ 1" No consórcio de empresas nacionais e estrangeiras, 
a liderança caberá, obrigatoriamente, ã empresa nacional, 
observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 21 O licitante vem:edor fica obrigado a promover~ an
tes da celebração do contratot a constituição e o registro do 
consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I 
deste artigo. 
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SEÇÃOIV 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 36. Para os fins desta Lei, os órgãos e.entidades 
de Administração~ que reaHzeni~treqileilte·mente .. JiCHãÇOe$~ -
manterão registres cadastrais. atualizados periodicamente; nâ 
forma regulamentar. · __ _ 

Parágrafo único. O regiStro cadastral efetuado em re
partições federais é válido p<Íra participação em tomada de 
preços em qualquer órgão da Admínistração Federalt dispen-
sando o interessado de registrar-se mais de uma vez. . 

Art. 37. Ao requerer inscrição no cadastro, o i~te:.;ç;s
sado fornecerá os elementos necessários à_ s_~tísf~~o .d,as,~Ç>i'~~ 
gências do art. 29. . . . . . , .·. . .... · · · 

Art. 38. Os inSdiitós $erãQ cla_ssifi;;:?dos por cl~~s_e_ c!e 
material ou serviço, tendo-se em vis~a sua especialização, sub
divididos em grupos, segundo a capacidade técnica e .fin'an
ceira1 avaliada pelos elementos constantes da ~ocumt:n(ação 
relacionada. -

§ 1"' Aos inscritos será fornecido ccrtificildo, renovável 
sempre que se atualizar o registro. - - -~-

§ ~ A atuação irregular do licitante no cumprimento 
de obrigações será ano_tada.J:IO respec~ivo ~e~ist~<?- ~das'traL 

Art. 39. A qualquer tempo poderá ser alterado, sus
penso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfã
zer às exigências do art. 29 desta Lei~ às estabeleddas para 
a classificaçâo cadastral ou em caso de condut~ h:r~$ular. 

SEÇÃOV 
Do Edital 

Art. 40. O edital de licitaç~o conterá, no preâmbulo, 
o número de ordem) cm série anual, o_ nome d3: rep~rtíção 

§ 3" É vedada a inclusão, no objeto da lidta)ão, do 
financiamento ou da obtenção de recursos financeiros para 
a sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos 
casos ,de_ empreendimentos executados e explorados sob o 
reg!.me áeCOnCessão~-nos termos da legislação especifica. 

- § 4~ Não poderá ser incluído no objeto da licitação de 
uma -óbra o fornecimento de instalações, móveis, utensílios, 
complementos, equípanlentOs e a preStação de serviços que 
não sejam essenciais ou necessariamente incorporáveis à obra 
até a sua con_dusão, exceto quando tais fornecimentos e servi
ços não atingirem montante global superior a 5%- (cinco por 
cepto) dQ_ valor dela. 

, §_ 5'~ __ É vedada a exigênclá-de comprovação de tempo 
mfriímO de atividade do tiéitante em locais específicos. · 

§ 6<? No fofnecimento do te-xto do edital e seus eventuais 
aneXoS1 é vedada a cobrança de valores que excedam o custo 

-áas résped:ivas cópias. 
.. Art~- 41. A Administração não pode descumprir as nor
mas e Condições e_st;ib,~~e~cidas -~<!-~~9J_tal a que ·se ãcha estrita-
mente vinculada. . · 

--- § fu Decairá do direito de im-pugnar .. perante a Admi
nistração, os termos do edítal de licitação aquele que, tendo-o 
aceito sem objeção. venha a apontar, depois do julgam-ento, 
falhas ou irregularidades. que o viciaram, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso._ 

§ 2"' A inabi1ítação do licitante importa preclusão do. 
direito de participar da fases subseqüentes. 

Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o 
edital deve_r~ ajustar-se às diretrizes- da política monétári(\ 
e do comércio exterior e 8.tende_r às exigências dos órgãos 
competentes. -

interessada, a fmalidade da licitação, a menção de que será · SEÇÃO \'J 
regida por esta Lei, o local, o dia e a hora para reCehilnento Do Julgamento 
da documentação e proposta, bem camo_ para início da aber- Art. 43. A habilitação preliminar~ a inscrição e·rrr regis-
tura dos envelopes, e iridicará o seguinte: tro cadastral, sua alteração ou seu cancelamento e as propostas 

I- objeto da licitação. em descrição sucinta e clara; serão processadas e julgadas por uma comissão, permanente 
II-prazo e condições para a assinatura do contrato, Qu especial, de, no mínimo, três membros. 

sua execução e entrega do objeto da lidtilçãõ;- - - -- - -~ ~- ·- - - · 
III -sanções para o caso de inadimplemento; Parágrafo único. A investidura dos ffiembros das CÔmis-
IV -condfçõe$ _de pagamento, e, quando for o caso, sões permanentes não exced.erá de dois anos. vedada a recon-

de reajustamento de preços;"' "' duçãO. para a mesma comissão, no período subseqüente. 
V -condições de recebimento do objeto da licitação; Art. 44. No julgamento das propostas, a co,missão des-
VI- condições para a participação na licitação- i! forffia ·-- considerará: 

de apresentação das propostas; 1-qualquer oferta ou vantagem não prevista no edital 
VII- critério objetivo de julgamento; ou no convite; 
VIII -local e horário ern_ que serão fornecidos élemen- II-:- preço ou vamagem baseada nas ofertas dos de~is 

tos, informações e esclarecimentos r:elativos à ti-citação; licitantes. 
IX- especificação completa do material ou serviÇo, qy:e Art. 45. Serão desclassificadM as" p'J.'opostas: 

poderá constar de Anexo; ~- I- que não atendam às exigências do ato _convoe&~P.rig 
X -outras indicações específicas ou peculiares da licita- da licitação~ 

ção. II-Com preÇos incompatíveis com aas fixados pelos 
§ 1{' O edital de concorréncia e de torirada de preços órgãos incumbidos do controle oJiçial de _preç~s; 

será publicado na Imprensa Oficial? c em , pelos menos, um III-que consignem preço no qual for consideradã-lnfla~ 
jornal de grande circulação, em resumo, oom indica_ção dp ção futura; 
local em que os interessados poderão ler e obter o texto inte- IV-que apresentem preços unitários simbólico~. irris6-
gral e todas as informações sobre o objeto da licitação~ poden- rioS ou de valor zero. ainda que o ato conv9Catório da Hcitação 
dQ. ainda, a Administração, conforme o vulto da concorrência) não tenha estabelecido limites mínimos. 
utilizar~se de outros meios de divulgação para ampliar a área Parágrafo único. Quando. todas fqrem, desélassífi~d:aS. 
de competiQãO. _ _ - · __ _ _ pode a Administração fixar aos licitantes prazo reduzido para 

§ 29 E vedada a inclusão no edita] de cláusulas, crjtérios apresentação de novas propostas. 
ou condições que possam ensejar o favorecimento de quaJquer Art. 46. O julgamento das propostas será exclusiva-
dos licitantes, principalmente os de natureza subj~tiva. mente objetivo, devendo a comissão de Ucítação ou o respon-
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sável pelo convite realizá~ lo em conforrp.idade ço_m os tipos 
de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato t::on
vocatório e os fatores nele referidos. 

§ 19 Para os efeitos deste artigo) constituem dpos de 
licitação: · 

I-a de menor preço; 
II -a de preço~base) em que a Administração anuncia 

um valor inicial e estabelece,.em.funçãQ dele, limites mínimo 
e máximo de preços, espécificados no ato convocatório. 

§ 2~ Sempre que houver empate entre licitantes, adotar
se-á o sorteio como forma de desempate. 

§ 39 É vedada a utilização de outros tipos de licitação 
não previstos nesta Lei ou de uma mesma licifã:çãó para a 
contratação de obras ou serviços ·diferentes. 

Art. 47, A Administração poderá revogar a licitação 
por interesse público, devendo anuiá·Ia por ilegalidade, de 
ofício ou mediante provocação de terceiros. 

§ 19 A anulação do procedimento licítatório, por mo
tivo de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar. ressai~ 
vado o disposto no parágrafo Unlco do a!}:. 54. 

§ ~ A nulidade do procedimento licitatório induz à do 
contrato. 

Art. 48. A Administração nllo poderá celebrar o con
trato~ sob pena de nulidade, com preterição da ordem de 
classifkaçáó-das propostas ou com terceiros estranhos ao pro
cedimento licitatório. 

CAPITULO Ill 

Dos Contratos 

SEÇÃOI 

Disposições Iniciais 

Art. 49. Os_contratos..administrativós de que trata esta 
Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhes, supletivamente; disposições de di
reito prlv3do. 
,. § 19 Os contratos estabelecerão com clareza_ _e precisão 
as condições para sua execução. ex~ressas em cláusulas que 
definam os direitos, obr1gãÇões e responsabilid~des das partes, 
em conformidade com os termos da licitação ê da proposta 
a que se vinculam. 

§ 2" Os confratos em que ínexigível ou dispensada a 
licitação devem atender aos terffios do ato que os autorizou~ 
e aos da propOsta~ quando for o caso. -

§ 3" As obras e os serviços só podem ser contratados 
quando existirem recursos disponíveiS para o seu]~l:\gamento 
e previsão de receítaS para manutenção e funcionamen~o~. _ 

Art. 50". São cláuSUlas necessárias1 em todo contrato, 
as que estabeleçam: - -

I-o objeto e seus elementos caracteiístícos; 
II- o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
ITI -o preço e as condições de pagamento e, quando 

for o caso, os critérios de reajustamento; 
IV- os prazos de início, de etapas de execução. de con~ 

clusão, de entrega. de observação e de recebimento; 
V -a indicação.-do prévio empenho dos recursos para 

atender às despesas; 
Vl as garantias ofere-cidas para assegurar sua plena 

execução. quando exigidas; 
VII -as responsabíiidades das partes, penalidades e o 

valor da multa contratual; 
VIII - os casos de rescisão; 

IX- o reconhecimento dos direitos da Admínisirâção, 
em caso de rescisão administrativa por inadimplénda do Con~ 
tratado; 

X- as condições de importação, a data e a taxa de c&n
bio pa_ra conversão~ quando for o caso. 

Parágrafo único. Nos contratos celebrados por pessoa 
jurfdica de direito público interno com pessoas físicas ou jurídi
cas domiciliadas no estrangeiro~ deverá constar; nec.essaria
mente. cláusula que declare competente o foro da Çapital 
do- Estado ou do Distrito Federal onde se situar a sede da 
unidade ou órgão da Administração, para dirimir qualquer 
questão contratual~ salvo o disposto no art. 34, permitido~ 
nesses ·caSOS~ o jUíZo arbitral. 

Art. 51. A critério da autoridade competente, em cada 
caso, poàerá ser exigida prestação de garantia nas.oontratações 
de obras, serviços e compras. · -- · · -

- -§ 1" Caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades: 

a) caução em dinheiro, em títulos da dívida pública ou 
fidejuss6ria; 

b) fiança bancária; 
c) seguro-garantía; 
§ 2" As garantias a que se referem as letras a e bdo 

parágrafo anterior, quando exigidas, não e.--<cederão de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato. ---

§ 3" A garantia prestada. pelo contratado será liberada 
ou restituída após a execução do contrato. 

§ 4° Nos casos de contrato que importe entrega de bens 
pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário. 
a garantia deverá corresponder ao valor desses bens, indepen
dentemente do limite referido no § 2' 

Art, 52. A duriw3o- dos contratos- regidos por e&ta Lei 
ficará adstrita à vigênda dos respectivos créditos, exceto quan~ 
t(.) aos retativQs; 

I ~-a projetos ou investimentos incluídos em plano plu
rianual. podendo ser prorrogado) se ho~ver intere,sse da Ad~ 
miniStração;· desde que isso tenha sido previsto na licitação 
e sem exceder de 5 (cinco) anos ou do prazo- máximo para 
tanto fixado em lei; 

II- a prestação de serviços a ser executada de forma 
contínua, podendo a Curação estender~se ao exercício seguinte 
ao da vigência do respectivo crédito. 

§ 1• Os prazos de início, de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega, admitem protrogação a critério da 
Administração, mantida:'-~ as demaiS cláusulas do contrato, 
desde que ocorra. algum dos seguintes motívos: 

a:i a!.terf.tção do projeto ou especificações ~pela Adminis--
tração; _ 

b) superveniência de fato expecional e imprevisível, es
tranho ã vontade das partes. que altere fundamentalmente 
as condições de execução do contrato; 

c) interrupção da execução do contrato _Qu diminuição 
do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse da Admi
nistração; 

d) attmento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, no limite permitido por esta Lei; 

e) impedimento de execução do contrato. por fato ou 
ato de terceiro, reconhecido pela Administração, em doeu~ 
mento contemporâneo à sua ocorrência; 

O omissão ou atrasO de ptovídéncias a cargo da Adminis
tração, do qual resulte diretamente impedimento ou retarda-
mento na execução do contrato, · 
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§ 1:' Toda prorrogação de prazo deverá ser justificado 
por escrito e_ previamente autorizada pela autoridade compe~ 
tente. 

§ 3" O Jimte de cinco anos, a que se refere o inêxso
I deste artigo, não se aplica aos contratos- de concessão de 
direito real de uso, de obra pública ou de serviço público~ 
bem assim aos de locação de bem imóvel, para o serviço 
público. 
' Art. 53. O regime jurídico dos contratos administra~ 
tivos. instituídos por esta Lei, confere à Administração, em 
relação a elesT a prerrogativa de: 

I- modificá~los. unilateralmente. para melhor adequa~ 
çã.o às finalidades de interesse público; 

II- extingui~los, unilateralmente~ nos casos especifica~ 
dos no inciso I do art. 72; · 

III- fiscalizar-lhes a execução; 
IV- aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou 

parcial do ajuste. 
Art. 54. A declaração de nulidade do contrato adiDínis

trativo opera, retroadvamente~ impedindo os efeitos jurfdicos 
que ele 1 ordinariamente, deveria produzir, além de descons~ 
tituir os já produzidos. 

Parágrafo único._ A nulidade não exonera a Adminís-
tração do dever de indenizar o contratado! pelo que eSte hou~ 
ver executado até a data em que ela for declarada, contanto 
que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
Oe quem Jhe deu causa. -

SEÇÃOII 

Da Formalização dos Contrai®. 
Art. 55. O nteririQ_de contrato" é obrigatório no éãSO 

de concorrência e no de tomada de preços, facultativo ~nOS 
demais, em que a Adminístraçáo podeiá -substitu(~IO-por ou~ 
tros instrumentos hábeis, tais como ~·carta-contrato~', "nota 
de empenho de despesa", "autorização de compra'• ou "Of.. 
dem de execução de serviço". 

§ 1"' A publicação resumida do instrumento _de corifr'áto, 
ou de seus aditamentos, na ,~f!l_prensa Oficial~ cOndição indis-
pensável para a sua eficácia 1-Sérá providenciada pela Adrninls~ 
tração na mesma data de sua assinatura, para ocorrer no prazo··· 
de 10 (dez) dias, qualquer que seja o seu .va_lor ,_ .~inda que: 
sem ônus. 

§ 2'~ É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos 
aos contratos regidos por esta Lei~ bem cO:ólO:is suas altera~ 
ções, sob pena de invalidade do ato e reSponsabilidade de 
quem lhe deu causa. _ _ 

§ 3,. O disposto no parágrafu anter'ior não se aplica aos 
casos de ex:trema. e comprovada urgência, se a a~ientual demoM 
ra~ superior a 48 (quarenta e oito) hot;as, para prévia celebra
ção do contrato, puder acarretar danos irreparáveis à ord-em 
coletíva, à saúde pública ou à segurança nacional, hipótese 
em que a sua formalização deverá ocorrer no primeiro dia 
útil subseqüente, convalidando a obrªt a compra ou o serviço 
cuja execução já se tenha porventura iniciado, pelo seu caráter 
inadiável. 

§ 4" Será fornecida aos ínteressados, sempre que possf~ 
vel, a minuta do fu.turo contratq. _ 

§ 5? É nulo e dç nenhum efeíto cont.tafo verbal corn 
a Administração, exceto nos casos de COPll?ras de peqUe~o 
vulto e pronto pagamento. 

Art. 56. Todo co,nttato deve mencionar, no preâmbulo:. 
os nomes das partes e seus representantes .. a finalidade-~ o 

,_ato que autorizou a sua Javratura> o número do processo da 

licítaç~o,, da inexigibilidade desta ou de sua dispensa, bem 
como a sujeição dos contratos à:s normas desta Lei e das 
que lhe sejam conexas e às cláusulas contratuais. -

Parágrafo único. É dispensável o "termo de contrato" 
e facultada a substituição prevista no artigo 55, a critério 
da Administração e independentemente de seu valor, nos ca· 
sosde compra, com entrega imediata e integral dos bens adqui~ 
ridos, dos quais não resultem obrigações futuras. inclosive 
a~sistênO,"'a té-cnica. . . . 

Art. 57. É permitido a qualquer licitante o conheci
.mento dos termos do contrato celebrado e~ a qualquer intere&
sado, a obtenção de cópia autenticada~ mediante pagamento 
das despesas correspondentes. 

Art. 58. A Administração convocará regularmente o 
interessado para assfnat o termo de contrato, aceitar ou retirar 
<rin"strumento equivalente, dentro de prazo e condições esta
belecidos, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em Jei. 

-- -_§ .. ~* O prãzó da convocação poderá Ser prorrogado uma 
vez~_por igual período, quando solicitado durante o seu trans~ 
curso pela parte, e desde qué ocorra motivo justifj:cado aceito 
pela Administração. - -

§ 2• É facultado à Administração, quando o convocado 
não assinar o utenrio ·de cârithüó" ou não aceitar oU retirar 
o instrumento équiválente. em prazo f!_ condições estabele:
cic:los. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de cl.as-
sificação, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro Classificado, inclusive quanto aos pre
ços, ou revogar a licitação, independentemente das penali
dades aplicáveis. 

· § 3' Decorrido 60 (sessenta) dias da data .da abertura 
-das propostas~ sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

SEÇÃOII! 

. !)a AJ!!t~J;ão dos Contratos 
Art. 59. Os contratos regi4os Por esta Lei poderãO se{ 

alterados nos seguintes casos: - -· -
I- unilateralmente, pela Administração; 

a) quando houver modificação do projeto ou das especifi
cações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

·--bf CJ:i.úmdó necessária- a·modifiéáção- dó Valor contratual, 
em decorrência de acréscimo O!l_ sJiminuição. quantitath-'a de 
seu objeto~no limite permiÚdo por est!i Lei. -·-

· · II-por acordo das partes: 

a) quando conveniente da substituição d garantia de exe~ 
cução; 

b) quando necessária a modificação do regime de execu~ 
ção ou do_ modo de fornecimento, em face de verificação 
técnica de inaplicabilidade nos termos contratUais ori8ínários; 

c) quando necessária a modificação da forma de pf!.ga-
me~to, por imposição de circunstância~ supe:rvenientes, man-

-- tiàó. o Valor iflícíal; -

d) para estabelecer a relação} que as partes pactuaram 
1niCfa1nitmte, entre os encargos do contratado e a retribujção 
dâ' Administração para a justa remuneração de óbra, serviJ;O 
ou fofnecimento, objetivando a manutenção do inicial equilí
brio económicO e financeiro do contrato. 

§ 1~ O contratadO fica obrigado a aceitar, nils mesmas 
condições contratuais, os acréscimos óu supressões que se 
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fizerem nas obras~ nos serviços ou comprali~ ·até 25% do valor 
inicial do contrato. 

§ 29 Se no contrato não houverem sido contemplados 
preços unitários para obras ou serviços, estes serão ítxados 
mediante acordo entre as partes, respeitado o limite estabe
lecido no parágrafo anterior. 

§ 3t No caso de supressão de obras ou serviços, se o 
contratado já houver adquirido os materiais e os_houver posto 
no local dos trabalhos .. deverão ser pagos .(5ela Administração 
os custos de aquisição, regularmente compro_yados. 

§ 4? Quaisquer tributos ou encargos- legais criados. alte-
rados ou extintos, após a assinatura do contrato~ de compro
vada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para m·ais ou pa-r::f m·esmo, conforme o caso. 

§ 51 Em havendo alteração unilateral do contrato, que 
aumente os encargos do contratado~ a Administraçlo deveria 
restabelecer 1 por adiamento, o equilíbrio econômico-fman
ceiro inicial. 

§ 6~'" A correção monetária do valor contratual, quando 
previamente admitidaf não implica celebração de aditamento. 

SEÇÃOIV 

Da Execução dos Contratos 

Art. 60 _ O <:ontrato deverá ser exe-cutado fielmente pe
las partesf de acordo com as cláusulas avençadas e as normas 
desta Lei, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

Art. 61. A execução do contrato devçrá ser acompa~ 
nhada e fiscalizada por representante da Administração, espe--
cialmente designado. _ 

Parágrafo único. O representante da A_dmínistraÇão de
ve determinar, por escrito, a regularização de-faltas ou defei
tos, comunicando a seus superiores qualquer irregularidade 
que erija a adoçâo de outras medidas s~nea@ras .. 

Art. 62. O contratado é obrigado a :reparar, corrigir, 
remover 1 reconstruir ou· substituir, às sUas expensas) no total 
ou em p·arte~ o objeto do contrato em que se vçrlficarem 
vícios, defeitos ou inoorreçõe~ resultantes da ~~~cu~ljo çm de 
materiais empregados. 

Art. 63. O contratado é responsável pelos danos causa~ 
dos diretamente à Administração ou a ·terceirOs, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o aootn~ 
panhamento pelo órgão interessado. 

subcontratar partes da obra, serviço .ou fornecimento, até o 
limite admitídor em cada caso, pela Administração. 

Art. 66. Executado o contrato~ o seu objeto será rece
bido: 

1-em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pe!o respOnsável por seu acompa

nhamento e fiscaliz.a:ção, mediante termo circunstanciado, as
sinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias de comunicação 
escrita do contratado; 

b) definitivamente, po:c comissão designada pela autori
dade competente, mediante termo drcunstanciadO, assiando 
pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou de 
vis~oria, que c~mprove a ·adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposo no artigo 62; · 

II -em se tratando de compras: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verifiCação 

da conformidade do material com a especifiçaçãO; 
b) definitivamente~ por comissão em que pelo m~nos um 

de _seus membros seja especialista ou famíliarizado com o 
tipo de material, o qual verificará a qualidade e quantidade 
do materal e conseqüente aceitação. - - _ 

§ 1" Nos casos de aquisição de equipamentos de gratíde 
vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunsta.ncíado 
e, nos demais, mediante recibo. 

§ 2? O recebiníento provisório ou definitiVo nãO exclui 
a responsabilidade civil pela solidez e ·segu{811ça da obra, nem 
a ético-profissional. pela perfeita execuçãó do contrato. 

§ 3? O prazo a que se refere a alínea b do inciso I 
deste artigo não poderá ser superior a 120 (cento e vinte) 
dias. salvo em casos excepcionais, devidamente justificados 
e prevístos no edita~. 

Art. 67. Pode'á ser dispensado o recebi.Jne!ltO provi· 
s6rio nos seguintes casos: 

I -gêneros perecíveis. alimentação preparada e outros 
materia_i~ ._ -~ ~~~_rip $ _AQmiWS:traçàoj 

11 -serviços profissionais; -- - -
m-obras e serviços até o valor fixado J)ara cotiVi-te, 

desde que não se _compoph~ de aparelhQS...;> _e_quipamentos 
e ín~talações suj~_it{)s à verificaçãp __ de funcionamento e produ
th<idade. 

Art._ 68. Nos casos do artigo anterior, o recebimento 
será feito mediante recibo, 

Art. 69. A administração-rejeitar~. Do iodO--ou ein'Par~ 
te, obra, serviço ou fornecimento, se em_ desacordo com o 
contrato. -

Art. 64. O contratado é responsável pelos eneargos tra- SEÇÃO v 
balhistas, prevídenciários, fiscais e comerciais, fesultinteS da 
execução do contrato. l)_a_ Inexeeuçio e da Recisão dos C~mtratos 

§ 1 o) A inadimplência do contratado, com referência aos . _ Art. 7~, _A i,nex:ecução total ou parciai do contrato ense· 
encargos referidos neste artigo. não transfere à Administração Ja a sua reetsão. com as conseqüências contratuais e as pre
a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar vistas em lei. 
o .objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso Art. 71. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
das obras- e edificações, inclusive perante o Registro de Irn6~ I-o ~ão-cumprjmento de ctáusulas contratuais, específi-
veis. _ caçóes,projetosouprazos; II -ocumprim~nto irregular 

§ 2~' A AdminiStração poderá exígir, também. seguro de cláusulas contratuais, especificações. projetos e prazos; 
para garantia de pessoas e_ bens, devendo essa e:tigência cons· lU--:-~ lentidão no seu cumprimento, levando a Adminis~ 
tardo edital da licitação ou do convite. tração a presumir a não~conclusão da obra, do serviço ou 

§ 31l Salvo disposição em co_otrário con~t.:t~te .~~ ~di.t:a!, _do f9tº~-~rn~nto) nos prazos estipulados:; 
convite ou ato riormativoj- os ensaios, testes e demaiS ~rOVa~, . __ lY_::-_Q_a_tx:aso. injustificaâO do iniCio da obra. doserviÇo 
exigidos por normas técnicas oficiais pá-rã õõa· ~XeêUçãO_-do. · ou fornecimento; 
objeto do contrato, correm por conta do contratado. V -a paralisação da obra, do serviço ou do forneci· 

Art. 65. O contratado. na execução do contrato, sem mento, sem justa causa e Prévia comunicação à Admini&
preju(zo das responsabilidades contratuais e legais, poderá tração~ 
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VI- a subcontratação parcial do seu objeto, a associação 
do contratado com outrem, a cessão ou transferência parcial, 
exceto se admitida no edital e no contrato~ bem como a fusãot 
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 

VIl -o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua exe
cução, assim como das de seus superiores; 

VIII- o cometimento reiterado das faltas na sua execu
ção, devidamente anotadas. 
IX- a decretação cometimento de falência, o pedido de con
cordata ou a instauração de insolvência ciVil; 

X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do con ... 
tratado; 

XI- a alteração social ou a modificação da finalidade 
ou da estrutura da empresa1 -que, a juízo da Administração, 
prejudique a execução do contrato; 

XII -razões de interesse do serviço públleo; 
XIII- a supressão~ por parte da Administração, de 

obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato, além ~o limite permitido nesta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (éento e vinte} 
dias, salvo em caso de calamidaçie pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra; "~-

XV -o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos paga· 
mentos devidos pela Administração, decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento já- récebídos. salvo em caso de cala
midade públicat grave perturbação da ordem interna ou guer-
ra· 

' XVI........- a não~liberação-1 por parte da AdminiStráção~ de 
área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou forne~ 
cime-nto, nos prazos contratuais; 

XVII- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior t 
regularmente comprovada, impedítiva da execução do con
trato. 

Art. 72. A rescisão do cóntrato poderã ser: 
I -administrativa, detenninada por ato unilateral e es

crito da Administração, nos casos enumerados nos incisos 
I a XTI do ardgo anterior; 

II- amigável, por aCQrdo entre as partes, reduzida a 
termo no processo da licitação, desde que haja conveniência 
para a Administração; 

III- judicial. nos termos da legislação processual. 
§ 1 ~> A rescisão administrativa ou amigáVel deverá_ ser 

precedida de autoriZação escrita e fundamentada da autori
dade competente. . . . . _ . _ 

§ 2Q No caso dos incisos XII e Xlll .do artigo anterior. 
será o contratado ressarciado dos prejuízoS~ regularmente 
comprovados. que houver sofrido, tendo. ainda, direito a: 

I -devolução da garantia; 
II -pagamentos devidQs pela execução do contrato até 

a data da rescisão; 
IIJ- pagamento do custo.da desmobilizaí(âO: . 
Art. 73. A rescisão de que trata o incíso I dO artigo 

anterior acarreta as seguintes conseqüêricias, séfi:f prejuízo 
das sanções previstas em lei: 

I-assunção imediata do objeto do contrato, no estado 
e local em que se eneontrar, por ato próprio da Adnliitistiação; 

II- ocupação e utilização do -locÍ\1, ÍI1sfalaÇ6es, equipa
mentos, material e pessoal emprega,dos na execução do contra~ 
to, necessários à sUa continuidade, a serem_ devolvídos ou 
ressarciados posteriormente~ mediante avaliaÇão; 

m - execução da. garantia contratual, para ressarcia~ 
'me Dto à Administração e dos valores das multas e indeoizações 
a ela devídos~ 

IV -retenção dos créditos decorrentes do contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à Administração. 

§ 1 t A aplicação das medidas previstas nos incisos I 
e II fica a critério da Administração, que poderá dar continuí~ 
da de à obra ou ao serviço, por execução di reta ou indíteta. 

§ 2• Na hipútese do inciso II deste artigo, o ato deverá 
ser precedido de autorização expressa da autoridade compe-
tente. 

CAPÍTULO IV 
Das Penalidades 

-SEÇÃOI 
Das ~ções Administrativas 

Art. 74. A recusa injusta do adjudicatário em assinar 
o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente~ den
tro do. prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 
às penalidades previstas nesta lei, ainda que não tenha sido 
caso de licitação. 

Parágrafo úD.ico. O disposto neste artigo rião se aplica 
aos licitantes convocados que ·nãõ aceitarem a contratação, 
nas mesmas condições, inclusive quanto a prazo e preço~ das 
propostas pelo primeiro adjudicatário. 

Art. 75. O atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mora; fixada na forma pre~ 
vista no Jnstrumento convocatório ou no contratp. 

§ 1? A multa a que alude este artigo não impede que 
aAdminis~açá_o t:e-Seinda unilateralmente o contrato e aplique 
as outras sanções previstas nesta lei. 

§ 29 A multa será descontada dos pagamentos ou da 
garantia do respectivd contrato, ou. ainda. quando for o caso~ 
cobrada judicialmente. 

Art. 76. Pela inexecução total ou parcial do contrato, 
a Administração poderá, garantida prévia defesa. aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: 

I-advertência; 
__ JI-multa, na forma prevista no_ instrumento convoca-

tório ou no contrato; · 
III -suspensão temporária da participação na licitação 

e impedimento de contratar com a Administração~ por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 

IV -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração. enquanto perdurarem os motivos deter· 
minantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
perante a própria -autoridade que aplicou a penalidade. 

§ 19 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá o contratado peJa 
sua diferença 1 que será descontada nos pagamentos eventual
mente 'devidos pela Administração ou cobrada jodicialmente. 

§ 2' As sançdes previstas nos incisos I, III e IV deste 
artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso n, 
facultada a defesa prévia do interessado no respectivo pro~
cesso, no prazo de 5 (cinco,) dias úteis. 

§ 3'~ A sanção es~belecida no inciso IV é de compe
tência exclusíva do dirigente máxim·o do órgão ou da entidade 
'pública~ facultada a defesa do interessado- no- respectivo pro~ 
ces·so; no piazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. 

Art. 77. As sanções prevístas no-s incisos III e IV do 
artigo anteria"r poderão também ser aplicadas a empresas ou 
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profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 
lei: 

I~ praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal~ no reco
lhimento de quaisquer tributos; 

II- praticarem atos iücitos, visando frustrar os objetívos 
da licitação; 

III- demonstrarem não possuir idoneidade para co-rrtra
tarcom a Administração~ em virtude de atos ilícitos praticados. 

Art. 78. A autoridade administrativa responsável por 
licitação, sem que o projeto esteja completo e previamente 
aprovado pelo órgão de fiscalização e lícenci~ento de obras, 
fica sujeita à pena de multa equivalente a três vezes o valor 
de sua remuneração mensal. 

SEÇÁO!l 
Da Tutela Judicial da Regularidade das Licitações 

e dos Contratos de Administração Públiea 
SUBSEÇÁOI 

Das Disposições Gerais 
Art, 79, Os crimesdefinidos neste capíiulo, ainda que 

simplesmente tentados, sujeitãm <?~_seus_autores, qu~nd~_fu~
cionárlos públicos. além das sanções penais, â perda de cargo, 
emprego, função, ou de mandato eletivo, desde que: • 

I -praticados com abuso de poder ou violação de dever 
para com a AdministrãÇáo Pública; oU - · 

II -aplicada pena superior a dois anos, ~ 
Art. 80. Considera-se funcionário público. para os fins 

desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente 
ou sem remuneração r car~o, eroprê:gb ou-função públfcos. 

§ 1" Equlpara'-'Se a funcionário público, para os nns des
ta lei~ quem exerce cargo, emprego O\} função em entid~de 
paraestatal, assim consideradas, além ctas empresas públicas 
e sociedades de economia mista. as demais entidades sob con~ 
trole, direto ou índireto, do Poder Público, e as concessio-
nárias de obra ou de senriço público. __ 

§ 29 A pena imponível será acrescida da terça parte, 
quando os autores dos crimes previstos nesta lei foremo~upan
tes de cargo em comissão ou de função de confianç,a em.9.rgão 
da Administração Diieta, autarquia, empresa pi.íb!ka. _socie~ 
dade de economia mista, fundação pública, oo. outra entidade 
controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público, e con· 
cessionária de obra ou de serviço público, 

SUBSEÇÁOII 
Dos Crimes 

Art. 81. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóte· 
ses previstas em lei. ou deixar de o_bservar as formalidades 
pertinentes a dispensa ou lnexigibilídade: -

Pena- detenção, de seis meses a dois anosT e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele quet 

beneficiando-se da dispensa ou inexigibilidade ilegalT vem a 
celebrar contrato com o Poder Público. 

Art. 82. Frustrar ou fraudar. mediante ajuste ou combi
nação, o caráter competitivo do procedimento lichatório, com 
o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decor
rente da adjudicação do objeto da licitação: 

Pena- detenção, de um a três anos, -e multa. 
Art. 83. Patrocinar;~direta ou indiretamente, .interesse 

privado perante a Administração, dando causa à instauração 
de liCitação ou a celebração de contrato, cuja invalidação 
vier a ser decretada, em ação popular constitucional, pelo 
Poder Judiciário: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
Art. 84. Admitir, possibilitar ou dar cau~a a modifi · 

caçóes ou vantagens, inclusive prorrogações contratuais, em 
favor do adjudicatário~ durante a execução dos contratos cele
brados com o Poder Público, sem que estejam previstas em 
lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instru
mentos: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo úníco. Incide na mesma pena o outro contra

tante, se obtém vantagem indevida ou se beneficia, injusta~ 
mente, das modificações ou prorrogações contratuais. 

Art. 85. Omitir, em documento, para efeito de pré~ 
qualificação, de habilitação, ou de obtenção do certificado 
de registro cadastral, declaração que dele devia constar~ ou 
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 
que devia ser mencionada sobre fato juridicamente relevante: 

Pena reclusão, de um a cinco- anos, e multa. 
Art, 86. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de 

qualquer espécie de licitação: 
Pena ~ detenção 1 de seis meses a dois anos, e multa. 
Art. 87. Devassar, injustamente~ o sigilo de proposta 

apresentada em procedimento Iidtatório, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassá~lo: 

Pena- detenção, de seis meses ~ dpis anos, e multa. 
Art. 88. Afastar ou procurar afastar 1icitante, por meio 

de violéncia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vanta~ 
gem: -

Pena - detenção. de um a três anos, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 

Parágrafo único. fncorre na ffiesma pçna quem se abs~ 
tém ou desiste de licitar, em razão da vantagem oferecida. 

Art. 89. Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, lici
tação instaurada para aquisição ou venda de bens ou merca
dorias, ou contrato dela decorrente: 

I-elevando arbitrariamente os preços; 
II-vendendo, como verdadeira <?U perfeita, mercadoria 

falsificada ou deteriorada; 
UI- entregando uma mercadoria por outra; 
IV- alterando substância. qualidade ou quantidade da 

mercadoria fornecida; 
V -tornando, por qualquer modo, injustamente, mais 

onerosa a propOsta ou a execução do contrato: 
Pena- detenção. de um a três anos, e mult~. _ 
Parágta~o ~niCo. Ê aumentáda a pena de um terço, se 

o crime ocorre em período de grave crise económica. 
Art. 90. Admitir à licitação ou celebrar contrato com 

empresa ou profissional declarado inídóneo: 
Pena- detenção1 de seis meses a dois anos, e multa. 
Parágrafo único. Incide na mesma pena aqueJe que, 

declarado lnidóneo, vem a licitar ou a cOntratar-com a Admi~ 
_nistraçi,io. 

Art. 91. Obstar, impedir ou dificultar. injuStaménte, a 
inscrição de qualquer interessado nos registras cadastrais ou 
promover indevidamente, a alteração, suspensão ou cancela~ 
mento de registro do inscrito. 

Pena- detenção~ de seis meses a dois anos, e multa. 
Art. 92. Incluir, no edital ou ato convocatóriO da licíta~ 

_ção, cláusulas ou condições que visem a comprometer o seu 
caráter competitivo: 

Pena -detenção. de um a três anos, e muJta. 
Art. 93. A pena de multa cominada nesta leí consiste 

no pagamento i3-e quantia fixada na sentença e calculada cm 
índices perctn!lrlais, cuja base corresponderá ao valor da vanta~ 
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gem efêtivamente obtida ou potencialmente auferível pelo 
agente. _ 

§ 1" OS útdices _a que se refere este artigo m'io poderão 
ser inferiores a dois por cento, nem superiores a cinco por 
cento do valor _do contrato licitado ou celebrado com dispensa 
de licitação. _ 

§ 2" O produto da arrecadação da multa reverterá1 con~ 
forme o casQ, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Muni-
cipal. ~ ~ 

Art. 94. As infrações penais tipificadas neste Capítulo 
pertinem às licitações e _aos- contratos celebrados _pela União1 

Estados~ Distrito Federal, MunicCpios, e respectivas autar
quias, empresas púbUcas, sociedades de economia mista, fun~ 
dações plíblicas. e quaisquer outras entidades sob seu controle 
direto ou indireto. 

SUBSEÇÃO IIJ 
Do Processo ;! Julgamento 

Art. 95. Os crimes definioos nesta lei são oe ação penal 
pública incondicionada. cabendo ao MiriiStério Público pro
movê~la. -

Art. 96. Qualquer pessoa do povo poderá provocar, 
para os efeitos desta lei~ a iniciativa do Ministério Público, 
fornecendo-lhe, por.escrito, informações sobre o fato e sua 
autoria, indícando as circunstância_s. -

Parágrafo únicO. Quando a comunicação for verbaf, 
mandará a autoridade reduri~la a termo,ass~nado pelo apre
sentante e por duas testemunhas. 

Art. 97. Quando em autos ou papéis de que· conhe~ 
cerem~ os magistrados ou membros dos tribunais ou Conselhos 
de Contas verificarem a --existência de qualquer doS crimes 
definidos nesta Lei, remeterão ao Ministério Público as cópias 
e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. 

Art. 98. Será admítioa ação penal privaoa subsidiária 
da pública. se esta não for ajuizada no prazo Jegal, aplican
do-se, no que couber, o diposto nos arts. 29 e 30 do Código 
de Processo Penal. 

Art. 99. Recebida a denúncia e citado o in(rator, terá 
este o prazo de dez dias para apresentação de defesa escrita, 
contado da data do seu interrogatório, podendo juntar doeu~ 
mentos .. - arrolar as test~munhas que tiVet, e-Iii--número não 
superior a cinco, e indicar as demais provas q_u~ pretenda 
produzir. 

Art. 100. Ouvidas as testemunhas da acusação e da de· 
fesa e praticadas as diligências instrut6rias deferidas ou -orde
nadas pelo juii, abrir':se::.:a,-s:u~ivamente, o prazo de 5 (cin-
co) dias a cada uma parte para alegações finais.- -

Art. 101. Decorrido esse prazo. e conclusos os autos 
dentro de vinte e quatro horas, terá o juiz 10 (dez) dias para 
proferir a sentença. 

Art~ 102. Da s.entença çabe apelação, ínterpónTvel no 
prazo oe 5 (cinco) dias. ~~ " ~ " 

Art, 103. No processo e julgamento das ·iriirações pe~ 
nais definidas nesta_ lei, assím _nos recursos e na execuç~o 
que lhes digam respeito? apUcar~se~ão, subsidiariamente, o 
Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. 

CAPÍTULO V 
Do Direito de Petição 

ArL 104. Dos atos da administração pública decorren~ 
tes ela aplicação desta lei cabem: 

I- recurso, no- prazo de 3 (três) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de; . 

a) habilitação ou inabílitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro 'ca~ 

dastral, sua alteração ou cancelamento; 
- e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do 

art. 721 aplicação das penas de advertência, suspensão tempo~ 
rária ou de multa. 

II- representação, no praza de 5 (cinco) dias útels, da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico~ 

III ~pedido de reconsideração. de decisão tomada no 
caso do § 3' do art. 76, no prazo de lO (dez) dias úteis da 
intimação do ato. 

§ 1? A intimação dos atos referidos no incisó I, aJfneas 
b, c, e -e, deste artigo~ excluídos os de advertência e multa 
de moral~ e no inciso III, será feita medíante publicação no 
Diário Oficial. 

§ 2'~' O recurso previsto na alínea a do inciso- I Q.este 
artigo terá efeitO suSpensivo. A autOridade competente pode
rá, motivadamente e presentes razões: de inter~sse público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia" suSpensiva, rtóS casos 
previstos nas aUneas b e e do inciso I deste artigo. 

§' 39 Interposto o recurso, haverá comunicação aos de
mais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) 
dias úteis~ 

·§ 4>' O recurso será dirigido à autoridade superior, por 
intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, OU1 

nesse mesmo prazo, fazê~lo subir, devidamente informado. 
Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo 
de 3 (três) oias úteis, contado do recebimento. 

G~l'ÍI1JLO Vl 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 105. Na co.nt;;tgem dos prazos estabe.Jecidos nesta 
lei, excluir-se~á o dia do início e íncluir~se~á o do vencimento. 

Parágrafo único. Só se iníciam e vencem oS prazos ·referi~ 
dos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

Art. 106. A administração só pagará ou premiará pro
jeto desde que o autor ceda os dir:eitos patrimoniais a ele 
relativos e possa utíliz&~lo de acordo com o previsto no regula
mento de concurso ou no ajust~ para sua elaboração. 

Parágrafo único. Quando o projeto disser respeito a obra 
llp_~terialt de caráter tecnológico, inSuscet{Vel de privilégio. 
a cessão dos-direitos incluirá o fornecimento de (odps ps dados, 
documentos e elementos de informação pertinentes à Ú~cm)-

. logia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte fisí~ 
co de qualquer natureza e aplicação da obra, 

Art. 107. O controle das despesas decorrentes dos con
tratos e demais instrumentoS regidos por esta lei será feito 
~lo Tribunal de Contas ou Con-selho de Contas. na forma 
da Jegisla~ão pertinente. ficando os órgãos Interessados da 
administração responsáveis pela demonstração da legaFdade, 
regularidade e legitimidade da despesa e execução, nos termos 
da Constituição~ sem prejuízo do sisfém:a- de controle interno 
nela 'previstO~ " · - ·- · 

§ 19 O licitante, o contratado ou qualquer pessoa física 
ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou ConN 
selho de Contas sobre irregularidades na aplicação desta lei, 
para fiOs do disposto neste artigO. -
-- -§ 29 O Tribunal de Contas ou Conselho de Contas, no 

exercfci<Y de sua competência de controle e fiscalização, poderá 
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expedir instruções complementares, reguladoras dos procedi
mentos licitatórios e dos contratos admlnístrativo_s. 

§ 3r O exame da despesa com pagamento de contra
tação de serviços, obras e c6m:pras poderá, a critério doo 
Tribunais ou Conselhos de Contas, ser estendido aos regístros 
contábeis das empresas privadas. 

§ 4• No caso de recusa injustificada por parte dos repre
sentantes das empresas, o Tribunal ou Conselho de Contas 
aplicará multa díária proporcional ao valor do contrato. 

Art. 108. Aplicam-se as disposições desta lei, no q\)e 
couber) aos convênios, aCOrdos~ ajustes e outros instrumentos 
congêneres, celebrados por órgãos e entidades da adminis
tração pública. 

Art. 109~ As obras, os serviços, as compras e as aliena
ções realizados por órgãos ou entidades dos Poderes Legis
lativo e Judiciário, inclusive Tribunal ou Conselho de Contas. 
regem-se pelas normas desta lei. 

Art. 110. As minutas de editais. de contratO$, acorda~ 
dos ou ajustes, seus aditamentos e rescisão, bem como as 
hipóteses de dispensa e de inexigibilídade das licitações dev~m 
ser objeto de exame e pronunciamento conclusivo dos órgãos 
competentes do controle interno e do serviço jurídico. 

Art. 111. No pagamento das obrigaçães relativas ao 
fornecimento de bens e realização de obras e prestação de 
serviços., será obedecida a estrita ordem cronológica das datas 
de suas exigibilidades. . 

Parágrafo único. Os pagamentos feitos após as datas Pac
tuadas terão seus valores corrigidos pelos mesmos critérios 
aplicados ao pagamento de tributos em atraso, 

Art. 112. Observada esta lei, ficam os Estados e o Dis-
trito Federal autorizados a legislar sobre questões especificas, 

Art. 113. -Esta Lei entra em vigor nadatra de sua publi-
cação. . . · 

Art. 114. Revogam-se as disposições em cOntrário, es~ 
pecialmente os Decretos-Leis n9s 2.300, de 21 de novembro 
de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987,2.360, de 16 de setem· 
bro de 1987 e a Lei n• 8.220, de 4 de setembro de 1991. 

Justificação 

Pelo Requerimento n'! 167, de 1991, formalizou..se a cons~ 
tituíçáo da Comissão de Inquérito) destinada a apurar irregula~ 
ridades na contratação de obras públicas. 

No decorrer dos trabalhos aflorou uma série de fatos 
relacionados com licitações para construção de hospitai-s em 
diversos municípios brasileirost inclusive no Distrito Federal, 
com indfdoS· veementes Çe procedimentos que. no mínimo~ 
poderiam ensejar o favorecimento indevido de coneorr~ntes. 

Dentre as várías engenhosidades inseridas nos editais, 
sobressaíram as chamadas "notas técnicas", como critéô.o de 
desempate, e o cognomifl:~do "preço~base oculto". 

O preço~ base oculto fieou tão evident~ cgmo arranjo de 
favorecimento, que, em certas licitações. os proponentes ven~ 
cedores cotaram preços com a aproximação de milésimos em 
relação ao valor oculto. 

Em consulta ao egrégio Tribunal de Contas da União, 
a CPI conseguiu o esclarecimento de que essa prática contraria 
a legislação vigente, erradicando-se, desde logo, o uso desse 
malfadado costume dos procedimentos licitatõrios de iodas 
as esferas de governo. 

A par dessz importante conquist~ •. d(!ci~i~ o Pl~nárJo 
da Comissão Parlamentar de Inquérito determinar a real1z:ação 
de estudos com vistas_ à_ reformulação do O_ecreto-Lei n'! 
2.300186~ de modo a retirar do seu texto as regras que possam 

ensejar a utilização- de procedimentos pouco condizentes com 
o princípio da moralidade administrativa, ou aperfeiçoá~las, 
no mesmo sentido, ou~ ainda, acrescentar outras, que possam 
elidir ou minimizar a corrupçâo nas licitações pdblicas. 

Assim 1 solicitarani~se sugestões aos Tribunais de Contas 
de todo o País. Com o mesmo objetivo, foram também pedidas 
cópias de legislação similar da Itália, França e Canadá. Foram, 
ainda, aproveitadas valiosas idéias contidas em vários projetos 
de autoria parlamentar. bem como foi incorporado o tC:x:to 
do Projeto de Lei n" 1.593, de 1991 1 originário do Poder 
Executivo, que disp<3e sobre a tutela da reguJaridade das licita~ 
ções e dos contratos de administração pública. 

Com todos esses subsídios, mais as diversas sugestões 
dadas pelos depoentes e a riqueza da experiência haurida 
nos trabalhos da Comissão. procedeuRse à revisão do texto 
do Decreto-Lei n' 2.300/8õ. 

Elencar aqui todas as alterações feitas no Decreto-Lei 
n" 2. 300 seria tástidioso. Cabe apenas ressaltar que, em primei~ 
ro lugar,_ foi eliminada a possibilidade de se fazer concorrência 
para obras tendo em conta apenas projeto básico. 

A práticat muito usual entre nós, de se fazer licitação 
tão~somente com o projeto básico propiciava toda sorte de 
irregularidades, como, por exemplo, improvisação~ estimativa 
de custo imprecisa~ desenvolvimento do projeto ao talante 
do contratado, aditamento de contrato para complementação 
(je pbra1 utilização de material de qualidade inferior, e assim 
por diante. 

Outra modificação importante foi a redução a pouquís~ 
simos casos de dispensa por notória especialização. Ora. não 
tem sentido~ por exemplo, a dispensa de licitação para contra
tação de frrmas de auditoria, quando sabemos que há várias 
c;Jelas com re11ome no mercado. 

Além disso~ fecharam~se as portas à utilização de diversas 
invencioníces, como preço~ base oculto~ notas técnicas e outros 
critérios puramente subjetivos. 

Posto que mantida a celeridade necessária em casos que 
taís, criou .. se uma série de mecanismos para impedir o desvir~ 
tuamento da dispensa de licitação, procurando-se senão elidir. 
pelo menos desencorajar as falcatruas com superfaturamento 
e outras, como~ segundo a Imprensa. ocorreu há pouco com 
as aquisições de bicicletas, mochíias, guardaM_chuv~ etc, feitas 
pelo Ministério da Saúde. As oonnas contidas no § 2• do 
art. 27, no§ 311 do art._28 e no art. 81 ~confirmam, exempHficati~ 
vamente~ esta intenção. 

A preocupação com a correta utilização dos dinheiros 
públicos há de ser uma constante no concerto das Instituições. 

Ainda recentemente, ao apreciar as Contas Anuais do 
Governo, exercício d~ 1990~ o egrégio Tribunal de Contas 
da União, no Relatório e Parecer Prévio da lavra do Ministro 
Homero Santos. às páginas 91 e seguintes, sentenciava: 

""Só no ano de 1990, foram muitos os casoS denun~ 
ciados e investigados pela Polícia Federal~ pelo Minís~ 
tério Público e pelo próprio TCU, ·de contrataçóes e 
alienações sem licitação: 

-venda de imóvel do lapas, localizado em São 
Paulo (antiga propriedade da familía do ex~Presidente 
Rodrigues ~ves); 

contratação pela Petrobrás de agência de prope-
gãnda; · 

- oompra de cestas báSicas feita pela Superinten
dência da LBA, em São Paulo; 

-contrato pelo Ministério 4o Trabalho e Previ~ 
dência Socíftl de agência de publicidade; 
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-aquisição de materia,l escolar pela FAE (mapas 
históricos e __ ijy,rQs sobre a história da Bandeirã ·Nacio-
nal); e · - -

-contrato da Telesp para implantação de serviços 
de comunicação de dados em São Paulo. 

Houve. também, a revogação do Dê:creto n" 
99.354190 1 que dispensava de licitação a contratação 
das obras e serviços de melhoria das estradas federais, 
no chamado Programa SOS R9(lôvias·, eiDh9ri-Ú? pro: __ 
blema maior continue _sendo os-~ das <:Ont~ata~ões_ . 
de agências de propaganda, sem licitação, pelos (JovC:i-"" 
nos Federal~ Estadual e Municipal e suas entidades 
da administração indireta. 

Acontece que não basta que haja o ceft.ame de 
pré-qualificação_ ou ·o processo de licitação. -o impor
tante é que as contratações públicas sejam efetuadas 
com absoluto respeito às leis e às norma$ que regem 
a coisa pública." 

E num remate incisivo e veemente. o preclaro Ministro 
sintetizou os an~ios e a expectativa d_a CQ!e_tividade; , ~ 

••o pi"Oblema agora é a garantia que tOO a sociedade 
deseja no sentido de que a Lei, o inferesse· público 
e a probidade administrativa prevàléçam nas relações 
administrativas decorrentes das licitações e cont~ta~ 
ções na administração pública. O que não se poderá 
admitir é deixar o víciO do verniz da Ieg~ida4e. conta~ 
minar esses procedimentos, encobrindo verdadeiras ar~ , 
timanhas e acobertando simulados e embaraçosos pro~ 
cessos.n 

Por certo que nenhuma lei será bastant~- para acabar 
com a corrupção. Este é fenômeno univ~rs~l que em maior 
ou menor grau existe por toda parte. Todavia, uma legislação 
rigorosa e uma forte vontade _$(X,ial _c!e_ cqibi~ ... ~~1'~~-s-.poge~ 
contribuir~ e muito~ para que o dinheiro arrecadado- dQS.CQrttrj- -
buíntes seja corretamenteaplicado em benefício de todos,_ 

Nesse sentido é que a Comissão Parlamentar d~ lJiquérito 
apresenta o presente Projeto de Lei Comp~eme~n~~!t~':'-~.~~Y_5~ _-
rá merecer a atenção dos Senhores Parl~mentares, . 

Sala das Cpmi~siles, 14 de maio de 1992. - Senactor 
Ruy Bacelar, Presidente - SeqadQr. Jlltihy MagalbáeS, Vice~ 
Presidente- Senado!' Elcio Álvares, Relator..:;_ Senaâor Na~ 
bor Júnior- Senador Ganl>aldi Alves Fllíio:... Senador Meira 
Filho - Senador Magno Bacelar - Senador Jonas Púih#!iro
- Senador Lucídto Portella - Senador Ney Maranhão -
Senador Gerson Camata. · 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa} _.,;Q primeiro 
projeto lido será publicado e remetido à comissão coniPetente; 
quanto ao segundo, por ser de iniciativã de comissão, ficará 
sobre a mesa pelo prazo de cinco sessões ordinárias para o 
recebimento de emendas, nos termos Q.o art. 235_, II, b, do 
Regimento Interno. (Pausa.) 

Sobre a mesa, reque:rimento que será lido pelo Sr. p 
Secretário. 1 

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N- 267, DE 1992 

O SR. PRESlDENl'E (Alexandre Costa) -c O requeri
menro Hçlo será publicado e, posteriormente. incluído em Or-
dem do Dia. 

__ ~çb_re a m_esa. requerimento que será lido peJo Sr. lf 
Secretário. · -

É lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 268, DE 1992 

Nos termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno, 
requ~í.'ro ã inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei 
do Senado n9 132, de 1991 cujo prazo~ na Comissão de Constiw 
tuíção Justiça e Cidadani.a já se acha ~gotado. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992 -Eduardo Suplicy. 
O SR. PUSIDENTE (Alexandre COsta) :_:'O requeri

mento será publicado e, posteriormente, iõclUído em Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotado 
o tempo destinado ao :J:;:xpediente. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento 9üe será lido peJo Sr. 1<:> 
Secreiái'io. · - -

É lido o seguinte 
REQlJERlMENTO N• 269, DE 1992 

Nos termos -do art. 175, alínea d,. do Regime'ilto Interno, 
requeiro a inversão -da Ordem do Dia+ a fim de que a matéria 
constante do item primeiro da pauta seja apreciada em último 
lugar. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. - Epitáeio Care~lra 
-,Magno Bacelar. 

~O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado 
o requerimento será feita a inversão solicitada. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1~' 
- Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N• 270, DE 1992 

Nos termos do art. 175~ alínea d, 9-o Regimento Intetno, 
requeiro á'inversâo da Ordem do Dia, a fim de que a matéria 
constante do item 5 seja submetida ao Plenário em primeiro 
lugar. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992.- Ney Maranhão. 
·~o Sr. Josa:pbat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem. 

o· SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) c- Conéedo a 
palavra ao nobre Senador. -- -· 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 
-Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, não sou muito 
ledor do Regimento Interno, confesso. Mas desejava s6 uma 
explicação da Mesa. A Ordem do Dia pode ser alterada sem 
. .urgência mâiõr, retirando~se do primeiro momento um projeto 
que já está em disCUS$âO{ 

O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa)- Pode, nobre 
Senador Josaphat Marinho, desde que aprovado pela maioria 
da Casa. 

Nos termos do art. 172, ínciso I: 4o Regime rifo~ Inte-tnó_, _ 
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia. d9 ·P-rojeto_-deT . .er· 
do Senado n?- 95 de 1~1 cujo prazo, na Comissão de Consti
tuição Justiça e Cidadania já se achl! esgotado. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992:-Éduard~ Suplicy. 
- - <:rsR. JOSAPHAT MARINHO- Obrigado, Sr. Presi· 

dente, embora lameqte a perm~ssão_ do Regimento Interno. 

·-I A 
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. O SR. PRESIDENTE (Aiexandie Costa) - Passa,se ao 
ttem 5 da pauta. Trattt~se do Projeto de Lei da Câmara dos 
Deputados n" 301 em regime de urgência. · 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, acredito que V. 
Er não colocou em votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• é 
que não prestou atenção, nobre Senador, O requerimento 
foi colocado em votação e aprovado. · 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, peço perdão a 
V. Ex•, Sr. Presidente .. TiV'e ~rimptessão de que·o·requeri
mento não chegou a ser votado. Sem objeção ao mérito· do 
mesmo. avalio que o nobre Senador Josaphat Marinho pediu 
a palavra pela ordem antes da votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) V. Ex• tem 
razão. Vão ser obedecidos os requerimentos aprovados na 
Càsa. . 

Item S: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 38, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos 'termof dO art. 336, 
c, do Re_gimento Interno.) _ . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãry<~r_a n'38, de 1992 (n' 2.671192, na eas_a de <í:rigeni), 
de nnCJativa do Tnbunal Superior do Trabalho que 
cria o Tribunal Regional do Trabalho da 24• Rdgião. 
Dependendo de Parecer.) 

Designo ó nobre Senador Ronan_ Tito para proferir o 
parecer. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare
cer, Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
o nobre Senador Wilson Martins teve que representar o Sena
do Federal fora de Brasília e pediu-me que relatasse a questão 
das Juntas de Conciliação do Estado. do Mato Grosso do S.ul. 

O projeto· é oriundo .da Cãmara dos Deputados;IJ!vé 
a mmha análi-se, não tem nenhuma emenda. Sou favorável 
à aprovação do mesmo. O Relatório está e~critô. }'asso-o 
à Taquigrafia, se V. EX' lissim o desejar. · · · · 

É o parecer~ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTl: (Alexandre cOsta)_:_ O j>areeer 
é favorável. 

~mpletada a instrução da matéria, Passa~e à discussão 
do projeto. · . ~ · 

Em discussão, o projeto em ·turno ll:iíico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprOvar!! e{ue"rfam·pirni--ánéce~ 

sentados. (Pausa.) . . 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1992 
- (N9 2.671/92 na CRsa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalhof 

Cria o Tn1>unal Regional do Trabalho da 24' Re
gião. 

O Cong~es~ N acioll_al decreta; 
Art. 1• Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho 

?a 24: Reg_ião, que_terá ~ed~ _em Campo G-rande-MS, com 
JUri~~~ção _em todo o território dQ Estado de Mato Grosso 
do SuL 

Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região 
será composto de _oifO Juízes. coxn vencin;tent9§. ~-vantagens 
~evisto~ na l~gislaÇã~ ·em vi~Or;sendo seis To,gac!OS~ _de !nves~ 
ttdura \1talícl_a, e dms qasSistast_de inv_~tidura temporária~ 
representantes dos empregadores e dos empregados. 

Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz 
O assista. 

Art. 3• Os Jufies Togados serão nomeados pelo Presí
dente da ReptíbHca, sendo: 

I-quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Jun
ta de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdi~ 
ção da lOt Região, por antiguidade e por merecimento, alter~ 
nadamente; 

II- um dentre integrantes do Ministério PUbliCo do Tra
balho, com mais de dez anOs de' carreira; 

_III- um dentre advogados de notório saber jurídico e 
.de .reputação ilibada. com mais- de dez anos de efetiva atividade 
profisSionaL · · · 

§ 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região 
elaborará lista tríplice, visando ao preenchimento; por mereci
mento~ de _vaga de Juiz Togado reservada a magistrado de 
carreira, observando o- que dispõe a alínea b do inciso II 
do art. 93, -da Constituição Federai. ' 

§ 2• A Seccional da O AB do Estado do Mato Grosso 
do Sul elaborará a lista sê:dupla reservada a advogado mili
tante, com a observância do que disp6e o art. 94 da Consti-
tuição Federal. . 

§ 3• O Mil'Jistério Público ·ão. Trabalho elaborará lista 
sê::rtUpla, sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral da 
J~tiça do Trabalho a ela concorrendo integrantes· da respec~ 
'tl'Va d_asse em todo o Pais, observado o que dispõe o art. 
94 da Constituiçâó Federal. · 

§ 4' Ao Tribunal Regional do Trabalho da lil' Região 
compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às 
vagas reservadas ao Ministério Público dO-Trabalho e advo
gado militante. 
. § s~ As listas de que trata este artigo serão elaf;mradas 

no prazo de sessenta dias contados da data da publíeação 
desta lei. · 

Art. 4» Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Pfesi
dente da República. na forma prevista no art. 684 da Consoli
dação das Leis do Trabalho e inciso I11 do parágrafo único 
do art. 115 da Constituição Federal 1 dentre nomes constantes 
de listas trfplices organizadas pelas diretorias das Federações 
e dos Sindicatos inorganizados em federações, com basé terri~ 
torial no Estado do Mato Grosso do Sul. 

Parágrafo únicõ. O Presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10> Região, dentro de dez dias contados da 
publicação desta lei, convocará, por edital, as entidades sindi~ 
cais mencionadas neste artigo, para que apresentem~ no prazo 
de trinta dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo. 
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Art. s~- Os- Juízes do Trabalho Presld_e_ntes -de Juntas 
·que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre 
o território da 24~ Região, pod~rão optar por sua permanência 
no Quadro da 10~ Regíão, sem prejUíZO de concorrerem a 
primeiTã composição do Quadro da 24~ Região. · 

_§ 1~' A opção prevista neste artigóSÚá manifestada por 
escrito, dentro de trinta dias contados da publicação desta 
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10~ 
Região e terá caiáter írielratável. . _ . 

§ 2~' Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas· q-ue · 
optarem pela 1~ Região permanecetão s_ervindo na Região 
desmenbrada, garantidos os seus direitos à remoção e promo
ção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 10• RegiãO, 
observados os critérios legais de preenchimento. Até a insta
lação oficial do Tnbunal Regional do Trabalho da 24• Região, 
é permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exer
cício na 10• RegiãO da Justiça do Trabalho. __ 

§ 3~' Os Juíze_S do Trãbalho Substitutos da 10• Região, 
no prazo de trinta dias contados da publicação- desta lei, pode
rão optar por ingressar no Quadro de Juíz;es do Trabalho 
Substitutos da 24~ Região, ocupando as Vagas criadas no art. 
12. 

§ 4~' Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presi
dente de Junta na Região desmembrada, no período com
preendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo 
Tribunal, o preenchimento será feito mediante promoção 'de 
Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 10!' 
e da 24~ Regiões, obsenrada a !egislação__em vigor. 

Art. 6• O Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região 
terá a mesma competência atribuída aos Triliuriaís do Traba
lho pela legislação em vigor. 

Art. 7~ Todos os Juízes Togados e Classistas e respec
tivos suplentes tomarão posse conjuntamente, independen
temente da data da nomeação, perante o Ministro Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória 
de instalação do novo Tribunal a se realizar na sede da Corte 
Regional, no dia ante-riõr à data designada para inStalação 
oficial do Tribunal Regíõr!al do Trabalho da 24• Região. 

§ 1~· Após a poSse conjunta que se refere -õ caput dêste 
artigo, na mesma ses.c:ão preparatória de instalação, os Juízes 
iiitegrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 24• B.~iª-º--
elegerão, em escrutínio secreto, sob ã Presidência do MinistrO 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, os Juízes Presi
·dente e Vice-Presidente_ da Corte para o prímeito biênio, 
observadas as recomendações da Lei Orgânica da Magistra
tura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que se refere 
o art. 93 da Constituição Federal. 

§ 2~ Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar pos
se na data prevista, terá o -prazo de trinta dias, prorrogável 
por mais trinta, para fazê-lo, sob pena de perda do direito. 

§ 3~' A sessão preparatória- e- ·a sessáo sOlene de insta
lação serão realizadas com a presença dos Juízes que tomaram 
posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista- titular, o· 
respectivo suplente assumirá o lugar. 

§ 49 Na sessão solene de instalação do_Trib_unalRegio
nal do Trabalho, o Ministro Presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e vi_~~Pre--:
sidente da Corte. 

Art. s~ _ O n_ovo Tribunal_ aprovará o -respectivo Regi
mento Interno dentro de trinta dias contados da data de sua 
instalação. - --

§ 19 Publicado o Regimento Interno nos trinta dias sub
seqüentes, é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais 

-~egionais de que trata esta lei, oriundos ~a_ mesma categoria, 
permutarem entre si, desde que o requerimento Conjuilto seja 
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refe
rido. 

§ 29 A permuta só terá eficácia se homologada -pelo 
Pleno dos dois Tribunais Regioil-aíS,- devendo as Certidões 
das Resoluções Administrativas sireril remetidas ao Tribunal 
Superior do Trabalho para fins de registro;-·Homologada a 
permuta, ·esta terá caráter irretratãvel. 

§ 39 A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal 
que vier a integrar;na forma prevista no§ 1? deste artigo, 
será definida pelo Regimento Interno. 

Art. 9~ Até a data de instalação do Tribunal Regional 
do Ttabalho da 24~ Região. fica maritida a atual competência 
do Tribunal Regional do Trabalho da !O• Região. 

. § I• Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 24• 
Regiã_~, o Preside_nte Regional do )'rab~lho da 10~ RegiãO 
remeter-lhe-á todos os processos oriundos do território sob 
juriSdição do novo Tribunal, que não tenham recebido "visto" 
do Relator. 

§ 2"' Os processos que já tenham recetiido "-Visto•·- do 
B_ela_!Ç>r _se.rão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho 
da 10' Região. 

§ 39 A competência para o julgamento das Ações Resci~ 
s~rias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Mato Gros~ 
so do Sul, decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 
10~ Resião, com trânsito em julgado, será-do Tribunal Regio
nal do Trabalho da 24~ Região, salvo as de competência do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

- · -ArL 10. As JUntas de Conciliação e Julgamento sedia
das no Estado do Mato Grosso do Sul ficam transferidas, 

·com os respectivos servidores e acervo material, para o Tribu
nal Regional do Trabalho da 24• Região, sem prejuízo dos 
direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoá.is de J ufzes 
de carreira, Juízes Classistas e servidores. 

§ 1" Os cargos existentes na lotação do Tribunal Re_gio
na1 do Trabalho da 10~ Região, a que se refere eSte artigo~ 
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 
24• Região_. _ 

§ 2" Os Juízes de carreira, Juízes Classistas e servidores 
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven
cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho 
-da 10~ Região, até que- o orçamento consigrie ao Tribunal 
criado por esta lei os recursos necessários aO respectivo paga
mento. 

- -§ 3~ Ã investidura no Quadro Permanente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24• Região 
depende de aprovação em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas outras fonnas legais de provi
mento de cargos e as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

Art. 11. Ficam criados no Quadro Permanente de Pes
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24• 
Região, com retribuição pecuniária preVista na iegislação em 
vigor, seis cargos de Juiz Togado e duas funções de Juiz Clas
sista. 

_,é..rt. 12. Aléffi dos cargos e funçÕes transferidos ou cria-
dos na forma Qo _art. 11 de~t~_lei, ficam criados,- no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regionat 

__ do Trabalho da 24• R;egião, com ven_c~mentos. ~ vaf!ta_geris 
fix!}.dos _pel~_gislação em vigo~_L dez~ssete cargos de juiz do 
TrabalQo Substituto, os cargos em comiSsão constantes dO ___ _ 
Anexo I e os cargos efetivos Constantes do Anexo II. 
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§ 1" Os cargos constantes dos Anems I ~ II desta lei 
serão providos após a instalação do Tribunal Regional do 
Trabalho da 24• Região, com sede em Campo Grande) no 
Estao do Mato Grosso do Sul, nos termos da legislação em 
vigor. 

§ 2' Os valores das funções da Tabela de Gratificação 
de representação de Gabinete do Tribunal Regional do Traba
lho da 24a Região sefão idênticos aos da mesma Tabela do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 3• Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho à 
24' Região estabelecerá as atribuições das funções a que se 
refere o § 29 deste artigo. . 

An. 13. O .Tribunal Regional do Trabalho da 24• Re
gião, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação, 
abrirá concurso público de provas e títulos para preenchimento 
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito 
o disposto no art. 5' desta lei. 

Art. 14. Os servidores atualmente_ lotados nas Juntas 
de Conciliação e Julgamento. com jurisdição no te~ritório 
da 24• Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer 
no Quadro de Pessoal da 1()1' Região, mediante opção escrita. 
e irretratável, manifestada ao Presidente do TribWlal respeo-

tivo,_ dentro do prazo de trínta dias, contados da publicação 
desta leL ~ 

Art. 15. Compete ao TribUna~! Superior dÓ Tiabalho, 
mediante Ato_do Presidente, tomar as medidas de natureza 
à'dminíStrativa para a Instalação e funcionamento do Tríbunal 
Regional do Trabalho da 24• Região. 

Art. 16. As despesas iniciais de organização; instalação 
e funcionamento do_ Tribunal Regi_onal do Trabalho da 24~ 
Região correrão à conta dos recursos orçamentários já co_nsig
nados ao Tribunal Superior do Trabalho peía Lei no 8.409, 
de 4 de março de 1992, Programa de Tral>alho 
02.0004.00135461.0001-lnstalações deTribunais Regionais 
do Trabalho. 

Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título~ 
para funções de gabinete"' cargos_ em comissão ou funções 
gratíficad.as da administração Qo Tribunal. parentes consn
güineos oli" afins;até:ô·teice1r0-grau; de 1~iú~s em -atividade 
ou aposentados há menos de dnco anos, ex:ceto se integrantes 
do Quadro Funcional> mediante concurso púb11~---

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, 

Art, 19. Revogam-se as disposições em contrário. 

AL'EXO I 

Lei n• , de de 1992 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24•REGIÃO 

QUADRO PERJ\.1ANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA 

GRUPO NúM. 
1 

Direção e 
Assessoramento 1 
Superiores -
dódiqo TRT-24• 
DAS-100 1 

1 

1 

8 

8 

3 

1 

(ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL) 

CARGOS EM COMlSSÃO 

DENO~INAÇÀO CÓ::ll:GO 
Diretor-Geral. da TRT-24•-DAS-101.6 
Secretaria 

Secretário-Geral da TRT~24•-0AS-l01.6 
Presidência 

Secretário do Tribunal TRT-24•-DAS-102.5 
Pleno 

Diretor da Secretaria TRT-24 •.-oAs-101. 5 
Administrativa 

Diretor da Secretaria TRT-24•-DAS-101.5 
Judiciária 

Diretor de Serviço TRT-24•-DAS-101.4 

Assessor de TRT-24•-0AS-102.5 
Juiz-Bacharel .em Direito 

Assessor TR'l'-24•-DAS-102.5 

Secretário da TRT-24•-DAS-101.5 
Corregedoria 
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ANEXO II 
QUADRO PERMANENI'E DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 24" REGIÃO 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GRUPO CAT. FUNCIONAIS NÚMERO CÓDIGO CLASSES E REFERÊNCIAS 
Ali\idades de Apoio Técnico Judiciário 042 TRT-24"-AJ-021 A NS..lO a N&-15 
Judiciário- Código (.Nível Superior) B N&-16 a l'<'S-21 
TRT-24"-AJ-020 Especial N&-22 a Ns-25 

Oficial de Justiça Avalia- f1l TRT-24"-AJ-00:7 A Ns-10 a NS..IS 
dor (Nlvel SuperioQ B Ns-16 a Ns-21 

Especial N&-22 a Ns-25 

Auxiliar Judíclário 062 TRT-24"-AJ-003 A NI-24aNI-27 
(Nfvel Inlemle- B Nl-28 a.NI-31 
c!Ufrio) Especial NI-32 a NI-35 

A&ente de Segurança 02S TRT-24"-AJ-024 A NI-24 a NI-27 
Judiciária (.Nível Inlemle- B NI-28aNI-31 

c!Ufrio) Especial NI-32 a NI-35 

Aloodenle Judiciário 030 TRT-24"-AJ-025 A NI-24aNI-Z7 
(Nível Inlemle- B NI-28 a Nl-31 
c!Ufrio) Especial Nl-32 aNI-35 

Outras Alividades de Médico m TRT-24"-Ns-901 A Ns-05 a Ns-11 
Nível Superior- (Nl'vel Superior) B NS-12aNS-I6 
Código- TRT-24"- c NS-17aNS-21 
NS-900 K"JllOÜ!l NS-22aNS..25 

Odontólogo m TRT-24"-N&-909 A Ns-OSa NS-11 
(Nível Superior) B NS-12aNS-16 

c NS-17 a NS-21 
Especial NS-22 a NS-25 

Eogenheiro m TRT-24"-NS-916 A NS..OS a Ns-11 
(Nível Superior) B NS-12aNS-16 .. c NS-17 aNS-21 

Especial NS-22aNS-25 
Contador f1l TRT-24"-NS-924 A Ns-05 a NS-11 

(Nível Superioc) B NS-12 aNS-16 
c NS-17aNS-21 
&pedal NS-22aNS-25 
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GRUPO CAT. FUNCIONAIS NÚMERO CÓDIGO cLAsSES E REI.'ERÊJ.~CIAS 

Prooe.ssa.-nenro de Analista de Sistemas 
Dado&Código-
TRT·24·-PRQ..l600 

.-. 

Outrns Atividades ~Auxiliar de Enfennagem 
Nível Médio - Código 
-TRT-24•- NM-1000 

Artesana!o - Código - Artífice . de Esttutma de 
TRT-24•- ART-700 Obrnse Metalurgia 

03 

04 

04 

04 

03 

03 

19 

02 

1RT-24··NS-902 A 
(Nível Superior) B 

·C 
Especial 

1RT • 24" -PRO • A 
1601-(Nfvel B 
SUperior) c 

Especial 

1RT • 24"-PRO- A 
1602-(Nível Inlér- B 
ID!diárlo) Especial 

1RT- 24"-PRO.. A 
1603-(Nivel Inler· B 
mediário) Especial 

1RT- 24'-PR().. A 
1604-{Nfvel B 
Auxiliar) Especial 

A 
TRT-24" B 
-NM-1001 (Nível E'special 
Inrermediárlo) · 

TRT-24"- NM - A 
1044 (Nível B 
Auxiliar) E'special 
1RT -24"-NM 
-1006 -(Nível A 
Auxiliar) B 

1RT-24"-ART- Artífice 
701 (Nível Auxi- Artífice Es
liar e Intermediá- pecializado 
rio) Contramestre 

Mestre 
Especial 

NS-05 aNS..ll 
Ns-12aNs-16 
Ns-17 aNS..21 
Ns-22 aNS-25 

NS..OSaNS..ll 
Ns-12aNS·l6 
Ns-17 a Ns-21 
Ns-22aNs-25 

NI-2S aNI-28 
NI-29aNI-31 
NI-32 a NI-33 
NI-17 aNI-22 
NI-23 a NI-28 
NI-29aNI-32 

NA-09 aNA-13 
NA-14aNA-16 
NA-17 aNA-19 

NI-17 aNI-23 
NI-24aNI-29 
NI-30aNI-32 

NA-04aNA-Il 
NA-12aNA-16 
NA-17 aNA-19 

NA-03 a NA-04 
NA-i)S a NA-11 

NA-{17 a NA-12 

Nl·l3al';1-16 
NI-17aNI-22 
NI-23 a NI-27 
NI-28aNl-30 y 
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GRlJPO CAT. FUNCIONAIS NÚMEI.Ú)[ CÓDIGO CLASSES E 
. 

Artífice de Mecânica 02 lRT-24"-ART- Artífice NA-07 a NA-12 
702 (Nível Auxi- Artífice Es-
liar e Intermediá- pecializado NI-l3aNI-16 
rio) Conttarnesttll NI-17 aNI-22 

Mestte NI-23 a NI-27 
Especial NI-28aNI-30 

Artífice de Eletricidade e 02 'IRT-24"- ART- Artífice NA-07 aNA-12 
Comllllicações 703 (Nível AUJti- Artífice Es-

liar e Intermediá- pecialimdo NI-13aNl-l6 
rio) Coniillmestre Nl-17 ai'U-22 

Mestte NI-23aNI-27 
Especial NI-28 al\'I-30 

Artífice de Oupintaria · e 02 lRT-24"- ART·- Artífice NA.o7 a NA-12 
Marcenaria 704 (Nível Au:ti- Artífice Es-

liar e Intermediá- pecialimdo NI-13 a NI-16 
rio) Conttarnesttll NI-17 a NI-22 

Mestte NI-23 a NI-27 
1-- Especial NI-28 a NI-30 

Artífice de Artes Gri!ficas 02 TRI'-24"- ART- Artífice NA.o7 a NA-12 
706 (Nível Au:ti-' Artífice Es-
liar e Intermediá- ~alinrlo NI-13 a NI-16 
rio) Conttarnesttll NI-17 aNl-22 

Mestte NI-23 a NI-27 
Especial NI-28 a Nl-30 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO· :w K!:.!.slAv 
QESPF.SA MENSAL COM PESSOAL f"} 

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO N" VALOR MENSAL 
UNITÁRIO 

I- CARGOS QE NA11JRJ;lZ6 ESPECIAL 08 6.008.348,87 
-Iuízde1RT 

II· CARGOS EM COMISSÃO(!} 
Oi.retor-Gernl da Secretlria DAS-6 Ol 4.285.006,33 
Secrett!rlo-Gernl da Presidl!ncià DAS-6 01 4.285.006,33 
Secretl!rlo do Tribunal Pleno DAS-5 01 3.975.840,46 
Diretor da Secretlria Allministrn!iva DAS-5 Ol 3.975.840,46 
Diretor da Secretlria Judiciária DAS-5 01 3.975.84Q.46 
Diretor de Serviço DAS-4 08 3.712520,97 
Assessor de Juiz- Bel em Direito DAS-5 08 3.975.840,46 
Assessor DAS-5 03 3.975.840,46 
Secrett!rlo da Corregedoria DAS-S 01 3.975.840,46 

m- CARGOS IlS E&QVIMENID ÉFEII-
YQ 
I. Atividade de Apoio Judlclário 
-Técnico Judiciário NS-10 42 1.571.148,52 
-Oficial de Justiça Avaliador NS-10 07 1.571.148,52 
-Auxiliar Judiciário NI-24 62 983.729,50 
-Agente de Segurança JudidJ!ria NI-24 25 983.729,50 
-Aiilndente Judlclário NI-24 30 983.729,50 

2 Outras Alividades de Nfvel Superior 
-Médico NS-5 02 1.340.916,39 

·Odontólogo NS-5 02 1.340.916,39 
-Cootador NS-5 07 1.340.916,39 
-Engenheiro NS-S 02 1.340.916,39 
- Bibliolecário NS-S 02 1.340.916,39 
• Analista de Sistemas NS-5 03 1.340.916,39 

3. Outias Alividades de Nível Médio 
-Programador NI-25 04 1.010.979,8/ 
- Operador de Computação NI-17 04 812499,06 
• Auxiliar de Enfennagcm NI-17 03 812499,06 
·Telefonista NI-12 03 583.774.20 
- Perflmldor Digítador NA-09 04 547.050,70 
• Auxiliar Oper.!cional de Serviços Diver- NA-03 

SOS Área de Lirope>a e Co=rvação 
19 480.380.22 

Maio de 1992 

VALOR MENSAL 
TOTAL 

48.306.790,96 

4.285.006,33 
4.285.006,33 
3.975.840,46 
3.975.840,46 
3.975.840,46 

29.700.167,76 
31.806.723,68 
11.927.521,38 
3.975.840,46 

65.988.237,84 
10.998.039,64 
60.991.229,00 
24.593.237 ,50' 
29.511.885,00 

2.681.832,78 
2.681.832.78 
9,386.414,73 
2681.832,78 
2681.832,78 
4.022.749,17 

4.043.919,48 
3.249.996,24 
2437.497.18 
1.751.322.60 
2.188.202,80 
9.127.224,18 
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L DENOMINAÇÃO -- ·sfMBow ·- N' . VALOR MENSAL VALOR MENSAL 
I UNITÁRIO WTAL 

4. Ar1esanatD 
- Artífice de Mecânia NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
-Artífice de Eletricidade e Comunicação NA-07 02 523.857,48 1.047.714,% 
- Artífice de Carpintaria e Marcenaria NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
-Artífice de Artes Gráficas. NA-07 02 523.857,48 1.047.714,96 
- Artífice de Estrunua de Obras e Metalur- NA-07 02 523.857,48 1.047.114,96 

gia 

TOTAL 390.47C.439.56 
- - -<•> Valores em marco/92 com a mtificacao extraoorchnána 

**Com 170% e 80% sobre NS-25 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'17,DEW92 

(Em regime de urgência, nos termo~ do :art. 3~6, 
c, do Regimento Interno.) 

Discussão~--em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 17, de 1992 (n"!.445/91, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que 
dispõe sobre a criação de juntas de conciliação e juJga~ 
menta nas regiões da justiça do trabalho, define jurisdi~ 
ções e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, sob n• 115, de 1992, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Em disCussão o -projeto-, em turno únic~. ~Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs.- Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DELEIDACÂMARAN°17,DE 1992 
(N° 1.445/91, na Casa de origem). 

(De iniciativa do Tribuital Superior do Trabalho) 

Dhpõe •obl:'e a el:' lo.çlo de Juntm• de 
Coneillaçlo e Julg.smento nas 
Reqióe• d4 JuotlÇA do TrabAlho, 
defina jUt"l.lldiçõe• • d.l outl:'inl 
pl:'OVid0nel411. 

Art. 11 - Slo cri<~~.dlll, na 1• Regllo da JulltlÇ4 do 
'fl:ab«lho, a• aequintv• Junta• de Coneilin.ç!.ó e Julga!flento~ " 
carqoa pertlnent.all, Gllllilll diatl:'ib~1d40I 

I - n. cidade do Rio <:!e J,ane1.x-o, 22 (vint.G e duo~~s) 
Junta• da coneillaçlo e J~1gamento (~2• <~~ 73•), 22 {vinto e do~l!l) 
cax-g:o• de Juiz do Tr,ab41ho Preaido<tnte dG Junta, 22 {vinte e do,a) 
carg:oe de Juiz do Tl:4ba1h..:~ Sut>llt~tuto, 44 (quouent« e quatro} 
f::argou c:te Juiz C1aonli1Ul de Jl.lnta, obaerve~.da G. l: .. presentAç!o 
parit4rla, a 22 (vinte e doi•) carqol5 "III. comh15&0 <Je Dlretoa:- de 
sacceuria do .:runta OAS-101.!>; 

II - na cidAda d11 C&bo f'rl.o, 01 (uma) Junta o:te 
Concillaçlo e Julgamento (1•), 01 .;um) carqo do Juiz di,) Trabalho 
Presidenta de .:Junt.a, 01 (um) e•u·go de Ju.~:r; do 'tr~.ba1h.o 
Subatltuto, Ol (dois) cax-go11 d'J Juiz Clai!ISl.St.llo d<a- .,unt~, 
ol:utarv4d& a ropre•ent.açlio pArit.!.ria, e 01 (um} cor90 -.!111 eo111i11a"o 
de Dlretor de secrllllt,.r_La de Jl.lnt.a_ o_AS-101.5' 

III • n4 ·~idade de Campos d011 GOytacilxe•, 01_ {uma.} 
Junt-a da Conciliaçlo e Julqarnento (2'1• _ Ol (um) ca~qb do Ju'z úo 
TrabaU.O Pre11idente d.e JuntA, 01 {um) Co$tqo de Juiz do Trabilllho 
Substi"'F.uto, 02 {dOlll} carqol5 de Juiz ClD.ll15l5tll d'! Jum;a, 
observada t1; repr~oent4çdo p•r~tá::ia, 01 [ll"') carg.,-ell'l comisdoo_ de 
Dlcetor de Socretarlll de Junta OAS-101.:0 e 01 (um) <:aJ:qo tom 
coaiaaa.o de Dlretor de Serviço de oistr1buiçllo OAS-10l.41 

IV n4 cidade do cordeiro, 01 (uma) .Junta de 
~Uhç~o e_Julg~:~rnent.Q {1•), 01 (um) carqo de Juix do Trabo~~lho 
P~!l.dent.o __ de_ JuM~, 0~ (_Unt} cargo de Juiz tio Trabalho 
Subatlt.ut.o~ Ol (d.oia) carqoa de Juiz Cla&oist.a de JuntA, 
obaerv•d• 4 repre11entaçiio parit.!a:-ia, e 01 (um) cargo e111 comiaa3o 
dao Dlrator de Secret.ari.s de Junta OA.S-101.5; 

V - na cid.!ldoll de Ouqua de Ca:do~a, 03 (trÜ>a) Junt.as de 
Conclliaçlo e Julqo~rnento (41 a 6•), 03 (trêe)-r.(l.rgoa de Juiz do 
'l'r'ebalho Presidenta do Junta, 01. (três} cargos do Juiz do 
'l':r4balho Substitut.o,-_oli (.>~aios) carqo111 de Jui:~~: C14S5i5t.s de Junt.s, 
ob•arvl!.d.e a repreeent11çdo p.srit.ArJ.a, a 03 (t.réll) carqo• <Jm 
co•i••&o de Olrator de Sacret.sria de Junta OAS-lOL!>: 

VI na cidade de Nite:rOi, 01 (U/114) Junt.- de 
ConeilJ.aç&o a Julgamento (4•), 01 (ull'l} e;~~rqo do Jui:o: do Tr.aoba1ho 
Pra1identa da J'unt.a, 01 ('·"') earqo do Juiz do 1'ro~b,..1h.o 
:!lubltituto, 02 (dOi.tl) C4t<;05 jQ: Juiz C1a:laiu.ta. do Junta, 
ob••rv•da • repl:'aaonto~~ç4o pa:çit~ria, Q 01 (um) c4rgo om ct:~mill~o~.lo 
ct• Oirat.or de Seecetaria da Junta DJ\S-101.::.1 

VII - nA cic:!adl! de 'Nova Iquzoçu, 02 (dua-11} .J'un'tas da 
C:Oncilieça.o e Julgamento (4• a ~·), 02 (doie:} cargoiJ de Juiz do 
T:rab.lllho "Prelilidento;t da Jun~a. 02 (dois) C.l.X'\00111 o:te .:ruiz do 
T.r•bo~lho Subliltituto, 04 (quatro) - C4rqoa ao Juiz Cla:t.eis~a d11 
J'u.nta, ob1ervada a represent"çl:lu par:!.t.!ria, 11 02 (doi•) CII.X'Iõo• 
oo•i••&o do D1retor de Sec~et.D.ri« de Junt.a DMI-lOt.!>; 

_ _ ___ _ _ __ 'illl. _ ., - na c idade do S;io' Gon~Çalo, O 1 ( Ulnl:l) Junta _da 
Cortciliaçio e' Julqamento (l•), 01 (um) C'4rqo -de Juiz do Tr«b.slho 
Pre1ldento do Junta,. 01 {um) c•rqo de Jui:r. do _ T'l:'aba.1ho 
Sublltitu.to, Ol [doi111}· ca.rq-os de Jui:r; Clll.ss_i•t4 do Junt.a, 

::·~fr:~:~ .ad;ec:~::~;:t:od:a;.;:::i;.:.s_e10011• S{;UII\) caro;JO em CC>m.i!ldO 

u: - na cld~de de S3o .:Joa-;o do Mer.i.ti, 01 (uii\Cl) Juntll d• 
Conc.l.lla.çllo e .:Ju~QIImG:nto (2•), 01 (um) c•rgo dti Jui:l: do TrabAlho 
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l'r••.L<~•nt• d• Junt.,., Oi {l:llll) caa:-qo d't Juh; do t'r.tbaUto 
S~t.4t.\l.to, 02 (do~a; eargoa d• Jt.1l11> C:t~u••i.>i't".C- ·<~:e .;;.,.,..,.,., 
obMrwada • r't"çrellu;nt.<l~.lo Ç~crlt.&d4~ ()l {ua) c&r1JO ,.. oOJI\J.~Ja.iQ 4* 
biNtot <à S~rata:r1a <241 JW'It• OJ.S-101.! • 01 tua) ca;vo •111 
COM1nlo do. 01r.t.or de Stu:vu;o ft t'H,.t.:ribu1çlo »M-iol.•J 

X .. na cidade- d• P.o-aeu~de-,,01 (UtM) Junt& de: Coneiliaçlo 
• Julgaft>e-l'lt,o (l•l, 01 (UIII) e•rqo dct Jul.s do '!'r.:.blllho Prtílllllld'anta 
de .:Junt.a.4 Ol (um! cargo d• Juiz do Tral:ualba Sl.lbtltltut·o, .0:2 {<21:11•1 
'=4r90lll d• ..1\lic C!l!l'!<'lio~;o. dfP .lwn.a, obtJorvad.Q -& r.eprea.nt.aç.lo 

"IP6X'it4.rJ.o., c 01 {UI") e.ug:o EI'A e;;or&ia.sAo d• Qiretor de Socrotati& 
441 3Unto. tlAS~lOl.$. 

Art. ::• - S:lo <a:i.~d"'"~ 1M. 2• Re9.Uo da ..::uat1Çil do 
~-~lh<:l, ,u !1"'9Uint.t!$ Jliltt!(:!J <11:1' C:oru::.il,laç.!io • JU19MI9rtto, • 
~ArllQJ! p41t:tine~t.~s • .llll~t.m dill:t-:db1.1!da1p 

I na eidAde d• CALeira•, 01 (WM) Juf'!ta 9 
COnciliaç.io a Ju.lqan~ento O.•J. 01. (~m) <:&I:1JO d• J~i'll: do '1'!:-ll.b,1llho 
l>r.ll'ident4 d4 JuntA, 0~ p,m) <:111r90 d• Juh; dQ T;r:atutlho 
Su.tust.ituto, 02 (doi~q cA;rgc• <to. ,h,d:~; Cl•••l•t.ll 11.- Junta~ 
Oba•rv•d• 4 ::epre••nt.,ç!o ;arit.iJ:'iA, • (ll (lm) c&rgc> - eomills4o 
-.te OiretQ:r â Secr~»ta.rim >do Jonta CM•lO.l.S; 

n l'lil cidll.da da Ctlij41114r. 01 (WIIII) . J'Un'Ca de 
Coru~.tlia.ç&o e Julgam~nto (l•), Ol (um) c:a;.rqo de .J-~~:l• <to Trabalho 
Pusi:lol:mte de .;;uno:.~>, Ot :um1 -ea:go ó9 Juh o:j() 'f;tAt:Nllho, 
Su.b•tituto, 01 (doi•) C.!IKIJCI# 4tt Juh .::l4lll•i.Jl!'.a U Junta. 
ol>cervada ll represcnt.tç.i~:~ p.!W:'itlriA, e 01 (U111J corgo n COIItl:;tlJ~Q 
d., lHJ:'etor dlill St1CJ:'o&~.Jrlll de .Junx • .t t>AS-lOLS~ 

U.I M ei.d•da de c~~eao. Ol {>.:~~~~o~~.t JWte:a ok 
ccr.e.t.liaç.&o • J~.~J.;a~DC>f\tO (S•), 01 (u:r.:) -clllrq(:t d• J'>li:&:. l\o <;:"rabalho 
V:::esiden.t.s de Jl.lfltA, 1)). {1.1m• _cargo d!l Jui~ da Trabalho 
sutl.U:tut.ot 02 (dol:a} o~:r.;cs do J"ui:t í;:l.o=si.t~t.A de .J~nt.s.~ 
observa:to. 4 rcp~:es-l!l\t"lÇ.l<.> parità-rla, e 01 {Ul";j Q(ll,;rgo em o;:OIUiS~.iQ 
de Dlt't<t<>r de Ser:retari4 da .;unt.t o~~!Cl.S; 

lV - na c1d11de d~ Embu, 01 {umaj ~flUI. de coneUh.çio • 
Jl.l!t,;arMmtO (1•}, Ol ( Uil') e&rço 44; J'llh do Trablllho P\"l!ts:identet do 
·?'Unt•• (.11, (\Uit) -c4rgo di.l Jui~~:, ® ':'rab.alho Subu;it.!:llto, 02 {doJ.aq 
e.a:rQoll de Juiz Clau:ili'it.4 <:tf!t Junt4, observad« • l:'ttPl'(!UJent.aoç.lo 
~r3~!~aÓ,;-:~l.i5~m! ~Argo el!l ççmoifuJ4o -cre DiJ:et:Gr de S.oruu;ia. 

v - l\11 Clda!:ttt do F•rl:'.aoz de V•sconc•los. 41 (W06) Junta 
do Conc:ili4Ç~O • Julqamen.t.Q {l•) ~ 01 (um. Ciillrgo ~ .J'uit do 
Trab.,J.ho Pt"ttal<$t;ntq dG ,;unt~, 01 (ln!<) <::4J:'90 de Juh do T.rab4lho 
Sub•U.tut.Q, O:l fdoi:j cal:'q:::.a a. Jui: t"lill:~~aiat.a de Junta, 
ob:le:ev«d• • 1:'(\l?'t'eC .. nt•ç!o pl:ll:it.6t"ia, • 01 {'>~III) ear<;o .,III eoJIIÍ8•4o 
Qc n1retoc- de see~t.,ria de Junta PA.S~lOLS; 

vr ~ na c1dad• U n.Apeeeric:a d1111 Sel:':t•• Gl (~1 Junt.a 
<1«1' ConciUt~ç&o • ..:ru!ç~r::t.o ! :z•), 01 {um) c.11.~qa d• Ju1:~~ &:1 
~lalhn P:e-sid-ente de J.~r:ta, ill (um) c•rlilo·de .Jui:~~ do Trabalho 
l'll.lbat.!,tut.()ç 02 (d.Oill <:<1i.t:iJU• d.$ ,Jui1 t:.ltlUiiSt& a. JJ.mta, 
Ob#erva!iA • reprtltlf:':t:t<1iÇ!O par1t.6ria.. 01 (Ulll) car<:O l)!l!. çora;l.aalo de 
Diret.or de S~ret.•.ei.a <to .Jun.t• DAS-tOl,S a 01 (u.) cargo e• 
G-O'III.iu!o ;1• t>i.te:.or d~ Surv.iço de Obtdbu.J._ç&o PM~10l.4; 

.. V!! n.a cld;i~;dl!l de J&ndira, -Gl {Ufl\ll.) J\U'lt.a d• 
Conr.:t\laçao • Jul;nmento (l'"), 01 (um) car90 de Jui11 do Traballlo 
P~~"U-•idcnt.o do Jl.l;J:".t.a, 01 (umJ t:a:rgo .;e Juiz do Trab.tlho 
&ub•t.itut.o~ Ql: !4-ol!J) e.!lrQOs .:te ,;~,~,tz; ClasaJ.sta de JuntA, 
eblltrvnda a ~""PNihlint.&s:io p.trir..1ria~ • Ol itua;j eax::qo - cOlAi••'o 
<lo Oh:O't.or do Soctet.Dcla de June. <».S~lO~.S~ 

VIII 7U\ cidade de osasco~ 01 (uma.t J'unta 9 
Coru::iliaç!e e Jul-:;mt~ent.o (J,l), 01 {um) carqO <1e Juh do Trabalho 
!'re$ide-n.te- do ..l~Jnt..t, 01 (UI!\) cargo de< Juiz do Traõalho 
Subat.itutQ, 0::!. (ctOÍ4} ea:rqoa- d111 Ju:ir Clas•iu'ta de J\l-ntA~ 
obne:J;"Vnl.la 11. r•pt:UII<Jnt.o\~.\c paritária, e Ot {umj e.argo e111 oomi-llnlo 
da Oi.rlltt.Or d« Se:ret4rtA de Junt.& DAS-101.$) 

• !X ~ na 'cidAde do PraiA GriU'1<3!1i, ;02 (Õu,u) Juntu d• 
r.;oneil1aç&o e .:ulq•ment.o- p• e- 2:•), 02 (:lola! e•ugos J:~e: Jul.s do 
'l'r4í.Mlho Prealdent.., de ,l\ü\tA, 02 (doS-•) c.a.J:VOI$ d• ..tu-is do 
't'raía.l~ S;.,btt.itllt.o, 04 (quatro) e•rgos jie Juil':: Cla••iae. de 
..tunt;a, Qb•orvad.!l • l'il(>:t"~••nt~ao V<'tita_r[a, 02 (dóla} e•rqo• 1111M 
nomill'tio d4 01r<te':lr -ia S•er•taria. d• Junta OAS~lOLS • 01 (~nt~) 
?~i?:; 0'11 comtn::!o d• Ci.rotol:' <i• S•rviço- de t>i•t.ribui"i:&o DAS-

X .. na eidad.& do l'tl.bttirM P'.l.re•, 01. (uma! ,fu~t• ·a.
C'om:iUaçAo • J"IÜI,ilii!Hr.t.o (1•), 01 (.ut) e•r90 d.• Juiz: do Trabalho 

Preo~ld•nt• d• .lt~nt11., Ot (um} r>ár?O da .:uiz do T:r•b•tho 
SuMt1t.ltt<l, 01 Jdohq cmrg<':!-• f'l• J~ol• C1a••ülit4 d• Jutltlll, 
Ot..•rV1ld1l 4 rop:r..ulrmtaçlo ;:Htrlt.tl"l.a, o 01 {Ymt <:.:u·qa o:tN c:Qllll,l!ilJ.iiO 
dAI ó.tr•t.O'r (!• Soeretaria de. Junt;s OAS-IOl.!'>l 

sr - n• c:idatt.- d• S6flt.4na do Parn.atb•. át (u!lll) Junt• 
~ ÇanetU.•ç.llo ot JülQ.!otM>tltO (l•), 01 ('lm) Cái.'<;O o1.t Jut; ,;.., 
'l'r•b•!hn P:r<l'•~d.,ntot dn J\IMII, 01 ("m) ''"r<J<l- •íl' J<~H .;1..,. 'rf~h<1<U1o 
:l,h1h•'l1t,uto, 02 (d"l••l r«r'J'~" ,t.._ .!t~-iJ: t":!"rH1Ult4 ri., J10nt~. 
Dbauorv11da • roprill'l!qf1tAÇ.\o 1'111"!t.td•, f' (H ("""') carqc .:;om <:OII'Il~Js.!lo 
d-. Otr•tor do Stu::.o:otana <.llll Jurd.a OASP\0-J. ~h 

XU • fiA -CJ.dad" da S.&O Vic~nt.a, 0:.1' {riU<l-s) Junt.t4 de 
Cone.I.U.41iÇAe> • ,lUl'JII'"''":'Itt) (l• <'l' 211), 0'1 (I:'!Olo) o:'AI"'jOIJ rl• ,l<Ji"' !'lo 
':l'l:'•bdho Prw•ldo-nt.• da Junto, O::t i<'l•H11>) earq<'>a ..:!..a Jut.z do 
Tl:',11,hdho Subllt!tu\:Cf, Oli (qu ... 1:roj t:!lrt;;oe rle J,th cla&s:l.et.a dil 
Junt.t., obaerva<ta .. reprE"s<tntaç.&<:! Çilll"ltttria, 02 {d.:>ls) e•rços 1'.1& 
eaiadA> dtt Ot.ro..tor ~. S:!!'el'ttt&:r\4 da J'Uill.A oAS-101.:S e 01 {um} 
~~' •• C0111las.!ro do Olcutor d• S•:ev!ço de Dit~C.rlbutçlo OAS-

xn:t fUlo e!dade d-e S<~~~:ano, \'11 (uma) Just• do 
O»>c1-l14ç4o • Jll'lqe:ment.Q {,4•), 01 !Lili<) <:41"90 do J10!z do Tol:lbcolho 
~idem--e. d• Junt.t, 01 (um} e..\tqo de Jutz do 'J'rahalho 
s.m.tituto, 02 {dota) <::4rq:<:>:s dll' J\!h Cl.:l~teiet.o do Junta"' 
oM•r:v•da • :tilpt«tt•ntliÇ.iU fh!II'it;iti.O, 01 (UIII) <:a:rqo -e-111 C:OTJ.i,$,\0 de. 
Oi.Xeto:r chi Sfl<lcet&rla de J'untol cAS~Hil.!l e 01 lUlll} car:qo e~ 
~üló ,do !Ht:•t;.o:r:o de Serv1ç.:r de IJietribuiç.&<:! DAS-.t0l.41 

, XtV ~ na cid&de de 'rAboilo do S•r='"• 01 (U1114) Jt.~ntl't dtt 
COncU.t~4o • Julgamento ft•h 01 (U~) <:11:.0:90 dw J~Lz do '1'TJI.b.1ilt'!O 
P:r••idiU\t• de Jv.nt,_, 01 l-1 ca:r<;o d& Jul: éo Tr-lll>a'lho 
IJub.?_ti_Wt,p~ .02 __ {d9UI') CAJ.:')o• <!<1 Ju_i::;: Cl4;5f!!l.5t.f'- ~' -!-"nt.ll, 
ob•ervll.ú. a r«tprf!'&en,tlllçAo parí.tA:ria, .-:. Ul (Um) eargo - cómillliCf 
d• Di~etc.r tt. SecretAri>" du Junta DAS-10!.5. · 

Ar't. 3ll' ~ illlio criadae., 114 l• RegUlo da J'u~tiça do 
"'l'r•bri.lho, ,.. e•quJ.nt~:ta J_u(lt-41S de con:eiliaç4o e: Jul~U~ent.o~ e 
cargo• pertin•nt••~ •••J.m di,;t::'lb!!!das: 

t - na cidade rl• n.lo lforitont.e-~ lO {det) Jun~as do 
eoru::.tUaçAo • J~.~-lq4ll\ento (:2"&• a JS•). .tO j4et) -:arqoo'J de ~'"ui: do 
'fr4hallx:l Prersident'l! de J>.mta, !O {de:;) c.srços de Jui'l!t do "tr&t..1ho 
Substituto, 20 {Yttttlll ca.o:ço• d• Juiz Cla.!!l'l'ist.a de: J~.~nu, 
otta.rvillda a reprewentAç-!o padtll.~;"la, e 1;'\ \dez) ear9~• 'em 
eoalsat.o da Dirotoz:: 40 $>J~ÇtQt.4>:'.l,a do .Junta OAS-19!.$; 

II na e ida® de, Alf•mal!l, !H (\1m) Junt.t de 
OO~lllaçlo • Julgamanto p•l. 01 tu:af olll'<'Jt>""de J'uh do Tr-"aha1ho 
Pr.•idtonte da Junta, Ot (um} <:Arço d..ó Juiz ® Trll.ba1ho 
Subatit:uto~ 02 (doi~~c) eargoo• do ..tuh C1&.1111ist• da J~nt.a,. 

=·~i::.r *-.t!•:;::::::z:odrJr:~;::i;Âs~lO(J/.$~\1111)". eA:rqo e>11 eo1<1bt.IO 

III:- na eidrute dtJ OetlJl, íH (uma) Junta de coru::HlliÇ?iO 
• Julqo~Mnto (4•)~ 01 (wt~> ca:rgo du Jutz do 'l'rabnl.lm Presldent"t 
d• Junt.a, 02 {4o1s;.} Cll.1."9QS da Jutz CtA5sie-ta dll Junta, ob11ervada 
a J:'~nu1onuçlo pttrit$.rla, " O~ (um) cal"qo em. co:ai=u1.&o de O.iJ:at.or 
de :see.retarla de ~nta OAS-101-S; 

IV - n.-. e.ld~du da Congonl'ut$, 01 {um•) Junt• de 
Concilioç-lo e J\ilg'&mnnto !2•1 ~ 01 (11111) c.tJ:'IJO de J\lit do 't:t'llblll.ho 
Pre•i.dom:.e 4• Juuta, Ol tum) ea-...qo d• Juiz 4o Tr•btllhO 
Subsotitllto, 02 (doh} C<ll:'1JOS de Ju~:t Cl4t~shta de J\>nt&, 
obao:rvat:\4 A rep:reo!!l:tltaç,lo .,.>:'itt.rla, 01 j\11!1) <::4.1:90 onn eollli:lo'JAO 4e · 
tU.rat.nr de SGCl:o&tAria de Junta OAS~l()l,S a <ll (WI'I} cargo. •• 
coa.t .. Ao 4e Pirllltor de Serviço de Oilltl:'.i.b\!içAo DAS-101.4; 

V - na. c:ldadii! da- Cor<>nel rabriçitmo, 02 (du.ta) Juntai 
dil Ccneilbç.\o e ,:;~t.,.amento. íl• .e 4•), 02 (doiJq c:arqo• dê Juiz 
do TrabAlho Présidemte do Jun.t:a, 02 (do-Ü) eat'q<>l i1e JJ.<iz óo 
'l'rablll!'lo SU~tttl>ta-, o• (([Uiltl:'O) Clll"q-<)11 de Jlllz Cl41ll1l•ec da 
Ju-nt•, obse:rv&da a tep:cocent<'lçlio parl.t.!.ria, e- 02 {do.~•l e"'rqq• 
co.J.•sio da Diretor d• Sollcl"etaria ® Junta,OAS-10l.S; 

vt - na cidade de Oivinópolis, 01 ptmA) Junt• da 
Con:eiliaçllio • Jutg4!Hnto [2•), 01 (llllll tll'I~O de- .1'll.:ll r.Jo Trab..,.lho 
l'raa.tdant:a de Junt.s.. 01 {UM) ca:rq-o de Jult do Jl'r.ai'!Glbo 
Substituto, Ol • (doia) cargo• d0 Ju.tr Cl:l!lriJ.IJ-tll cl• .,Jl,lntA, 
ob••:rvad.& • :repres11ntaçao parit.Al.'ia, Cl tll.ll1j <:lU'90 e!ll eom.t.•Hio de 
DlHtor de Secretaria do Súnt& O;t.S-~01.5 .e 01 (um.) C4r11(1 -
ÇQJtl••Ao d• Dirator M Sez::vlço d« Ohtribu1ç4-o-DAS~t0l.•r 

lfll ~ no eidode: d.-, Governotdor Vlll4d4re'll, 01 (<.IM~ J~.mtll 
de ~i.l.1aç-lo • J'-.tlga,..nt<~ P•). 111 J~,;.m) <::"-C9<l' de- Juh 4-o 
Trabalho Prosid«nt.• dlb Junta, 01 {UII) ea,..ç-o de Jub >lo '1'>:'4-b<llho 
Subati,tut:o$ 02 'doto) ca:-g:o~ t,ia Juh Clas,:~!Jt.A ® Junta, 
obaorva<U ·A l:"«PJM'•entA'j~O fl"'rJ.t..tria~ 01 í<.:m) tArOO 4:& '>:o:mluAo do 
tlir•tor t:t• $t'!eret.adA dl!ll J~nta o...S~líH, $ • 01 :umJ earqo o!ll 
eoahdá ti• l)iHto:r d:o serv~ço tMt Dh~ribl!iç!o Ot-S-t0l.4; 

Vtn • "a cidado dr.t GotHmM""!J• U (ume! Junta <i4t 
0>!1<:.i1i•çllo • .Juiq•monto {l•Jr 01 íum.l carQQ de J\lh do TrabalM 
PHIJident• ~ J~tlta, 01 (um! carqo do ,Juiz do Trabalho 
su.b•tituto, o;: (doia) <::-Arg<.>s d• Ju:i• Çl•••L:ta de Junta, 
~rvada. <I IC''illpl:'ellt'!tlt:J!!Ç!:O pA:!.'lt..6>:'i«, <'t 01 \~IIIi) CóllotgQ Ollli COIII.ÍO#àO 

.!S1J Dintor d• Seer•t:Ari.A de Junta D.\S-101,5; 

IX - n• cidade 00 tpat~nga, 'J1 (4UAa] Junta• d• 
C~iliAçlo e J'\tl<Jamente (l• • 2•), 02 (doia} earg:oa -J• ·1ui:r 4o 
T:r&balho, Prea.Ld•nt• do: Juut.«~ 01 {doia; e&rljQa ~ .Juh: do 
'fraNlho S~;b-ltituto, 04 {qu•tl:'OI earqo• d• .. 'ui: Cl.ou·i~Sta 4• 
Jant.., oba•rvadc a r&pr0'~'-'"ta-ça<.> parit.S.rie, 02 {e.loio'! e.,.rqos êlll 
t:0111iaalo ~· nirwtor d~ S.:~eretaria >de J'un.t.e Ol\S~lOl.$ ..,. Ot ~tlm) 
~:t!:',- eof*inlo. de DlJ:etor d• S;e::rvlç-o d• Oi•tdbuiç:ao oAS~ 

l( ~ n•' .::td4do do Jana6b4, lU (1Jma) Junta -de Cone:LUAs;!o 
tt Julqementn (l•). ~t jum) cac:go do .Juh do TrabaU'\1'> Pr*•tde:nt• 
de J'tmt:a, 01 (um) ear:qo de- Jul~ do 't'J:'ab«lho Subatituto1 O:l: (doill') 
e.trl)<'!-4 de Juiz Cl.t!t1t1&t4 de ,Ju<'\te. observada ll r~preeont-aç.\o 
~·J:.ltt.ria, o f.Jl {Ut!\1 t:4!:ijO 'lm c?:ni.lJsào chi Olret.Q-r d~ S,c:cet.arie 
do ,:;unu Oo\S-lOl.~) 

XI ~ nJ~ ~id&::!e <Je .roà() )"lonlevado, Ól (UIM} Juntill de 
corn::ililiÇ.iO o ..tutgamo:mto (2•)• Ól (ua) c:•rqo do J!Lil* do TnobAlho 
Pr~H•idctnto d" ..tunttf-, 01 , {Um• cllr<;ro d• JU(II' do Trabalho 
SUbstJ.tuto. _01 (dol•l c.:srgoi · d• Juh Cl.u:ai•ta da Junta. 
~bl!l<l:t.'Vádl!l e rep~osenta.,;ão paritária, 01 iUIII) <:<'lrqo em e-om.innio ct. 
otretor· <.Í'It S<J':eret.,.rià- de Junt• DA5•101.5 " !ll (um} eii.I:'QO -
eomia•a~ ~o oireto.o: d• .Servtç<>·-ru,. Oilt.ritwiç.!o oAS•1<lL4; 

Y.ll - na ctd.sde- de Mstoztr~hcos, lll {ume) Junta d• 
Concili<~-çA.o e ;llf~411'.,Htt<.'> (l~t. Ol (UmJ C:llrqo d*l: J'uh: do 't'J:abalho 
l'rec.iden::.e <ie :ünta, Ol {UI'>-) o.srq<:> de J'uia do Trablllho 
St.~b•tit.uto, 0:! ri.lot'l ee::-t:Oo de Jui:: Cl.tafli111ta do Juntll. 
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obilorvAdl:o a repn44nt..tÇ!c P<l'i-it.!ri.a 4 Ol {W!IJ ..::11"90 l!!:llli C~.t••M 
d4 Dlni!l:OJ: dlt Sólcret.o'lr.iA do .!U.,.t..a OAS~lOl-!1>; 

XU! ~ na el.-d,.de de Mo!\tlt" Cla~CuJ, 01 (usa) JUnta d• 
Conc:i!illÇ!o e :tulqAmento (2•J~ IH {o,JM) cai:'{JO da Juiz dp 't'ral:utlho 
Pre:lidenr;• do Junt.a, fH {Wil) car<;o do J'uiz do '!'rabal.ho 
Subdt.it.uto, 02 (dois) cargo>~~ de Jui~ C:::lall'siate <S. Junt.a, 
~ervAdtl 11. repre-nt.açlia p.!lritárl..n, rn (W!!) l:olll:qQ e<m comlssA<I .S. 
Diret.or d!'l Soc:J:tet.l!.rla da J'~;~nta OAS-101.$ -e Ol (WII.) c&.r;qo •• 
eo.ni&i'Jlo de c~ret-.:.r de So.t:vi.;o de Oiot.ri.bod.c;io OAS ... l01.4; 

~ :t~V - 1'14 cid.tn:l(f d_e _ Nova LitM., 0-l (u-} JUnta de 
Coneillaçlio e Julq.:ti'OOn.t.o et•). o~ {WII) cotrgo de Juiz do Trab4Iho 
Pr-idonte <:le Junta, 01 (~m) .:4rço dtt Juiill do 'trab4llw 
SuWtituto, 02 (doia) caro;JO.S .,.d• .Juiz r,:laa:aiata <::e' J\lnt•~ 
'Ob~Uil:t:Vad.:t a ~presenta.çlo p<l<rJ.t.!ri.a, e 01 {u•J carqo em CO!a:LIII•&o 
4• Direu:>r de Seeret.aria de Junt.a OAS-101.:!.1 

•XV - na cidade da !?>!!tltiOil, 01 {u.llla) .:lunt.. dé Coru:i.liaçl.o 
• J<.~~qa~to P:•). Ql {um) Coll('1;0 rl• Juit do Trabalho J>r<!!'aident• 
d• Junta, 01 (.1m} Cttt"Ço <:!e Jui~: do Trabalho Sl.lb.etltuoo, 02 (doia) 
ea.rqQ.e de J\liz Ctaeai=~ d• Junta, ob#er:vada a :NOJ?L'elfentaç!o 
~riUiri.s, Ot IU!II) e.:~t·;,;n cntl C.O!'Ilil'ls.!o de Oi:nttor de $vcre'tar.1a. de 
Junt.• t'M-101.5 o 01 tuu.) eargo em. eO'I!Iie:e.So doe Oir•o.:or de Sen1ço 
dé oJ.at.ribuiçÍIQ OAS-101.4: 

XVI - na. -cidade d~ ?9:'!Ír4 ~poldo, 01 (u:lli1l) .3unt.a d• 
Concl.liaçllio e .:rulqU~ent.e 0•1, 01 -{um} car<;o de Juiz do 1'rob4lhn 
l!'reaident.e de Junte.- !:il (um) <:urqo de _.:lu_!z _"!<>_ ~'l'rÇ~~ll)9~ 
Sub•titut:o, 02 {dotei ca::ço1!:- de. Juiz <=l•:s=h-c:a de Junu~ 
®aar:v<J® a rw:~p:.:esent.4Ç&Q p,edtit~tia, e 01 {\1111) ru~rqo e111 o:::o:mis:slo 
dq Oirator d'l! See1:'4t>llria de J'unt4 OAS->01,5; 

XVII • "* cidaCe da :kibairÁo d.a• ::.vo:u\1, O~ _(u::mt.} JuntA 
de Con.::ilia>Ç.S:O e .• ;n.t.b:;lamor.t.o (l'J• 01 {UJil) cal:'<ifO cl.w--J'u-ix --do 
Trabalho Pr~s.i.d,&rn:.o de J"~.>nta, 01 {UIII\) •::arqo de .Tui:!: do 'l'rllbelho 
SubaeJ.euto, 02. (doh: 1 1:AX9o• de Jl.li:t Clai•üit.á ~ Junt.s# 
ob!UU'Vada a roprwsontaç.io p.u-;:tária. e Ot (um) ea1:gG o• cord.•a4o 
de tl:l.r:eto.r d4 Slt>'J:eetaria dw ,Junta OAS~lOl.5; 

xvru na c:l.dAd<l!l d4 Sabar.i, Ol- (~) Junta d• 
CQncilillÇ.§oo n J"l9ai!H!M.ct (l•J, 01 (U!III earqo dw J\liz: 4o T:-tt~lho 
l!'l"e:idenea de Junt.lt. 01 (1.1.111) ear:q:o d!t ,J\11:1: do 't't:llb&lho 
Subatieut.o, 02 {®111) C&!:"90II du JuJ.:. Cl<~U'IIIiata de Junto;• 

:·~ir:~:r a~c~;:r;:z:o4:a;~:::r~_a10o1t· 5~urn.) t<arçó ~,. ·ec:mr•=-.to 

xu: - na cidad• <:tt Sllnt4 LUl:iA, 01 ("Uma) Jutu:.a d• 
Concili.sç!o a ,]1Ü;;!lUiel\to ! l•J, Ql jumj C,jll"qa dllt .:I1Jh d.o Trahâlh.7 
Presidente d.Q Junta, 01 (1.1111) carqo do J\l-1~ do Traba1l\Q 
Scbst.Huto, 02 {doi.s} carq-os. doa .ruil: Clatl.d4t.ll de- JuntA, 
observada a ~eprus.entaçla padt4ria, e 01 (u:n.) carg-o Gllll e-oad.••.&o 
de Oiretor dlit Séeretarla de Junta OM~l01.5; 

XX ~ tl4 ~>:iê:J.>iG dõ! 1'rlbJ COX'-'Ç~3• 01 (<~..ii} J\ln.t& d• 
<::oneiliaçJ.o 111 Ju!QifU!'Mtrtto (l•), 01 {Um) cargo do J'ui:J do 'l'r<lbalhcl 
;>r'!sLde:n .. o de .:ur.ta. ot jull) c.uqo:- de .;~.;i:. ® Trabalho 
:!ubllti'L>.lt.o, 02 (dO.i.IJ) ca~;gos de J'uiJ: Cla••ht.A doi Junta, 
ob.servl>d4 a rapre&erU;(lÇ3.c pe.ritária-, • 01 (um} cargo •m eo•i••.la 
d• ta:rota_r de Sliii::_r•ell--"-14 d$ Junt--a. DASwlOt.Sr 

XXI - n4 .::ida..:ha dfll tJberlandi.s, 02 {-dt.l4lll Juntaa d• 
Con>::il!.IIIÇ.Io • Jull]4n<:!tU::o- {l• e 4•), (l2 {<$Oi.s) Ol\lr90t1 do Juiz do 
'r'rat<tlhel 2.r;ss.idl'tt>Ot d~k~ Junea, Q:l tdchl ea::9o• de Juiz do 
't'r~tb.sll!o sub!!!t.le10to, O<!:. (q\J•t.~oJ o;.:t>:;os d• Juh "clll"âL~t't:Õ. ,.a. 
J~tl\ta, ob--sar:v4da 4 reprellen:t.olçd.o pu•i.t.1r!a, e 02 {doia) OA:J:90A •~~' 
ccmJ.!<:.lio d., OiJ:C-t.or de S<K:zet;aria der' .;_unta. OM-tOl.S: 

XXH - na r.:idad• do Unai, 01 (UIIIA) Junta ~ ·cono:-1H.a-çllo 
• Julqlliii*M:.-o (1•), t11 ~um• cargo d>O Juii: do::o 'l':dblllho Pre4i~ne• 
dtt Junea, 01 (U111) ear9o d:e Jui:t do Trabalhlr S-..b:d:tiJéO, 02 {<l<>i•}· 
r.:argce: d• Jui:t Cla-slliAU• d~ .:lunt4, ob••rvada. ':i~ rApres~ntaçao 
paritAria, e Ql (\ltllj eat''JO 011' eomilHIIIoO d4 DiretOI\" de_ Sec-re:tot::i• 
de Junea .oAS-làL$, 

Ut. 47~ S.lo cr~6dds, na 4'"- ;Req1iio <ia .Juat.l.;• do 
'trl:lbAlha, <!lu -!Utquin'!Jl# Juntaa de COnt:."ili.a.;io • -Julga!drtto~ e 
ea-::g~ pertine:ttu'• a:aal.ll di~;~<trlbU1d.u:t 

1 • na .cidAde de Port.o Aleqr-~t, lO (ci.z) Juntu 9 
Ç'(lneil1aç!o u J"ulgarrtento 12-:.• :. :!.O•J, 10 (dol) C"4t'gQ'S de Juiz do 
't'rablllhO >'UHI(de-nt~ do Ju.ntll, tO. (dUll. C.HIJOII _<le J_u._i~ ~() Tr~balliO 
Substit.u.to, 20 {vint") cargos doi -JUi~- Cl.:&11ahe. doJ Jutu:.a, 

'<?ba:érvada • r-epN~sttnt.Aç.!io p.tritbria1 • U) (dez I e•rvo• -
~!!Uaa.io de Oi.l.'vt-or de SIIICt:"lit~ria de Ju:nt• DAS-lOl,S' 

II- n• elda<â de Mro~o Ot'And~, Ol (uiMJ Junt..s de 
Cot\CLHaçio e -Julqâm.nto (l"}• ill {ull) eatQO ~ Jub. do Tr&balho 
Pr••idOJr.t.a d• J>.~.M.a, Ol IUI'III c•rG'() de Juu <!o' Trabalho 
Sl.lb11ti.tuto, Ol {<tots) '~o11or,-e-.e de J-.:i1: Clllllllli'llta de Junta, 
obeerv.11de • r•p~:estrmt.aç!a lf'l«rit-triA, • 01 (Um) c41rqo e-J!I comJ,•s!o 
ft Dir•~.r de S<o<:ret.ar>a dlt Junta o.-..s-:01~~: 

III ~ l'ia Ol<!adit de 1101\t.o Gonça!VG-11, Ot twnA) .:tu.nta de 
C<m<::1li.çlo • Jul'\J41!'>CH'tt-o tl•), il1 fiJm:) «arq-o_ !i•_ Juil ~o Tr.,.balhp 
Pnai-rl'l:l\te de Junta,_ Ot (u!&) <-•!u;><;O d.a J:ui: dG T!l:_.1=:11iho 
Sl.lb•t..i.tuto, D2 ;V,( a~ C<>t'qo• da J11h Clusil.t_â. -- 3'4 -~_,;Un.t~ll-:
obaen'ada • t'<i:!{h'tHNntaç.io pdriu:r:I,~~ iH i>.~M) ~::«rgo om ~i'S~Jio t:~e 
l>i«tt(lr de S-.K'r•~t.U'i-1 à..- JUnt~ CAS-t!l!.S 6 Ot JUNI) e~c:qo Ul't 
COJI!:in:Ao do Dlt:11tt6r du. Sueviço d• Ol.et.nbu.~it'Ão OAS-l.Ol..-4: 

r.v - ~'~• cida~ ;;i• C«~<l;u do Sol~ ia (u,...) Junta do 
C:QnoU.l.:u;Aô a Julga!fA!f1tO P'"'l• Ot {um) . .::«t"';!O do Juh d<> 'i':ratmlho 

P'Heid.,llte da .Junt.&~ 01 l<~ml <"llt'JO da Jutl!' do "Tt-ab.slho 
SObetituto, 02 (do!a) q.a.l:'qo:o do Jui~ Cl«#lti.I.I01;1l• .j., Sl.lnt•, 
cbft:t'l'ada • l<•l:U.,•erte•çlo paritArta, a Ol tu~&) ca~:go 0111 eo».htaAo 
de Qireto-c- de Soeret.at'ia de Junu. CIIS~!OLSI 

.V., na cidade <t• C.rro Larq-o. 01 (llllh2) e. t:'OtK:ilia.ç,l4!fl 
Ju.lqa-nto (!•), O.l (\111\l e~r;.qo de J<lir. do 't':t:4b.:lho l>re'llident"' da 
Junta, 01 {u:.} o:::at'QO <!e Jult: do Trab&!ho Subat.ituw, 02 {d<:>l•ll:l 
Cll.r<JO• â. Jul.t Cla••Hata d4 Jun-t~~;, Cb1>>11J:'V1ldd a r:epre•ent.a.;ho 
P*íl'lt:lt:J.a, • Ol (WII) ~.arqo •"' eornis.s-lo d• Dir.t.or 'dt~t sacretar.tu 
<kll <s'Uftt:A OAS-.lOl,S: 

vt - fUl cidade d.- &at.6nch V.,lhA, 01 (UIIIilll J'unt.a. do 
Conc::J.liaç.io '* J'ulga~~~aneo (t.t), O! {uwJ c11rgo d• Juiz do Trabalho 
?t:e•ident.e de Junta, 01 :um) c~trqo -d.ft- ·Juiz do 1':r4Nl)lo 
Subltit;uto, o~ (doh) .;:.u-go' de .J1Ji1: Cl4.aaillt4 d• .;unt..o.. 
oblte.t"Vadll • repre$ecta)~ p4_!:it.á.t'~8y e _G_l i um) c.a_rg:Q fi'JII.tr~mia~bo 
.S. Oiretor do Se<:;rl!'tartll de .:unta OJILS~J.Ol.5; 

Vlt. ~ na ci<l4de d4 f'arrO'.J~ilh.t 1 01 {wnlll} Junta de 
Conc.Ui.-ç.l.o e Julq.mento , llí, 01 {timJ earqo de .Juh: do Trab.tlM 
Pra-•!dente de Jqnt.a, Ol (um} C<it''PQ -tlv Jui:c -d~ 'rrah4ih.o 
Stlbl.titl.lto, 02 {1.\oh• co~rqos de Ju,J,~ cla&.lli&t.• da June.4 , 
obli•I'.'Vad.a • rcrpnsentaçio p41rit.6r.ia, • 01 juJ:l} ea:rqo •• com~••Au 
à .Ci.r4t9r de S•er•t.ad4 dJt .:lunu. oM~lOl.S; 

V"UI na cid4da de Gtoll!1'4do, 01 {~ma) Junta de 
ConcUi-llÇAC • Julqal'}('jrreo 0•1- l'lt ju~&~ C4r9o dq Juiz do 'rr-a-balho 
flr••id,l!ntt• ~ J'unt.a, 01. (umj <:d%'"'10' de Juil: 4o Trabalho 
SUb•t.ituto. Ol {dolaj C4rqo• Jo ,;u.h: Cl4••iatl:'l: do Junta, 
ob-rvada A rep~ell&ntc.açha parit:<\1:.14, • Ol (lml çar:qo 6'1111 COlllli44.&t:t 
U 01r•1:or da Seet"et.ria dtt J>.~!1-t.:a DAS-Lúi.Ss 

lX ~ na cidade de Laçeado. IH (W1111) · ~unt.A d.s 
Coneill-açAo e Julgatru.)-nto (2:•}, Ol (um; ·ea.rçici~de .:(llh do Trabàlho 
Pr11ta1d«tA=-- da J'*nta, 01 ! ua) earqo de Jui"i _ 4o TrabAlho 
Bu.batitut.o, 02 ído-i•l ear:qo• .:to ,..!\ais Cl(I.Uii•t• .a. Junea, 
~~:rv.ad4 • r.-pr:eson~lo p~riUirh:, 01 {umt cargo·-- ee>tlli .. io e. 
n ....... t.or ct. S.e:cr.e-tarla dQ .Junu OAS~ 101. 5 ,. 1'11 (WII.) ea..:go 
coa.L••lo 44 l.'il:'llrtor- da SIJrviço d.'llr Obtrlbui'iiio OAS~lOl..'; , .~ 

1 X - na c::l.d-ad• <:i• XoYO li.u>.bur9o, 02 (d<>4s}..-~unt4" d$ 
Conci-i.sç-io • ,Julgamonto {4'"- e S•), lll (doi-a} .::arqoa ;:{~ Juh- dt:t 
'lr•balho t>r••idên"t$ :te Junt•• !)2 ldo1-a) eo~~or:<:;oa do J'u-.iz do 
Tr•balho Sl.l.bstituto, 04 {l:f>.I4U'O) ca;;><;~Os do J'u.i,; Cla•si:s-ta- da: 
JUnt•~ Obllarvada 4 l:eprel!en'LAÇàO> parit.hti4~ e ;)2: (dctia) ea.xqoo• el( 
COIIli•.a.o d• tlir•tor -da ser.:rot.a:da. de Ju.nea P>'I.S-101.!1: 

XI ~ 1'14 cidade d• P411l-ira rllte Mill•õe-•,. 01 {ufl'at Junte. 
d• CO'neil!a~ao • Julqot.Mntq· {l•), ól (•.;a) eargo de Juiz do 
""""" .. lho PrasitM!nte .C:ó Junta, Ol tu~; ear9:o <1<!1 Julz do ':t'.t4b.slt'.o 
lSU t.1tuto~ Ql (4olll .::ar9o4 de .,rutz r.:lan&.l,ae,_ d<t Junt>J.~ 
-. •rvada • I:'II'JP>tG:aentaçico !)<!lrit.lria, e 01 (u•) éarqo éJII Ca:~~~l.aa.lo 

• J>,l,.rator da Seerot.llrh d• .Junee tiAS~ lOJ, S; 

X:tt - n111 eJ.dadm de P41140 FUtld(', 01 {uma; Junt.& de 
Conr.:ili~Ao e Julçc.mento (la), Ol (UJO.) c-~trq;a d!ll- Jui:t du '::'-"ab&lho 
P:c, .. ldOnt• 4• Ji'.mt«, O l {\111\l J:arqo d• Juü: do Traha.Uw 
Subat.ituto. 0:2 ídohJ o:::•rqos do J'ui.'f Clallaht& -da Junta. 
,ok•rvad« a "<!tp.r<tlle:nt.sçio pariU.rh, Ot lum} <:.argo e111 e:omtã~J!o de 
Oirwto:' d:• SOCt'll:tariA d• Junt.a DAS~J.GLS e 01 (um) >::4rqo elfl 
.eo..l8a<la cW Oirll:t.o:.: da S:e:rv.:.~ de Di:~t>:ibuiçAo tb\S~~Ol.4l 

xru: no; -cià~a da l!'eloe••• 01 (U!M.) Junta doe; 
Coft(;:Uhçli:> • Jul'l~nt.o { 3•1· 01 tu~) ;::argo <:1• .Juh do. "t'r~thlllho 
huident• d• Junta, 0\ (um) ear90 d• .rui:r. do 'l:'raba~ho 
~~~it<kto. 02: (doi&) e-.s:,:go• à• -Juiz: <:hlesi•ta d• .:u:nta, 
;o.,.ar~actA __ ": :.:op-r~.enta;;~_B,.Al"W~« •. o _{IJ. tu•) .::4-r'!JO.*'* <:OI'Ili<~~•Ao 
4e Di~r d• Secreto~trttJ de J"u.n.t.A Cl\S~lól.5; - • · 

XIV - M- e idade de Sant-a Crut do Sul, 01 1 U1'14) Junu &, 
Coneilbçlo • JUl<:rt~:t~~nr,eo (2•), tH {W!IJ c.-.r<;~o de Juh. dQ ·l'rahall\0 
:ru•id•nt• <te Junta. Ol (l.lMI carqo da Juh: do 'l'::d.b•lAA 
~tituto, {12 {<do~sJ ell;r<JOIII do J'\li:t C!o!lá.ilitJt.t de Junta, 
cbtl•"•~a a .çepceae:ntzçao paeJ.t4l"i4, 01 (-UII) eat<qo •* c-o•b•a:o da 
tUHtol' d• SOe~t«rill ~ J~o~.n.t>:l ~~lOl.:S. • C! tu;at carczo -
coaill•.to d1t Dh:etor de S<trvtço do Pht.ribuiç..to- OA$-101.41 

X'/ • na eidad• rl• s .. nta l'í.tt:h,, Ol {WI!!II) Junta de 
C<meUh.çi.o e Julq4~M~nto (2•1• ot (Wlll cargo de Juiz: do 't't:«balho 
h:'n1dant• ft Jl:;;ta, 01 (UI\) <:&rlj!O d• ,Ju.U do 'traba!ho 
~t.it.ato" 02 {doia) -carq::>& d• Jul.1': C:4zllseoll de Junt11, 
~r:vad• 4 rep.eft!J'l'l\tttç-lo p.:oi!:lt.!lirJ.II, 01 ('.i<IOIJ <:;.arqo <!IIII cam.l.•e:io a.. 
OJ.ntot: d• Seci:'Qt.tl.",f,-11; de J~o~ntA CAS~10l.5 e 01. i>Ul) Cil~'J~ -
c-ollisslb da Di.t:éecr <1• Se.rviço d•- Ou:U.lbu:içllio DM~Hi.l.4t 

XV% - 04 eJ.dad• d• SÃo Lll:opaldcl~ Ol (U~-) J.ãnu de 
COtlt:lll.aç:.lo • Jutq ... nto (l•}, 01 (u•t c~ a. Jab do Tr&Mlbo 

Pre-<~irlfttl-te di!' JÕnt.a_. ,iH (um1 cu·go de J\!h: do 't't'ab.aJ.ho' 
Subt~t.l.\.ato, 02 (doltq ear<)oa. d• Ja.l:t Cl-a::sist« -d• Jun1:11, 
Ob4erv-a.dl) A tCiJt''i:"5flnL<lÇJ.O P4l'"it~t:J.4, e- 0\ (U!In) <:1t.t90 -.eM CQllli•tllliO 
d.rt Otr;et:or de S~rlllt.llt'!d dO' J·.mt.e OAS-\01.5; 

XVI~ - na cidade da S4piranq•, 0-l. (um;~~) Jun.e• d-.e 
~nc-1ll.tç3o e J<~lgalll0nto (3'li 01 "('1m! eor:go de JUi:& do T:J:-.ãb$1hÕ 
Prosid0l'lte de .7ul\tll, O! l\lm} e<Jn;to d:l'! Juit do Trabl!;;ho 

"S~bstit;\JtO, Ol jdOi!'~ C4C''ifOU da Jl.liz Cl45Uii!ll:ll d'i!J' .:1\lr'lt«, 
(?o·.'t'I'I!'!I!"V.'Ida <~~ rli"@l'.,1'"f!-nt.t~ç.lo partt.lx-ia, e Ot {>.III.J .:-111r90 - eomisa.lo 
, dfJ tHC8J;Or d~ S\k::'-cc-tat'ia d~ .tun.tl!t 01\S-!01.5; 

-ltVHI • na eid.tdll! de Sapcca~a <1<> Scl, Ol tu,.,.) J'unta. <te 
coru:J.lia.ç4o • J!.IL<;a~Mnto {1•1, 01 (um) carqo dllt Juiz: d~J t'rabalho 
J'"N&\dO;l:nt.e >'.14 .runt.ll. 0,1. (u~<') Cl:t''J"- tút Juiz do TC:.éba;lho 
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Sl.lb:Stituto, 02 ídol:s) ea.:<;~o:s de Jui:r: Cl.a11si:st.a de Juntll, 
ob:se~rvada 11. .:apX"esent.Açáo p~n·it.liC'ia,. • 01 (ura) ca~:qo •• co.L••.lo 

'de Oiret.OX' dQ SQCX'Oll:-4>:".1.<1. dQ JUII.t<l DAS-ll)l..Sj 

XIX na cidade de TO!IiqU&I:'III, 01 (131'13) Junta de 
Conci~iaç.lo e Julg.J.mento {2t), 01 (um) earqo da Juiz do Trab411\o 
Preaidonte de. .;unta, 01 {un~) carqo --d• Juiz do TrabAlho 
·sub:~t~tut.o, IJ2 · (doh) c.srgos de Juh: Cla1111ista d• _J~~t,a, 
obs~rv&da • repX"ecantaç4o p.u.·tt.lcJ. .. , 01 (u.) ç4rqo-·em co111i••llo de 
Oirot.or de S11cret1tria de Junta oAS-101.5 • 01 {1.1m) car<JO -
co ... isslio de Oiret.Or de serviço de Ohtribuiçao oAS-l01.4J 

XX - na cid&de de T:~:oh PAIIIIOII, 01' {UIIIIl) Junta de 
Conc:iliaç.iio e JulqaiMltnto (1&), 01 (1.1111) cargo de Juiz do Trabalho 
Presidente de J>Jnta, Ol (urn) cargo de Juiz do Trabalho 
Sublltitut.o, 02 (dóls) c.orge>s do Juiz Cl.ru:nli~:~ita ·ae Junt.o, 
observada a repre!ler\taçõ.o parit..!ria, e Ol {ullll cargo em co•i•sio 
a. O.l.r~~ttor de Socret .. r.l..s de Junta CAS-101.5. 

AJ:t. 5•- S.t.o Crladas, na 5• Região da Juatiça do 
T:::-abiliho, o!UI Bli!t;lllintas Juntas de ConciliaçAo e ,Julqam.ant.o, e 
cargoa pertinent•s, aa.sim di11tribuidas1 

a) no .!atado da Bahi1u 

I na cidade de Salvador, lO (dez) Junta• d• 
COnc1liaç&o e JulgaJMtnt.o (16• a 25•), 10 (dez) cargo• d• Juiz do 
Trablllho Pre11idente de J1.1nta, 10 {de-z) cargos da Jlliz do Trab.olho 
Sub.stituto, 20 (vint•) ~o~~.rgo11 de Juiz Cl11.aaiata d.e .Junta, 
ob.serva~ a repr~•ent4çAo p.ari.tllri4, 111 10 (dez) cargo• -
comi::~üo .de Diretor de Secretaria de Junt4 OAS-101. 5; 

II 
Conciliaç!o 
Presidente 
Subatituto; 
observada .a 
Oiretor de 
COIC.iiiii!O do 

na cidade de Alagoinhaliil, 01 (ullla) Junta de 
e Julqa.mento {21), 01 (Um) carqo de Juiz do Trabalho 
de Junt.a., 01 {um) carqo de Juiz do Trabalho 

02 [d01.:11i) ear<;o= d.e Juiz Cla.eei•ta do Junta, 
representll.çlio p11.rit.!lria, 01 (um) eargo 411111 cosa.i.ss.\o de 
Secret.J.ria de Junta' OAS-101.5 e 01 (um) ea.:r:go -
Oiretor da Sarviç'o de C.bt.zibuiç4o DAS-101.4) 

III ·- ria cid.J.de d• Bar~'liPira=, 01 I'UI:\4) Junta de 
COnciliaç.!!io ,., Julgamento (1•), 01 (WII} carqo de J'uiz do Trabalho 
P~11idente de Junta, 01 (Um) ca.rgo de Juiz do Trabalho 
Subl!iltituto, 02 (dob) C;!!!rgos de Juiz Classiata de Junta, 
observada. a representaç.&o parit.1rio~~, e 01 (ua) earqo ea cdaJ.s•io 
de Ciretor de Secretaria de Junta OAS-.lOl.S' 

IV - n4 cid.J.de de Bom. Jesu= da L4pa, 01 {llfllll) Junta de 
Conciliaç.io • Julqa~nento (li), 01 (llm) carqo de Juiz do 't'rab.slh.o 
PresidQnte de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho 
Substituto, 02 [dois) co~~ri}OII d.e .Juiz Cla11ii1Sta de Junt.4, 
obzorvad" .s rupl:'esent.aç!o po~~~rit..!ori.c~, e 01 (um) carqo 0111 coai•sllo 
de Oi.rotor do Secretaria de Junta CAS-101. S; 

v - na cidade de Br\UIIo~~.do, 01 (uma) Junta d" conciliaç!o 
• Julqal!IO!!nto (11), 01 (um) car.:qo de Juiz do 1'rablllho Presidente 
de Junta, 01 (um) carqo de Jui-z do Tr4balho Sub.atltüto; 02 -(dois) 
c.arqo:a de Juiz Classi=t.a d.e Junta, ob.aerv4d4 a repreaentaç&o 
pariUrio~~~, e 01 (WII) c4.rqo em. comi=.a.i.o de Diretor de Secretaria 
de ..'untll OAS-101. S; · -

VI - na ci.dado de Camaci, Ol CuRial Juntll dilt Conciliaç.i.o 
e Julqai~H~nto (1 1 ), 01 {um) carqo de Juiz do Trabalho Proeident• 
de .!unta, 01 (um) carqo do Jui-z do Tr-abalho Sub•titut.o~ 02 (doi11) 
cargo3 de .Juiz Classist4 d<l. Junt.a, obeervad11 a represent.açiio 
paritbrh., e 01 (um) carqo OJil comissão de O.l.retor do Secretaria 
de Junta DAS-101.5) 

· VII - na · cidad.e de Camaçarl, -01 (u1J14) Junte de 
·eom:1-:t-iaç.!O''II "JU"l'g:al'!R!Inro-{'1'1)~ Ol""(UàJ-c.a:rqo 'dlir Jliiz o:~o- Trabalho· 
Presidente de Junta, 01 (um) carqo -de Juiz do Trabalho 
Sub•tl.tuto, 02 (d.ois) <:at"qo:s de .Juiz Cla:selst~ de- Junt.a, 
observad" a ropresantaç&o P"-t"'1.t4ri-1, e 01 (u:n) cargo em comi==.io 
de Di.retor d.e Secr•taria de Junta OAS-lOl.S; 

VIII - 1\4 cidad.i. de Candeia.•, 01 (UIILil) .Junta de 
Conci~ ~çio e J>Jlqamento (l')ç 01 (llm) t::argo do J,.i~ do 'l'rllbalho 
Pre•id• .te de Jl.lnta, Ol (um) carqo doa Juiz do Trabo~~lho 
Substituto, !12 (doi•l car,.:os de Ju.Lz Clas•iSt:a de J'unta, 
ob•ervad4 4 representaçl!lo parit<l.ria, e 01 (um) car<;o em comieel.o 
de Dirator d~ Sacret.ar1a de Junta DAS~lOl.Sl · 

IX - na cidade de Euelidea da· cuntla, 01 .(u1114) .Junta. de 
ConcillaÇiio • .Julgamento (1•), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho 
P:r:ea.Ldente de Junt•~ 01 (na) eai-qo do ,J>Jiz do 'I'r.abelho 
Subatit.,to, 02 {dole) C.lr'")os de . Juiz Classillt'3 de Junta, 
o~erveda • repreaentaçi.o parit.Uia, e 01 (~) c.arqo •• eoa.le•i.o 
c$so D1:r:etor de Sec:r:etar.ia de Junte DAS-101.51 

X - ne eldad(' de 1""11:'111. >:!e" Santana, 01 (uma) Junt.io df> 
ConcilLaçlo e Jutry11mPnro (1•J, 01 (um) cai:'<JO de Jooz do T1:'4llalho 
P:r:esidente de Junt.,, J)l (um) <:<'lrqo de Juiz <io Trllb.,lho 
Subat.itut.o, 02 (r1ol~) <"1tr70" r1<.~ Jlllt Cl4:fllliSta da Junta, 
obaervada a repru,.on~~·;.l•.• l'llt>t.,r1>1, e 01 (llm) earqo e,. .-omLss.;.o 
de O.Lretor de Seereta~::l• dl!t J1ontA CJI.Sw101.5; 

XI - na Cldad<J rlo. tl"o'!UII, 01 (ul"lla) .luntll olo-!- Cone"ili.sç!O 
• Julgamento. (2•), 01 f'""l •:t~rqo rle Juit do Tr-a.b11lho Prco•·idtmte 
de Junta, Çl (UIIo) <:<'lrgo d" ,luoz de Tl:'abalho Suhrltltlltn, __ 0.2 (doi:!) 
cargo• de JuJ.11 Claore111t11 .,., .h:rn '• ol>:;L•nuad<'l .a r>•prouu!'nt .. ç.;.o 
parit.llrla, 01 {Uml r:.HIJO ...... l"r>l'll:>~ao fie nlt'Ctor de Se-cret.l'lria r.le 
Junta OAS-10l.5 '!" lll tUI"IIJ c orgo em ..:om<ss.io .jo I:Hrotor de Serv1ço 
da D1•tribul.ç.!oo O,I,SwlOL4; · 

XU cldade de Itabun11, 01 (UIIIII) Junta de> 
eoncil.Laq.lo • J'ul<Jam .. n~o ( 3•), 01 (llm) carq"-!1 "" Jui1!! do Trabalho 
P:r:ea1.dente do Junt.t~, 01 (um) cargo de Jui'l: do '!'r.ab4lho 
Subat.ituto. 0:2 (dOU) Clli:''JOI!I .do Juiz CliUil!iata de Junta, 
obiaerv-ad& a represent4ÇAO p.srlt.11'Jll, c 01 (ulll) cat't;IO em comissio 
de D.Lretor de SecretAria d"t Jllnta C.r-5-101.5; 

- ·- - XIII w na cidade de ltapêt.inqa, 01 (uma) Junta de 
Conciliação e Julg.unento (l'J, 01 (um) carqo- de Juiz do 'I'ral:.lalho 
Presidente de Junt.a, 01 (Um). cargo de J•Ji.Z do Trabalho 
Sub•tituto, 02 {dois} carqos de Juiz Cla!l::rista de J•:mta, 
oba-.Grv4d4 a repres{.lnt4çào pari.Uoroa, 'l 01 (o:m) co~~rgo e-m COII!i.!!!:!Ão 
de Oiretor de SecretAria. de Junta OAS-l01.S; 

XIV - na "cido~~da , de ,Juazeiro, 01 {UJII.'l) Junta 4e 
COnciliação e "Julgame:u:.o O•:, 01 {um) carqo de J'lliz do Trabalho 
Pre•idente d~~t Junta, 01 (tlm) carqo de Juiz do Trab,.lho 
Sub•tltut:o, 02 {doia) carqoo~~ de Juiz Clasei0!-t4 de. Junta', 
oobaervada 11 nlprosentaçáo parit.&ria, 01 (um) cargo em comi111Sli.'? . .de 
~rotor de Soc.:eta~:i.a de Junta DAS-101.$ e Ol (u_m) carqo -
eoaia•.i.o de Diretol:" de Serv>ço de Di:<tribuiç!o CAS-101.4; 

XV -·na cid.J.de de.SAnto Antonio de .Jesus, 01 (>.:1114) 
JuntA da Corrcl.l!.açio e Julç.lm.,nto fl'l• 01 (um) eargo de Jui:t_do 
'l'r4b&lho Presidento dQ Junta, 01 (llm) cl\rgo d.e Juiz do Trabalho 
Substituto, 0:2 {dols) cargos de Juiz Cla&!l.iata de Junta,· 
obaervad.s a repre:!ent4ç!o jC'erit&ria, e Ot (um) cal:'qo em corü•s!o 
de Di.retor de Secl:'etaria d0 Junta DAS-lOI.S; 

XVI - na ci.d4de de 't'eiiCeira de Freit4.a, 01 (lllft4) Jun~11 
de Conciliação e .Julgamcmto (1•}, 01 (um) carqo de Juiz do 
"'l'rabalho Pre"llidonte d0 .Junta, 01 (um) car')o de Jlliz d.::> Trabalho 
Substituto, 02 (doie) r-arçor- de .1ui.z Cl.,ssista de Jun':..!.~ 
obl!il~~trvada 11: repre!llentaç.i.o..par(t.àrill, e Cl lUm) cargo--em comi•:s.io 
de Diretor de Secret.c~ria de J>Jnta OAS-101.5; 

XVII n"- çid.sde de Ubdra, 01 (uma) JuntA d:e 
Concilia.ç!o e Julqarnento (1•), 01 (um\ earqo _de J>Ji:r. do Trabalho 
Presidente do Junta, 01 (Um) co~~rqo de Juiz do Trabalho 
Substituto, 02 (doia} carqoa de Jllioz: C1ae~~Jiat.a de Junta, 
oh•ervada a repreeentaç!o p4rit.loria, e Ol (um)' carqo ~~~~ comiasd.o 
de Oiretor dê Secretaria de Junta. 0:\5-101.5; 

xvru - n4 cidade dOJ VitOria da _Conqui:stil, 01 cu~) 
Junta do ConciliaçãO e .Julçuoeoto .(2•). 01 (um) carqo de .Juiz d!O 
'l'rabalho Presi:tent.a doó! Junt.4, Ol, (>.lln) cargo d.e Jui:z d.o Trabal..ho 
Substituto, 02 (doi:;} carg"Oos -de Juiz Clas,ista do Junta~ 
obeervada a ropresentaçiio parltãri11, UI {um) carqo em comi.:~eiio de 
Di~tor da S<'tcretaria de Junta DAS-lOl.S e 01 (ulll) cargo em 
ca.J.•a.i.o de Diretor de Serviço de Diatribuiç.&o DAS-lOl.f; 

b) no E•t;!!ldO de Serqipe1 

I - na cidade d.e .l>.r4ca~u, 01 (urna) Junta de Concill~çào 
• .Julgamento (401), 01 {um} .-arqo de .Jiliz do 't'rab.,lho Pr<'!!;:cldente 
de Junt«, 01 (um) carqo de Juiz do Trabalho Substitu,t.of 02 (doi.a) 
c.arqoll de Juiz Clas:~i:sta r.le J>Jnta, observada. & rtl"prl!sent.llc:;ao 
parit4r.La, e 01. {U!Il) earço em c0111l~s!o de Din~t.or cte Secretar14 
de Junta DAS-101.5; 

Il: - n11 cidade de Nossa Senhora da Glória, 01 {UIDII.) 
Junta de Conc~tiaç!o e Jlllqam"nto [1'), Ol (um) carq~ de Jui-z do 
'l'rabalMl Prestdent.e de J<:nta, Ol (um) <:41:'ÇO de .Juíi do Trabalho 
Sub=tituto, 02 (dois} c"rqos de Juiz Clallaist.ll de Junt;~, 

::•~f'r!~~-r ad;e~:;::~!:J:od:"I~;~";i;~S:lOO/. s',um) cargo em comisdo 

Al:t. éO - S~o criadas, na 61 Reqilio da J'll!'lt.iça do 
Trabalho, as sequintea Junt.atl de Concil!.tçioo e Julq.slll8nto, e 
c.arqos pertinentes, 4St~im dlatribu!do~~s> 

a) no E•t«do de Pernambuco: 

I na cid&de de Recife, 06 {seis) Juntas de 
Conciliação e Julgamento {15• a 20•), ·o6 l:oeis) carqoa de Juiz: do 
Trabalho Pl:'eeident.e de Junt.t, ~6 (sels) c.:~rgos de Juit do 
'l'raba.lho- SllbStitut..o, ·12 (doze) catgos de Juiz .Classi:ot.a de J>Jnta~ 
observifda " reptesonto~~çdo parlt:U""ia, a 06 (seis) carqoa e111. 
eolllili!Slo de Diretor de SccretaJ:"ia.d!ll Junta OAS-lOl.S; 

II - na c_idade do Afoqltdos da. !"or:;o~~-::eira, 01 {uma} Junta 
de Conciliaç!o e Julq11mento ( 1•), 01 (um) co~~rqo de Juiz do 
Trabalho Prenidente de Junt~. 01 •tum) r.argo de J>Jiz d<:l Trabdllho· 
Sub•ti.tuto, 02" (doia) r.~trqol!il de .Juiz· Cla:s3i5tl!. de Jun1;a, 
obui:r:vad« 4 representação -pllri't;\\"'d, e 01 (llm.) car-qo "'m CaJIIHill.iO 
de Oiret.or de Secret11.ria de Junt11 OAS-101.5; 

III - na cid.!!.de de Araripina, 01 (WIIIl) Junta de 
Concilhç.i.o • Julqall'lltnto ( lt} • 01 (ua) carqo -do Juit do Trabalho 
Presidente da .Junto~~~, 01 (um) carqo de Juiz do 'l'raba1ho 

Substlt11to, 02 · (doj.•) ear~'i de· J"uis Cla••i•ta de Junta, 
obaerv..ta a. repreaentaç.!io p•r!t:&ria, e 01 (UM) c•rqo •• co•i••~ 
d• Diretol' de Secretaria d11 Junta DAS-101.5J 

IV - no. cid.lde de Arcoverde, 01 (ulllii) Junt• de 
Conciliaç!o ~ Julga1110nto {1•), 01 (u•) cargo !ie Juiz do Trabalho 

-Preeldcnte d!l Junta, 01 (um) cal:'qo de Juiz do Trabalho 
Subst..it_uto, 02 l<'~ohl} car<;;o:< de J11iz Clallsit~t.ll .de .Junu, 
•JÕ'!-erv~d" _ 11. CE'prnsenta<;_ho pllritbrle; e 01 (ua) carg-o aa eo•i••lo 
.r.-. :::il"õtor doll S10cret~trio~~ do ,fun.ta OAS-101.5; 

v na c.idade de Boozerrol!ll, 01 (uma) Junta de 
Concill.tc;A..o e J>Jlqamento ( 11), 01 (um) co~~rgo de .Jui~: do Trab.dho 
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P:tell'idonto od:o JÜnt;..t;J - 0"1 !U"'} <;4'"90 d• .iuis do T;:<!~,I>A:lM 
!hot..:n:.ituiOQ, (1-: (>!vi•! çar<JOII 4e .níi:t çlaa.-is.t.A M JIUI~&~ 
obeerv.ut4 • rop:re'!l'<'UI>::<lÇio p.n-it.!ri.r:l. • Gl (um) e<~rqo - ewU••lo 
d4 Oi«tor do S~r~~:Jta.ri.a de Junt.a ~-10l.St 

Vl na eldo~od• de CA!:'Pin4, 01 (USI&j Junua à 
COUd.i.U.aç!o q .fUl9Am<lll\t.O (l•), 01 {U111) Ca~')O d• JUill do 't'r11Mlho 
l"rc•ldotnt~ 'il<t Junta,, 01 {UIII) c:ar-go d• J'ui:t do 'l'ral:l#lh.o 
Suhatitut.o, 02 (doi•J earqõs d~e Juiz Clalfsiata da Junta, 
ab~~oerv•d« "' r<l'p:resent.aç.lio p.triUaria, • 01 {ut<l) c•rqo - co•l••lo 
d" Diretor do secrotari• de Junu.. oJr.$~1CJl.51 

VI·! - na '=id4da d• F10l'é'llt.lo; 0:1 (UN) Junta dAt 
Con<::il.iaçlo e Ju.lqament.o (l•}. Gl p.1111t eargo de Jut.11 <to ':'l:'llbalho 
Pro•id•nt<& dG- Junt•, 01 jmll) c.:!lrqo d6 Ju.h do 1'r41balbo 
Sub!Jt.itUl:-(h 112 iiJO:('l;j CAII('ÇO:S dft -Juiz. C!asiiJÍIIit4 4& J\U~t4o 
o!oou:•rvado~: .t r-cpruso!'l:rtt.<'tÇ-'o pa.r~tbria, • Ol {tmt) c:U:'QO o• ~i•o.to 
.:lé Oit'etor <:lo Stt...:re:tArh de ,hmt.- oAS~lOLSr 

V!XI • nlt cid:ada ~ !g4r4llll'l.l, 01 (u~l J<il\t4 dlt 
~liaç!o o J\tJ'Ç4-nto (l"-), 01 {l>m} c:arq.n 4é S1>h: do 'l'x-atwllho 
Prcl&ident.n de .JuntA§ 01 (um} cargo d!J q'ui,t; do Tratwll~ 
SUbstituto, 02 (dois) earqos de Juiz C1à••ht• do J\!At4t 
<>b.:~•rv4d.t • r-epre:n~ntação par~t.\ria, e 01 (u!llj cargo - !X)(IIJ.o•6o 
~ Oiretor <itt Scer•u.ria de .. "1u~ta t'IM .. UH.S; 

tX na cidad• de rpojuca, 01 ('WII&) J>1nta ~, 
ConeHiilçAu o Julq-umnto (l•). 01 (UD} eart;Jo de .JI.ilc de. '!'.c.tta.lho 
P~11ident• de .11lnt.a~ ·01 (um) c&rg-r;> de .Juiz (;to Tl:~~~ob4l~ 
S~t.!.tuto, 02 (dot•l ea.rçr<>S dtt Jl:i:& Cla.a•it•ta de Jun;;.a, 
<lbJh~HJ-,:!4 a r<ipl:"~ll~~t•c;.!o ~,u,it.ári4, Q 01 (\Uil) e.a~ Mil eOlU••Io 
de- 01:.:-ét<:>::- d• SneNt.atía d~~~: .rune4 oAS-lOl.S~ 

X !'\a c-J.d.!de d-e Jaboac.§!!l', Dl (u~tt:) Juoea ~ 
C"".A:eH.!..açMI e- Julqamttnto [ l•), 01 (Ulll) eargo dn Juh: do 't'rl.b•lho 
P.!ó'iftdd01\t:O de J'\lnt.A, Dl tura) eargo d1111 .Juh do ·,-r.-h.'lllho 
Sub.'llt.ltu.to, 02 (dolll) clif!JOS de Jub: clas•bta do Junt•~ 
obsenrllda .a reproj!IOJ\ta.ç!o parit.&.ria, e Ol (ua) cArljfO ll):m 0011iasJío 
do Oirator <H Secretaria de Junta OAS-101-Sr 

XZ na ci~.'lc;!.e de Olinda, 02 (du.a) Janta• de: 
CON:.tlia.;ã~> • J'alç:a-m!)n,'tQ il* e 2•), 02 [doia) ear~ d:• Jd• do 
Tr•hdhO P't'ltllid.,fltO ::IV ,."Qr.r;n;, 02 t.:iOiS) Car1'JOS. d8' JuiJ; d.Q 
~rtlh.l.iho Sulmt..l.tuto, 114 'ljua:..cc} CAt!lJOS de .JUiC: Cl..Ufdll'ttl d• 
Jllr.ta, o!'.l.li<a:Vad.s a ~r•:~ent~ç4o par1t6da, 0'2 (dolllll C4:rí;IO• e• 
e~J.nio ea Dir~J"tor • S<lcrottar:ia de Junt• nAS-101, !'! • 01 tu.} 
cargo em cbmta:sao de Olutor de Serviço ~ Dbtribuiçolo DAS-
10l.i;. 

XU na ctdlldft d• Ribeirlic, 1)1 {l.l!IWl) -JU:nta. d• 
Conci1i.eçllo • -Jlll.qa-nt.<l (1*), 01 (ma) carqó dé J<i11: do ~ral><lll.ho 
P~ll#'i~nte 40 .Jt.nta, Ql, (UIIJI) carqo do J'ui:t do 'TrAb4U~:o 
Sttbtttit..uto, 02 \doi:=! oa~* de Jui11 Cla.••i•ta. ~ Jtl.l\t•• 
obe•rvada a :ntpr~n•ntaçio pa.rH4ria, e Oi fUil'oj c•rgo h C<»dN.l,O 
M -Dir.ntor dQ S<ti:reta:ria da Junta DAS-lOL51 

:nu ~ n• <:'i-dane -de s:Jo t.ouNnqo <iA Mata.' 01 1-1 
kn:a da C:oru::UiaçX-o e .Ju1;a:nen.t-o (1•}, 01 (u•) Cb~ t:t. Juix: do 
Tl::"abalh<l Pr•lu,d&n'te de .hmta, 01 ,:mnj c.argó de J.tis do 'rr4balho 
S\lbat,l,tuto~ 02 {dOiAiJ <::.11::"-1]011 de Juizc <:lassist:..!l de ..tlln._tA• 
observliM a ~:uprcttlllntaç.\o p<:riU.rJ.a, a -Ql {uMJ carqo:l •• c;o-.i••lo 
de- OlrotOt' d• Se~r<tt.uia d& Junta oAS-101.51 

, XXV - na cida-de d~ sere.\nia, 01 (uma) Junta d• 
C:õnci.lhçllo •C .;ulg-.sMent(l {t•), 01 (Um) cargó de Juh do 'rrab4lho 
P:t:&:Sidctl\tfJ .da . Junta, 01 rum) carqo de ;.1\\h:: ~o 'rraba_lho 
SübiJt..lt::~to~ Q~ (do h) earqo•" .~ d<'t Juix chu~t•ht• d• .Junta, 
ob•arv~da .._ repl:'«•ent.-çlo P>lllrU • .Ior'ia, & 01 f~) carqo •• collli••lo 
de~ l.lll:'étor do S.Cr&t"-ria dO" J:llfitA CAS-~Ol.S; 

X,Y no Cidad., <;le surub.tm, ó1 (u:ma) Junta <kl 
COn..-:iUaçdo e J'ulq.:.IIW'nt.e (1•). 'Ç:l 1'-'l'l) cargo de .Jui:; do 'fra.balho 
P:e<sid4HtU do- J!.l:>t&, 91 {t.-w) c~~o dê' Jui<ll do 1'&Abalho 
Subst.ituto 1 Ol 1doitt) carqos •i.;t Jub: Cla.llllllillt:A da J'<.:A!:.Il, 
óbf>l!l.t"V.td.t 4 rcpre•eru:.ação Plld-Uria. • 01 (um} cargo- fll IXIllfi•dJ> 
dff Cintt<7r dl't S<':Ct>«tAria d<t Junt• O:AS-101.5; 

XVI • M eidadoe d<t T.!.lllb411ba~ 01 (U1MI} J'\ll'tt« ft 
C;mcili4Ç.\o., Julqal'K1nto tl•l, 01 tumi carqo M Juiz do Treb.t1ho 
ttre.i41mt4 do .,htl'l't4. 01 (um} carqo de Ju!J: do Trabalho 
.s:uhtltitUt.e~ Ol , (dOÜ!) -::'AT'l]Ott de , Juiz: C1astti•t.a de Junta~ 
oh!•rvada 4 repr.'(t$•1mt«<;io parit.Arla, e 01 (UIIl) carqo •• c:omia•lo 
Wt Oi::"&t.or de Soe«~-tarJ.« de Junta DAS-~01.5: 

Pt no t:,na<:!o -rlill- A.l-l)qO,~;$: 

mt cidade de Macálo, 03 ltr:êal Junta• de 
Cono:-il.i4çio o Julç41!10Mio (U 4. U}, 03 {t.l:'~•) -C.::>J::qo~J de ~.ta elO 
'l'rabalho ?:re:st.U.r~te 11~ Junt,., l)l {trh) earqo• d• J'uJ,lt do 
'l'.t'".llb"'!.ho, Mllltitl:l'tO~ 01$ (tt-oi•J e.:t.rgos ..,.-a Ju.i:z Clo;aa:ill;t6 do . .Junt.a, 
obseJ:Vadit a l''II)MIOntaç-.&<:~ par.!.M.ria, • Ol (tr4•l' C,u;-9(/• .. 
e'OIIii.S#ÃO C., OinttO:C d• SOC:rlllt.At:'!a dlt Juntà DA$-lOl.!IJ 

lt " ·I'S. él:d•d• do"' .\i.:u"i.-., 01 (U:IMI} Junta ~
t.oMUlaçlO • J'U:lq&Mnt.o (U)o 01 (U.III) carqo do .tulit do 'f't"Db"'-t~o 
•r•d~rtt• d4t Junt•1 01 ('l"'> ea'!:'q" da Júl:c: do 't'raba o 
flvbtltit.uttt C.:t (dOhl e .. rq;u de l11lz. Cl.!luiat.4 do Junta. 
-.e~d• Á r•pc•••at::-.ç1o parctl'orla. • 01 ('-'m} e.u:qo em com~••lo 
.. Ctl~t:Olt ú IIO.er•t.•rt. d• .rur.ta OA.l>~lUt.S; 

ltl - n• c.td•<:~• c:. P~almat.r« <toa fndioa. Ol tu11:1al .lunta 
.. CoMUtã'qh a ,Julqalllll'nt.o l1r.,, Ol (U!t) C-lilt"'i~ d• .JYU l: 
~lho tr••J.dut.• ta J'õlht.A, 01 1 <J~al c« roo d• J'ul.zc do 't'ratt... 
....,.tltutor 0:1: t<tohl C:llt"ÇOII- <J~t Juh: Cl«•ai•u. do: J'\Jnta. 

ü-~·.t. • ...,-p«>•••>t.á>;!<:> p<~.!!t>\\t.I:'J.A, ? <H !l>"'l .-<~.rqo nm <::<>,.i•-<~4<> 
• -Oh:•to.r d• S+:~t~u·t.a, <l• JuM-111. OAS~Hll.$;: 

IV "" n• eldad• do 'Porto Calva, 01 {um.aj Junta. d• 
~Uhçlo • J:ult;JA.!NI"'I:O (l'"l• \H {UJ:If ct~~:qo d~& J•.liz do 1'r~;~;bdho 
rh•idAl!te d• Junt.lll, 01 (um) ca.r{lo cto J•Jiz. do 1'r~;~;bl!l.ho 
hNt.U.ut.o. 02 {dOil) cuq<Ja Ut.~ Juit Cl.;,ut"t.a da Junt.4, 
~rvada • rep.:ou<iont.açAo pat.\.t.O..r:~,.s, 0 01 tum~ carqo 0111 O:ollli:!ls.ll.o 
... DLlt'•tor de S.acr•tAzla d• .runt.4 Cll.'.:i-lOl.S; 

V ,._ na el,d&dA dA Sa.o.t.tr.na dO J:pa.I'IQm;:a, ill iulll<l} Jutl<t.a de 
ll;oac;lllaç&o e J'uioa-t:ltO í L•í, 0-l (<111'\l- Clll:'IJO d0 Jt~iz do 'l"rab-alht:~ 
'n•.1<hnt• d.- J:unu, Ol rum) >=HqQ <la J<J-i:z. ~ do ':".r.:~bal.ho
~t.lt.ut.o. O.:! (do.t.q o:;acqo.s <Jc Juh Ç"l~:ti$11!•n..s dEI Junta., 

:-:rc:::s: ·d:·::::::::z:nd:aJ::;:::.:i.s~""tQ01t,S~UIIt} <:11r90 Bla cord~.tt:lo 

VI • n• ci.dlldtl d& Slo t.uu do i,lu.!.turu:t•, 01 lUme) ·Jtttt.a. 
4ft CorseUiaçlo • Julqu.t~nto {l•l, ,n {>.m) <:4r<JO 4-e Jui:t do 
-~lho Pr..i&»nt• .d4 Junta, Ql (!.IIII) e,e,rqo d$ .Tul'l; do Trabalho 
a.bat.it.uto, 02 {dol.•l ca.rqo111 do J\üz Cl0.8$iata d• .JU:Qt&, 
~4U a r•pr•-ntaç6o p.u·Uát:h., o 01 (um; carço, - eomiseAQ 
• Dlntor cM S.Cretuí.a M Junt..t OAS•1QLS. 

kt. 7• - SA<> crtsda•, na 11l Aeqi!o da Ju11t!ça do 
'1'1:.-b&lho* a• ••91.lint1a. Jur:talt do ConeU.!.aç.!to e Julqafl\énto, fl 
N&'p pertJ.nel\to•, H•liiJI d~•<:.rümi1:!<Uit 

I ~ n.a eidad• do roru!oua, Q4 (qvatrol Jul'IU'I doa 
eaw:lll•ç&o e J:\l.lq4~ttont.o O• ,. Lil"l• !H {quacro} c~rgor; <ie .>uit: 
M Tr&bell\o Pre•ido~tnte ..:%o11 J1>!'\'tA, 04 fqu'ltrol C.II.X'9"3 dEI J'uJ.& cio
'l'rabalha. SuWtit.uto, QB (Oit.o) etu:'ll<.nl do Ju.u Çlas•is:!;.a de J.:.rn;.,., 
._t;Yolld& a .l.'epr••ol'ltaç.io !J•h'it.itHl, G C4 {ql.\~~:t.ro) carço• 
...,ulo de Oir•tor de sue-rl'ltar.t.a d<t Junt4 DM?lOl, S; 

II na c;idado d.e s.:~tut:J.ed, Ql (uma) Junta de 
eo.cl).hc;Ao e Julg:.t-nto tt•), IH tU111-) ~argo de Jula. do TU.bttlhó 
~•ltt."t• d• Junta, 01 (Ut:~) Clir90 de J\1-i:t- .:to Trabalho 
I~Ut.Ul:O, 0-2- (doia) Ci!tt:'i!OI$ cl:llt Juiz c:.a.utl.<t4 da Junta, 
.-.&-v•d• & repr•••nt;&çJ.o pfltle4ria, o tH ln•) carvo - ee,.,ias4o 
• D~~ d• S.e:r•tarifl do J'unta. .OAS-l01,S; 

III 1'1* cida<W d.• Cratoll•• Ol {1.1ma)' -Ju:nt.a da 
COAciliaçl.o e Jul91U110nto i-1.•). '01. jUAt) carg-o de Juh do Trabàlbo 
--~c• tM: June.•_, 01 (YJI!t c<~~.rgo d.ll J>.J.,h; • do T:r-a.balho 
.._t;ltuto* 01 [;!eh 1 c.acq.>• G• Jui11 Ch:$JJhta dO Ju~ta, -....,.tk & napreaon.taç.iQ j?en t..t:ti4, o Ol {UW.) C4l'90 eG~ c~n~i•s4ó 
tle DJ.~.tor 44 ~ret4l:b de Jll:llt.& MS-Hn.S;~ 

IV - rut cidada <1c- Juae:olro do too.rut,, ~1 {W!IIl) Junt4 de 
~111-.ç4o • Julça-neo (Vi~ Qi (l.lmj carqo. d• Suh do Tnb~lho 
~!Une- de Junt•~ 01 i u.$) e•rlJ<I' db .J\Il.:ll :to ·Trabalho 
.,.._Ut.uto, (12: (doia) e.atqo• .ro Ju.i11 Clanl!I;;.,•- d-& .n.nt.4, 
oM.n-•d• • r•pr.-nea;;.lo ~:r.!.t.árl.illl, "' ~l {UtA}-·-çar9o mn ~cmu.•são 
M Ctlutcr de s..:utarJ..a .S• JuntA OAS-1ill-S; 

'I ... "• eidt<M d• Li.~tr:Q ao Norea. lll {Un'.4l .Junta de 
co-Uiaçlo • Julg-nto ! l*), 0) (vm} <:4tqo, <Je J<;~h; Uo Trabsllio 
:PQ•i&.n:t;• de J:>.utta. <11 (Umj e,o~rço tiq Juh; do Trab<!!lho 
hbtlt1t.ut.o, 02 (dol•l e!lrqou dtt Jvh Claasfst.!S de J<mta, 
OIMIAtCY .. da a repre.ca<'it'.AÇAO par.<.t.tri<t, 0 01 (Umj ca~:~~:t <ltm eot11ÜI1!4o 
• 01s:•t.ot' .S. S~rotarí.s da ,JUrttiJ OAS-l(Jt,S, 

AZ't.. I• - 51o C'rio.dal, 04 8' rt.e.:p.Aa da Juaeiç« do 
h.WU•a• a• ·~u.Lnt•• Junta• do ConcUiaçllo a Julg.aJOOnt.o, e 
Hlf'IO• pertinente•~ tt.llill di.t'tr~buida•l 

•). no l!:n&do do l'.:u::.tr 

l ~ n• eidtl.dtlt dt~t Eülá~a, 06 { tllHII 1 Juit<:.a.s óe Coneili<~.Çâo 
• .;Julv~ [t1 • H'), OS ltHti&) ~:arqos <.l!Jo J1.0.i.: 4o '!'r-a~lho 

.l'n•lO.nu, ~- Junea~ o.s flll(l-U) eaorg?.>ll ·le ..iuiz. do 'I'Tabli11lo 
Sob•t..ttuto, 11 [<i::o:te) C'aTI[j:04 a• .JuJ.t.. Cluaist.a. de Junta, 
-..rw.u a roprelfo&At4-Ç&o P"-&l.t.!ri<l, e OS tstd<l) carqo: em 
Cltó!Na•lo de Dlntl>r <1• S~ter•taria .:• Junta CAS~Hn.s; 

fi - u çld4de de Ab41!1t.•tub.,~ 01 !~) Jvnt4 de 
~~1-i~lo • Julç._to (2•.}~ IH. í"m) <.:«r:;o d• J1.0h do TUbalho 
.._.1-dltnte do: Junta, Ol {W!l) •.:r\)o dt~o Jub: do, 't'r&Wlho 
tclh.t.itvto~ Ol (do!•} Ctlt'ÇOIJ dé Jui: C1a:•i•t.~ d9 J>.tn'ta, 
.,...nada a repr••ent.aç-3<:> p&n.tatJ."• :a {vm) ca~<Jo "''~ cmn4$~A-o W:> 
01ntor de Saer•táz:1a a., Junta OJI$~101.$ v 01 l4fl'l Clirqo 
~ub 4e Direto~ de> Oi•tribuiç4o DA:.;~Hil.4; 

Ut - na c~dad• d• AnaniM-eu.s, 01 {Um«l Junt.a: de 
COfii!Ul•t:let • .tul'õl«~to [l~J~ 01 (Uml cor;o <:1., Ju.t~ >d:::~ .,. .. ,.çalh<> 
f .... idal\t.• de Junta~ O.L {u111'1 r.a~;qo d• J'uh do Tr.e:~l:Xlll\o 
.... "t.itll~• 0;11 (doil} e.arç,cut d11 Jui:l: Clau;bt.a da Junta, 
~•d• • r•p-r•••nt..çlo paritArt•~ • Ql (Uni} c~rqo •• <::"<:>ltiJ.a•i-o * D.tr•tor • Soer•t•r:La. de J1>-nta OAS~l!H.SJ 

lY · .. na el~ad• 4• lla-rcar•n"' · 01 (I:IH) J\l.nt.a. de 
c.o-UkqiG • Julg.-nto (11), 01 (Wk) .caroao d• Jui:& do 'l'rabalho 

Pre•td~ne• dq Junta, 01 !ma) e•r<J? do JYiz <to fi lullh 
SubiS'titl.il::o, 02 (doi&) C.!lr<JO$ do Jait; Cl.s••h·tM da ~unta~ 
Obll!lt:VIldA 4 'I''!Jf'r>U<>llt:açi.o p<!lritAri.ll, 11; 01 (UIII:) C4J:QO e• c-.o•i .. ;.iQ 
d<t Olret.o-r do S$C:r<lt4ri~ <W- J~tntll! 0.\S-HH.,S; 

V - n<ll. c:id..,d.,_ <1..- C.:lnc.-J.ç.t.:o do Ato.quot4, 01 (uma} Junta 
d• CQ'ncili~r;àa e- .l>.tlq41'1anto (l•), 01 !<.:IIII .;;4rqo do J:o,d~ do 
'f'raba1llo Ptolll<;i:cnt.e do ,,h,tlta, i'H (um} earqo M Ju~11 do 'I'rllball\Q 
Sul:•tüueo~ 02 {doh} c4r<to: do Ju.!.: Cl.a1n!.•t.c de .runt.•~ . 



3460 Sexta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSOl'IACIONAL (Seção II) Maio de 1992 

Yl na cidado de n.a.tt.ubf.. 01 (uma) Jurtu. ct. 
ConetlilliÇÂO • Julg,,JntmtQ o•). 01 (um) <:IU''fl) de Juiz (!.0 Trobilllho 
l'rea!dent• oJ.e .J<Jnt_a, {11 (um! c:.arqo d• Juiz do 'l'J:'ob111lho 
SubiU it.uto, 02 t<!ou) Cilit'901'1 4,it .Jub: Clo!Uid.Gt4 de Junta~ 
ob':!el;'VI:Ida 4 repratsófntaç6:o f11U'ltAt'i<'l, " lH 'um) eac90- c:~i•s&o 
de Ol!!'ator da Se-cr.tc.ri.s d• Jvnt.a Oi\5-llH.S; 

VII n4 ci4.!t4e der Mar.tbt, 01 {uma) .1unta d• 
Con<:!tl~tç!.o e Julq4-nt.o tl•}. 01 {um; .:arqQ d" Juiz <io Trabalru:t 
l"ní!Sidente da Jvnt4, Ql {um) e<'.lrQo d>: Juiz dó Trilll:mlhQ 
Sublltit.uto, 02 {dol•l Carqo• de Jui:=: Cl.a:;~~iSt& d• Junta~ 
oMervada " lepl:"e!I<?UtAç4o {:)4t't.t.6.ria, 01 tum} ç.aeço e11. ;::omi••io de 
tHrnt.-.:r de Sceret.IUtia. dú .lunt.oJ !>U-1Ct.5 e l/1 {CR] carqo -
ccm.l.uAo d.n Diret.or d<t Surviço >d& Oi~rtrl-buiç&o DAS~J.Ob4: 

Vt:p ~ "'" .q~l:lllidQ ~ P•raqorJI.iniiUb 01 {l.lll'-4) Su.nta do 
Con9111açao 11t ,J';,~gament.v {l•), 01 (um) ç~r':JQ ~e .Jul:r; do 'l'="l'lb.,lh<l 
?.t'<;!!l.l..:l:~J~nt.e dv Junt.a., 01 (Urnj eo~:~.tq<;:~ de Jt,~,iz .do Tr~t.ball:\Q 
Sul:>$titut.o~ _ 02 (dol:!') c.trqo1l dt!!l J•.d.'l Cl4slli:~ta -de -Jutr.ta,. 

d:s;r;:~~~: ad~eS::::~!:'l!od:.,J~:;:;J.Ói.s~l'JQll. s~~r~~) carqo em c:om.luio 

IX - na c:idll-d:e de"'PAr"uapebtus:, 01 (unut) Junto: o:t• 
COnc-Uioça-o Cl' J'ulga~MI'ItQ rl•). 01 (um) Cdr;qo de J\ll1: do 'l't"t!.~Uilh<l 
Pr11"Di<!q:i;t,'>t de Jun.t.~~;, lll \UIIl-) carqo rlf'l" .:lu!..: <!o 't'r&.baHto 
:Suhiiti,t.u~, 02 (dOiS) ca.rq<:>a .Jo Julz ClalSS!.:Jta do Junt,;;, 
ob::l•rvad;c. "' r~pr<':ls&r.t.ao;.io parit.á.r.ia, o 01 (um) 1:'4~ e= co•.l••io 
de Dil:••to;: <!a s~reurt.a de .Junt• t>AS~J.íll.5; 

X - na eidade d• S:.trudt Hta~l 4o Par.\, tfl (uma), Junt& 
d<r Com:i1i4çao e Julqarnent.tt (l'·l~ Ol ímot) çe.rqo d• J\lh do 
'fr<t~lho Pr0.:t1.áant."' ót~ Jl.l.r.t.a, 01 ! Ul'l) earqo de Juh: do Trabalho 
Sllbtn:ituto, 0'2 (doi::J C4l'qe.!S de JUil' Cl.ns:i&t~ Ó.Q Junu.~ 
ru»•u·vada a ::epros~nt.aç.\o paritária, o~~: Ol (umi carqo em col!ÚBS!O 
do Olro~~:tor 4e Sec~t:aria dtt Jurtt.a !IAS-101.5; 

b) no :S:#'I:ado do Amnp,h 

I - ru~ eidadc d• Ml:lcap•, Ol {uma) Junt.s d& Cone.ili-a:<;lo 
• J"ul9.axten::o (2•)~ 01 ll.l.N.) catqQ do J~Jh do T::-abalho Presid.nt• 
de .;unta., 01 (um) c~r'<;jO -dG Juh: do 't.t4balha Subatit.Utõ, -o2- {dóis) 
ea:rÇIO~ de Jui;:. OlátiiiiiÜit.b do Junta, Qbs~r.rada a repr&;Se:nt.a.çi\o 
pa.1a:t.ària, Gl {umj carqo 0111 <::mlli&slio de Oirotor do Sect--e:t.Ar.!.a da 
Junta DAS-101.5 " 01 (um) car90 em eomi.slii.o de olretor d~J 
t!htribulç.\o OAS-101.4!, 

II n• eidade do Calço•ne, 01 {uma_) Junta de 
Coneilbç.io e JU114l'I(H\t.O ( 1•}, 01 (Uill) çaz:go dllit JuiZ do 'l'r.abalho 
Preeid.e-r.te d11 Ju.n'ta, ~H (ulll) cn:u;g:o de J'uü: do Tr.abalho 
Sub•1:ituto, 02 l •.lo-i ti) e.:;.rqos do Juiz Cl.ll.aosUt.a de Junta~ 
ob!larva;!a .t u-p:::~d('ntD-5.\o-'parltárla, • IH (um} ca.rqo .am c:am.lilslio 
Glll [},iz•tor de Secr'l:!'tllrHl Je Junta OII.S•Ull.S; 

:II - na ê:id4dG< dO' LAranjAl do Ja:::'l, 01 {UII\4} Junt. do 
Cem:iliaçio 11t .lulq:amonto (l'l, 01 (UI*) earvo de Juiz do 'l'rab.alM 
Pr~.tsidentG do> -Jul'lt..t. i'H P>m) e•r9o da Jui:r: do Tr11;balho 
Sub4U.it:nto, 02 {dOill) Càrl]Oll dlll .l1<iz • Clas:iata de J'unta, 
obse.cvada 4 re-p.ee>JI'Htt.tç.ió pdt'lt&rla, e íH (um} cargo e:& coais•~ 
de Ol.eetor du l:>e<:retaria ;;;., Junta C'AS#Hn.s. 

Jllrt. 90 ~ S3o ~r.:.ad~u11, not 9• Rft<Ji.lo da Juat.i.ça do 
Trabalho~ a:s :sequint:'.étl )<mtao d• Con<:ili,.ç!o • Jul9amcntt.e 1 • 
.:argos pc:t::''tinunteA, llllt~-1.!11 distrib>Jid441 -

na C" • a &elo de <:uri -roii>d, 06- ( &4is) Jurn.•• <bt 
COncilh:ç!o e .lulq.trr.f!n.to {tl• a H:l*), 06- (~n:ÜIIiJ ClU90II' d<t .Ju.h do 
Tr•b.slho Pl:'&$ident<t do .,hltlt.«,, 06 {lUii•; .:a:r-qo& d~ Jui~ do 
TrabdM sublltit.uto, 12 {-do:te} cAr<;ro• <t• .J!.lls Clas:lliis-:.a Ga Jun:t.a, 
ob$Ctvada 4 represontaça.o p~tritáda, " O& (sel~J) cargo• .. 
eomi.t,..!lo d~ Oire-tar de S.:terltltDr1a de Junt• t>I\.S-101.5; 

II na .::idddé .d& Mapotv,t~"' at {um~:l Junta d• 
Cono:iliaç.\o e Julga:nento (l•), 01 (umj ec.::qo do .,luill. do Trab<1.lhv 
Pr<.Pl•ld.e-nt.e de .;untA, 01 (um) carqo dq JuJ,:;:- do Trabalho 
Subat.itut;o1 C2 (doi&) cArgo• de Jui.; CiA~~otlista di~~ Jun"te., 
obul)rVlld4 11. Jtepre,.entl!IÇ.ÕO p.)rit4r.l.a, a 01 (>.1111} e«~ em COl!u.••àà 
4e l>ireeor df> Siieretari.s de Junta OAS-101.5; 

lll - na cidade- da Jllrauc4rh,, Ot l-} Junta d• 
COn<:ilta;:Ao e J~lQ41l18ni:Q (1'). !H !Uit;J e~r<JQ -4• J..d.J: do '!'rab&ll\0 
rreu®n::e <ie .Junta, Ol (~11') e~ do , J.vi~ do 'l'rab4.lho 
Suhst.it.u::.o, 01 -fdoill! <:llrgos M Ju:il: Cl&llsiiitl:i - o;,. ·.;untá:, 
obsurv,v::\4 4 rt>prn.:tmt.11Ç.S'J p.lit>t.tu·J.a. • Ol {UI'I) C41:'ÇO '(1.111 eomi,uAo 
de l)iret.o.r de S<t::ret..sr~a. <.!<} J~.onLa QAS~HILS< 

IV - n.t ci.Jaàe de AIISh CMt.oihiUbr.i4nd, 01 {Wlllll) Jg!'t4 
40 Ccm:::ll.t4ç!o e- Jutgament.o 1 t•j, 01 {Ur.) c.tr<;o de S1.1l't de 
't'~a.::lhQ Praddet~te de Jurtt.ft, 01 {\U!I) c~:~rqo <!e .7uiz do 'l'.r.at!lr.lM 
SUbll!t..t.t.ut-o, 02 ('.!eh) e;U'9'0'3 <:!O J-..i;r; Cl.tHI:õl&t.4 ~~~~ Jl.l.nt;a, 
9~•rvad4. 4 :l:'eprell-sntaç.!io ça.rit.ár~& • ., OJ. {UIII.) <:anJO- .C:Q:nl.s•l" 
<~• l)irat.or do Secreta...:- la de JtMea t>-AS-HU .S; 

\f - na ci.d.ad"' doe !Mnd:oirant••• Ol turn<~~! -J'unt..a d• 
COncil,l.açlio • Julga~Mnto 11'1, 01 (Um) CIU'90 d111 Juiz do TrabalhO 

,ft.td.•Rt• d• ·J\int'.li,. ,:}r (Uin) CIU''jiQ 'd:• • Juh dQ> :T.!i'll!ibGI.ho 
Sub•tlt\lt:O~ OZ (dohj · o:•rq<::>lll d• Jul:t ('la::raiet• d• Junt•, 
ob••tv•ct.. 4 .tfl'p~oenntJ:~ç.ao r~:~rlt4rl$, ""' '01 jum) c<~~r<;o ea contiasao
lf• b1At<:rr doi! :;.,.,er<"~taria rle J'unt• oA.S~lOl.~; 

vr ~ na r.t~adtt d• CA:IItra, O\ t•tll'«) Junra. 4• CQn<:llia.çâCt 
..J1111(J4lii'Onto fl•l, 01 (Um) .:,;rqo d«t J<d.:t ofo 1'ub4lil-O Pr·tn:id•nt.ft 

d• Jnl'>t•, (ll ('lm) c•orgo- <11'1 Jui.1: d;o Tr<lt>.otlho So.tb:H~tuto, OZ {.ioh~ 
e.-r~;~o• d• J"l'" cta,..t,.ta. <~• Jutlt:&, Oh!!nt'V11da a ~eprel!lent.açAo 
~:-.Lt&rta, <~~ ill !u'~~<J ea~qo "'"' .-.:oll!.!.ssd.o do Ol.rliltor ~ So;,crot.aru. 
dM Junta OASKHI1,5: 

VU na' c:tdade do Col~, 01 !tuM.) Junta ~ 
Cone11hç.!IQ • Julç~mctnt<i (l*t. 01 (utt~} ea:rqu da .tuh do 't'l:'a.b&Um 
Pu•14•nt• dOit .Junta, 01. {um) Ctltq.::> 4• Jo.:~: do Tra.b&lho 
~b•t::U.~tta~ IJ'::t [doliq cart;:o• de J\lh ctasaiat~ d• Jtmt..sc, 
obAI•rvada • t':epr.,sentaç.lo pou•tt.4rlll, to Ot (tU!) c:&rqo - com1•alo 
@ Qil••toJ:' de Sver:et&rta de .:Unta o~~l01.!h 

VtU - na eldado de roa do lquaçu, lH {wu) .1\ml'a d• 
Cón«:!llt.tçJ.o,. ,J'ulqii:MM:o p•j, Ol t•:mj <":4t:-qc de Juh do Trabalho 
t>naid1mt.• de Junt«, 01 tum) C<'>r'I,IO d$ Juit do 1'r'lit>&1t'lo 
Su~t.ltnto, o:: (éoi1!) c.t:::'QO:S 4e .rul.:t Ch~S:!hlt.A d• .Junta, 
ob-s•rv411d# 4 r;ep~s-entaçl-0 paritáriA, 0! (1.11'111 Cli!;',JO,- .COIIIiG:II'iO d. 
Ol.nt.<>:r de Soc~;ot4rl• de Jur>to!i OJO.S-lOl.$ Q l)l r .. a) cargo ~~~~ 
COfd,sslo de Oiro~ti:.OX' dlll Oiatdbui.ÇAO VM-l0L4; 

IX ~ no. cidade ào 1."!\\Al'.!I{:IUIIII'll, Ql (UIMI) Jun:t• d.i. 
~OI)CUhlr;ao JulgD-monto ·c:tjo}, '01 (UII'ÍJ cargo d• Juljll do Tro:balha 
Pn•idente d• Jvnt-4, Ot (um; c.arqo dóll , Ju.Lz do Tnbalha 
Substituto, 02 (doh) carqoa di) Jult: C11l111•lllt:..lli do Jun.l:.a, 
ob111•rvada a ""'presentaç!o- p.t.rltA~la~ 01 (um) carql) <;rlll çcm.!,a111~0 cL• 
Oirotor <le secretaria de Junt.s. OAS~t01.5~ • 01 {«r.) <::.llrqo •• 
co.J.••Ao d• O.Lrc-tor d'l!l Se-rvlço de Oht:.:r!buiç3<> Ol\S-101.4; ., ·· 

:t- na cidade do Irati, Ol (u!lla) ..1!.1nt:a dG Con<:'ithç!o • 
.Julv«-nt:o (l•J~ 01 (um.) car')o "" Jlliz do Tr.-~lho PJ:'~oid-ent:.e <1o 
.J'I.tnt4. 01 {w.) carr,;o de .J'<iit .w- 7r.ab&1!\Q S>õblll'i.t'Jt;o, lll (4o.L:s} 
<:4~91» <.to Juiz C141U-1a.ta de JuntA, observada a repre:sentaç.d.o 
p&tiU:rilll, e Ol (um} c.argo ell\ ÇQ;~~~i,IJ.aia de Dl:ral'or -:W SOC:reY:ria 
M ."Tunt«. DAS-101 • .$; · 

' XI ~ na. cidado d• J.tçu.tda!va, 01 (u!M) Junta d~ 
CQJ'!Ctli«<;Ao o Jul<J~m!ilnto tl•), 01 {'lt.lli ;:erqo d<t Juh do Trab4lho 
Pl'••idel)Ço d.e- Juntll, \11 tum) carq<> de J'uh do Trabalho 
S:ab•tlt),l.tO, 02 (dois) c~rqoB de Juiz Clawai;ata .S. JUnta. 
ob«•rvada a. represent~ç.!o paritltrJ.•• to 01 (um) carqc - eo.i:ll:•io 
ú t>lr•t.ol' de se.::rotGria 4G .Junta OAS~ lOi, $.; · 

XII - na cidade éle t .. uan.j.,.ir.aa do $>.11, {lt {u.ma) Junttt 
ú Con<:Lll.tÇ.\):1 e Julgafl'.anto {l.l), 01 (UII'Ii e~rqo d.9 Juh dO 
'rr4b.1!lho VJ:"(I!SJ.Q!)nte de Jnnta, 01 (u•) car9o -d• .J'ui& do Tl:'abalho 
SUb*tituto# 01 (dob} earqoa ÔQ Juh; Cl,~~;11111hta de Junta, 
obS4:t"Yatl-a • representa<rlo paritária, .a 01 (nm.), <:arqo eta <:Olllia•lo 
d• lH.r4tQr' dG StJCretaria dG Jl.lnt.A OAS~l01,5' 

:IC.:tll - na; cid.adY d6 L<'H'Id:r:im\, Ol (trêll-) Ju.nu.~~o do 
Con<:'LUaç.\o e Jul.g.amento p.1 a 5•), <ll itr~•) ca.r-qos do Jotiz do 
T:r&b8Ulo Pres~dante d& Junta, Ol (tt'ÕIJ) C4t'9Q1S d• Jui: do 
'l:':r•ba1ha. Subatit.ut.a, (16 {e.ei!l) carço• dl!l J<lir; Claasi:llt& d• J•1nt;J~ 
ob«•rvada a ~p::-esantaçàó i>dlrlt.&:t.i.A, i!l 03 (t:r:bs) e•~ e:w. 
Caladu d• OiMt<:lr de Silcrlft.aria do Junt« OAS~U)l,Sr 

XIV • 11111 c:id&:.te de H4~bd CAn4i4t> l<ondon, 01 (WU\ 
JMt.« <bt COnciliaç.\o e Jul.;:.-nto {l•;. 01 {wn) C4r<;o tiD Juh 4o 
'l'rétl:lho Prollli~M.• de .Junta, 01 (um) 'clllrqo ~ J'ul.• dn Trabalho 
Subatt.tuto, 02 fdoiaj c:arçe~ :!e -Ju!r C.l;4!11,illltlll do 3unta.
®••-•d• 411 repr<~:sc:tnt.aç.io p~~.r.í.tll:ri•, a Ol ~\ll'l) caeqo •• co!"'is11iio 
do Oi.rstut 4<lt SO<::~•u:ria da Junt.& .OAS-ll.lt.SJ 

XV M. eld.ad-a d't 11•r.í.nq4·102 "'{d>.~«•l J14;tt:.aa de 
eortc:Ui•çAo • Julg4men.u:. (l• a 4•)~ 02 (dobt c•r<;JOI <kl Juil: do 
1'.rsl>alho PN•identw de Junt<>, 02 (doL•) earqa11- de Juiz do 
'l:'rat>alho Subst.ltut.o, 04 (quatr:c.; c~orqos do J\li:t Cl«uiata de 
.1\lnt•~ observadll 111 l'(!-p:::e:sent .. .;Ao- pllclt.&rlA, G- 1:12 (<lota] carqell .,. 
<:OIIis•lllo d• Dir•tor Wll sec:r"'tari• <1• Junta OAS~lOl.S1 

XVt - na cidade d<& Ponta G.tOIIII0; 0 01 (U!I'I&) Junta "'
Coi\Cill•çAo • Julglll!ll@nt.o {'1•), Ot (um} CA:tqo do Ju.i.:& do 'I'rab111.lho 
Pruid&nt.a d• Ju"-l'a. '01 {um) Cll:rg-o dll Juh do Trabalho 
S:u.bu.it.uto, '02 {doia) cargo• do Jui'Z Cla.ssiat• da Junta, 
ob&•l:"\llad• ;t, repre1JI.mtl!.çóo p.s.ritát'ia, ól {nm.) carg:o em GOilllia:.io de 
Dir.to:r d• Se-cretaria de Junu1 OAS-tOLS e Gl (u•t ear90 -
~iu&o d• Olnt.ol:' de- DiatX'ibl.liç.ia OAS~lOl.4; 

J;VU ~ na cidad• d• RoU.ndb, 01 tu-.} Junl'a 4e 
COn<:illaçlQ • .JçlgiiJMtf<tQ il•J, !lt (n.IIIJ c•eça do Jui:r; dG 'f':rab.lllw 
Pr...i.S.nt.• d• J•HI,ta, 01 jmn) <;arqo ~ J>.~::l:r; do 1'r&ballto 
S>.lb;ttit.ut.o, 02 {dota) cal:'go:$ <lé Juii.:t C!bíl:llillt.• de Jwlta, 
.®t~•rvada: a A>preeanJ::.,ç.\o paritàda, u 01 (UIW) CbUJO ma C011ia1-lo 
M Oht.tt.oc de: S«creJ::«:ria Qo Junta ot.S-101. 5; 

• XVU:t - na cidade de s&o Jooé dow PinMi•• 01 (Wd) 
.Junt4 d• Coneill.sçAo • J'ulq:o.uento {1')• ól {mn) eargo dei .)'ui& do 
'l'r.a.!n.lho 'P.n:JJldanto de Junta, 01 tum) 0:4't'<]O de J1.1h: do 'r'r4balho 
Substlt.nto. 02 (doi:s) c: .. ugu4 da -J'ui:& C1u4Ls.t• · do .Wo'l:ll';
ob-rveda • ,:re~;trt~&&ntoçli<r pu'Tt:lirfi";'"'"ê"Ol (UIII.) o.a.r.;tQ 0).111: eoai••.i.o 
do Dlr-.t.or d• $eereearl"' do Junta o~s:-ll.n.s; 

lUX w >~a .r;id11<ift <:ht Tt~lêtn.~~«:O l!lorbll• Gt (um.&) J'unt.a. d• 
Concillt~oçlo • ,Jul-gamento (t•), Ot {um! eu:t<;O <t• .Juh d-o Tr•balho 
Pnd-donte do Jnnta, Ol 11.1•) éarg<o da Jub d.Q Trabalho 
SUb•Uo:.uto. 02 '~dQh) c4rgoa de J1.11t Cll.luLata tia Junt-a. 
ob•ervada. a t'<)PX'"':umtar;.So parit~da, • 01 (ua) carqo a• .co•i••A-o 
ü Oir.eor d• S•ent.st'il:ll d• Ju'nt.A oAS~l01.St • 

XX ~ M e:idAd• de V•~•lau Sra:c, 01 (UlM!) ~t:~to de 
Càl'\c illllr;Ao o Ju lqa,.,eneo ( 1• t, O 1 ( UIIIJ • C4t.'90 d• JU.l. * eto TcatNI lho 
~t:~•ldente d$ J'>Jr.t.G, Ol it~m} C4:tgo d& .J'Uilt do 1'r4belho 
.Sub•tttuto, O<! íé.ohlt C<~~r<Jos fl• .:ut• Cl.&l!l:ciiJ.t.a. o., Ju11ta, 
®sctNada 111 repro:os~tntaç!o ~rit.&ri..a, • 01 tum} c&rqo .. co111i••4o 
« IHro-tor M Scgr.,t<!.rill dllt .iunt.a. OM~HH.S • 
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An.. tO" ~ s.ao c:i.14dn.' nll to& lteqi~ d6 ~'i"i!ii~do 
>r~:ahelhc, •• •oquil'lt.o• .l1011.t.•• d• Cc ... el!.t.e.çA,. • Jtt.lqa-At.4-~ • 
~•t90• pal:tin.nt••• ..aaaiM ~:llatribu1d4u 

•l hn Ohtrit.o FW.r&ll 

! ~ 'n.t cldad~ da Br .. 1lia~ 05 fCLnco} Junta• dtt 

~,;~~t~ •,~~11=';.to~l~:n:~l5~~t !~~~i~}~:~: 1:t:":.! 
'trabalho S@otit.uto; 10 {<kr1) carqo~. dtt Juhl Clas•lota O Junu~ 
~•nada • ropro .. ntaçio parit.tria~ e óS (cinco) ea.rqoa • 
omtbs&o de Dixet~U: do Socret,aria de JUnta DAS- lO:l.S: 

U - ~ eldAd:• "• 'l"~tin.;r•, OS (t..ineo; Sl:lntaa .S. 
Coru:lllJM;Ao e .:fulg4-.l\t.c (J• 11 H). 05 {cirte:O} eugo• de Juiz do 
'!'r.tb.clho P&o#J.dente a. J\lntll, os (elru!o) c".t'qQI de Juh: 4o 
T'r.tb.tlho Sutnn.lt.uw, to l<:ktr:} carqoa de J~:~h: Cl-6il~tl•e• de> J~tnt4~ 
<3ba•rv.sd.a A t'*'i'l''U~taç.\o parH:&l"i&, • OS tetn:eo) e•lft90* -
callia11.l0 da Olr.tor O. S.Cr.t4rr1& de Junt& OJ.S-lól.S;t 

b) no Z•tado de Mato croseo~ 

r - na cidad• <t. Cll1ab4.,03 {tr•sl Junt.a• de Con~llilllçrlo 
e .ltllgamanto ( J• ot s•), O) (ç;J:••l carços de .rub do 't'nrbalho 

, Pras!d.-nt• ,Q• Jun~a. Ol ttri•) -ea~111 de Juiz do 'l'XabaUw 
· S1Jbtlt;ltl.lto, Q4 (lllaiat c.arqoa da Ju1:t Cl,iu::~1at;a d• Ju.ntak 
-obs~rvl'ldA 4 r•pre.llent&ÇAo par!t.!i.rio~~~ • O.l p:.rOlll) cargo• -
co::uab•,t:o do OiretQl: do Secret.•ri& de Junt.a tlAS-l(ll.S~ 

II - na c: idad• d• Alt.a rloresu., O 1 {WII<ll) Jurita de 
Coneili3Ç&Q 4 J'ul911lllfJnto (1•), 01 (ullllt c:argo de Juiz dó 'ft'lllbólho 
Pn•ld~»:nt4 cle JllnU, 01 (ua) cargo de Juh do "rrabálho 
SubiiU~ituto, 02 (cli>il!l• carqoa d• Juiz Cl."Jtlllhllt& da Junt.4, 
ob11111111rtlu:l• .a reprnul!lnt.açlo p4rit.aria, • 01 (u!!'l} c.r:~ríJD - colldíJslio 
d4l O.irotor d• Sec::o~t.ari& de JuRt& v.a.S-10l.5J 

ll:t ~ na c;ld•dtt d.• Bar:z-« do Garça•, 6"1 (uno&) .'t<.lnt4 a. 
C.:.uc.tlioçAo t!t J\ll9iii'Liilnto ( 1•)", (U (tl-"'} c-arqo <1• Ju.io:o oo 1'l:'aba:lh.o 
Pr.aaid(fnr.. d• J~Molll, 01 {Ulll) -celr<JO d• Juit: ® '!'rat>4lho 
SUb•t.itu,;<:~, 02 (.;lo.t•J o:.ar<J'Qto -do .Juh:: Claa•hte de J:ul!'t&, 
ol:l••rvad.t. 4. upr•aent,..,=;Jo p.a;rit.lu:•l•• • Ol fura) ear~ - eo•i••lio 
d*l tU.r•tor ~ S~teH~$ri4 t.t.. J1.11ntA I>M-101-St 

tv ~ na c-i<1Ad1t <W DlU~.J~~ntlJ\0, Gl (l:l<Mj J'l~ ~ 
COJicUl~éo • J•dv•-nt.o {1*); 01 (tliW) c-arqo .de Jui.lt do ~lho 
Pr•sidlmt• dct .;unu, Qt f\1111) eaf:'90 d:• Juh; 4o h•b4lb.o 
Substit.ut:o, Ol (dot•) ettrqos d• Juiz <:lass1&~& d& Jun~•~ 
ob-rveda & Npre••ntaç3o parit!ria. • 01 {'l«t) earqo til eo..lsaAo 
de: O.l.r~r dél $ocr«Ur.l.a. dct J1mt4 OAS-101.5; 

V • M <:id4da o. Sl.nop, 01 (l.l-} .Jun~• d• Cone1H~6o • 
JulqaMen.tO ( 1*), 01 !U•) C4rt;O do J'Ul.z do T:L"4balbo PJ:éllid&l\Ul d• 
Jun-c;a, 01 {U.! ettrp d• J11b d<:l' 'l'r4b4lho S!.lb:lt:it.uto~ 0:1: (doia) 
o:azqoa d• Juiz Cl~uu1i•t:~t;. d• Junt._, o:baofl:tV4da & r*P:C&fl'ent.açAo 
~=;aón.:~~lt.~u,-l «:<tll:'qo - c-o.iuao @ Diret:or d• SctCHtaria 

Vt • na eidade '!:!• T~rl da serra, ôt (1naa.) Junta .:h 
Coneiliaçlo • .l\d,gan\ll'nt.o {lt), 01 (l.lllj c:a:rqo de Juiz do 'l"11:abalho 
P:.:&•idú:nt• do Junto~t, 01 (u•t c.ar9o <H Juiz do _ TJ:dm!ho 
Su~tituto, 0:.1 (dohq c:11rqow d• Jui10 Claaai•t• d• Junta1 

:*õb;!~~t 4délr.:::::~!:í:od:~~~.;;;::l~Á:! .. ~lOOll.~sJrn} CU'IJO - coablh\o.• 
c) no 2'•t.lado de M<lllto <õro••o do Stlir 

:f ~ M e:tdad• de C.a~ G~:ande, 02 (dua•J Junta• 
ConeiliaçAo o Julqa.Mnt.o fU 111 'S•}, 02 (d.oia) ca:rgo• d• _,Juh: 
Trabalho l"reo-id.ont:;l!'l 110 J\lnta, 1)2 t<toi:J) c.srq-o.- ri.lb · .1ui:c 
'.!"rab.e.lho Subo-tl.tU{:O# 04 (e;vetro) c-a:rqos o;te .1ub Clll:so:tise.a 
.Junta, obaorvada "' r•p:ri'NJ<'Jint~:~çio p~u:tt.it:iill, e 02 (dob') c.a:rqólll 
Co.!.il:tio .d,., D-iretor d4l See:retarla da J'unt& ou-.tOl-5-; 

•• do •• •• •• 
U M e:td&d• <14 OQ'u:ro~~doll~ 01 (UM) Junta de 

Córu:ili4Ç!o • J'ulqaJMtnto tl'b Ol {wn} eargo d& Juiz. do 'h't~l>ll..lho 
P'r-oatdenee de Junta, 01 l>u::t) c«.t"qo de .Juiz dó :trAba.lho 
Substituto.. _02 <d'oi&) c.arço• <:Ut .:>uiz. Cl.aa•iat.a. do ..tunt4, 
Ob.t~o-rv.td• a -t'Epre.ll<entaq4o 1)'4rlUid•~ • 01 (Ulll) c--uqo - eOilia•k 
9 t:ll..tiit.O:r -de S.erctt-c.ri.a do Junt-a DAS-101.$,; 

lll ~ na eld4dtt de P-t.rana1ba~ 01 (WGa) Junt.a de 
CónciliAÇ'~O • Juiq-nto (l*i~ JH (UZII} C'lln;G de Juiz do T:r4blllho 
P:r:l;l!$Í.dent• do J~;~n.ta, 01 tu•) cat'<}Q do .:rut~ do 'Trabalho 
subatitueo~ 02 \®h) -c•:r:qo!J 46 J<Jh: Cl.a~Jn•t& <H: J'Uftt.a, 
-obll'Ot"V4dA A HPH•cnt.aç.lo t?l>rit4.d#~ O Cl (ua) C#~ .. ~iJIJlAO 
-de ,DLretor da S.CreurJ.a dQ Junt• OJ.S-101.5; 

, ó.j no ll:l~t•® d• 'fo;m•nti;J?II!~ 

l "' 1\4 C:.l.4l'l4iil do Pal:na.a:. -CH {u.lll) Junca d4 COnr.:lli-a>;&> 
• -o Julqamont.~ O•)• Ol (ufl'lj ea:r:qa de -Juiz .:to Tr.abalho ?rersid~t• 
d. -JcUnt.A, Ol {Utll) enrqo do Jui~ ~ TrAbalho Subat.it:o<tO, 02 !dOi li) 
-carqoa d• .Ju.l,'l: Cl&-llitt.ll t~.• -Junt•, o.ba•rvada a ~reeell.teçJio 
po~tr;tá.l!.l.A, e 01 (um.) ç,u:~çro •• cm~i.m:•6o .G• Dir•tor t:S• SGc:.retad.a 
d• J1.1nU. OAS•HiL!j. 

Are;, u - S.\o .criada•, na 11• ReqU.o da Ju•~:1ç& d:o 
'h'Al>ttlho. •• ••gu1nto• Jl.lnu.• do Cone111.aç.lo • -Jul.l;Ja..nto, • 
cargo• ptt:Ctit~ent••~ •••La diet.rU:nd.d••• 

ob4Jef'lada a -r.pr.a.ne.ÇAo p.tri~ria~ • .tU (t.d•J c~ -
~Ciillo. NA:~ de S•<:n:•t.•:r::l.a U JWlt& l»oS-101.$1 

U -. a& cidade O. ltollrt«CAip<.lfto 01 tU&~:) J'UJ\t& .S. 
c::onOtliAii., •- ,Jul~ O•).- 01 tua) cuqo a. Jub doo '1'rala,l,hQ 
•~r.- d• Junta~ 01 (ua} ..:-•~ de Jut• do :ttab&l.ho 
J~Wirt.Lt::ut.O,. rtl (doi•) cc1u·vo• dAI .!<iii C:l-•1•u d• JWJt.&, 
oU~ a ~t~Ao par.itÁXl4, • &1 (wtl cau::qo.- co•laa&o 

. • ntce~ a. s.ereuru a .à<mu oas:~un.s, 
u~ - n& e~ do Mou:ori, 01 (uaa; ~ M 

~i-.çM • .Jul9-to (1"). Ol {lU!) eorQo. de Juilf do 'b:&bd~ 
•.e.cttknte: ~ ·.;unta, Ot (ar.) co::<;ro da Jui:l: do T:rGM1b::l 
:lub•U~uU~:, O~ (dois} cargoa da .luis: Cl.AI--i.llt& 4#: '~"• 
oiM:.rvMla & ~·..nt..;4o p..::l.tAtL&, e 01 {ua) Car'\JD .. coal••Ao 
õa ~ de See%0tu:U C. J~au DM-ló1.$J 

IV .. - cld.lda de l>~idenn rl1J!M1~~ !tl tW~&l Jwtt& 
ca. <:o~tc:ill.aç&o • .Julga.mto {l~'j, Ol. (!,lia) carço de Jul.s -do 
tl:eklho Pr.sioànte de .l'lu:oea~ Ol. {Ulll) cargo do J\1.1• -do T:r.al:!&lM 
~ti-w.to_. 02 (dois; catgoa de Jui% Cl•paiata <lo: .Junta, 
~.-4-.r. • PP~~lo pAil:'itUi.a, o 01 (ua) <:.«r~J(J .. coaiuAo 
dlt ~ tM S.C:~i.A G• .1unUí OAS~lOl.SJ 

,v .. :n-. cidade a. or.t6, Gl (WIIIl) J\nU::• d.:w Conc:Uhçlo • 
.:tul.,.._.ta (1•) .. 01 (.-) cargo <M Ju.Lor do 't'ra.balho Proa11tWnt• " 
.TuDt&, CU (UM) ear90 d• Juia do 't'rabAlhQ Sut>st.tt.ut.o, (ll {dei~) 
era~. d<e .luiz Cla•siat,. d111 J'unt-c., ol;.••rvadA A r•p:l:'e•oQt.aç<to 
~tlri&, • 01 (ua) c::.rgo - co.giaalko d.lit Dk11otor U Socr•~•rl.• 
<&.:Junta JAS-101.5.. 

Artw 12 .. Slo eriAdlt.•, nA 121 ~i-Ao da Ju•ti'l;& do 
ft.ab&lbo-, - •oguit~t•• Junta• d-0 C'one11Laçlo • .J'ulÇI~. • 
<NUi'iO* fiNrtilwl\tea, •••i• diatr1bu1.d.«iU 

Ccu~é111•ça! ; ~l<i~~~-;, ~ .. F!_o;;~:m~J.~:~~:aJ'~:X.t~o.! d!~~~ :: 
~tab&lho Pr••td•nt• de Jutlta. 04 (Q'.l&lt.l'O} .:~ ~ JuJ.• ® 
'h:abllbn Sld:lat;lt.ut.o~ 08 (o1t;~• CA~~.:t" ~ .TuJ.• Cl.&-i•ett 1M .:Curu:,a, 
obc:~Aida & ~p:c-••el'it:açi.o por.itá.~i4~ • V. (ql.t&t:t:o} eu~ a: 
C:::O.U..aJ.o "- .Q.t:•t4lt <à Ssexet.a.cj.a d-0 Junt.• :us~UU.SJ 

It - na cidade de SalneAdo dé! C'l:ldbdtl, Ol (w:ae) Junta 
c&. Com:i.ll*Ç;lo • Ju.l.ça..mto {1•}, 01 (~$) <::&~0 .de Juiz 4o 
ftabelho ?J:uidanu d-0 .Junu, 01 fUZil) ..:.-u:l)O ó<l Jui-:4 do 'h:'Ab&lho• 
SW::urtituto, o: {dob} co11rqo• de Jui11: CI-&Jt•i~u da Junta, 
~ • 1:41pl:'O'..ntocçolo p.u:itá:ria, • !tl (<Ut) earl)O .. .eoai•HD 
O. Diretor dei S~J.& de Junta t!AS-101.51 

UI - -n& ci.<lada d• B1~náiu, (!1 (WM\) J'Unt& ;!e 
CoacitiAÇlG. JUl~to (31) 1 Gl (Ullll! &;41:9;0 (l(i, Juis do 't'ratlall\o 
PJ:ouli.dcont• de ,Jul\t•~ 01 {wi) car<:;tt <1• .JUil! do · 'X'tab-.lbo 
:l:ktlMt.1tuto ... O:l 1{®:lw) ear~• -de J"ub Claa•J.•.t• ~ .:i~n~~ 
obll•rv•d• • ~~M4Ç4o parlUt:1llz • Ot {WI~ earqo g c-oai•t~4o 
dtJ ~tor ~ ~ilt de Junu. OAS-lOl.!iJ 

IY n. ç-.l,dad• do C:b•~co. 01 (Ullll) Jun.ta de 
C:meUi-AIÇ!CJ • Jl.llo;I\~MJnto (l"'l, 01 (u:alJ c.a:.:go d• Juh: do 'X':rabalho 
tP•L44m:.• da .Junt:-L\, 01 (um) co~argo de Ju1x do 'l'rab.ll1ho 
SUbatit.Uto, 0~ (<:f<>h) ç;4~0os de Juiz CLan1•t4 da Junte. 
~•d• a rep.:'(taont;.~;~ç<\o p-l!l:r;ieAIO"J..,, 01 (Urt.) e.trqo - coaJ.••olo de 
DU.tor U :S.e~:"ota.z:-;1.~ _d.,. ..Junta -DAS~lOl.!i • 01 (tu<l.) earo:o -
c:oai.U.lo <ko o;r·~ 44 Sflo'rvJ.ço d• DUUJ.bUiÇ.IG D»-101.4:·1 

V na eidada de CJ:l:Cl~. 0"1 (Wlla) JUnta d.. 
Q:melll.açlio • Julg~nt.o pá), Ot {Uà) carqo d• .Juu do Trab&1ln> 
:Pn•J.dent. U. .l~nte, Ol (Wil) car;:o d•· Juh do 't'ra.ba,1ho 
Bubctl.tuto~ Ol (doi•l cazço-• da Jula C.la••i•ta. d• Junt-a, :-:rr::r ·~·c:::::::t~ ~;,;;::1;M-·1n°11.S»t!) car;;o -. cmt.i .. lo 

vt .. eo ~idade da Cu:r;ltih•no:~, (ll {UJl&J Juntu cle 
Julga-nt:o (l•l~ 01 tu•) .::a.rqo d.. J<.1i:t do ~.ab.tlho 

..to: J<mta.. 01 (umJ c«:r;go d• .J1.111X do '::':1':-al:utlb:o 
02 (dota} .::arqo. <Se Ju.l.• Clllllt~UU d• Junta. 

repra1e:nt«<oAo p.r.itlu:lA, • 01 (1.11l) e•rgo - coaí••Ao 
s.cret.u:ia do Junta OAS-101.5; 

VU , ·,.; . ti& • ci.f4d• <i$- Imbitub&, 01 (UU} Jum-.• d.. 
Concl.ll.•ç&o • Julçamanto !H), 01 (WII) carqo- d• J<.1.i.• dtt 1'1'-ab&lho 
Pr••td•nt• <!$ Junt~, Ol {um} c11rqo t;;;r Juiz du ':'rAI;o~l:lb:;l 
s~~:b.t.lt\U;q~ Ol (40U} e.srçq• a• J<.~ü Ci.s:uiata <k Jçnt«. =-:r.:=.r •::::::::í:O.:~:Il.;;;::i~:l{lol:s~UIIi) e4rQO •• ~··jo 

VU:t - n• Cid«~ d• Inà&id, 01- · (..-.) .!<.1nte dél 
~acill.-.:;.to • Julg•-nto {l*j, 01 {ua! cargo de -J<.1i• do 'fr.ab4J.M 
Pacld•nt• .de Junta. Ol {~m.) c:.aa:-qo Wtt Juh do 'trab•lha 
&ubct.U:uto, 02 (dobJ -cargo• do Jub: Clta•lii-llt• d• .Junta, 
oh-J:V•da *' 1:41pro••nt.•çAo p•ritUi•• o Ol {ou.; cargo - CQJidaaJo 
de Difttot ta Secrac.•:ti• d• Junt-4 OAS~l01.S; 

IX • na c:l.d•d• d• lt«jat, 01 (l.le4i .1unta d• CémCiU.açlo 
• JUl'g ... nto (:l:fl)~ 01 {ma) e~trqo da Juh. do T.r;abalho ltr.tli.dante 
• J\lnt•• 01 (\la! CArqo 4• J<.1l.s d.o 'l'ro~ti.lllbo Sub•t:;l..tut.o, Oil {do.i•l 

::;I::rt~~ ~~ 1 ~UII:I~ 1 ~":r~~~~. d~~':.~~ l:!:b~t~~= d~ s::;:~:~!!9:: 
Junu. t:IJI.S-101.!1. • 01 (lllf~ c.«r9o - coa.laiJ4o ~ DiHC-()~t <s. s..tvLço 
M Dbtdbuiçlo OM un ·• r 
t"' X tl.l .e:),-U,qói "4$; ;"~imo11l•, 01 (w..) -Jul\e. 1M 

COncU.i.açdo • JU19..-nto (U), 01 (ua! earqo d• Juia do 't'rabal.ho 
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.rr••1d•nt.• de Jloln.ta.. o·l (wt) cuqo do. ,JI.d.a do ft...,.~ 
Sub•CJ.t.n:o.- a3 Cd.oLa) car<;~o• <~.- du.la Cla•ai.at;a dtl d\W.t.. 
®Hrv...U. • MPXHütaçAq par.it.Ab:.t.•~ • Ot (tut) «:arfO - ~...., 
lâ DJ.nc.or a. s.cptlll:'U. d• J'llrtt:.o& OM~lOl·h 

, 11 • 1\& CU.de d. Laj .. , 01 (UM) JUAt& 9 COftcUUç.io 
111 .Tulq.-to (2•h 01 (~) caqo da .JW.a do Tnb«:lbo P:l:ftl~ 
de .Jgnt.a, (11 (u•J CUIJO dfl J'ub d<t '\fx'.t.bdhb $ul:lat:..i<t.Ut<l<t 02 (doia) 
c•:cllQa de J!.lb. Cl•••1Jit& d• Jum..~ ob.aJ:V•s:l& • r•PHIII~ 
pai:Clt.&r1&r 01 ~u.) carczo - coai.••i.o de Di~ ~ S.Cs.tuW. dlt 
;:a:.,~~.ÍO ~lÓ~i, carqo - COJI.l•do cM D!ret.or da s.ntço 

x.u '"' 1'1& cidada - 1'0~ tM.t.k, 01 (Wílik} .:ruat.a -
conc:J.l.hç4o e .:Julq-ftto { t•) 1 01 (uaJ C:al"';P) dll JuiW 4o 'hl'abillbo 
Pr1Hiident.• d• .Junta. 1)1 (v..) ~ dtJ Jul• <b 'h:'4b<llbo 
Slibltti,.t.1lt.o. 02 {doia} c~• dG .1"14bt Clta•aiau >H: J'\m<ta, 
otr..~o!Uk & ~*Çil> p.&ritú.f.a, a 01 fim) C.U:qó .. eo&i.a:a&o 
ck .D1rator de StJcretarh da Junta DAS-lOI.!h 

XIII - n.a t:ldalâ mt Slo .:rosA# 01 (d'Wla) .J'Imtu 411 
Co.ncili..yJ;o • Ju.l<}~ (1.1 • 21)# o:z {dOS..t e&rqO*' U J\tÍJ 110 
Trab.al.ho l).eo•.t.~• ~ Junta. 02 (doia) CAr<JOS da JUic do 
TrabAlJtO Sun.'tl.euto,. 04 {qua.tro) ~ da Juic CluaJ.at& da :c.u.z ~rv4d41. • ~rn:.aç&o parLt:.kiA .. Jl:i (<1o,ia) carqoa .. 

-~ <à Di~ de S.Cr~iA <Wt 'tnmta OU-101-5 e 01 (lia) 
~1- CC&U.&o tt. ~ .a Sü'Vtço "* D.tu~Lbuf.Çlo t:WJ-

xtv - na eid~ ct. ~# 01 {-) Juta .S. 
Conc::J.li.açlo • Jt.Jll]a..ato {2•} 1 C1 {ua) C&rqO <i.- JuU do 'J'rabalbo 
1'1:\!I•J.~n:t• d.• J'u»ea, ·Ol {ua} cargo IH .tuia 110 'l'rllb«lbo 
SW.Ututo~ Ol (d.:oia) c:•rgo• 4• Juia Cl..u:•!.ta M JunU, 
or-rvua • ~•onta.Çio p.llrit4ri•z 01 (ua} ceri]O - co.i•a.io ~ 
O rato: do sec:nurü ..w Jwtt4 m.s:-Wt.S ~ 01 {tal c~ .. 
coai•a.io cM Oi~~ Qe S.Niço de Dhtribuiç&o DU-101.t. 

Art. 13 - Slo crr.ctaa. u; U• hqilo d& "Jwt\iq& do 
'!'ra:b4l~~ •.• ~u• Jtmt:.ta ú conc:U-.çlo • JulfU""t'CO~ • 
-=-~ ~l.ne:n.~. &aa:Ul cu..u~!d.lat · 

«l l\0 ht&do à P•:e&UWH 

J: - :n.& Cidltlt• Ô ~O ~~ 02 (du .. ) Jlmtu .S. 
COm:il-i...;lo • J'ulqU~ent:o C*' • tt•l~ Ol (4o1a) c•rvo• 4e Juh do 
':l'Qb.albo Pr.d(Mont.e <~• JLint&, Ql (doiA) earqo. d4l .it.li*' do 
'l'Ub.llbo Sub.ttJ.t.uto~ 04 {q\l&'tl:O) earoo• de .Ju.i.E C,!.JI&i•U • 
Jw\tc&~ ob•erv&da & rep.raaent.olÇio p.u.i:t.&.da. • ól (do.i•) e~ -
coal.aaio de Diret.or da'S!fCHt:Uill M .JuAu .tlU .. lOl.SJ 

l.l - na ei~ ~ ~la. 01 (WM) .3\mu ô COoeil~&o 
• Julg ... nto (1•), 01 (uaj .;.ar;:o dtl .rut:t do ft..Ulho ~id4nu 
H Junta, 01 {ua) c,arr,10 .:r. Juiz da TJtàbdho Sl.lb4..:;.Ltuto1 02 [dois) 
c:~• d.e Ju.iz Cl&•aUta de .rua.t:&, oha.rvad& a r.pre-ntet;&o 
:parJ.Uria, • 01 {UA) e&~ - cõaUdo ti• O.t.~r da ~t-eria 
de .!Unt& DAS-lOl,,J 

III 1'1& eid&~ ~ Ba~o 01 (UM) .lmtU. 11M 
ConeiliAçlo • Jul9"ra.n1:.0 (l•)r 0,\ (ua} C:A't'qO .:S. JUil: do ':1"n.Mlbo 
Pr-ident.e d• Junt:.a, 01 (ua) -c.llr90 de Ju.ia d.o Trabalho 
SubstJ,tuto.. 02 (doiA} c•rqo• dll Jn.t.. <'!laüi•U d• J\lnta, 
oba•rvAdA d& repraaent.açi.o p.\rit..iria, • 01 (tm) cargo .. cCIMiaa.lo 
9 _Dir•tor de sec~t.ari& d4l Jo.~n_e~ OÃS-101.51 _ 

IV - na cidad• d• C&j.eae:Lra•• 01 (UM) .JUilt;a cM 
ca~UJ.Aç:ão • .lulçu.nto (l•). 01 (ua) C&r-90 ~ .:ruJ.• do Tr•b&l.hO 
Pr••.t.ctenc.-. d• Junt.a, 01 (U.I c~o 4& Juia: do TrabalhO 
Su.b»tieuto, 02 (doh) carqos de .lUiz. Cl•••iata .,_ JUAtA, 
~n-&d& a rapnn:•ntaçio p.ariUri&, • 01 (ua) eargo .. eOI&b.&o 
• D~ de S&e-t.&J:"iA de J'Uftt.A DM-lBl.~J 

v - na. c :L-s.d• ele C.up:Lfta ~, Ctt ( du .. ) ;.t~Ut:UJ~ d4t 
CODCili~i.o • Ju1qaaent.o {2• e l•h Ol (doia) ealii'WO*' <M: .tds do 
Trabalho P.t"•IJtdente de Ju~:ot.a, Ol ido!•) t::o!U'9t:WI à .YU.ilf do 
'l'rab11lho Sub•titueo, 04 {quat~) éargoa dW Jú:J.lt. Clu•i•u dct 
J".mta .• ob•lilrvaó& a. roproaont.aç4o pa:t""it.ilria. 0:2 (d.OJ.a) CAt'(IO• • 
COGU•Mo ~ OJ.r.t.or d• Secrota:r.1& d• J11lU:& OAS:-101.! • !U. (U} 
~i!: 

1 
- coai••io de Dir•UJZ de Sá~:ViÇO .t. CJ.at:rUiutç.lo DAS• 

VI _- · na etded• ~ catoa do- ilóeb& .. 01. Cu:Mai "U:*t:ll ct. 
Concil..taç•o • Jal9•-eo ( 1•). 01 (lDl) <:Jtrgo do .:tu4a dO ':l'ra.bltlM 
Pre•t.dant.• de .J~mta, CU (ua) eal:'õJO de Jl.l..ltl. do- 1.'r.tlwí.1M 
Subeti.tu:t.Q• .l2 (d.o1•) e.rço• à Jlli3 Cl.aff•ilota ct. J'W\ta1 
oba.rvti!a • r•pr•eetntaç.to pa.rl.eAri•• • 01 (~D~) Cli!U:qo u. COiillink 
Q O!roeoz: tt. So<:t;.Uri• cM ,Junta DAS-101.!\J 

VU. - na eidad• do lt..Wáiona~ · 01 (Ulll6) Junt• à 
ConcUt.çlo • Julg ... nto {1•}, 0-1 (ua) :;:arqo de Jui.~t. do 'i'rA.b&lho 
P~1ct.nt.• ~ Junta., 01 !U.) e.trvo a. Jul.llt do ft.tJ:::I&l.ho 
S\lbst.it.uto, Ol {doi•) cargo• iM Jui~ cl-•i*t.ll U J'W\u, 
ott.•rv&d• a. repraaent..ç.lo p&J:"it.Ui&~ • Ol. (u::a) o&qO ._ <:eal•~ 
tt. Oi~t.or da s.creeu~ de Jwu:.• DAS-101.5_;: ' 

VUI - na Cid~ de lt.aporang•, 01. (WII&} JuntA 4ft 
~J.lbç4o • Jul~to u•;. 01 (us) cargo ct. JUi• dó naba1ho 
~·~ da Junta.. Ol '{~~a) çargo da Jui• di) "i:XIlb.\lho 
Sõatituto~ 02 [doiA) e.rqo• de Ju.t.~ cl .. aiata ':a. .:t~:~nu., 
~-~ & rçr...ntcçlo p&rit.tr.te:. • Ol {~~a) carqo .. eàll'iado' 
..,. Oizatoz !,te &«<ret&riA <Se J'un:ta CAS-101.5; 

1% - ~ citi&de de ti&&A1lQUJo~.. 01 t-) J\ti\U de 
~ilUçlo • .'kllt.l"'-= fVh Ol tua) carqo dtJ JUia dó Ti.'.Ulho 
f'nai.daat. da JIUltat Ol (~,taj ~ tW ~ . do 'tr&óbaUio 

t:111bat.ituto 1 Ol, (doh• 'c:a.:qo• " .Ju.J.• ca .. .t.•t..a dli ..run.ta~ 
!llb .. :tV .. d& & r.pt'WHnUço\o p.uU.6ti4. W 01 Cu•l c:Arqo - CQ~~;L••Ic 
eh Ol.ntor d• swcn~t.•r.i.• dw J~nt& OAS-101.5-f 

X - na c1dadw do Mont'lt1ro, 01 (u""J Juttt:,a de 
eoneJ.1lAçio • Julqt:tll'lnlto {l•), ot {ulllt o:a~:qo do Juiz. d.o 1'tatlalbo 
Pr:.•.t.O.nt.• do .Jm'ltll, Ol [Ulll) cu:qo de< .;ui.; do 'trlli!:>llllho 
Sub•tituto, 02 {<icyh) c:u9o• .a. Juil: Cl.u•illta dw Junta, 
ob••:eva<U. a r.pHI••ntaçAo pu-it . .Ari•, • 01 tu... cu·qo H c:Cia.t.a•.&o 
dll OJ.x•toe d4t ~tttt.ad• d•. J'wl.I:A DAS-10 1 • S 1 

XI ~ n.e. c:id.- de nc:ui, U {utu.• Junta de coneilia~.IG 
• ..ntll)loMnt-0 {l•l* 01 (Uifl} 00:4~:ÇQ .:t. .Juh rio -tro.balba p-rMident• 
doi .JUI\ta, 01 [..,.) C'.U90 dól Jui; ® Tratla1ho Subat:Lt.ut.CI, ó2 
(di:J1•l ear<JO• de Juh: Cl~:tao.i:~~~to d• Junta, Gb .. rvada 7 
H~llt.&<;.lo p&tit..lria, • Ol. (aml eoi:"9Q - C:<lllli&úo dll OirotttiH" 
de S.euteri.a cM J'un.tA nAS-iíH.5; 

xn; 1\* e-tdacht de To~roA, Ol h!llliil' Junta fUI 
~il~~ • .JU191llf.OI\tO {_1•), 1)1 {~»') ç~u:go Wlt Juí?: ® 'l'.t'abc1bo 
Pftdftnt!ll 44 #'unta, iH t~m} <:t:trqo dO J11h: do 'l'.t'ob.l-lt\Q 
t'Ntt4Jt.!tuto, 02 (dola) earqÕ,$ <lo Juiz. Cl(ll••t•t:.. de .hlnea, 
~-cv.-da & r.pr.•entaçlo P«ritArJ.t~, • 01 {USI-1 corgo - eo.i•a&o 
4e Pift~ 4• ~nrt.&ri.a de J'uf\U: OMM:Ll)l,~J 

b} :no !:atado óo Jl;io Gràna.t do Ncrt.4t 

X .. na c:id&de d.e NAtal~ 02 {duas) .Junta• de Coneili.aç4o 
• Jltl;&Mnto (4• • 5*). 1)2 (dcio) carqoa. 48 Juiz. do Trab41AA 
~idttUta ~ J'unt.., 02 i<X>i•l earqos de Jui:z do '1'Taba1bo 
SuMtJ.tuw~ Ot (qttatro) eargQtt 41t Jn1~ Clo.ss:ista. dQ .:rwtta, 
~•rvAda A HJ)N.Ut-llç4o parit4ria, -ll 02 (dois:} C&X'90S e• 
t:O!Ii••lo d!f Otrot.or d.a S.Crttorio C. Junta OAS-101.5; 

tl - n1t cida<le <ia ~~~;u, Ut {UN) 3un<c& da.eoneiltaçio ~ 
Jul~nto (14}, ól (l:la) cargo de .1\th <lo Trabalho- PreJJ.t.dent• d• 
JuntA, 01. (UM) c&rgo de .Ju.t.s do Trabalho Sull•tlt.uto, 02 {doh) 
cuqa da Juiz Cla•a.t.stll 4a Junta# olne~oda a ropr•••ntaç.!o 
pa:itlria. • Ol {un} c.uqo-- eomilllJ!.o de: O!re-tor da SG<:Ht&ti4 
de JUU DM•lQ1,Ss 

lV "' na e:l.dode da C:ar:~~r4 M!rim, iJl {UII'Ia) ,Junta d4l 
CoMi.liaçl..o • .Jul94-nt.o U•i, Dl (ulllll earqo 4• J•lir: do Trabalho 
Pn•ideru::• de Junta, 01 · ru•l r.4rqo de Jui:r: do Tratt.&lho 
Sub•t.Ltt:u::.o~ 02 {doi•) -::-argos de Jui: Cl>ll1JiliSt4 de .lunta, 
obl•rvAct. A ~•pw:etent.aç.lo paritária, ., Ol {um} e«'f'90 llllll eoais:IJ4o 
ft D1r.tor 44 se,c:retaria d• .Jw:'it.& D-.s:-101.5: -

V - na cid-ati• d• currai• Novo•, 01 {uJM.} Junt.• da 
COneiUaçlo • J'ulq~:t-nto fll), 01 (ulllt earqo d• .ru~z do Trabalho 
Pndd•nt• de J'unt.A, 01 (uM) e~:trqo do .luh. do Tr11t>.s1ho 
Ju.batitut.Ot 02 (dOis) c.u9os: de .)uh: Cl4cll'is:to ele Junt.a, 
ob«<•:t:Vad& & :rwpr•a.ent:AçJ.o pmrit,lrio, • 01 (um! eargo em co•i•ai'() 
d• .Dlr•t..or da: S.C~Ur.to de ,Junu DA!ii ... l?L5; 

VI na çf,dado d• Mn•t~oro, llt (Un14J Junto <:!e 
eoneiU.aç&O • .:Jul.f:J.-I'ItO jllll, Ot (UIIII) C41rf10 de! Juiz do Tr4baino 
P.t••J.d•nt• do Junt•, 01 {UM) e:ar:"q-o dlll Juh do .Trob•lho 
Suhttitueo, D'l (doia) e,uqo& de Jui'l: . Cha'llh1:,9-..-·dêt Junta, 
oba:ar:vAd<l • raproaont.aç.lo p.arit.irill, 01 (um) e~rCJQ ·om .:omias:.!o de 
t:Ur&tCir d• Secret.<t.J:".l.a do Juot.ll. DAS-101•5 • Ql {"1-111) corgo •• 
cotd .. lo d• Dirot.or "- Serviço de D.l.st.ribuiçAo OA.'i-101.4: 

Vtl ~ na cidoda de !kw4 Cruz, 01 !U!Itll) Junta de 
ConeUiaçlo • Julqallll*nt:o p•), O~ (ma) c<:~rqo de Jul~ do Trabalho 
Pr.•iden.t• 1'1• Junt4, fH rum) Cllr1JO de Juh: 40- Trobalho 
Suhtt.itut.o, Ol (dt>L•) c•rqo• de Jui~: Cl.:uJ-Sist• de Jwtt.ol, 
ob&•:r:v•da a ~:ç,;•-nt.a<;.!o po~~n.t6ria, e 01 (U«~t e4rqo o:• eoJfti&a.io 
d• Otr•t.or tia Soeretari4'M Ju.n.t.A DAS-l'DL5; 

vm 
ContJ.U.&çlo • 
Ptuid-llnt.• 
Suhtt.J.tuto, 
cbaarvad.& • 1: 
9 Dtr•tor da 

- n.t. cidad• de Pau do .. P•n·ro'l!'~ 01 (Uf!I.IO) .Junea de 
1•), 01 (UI'!) e.a~q.::r dP JUi: do "'t"rat>.al-ho 

(UI'!} CCt'qQ d• ,JUiz do TrAbalho 
de Jui:t Claasi•ta d• Jun-ta, 
h,, ~ 01 {1,1m) ca~qo - comif.a!o 

dtt JtH'1ta D-U•UH, S. 

Art. 14 - Slo criodatl', JIA H• RegiAo <ia .:rwn:iça do 
"rr•balho~ •• ••guJ.nte• J1mt.o.• ~ ConeiU.Açílo v J'llll)ID!(!I:nto, • 
«argoa p4rttn•nto:t, a~abt dhtril:a;!d.u:; 

• •l no f:tJt4do à 1\!>rniOn i;n 

X - na cldad• do Porto V•lho~02 (dua•i J\mtA& d• 
COncJ.lhç.to • Ju.1qa•nto {4• • 5.11~ 02 tdob} ef!r9QI!I dtt Juiz do 
t"rab&l~ Pro•,t_d~ .__:,...~--1}it -+dl"fU) ear:ve-• do JU"i:.-dõ
'fr•bal~ Subotit.ato, 04 (quo~t.tra} e:a:rqoa d• Jul.:l C'!lO!J!I:iat:• do 
JuntA, oN•rv•d• A rcrp:teo.Pnt4JiA<> ?>ttit4r1a, .e 01 (doi!!J e11r90• em 
.C:O..I.f.&lo da otrotot &I" S:ecrctt4ria <Jo JuM,., OAS-101-$; 

:U • na cid.ado 4tl eolortJdo t1n oe·~~ .JH {ua&} .runu õe 
• J'ulgaMntO {14), :}l (UMI e,uqo de Juh: do Tro:i:u!:lho 
d• .iunt.A, 01 (WII) .earqo d.& .;uiz do Tr«balho 

02 (tiois) e.u-q;;>e: ,_ J"uh Cla••íl!l"to d• Junto, 
nprea•ntaçllo p4rie.tri4, • 01 (UIIIIf c:«r<JO - coaiaalio 

Soe:taUr,i,.t à Junt4 OM-1Ql,.S; 

lU .. na <:ida.S.. .S. Coat4 tta~. Ol {u..a) J.m.W _de 
eoac:J.lli~i;lo • JulQ ... ftt.o tl•h Ol (WIIIl CU90 da Juiz do ~lbl) 
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Preai.dltrité de JI,JI\t.a, 01 !tU~;) c:•:r90 d• .Jui• do tratM1ho 
Subatit.utn~ Ol! (•!ol.•J <:at<qna <h Jliilt Cl.uatsr• tt. Junt& .. 
®ll!in::vada. 11 raprii'UH!nt.o~~q<\o Tl&ritAria, • IH (UJ~~) .::.ar<;o - e-t••.lo 
d.• Dirate:li' de Secr<ttc:'t.& de .Juntlil t>AS-l?L!!i; 

IV- na cl.d•d• d• J .. ..-u, Ot ('tftl4>i .Junt• dlt Ccmei'U,>'IçJ:o • 
Julqo1110nt-o (l*i• íH (um~ carqa dlt Juic: tio 'Trabalho Pt'•sid•nta d. 

,JUf\t.a, 01 jt~lll) r.:orqo d• Juiz do:t 't'rcob#lho Sutt.tituto, 02 (doia} 
C:4rqo• <lo Juh: cl,u~<iato. d• J1:mta, -ob.ervad• • r•pr•••ntaçlo 
p.tJrJ.t.Ari.a, • 01 (~»~~I cargo· •• eo•t.•lo cHI Di~tor d• Secr•t.&d.• 
d• J'Unu OAS~lOl,St 

v - na .cidado de Ouro l'r•to. d'OO•t•, íU ruNj Junta à 
Coneil.taç.to • Jul9alllf!'T'It.l'l {!til), 01 (t.nn• c.u:qa d• J~:~la 44 Trftb4lho 
PruaJ.dl\H\te de Juno:.a, 01 ('Ui!) cal'qo d• Juh: ~ 'TrabA~.ho 
Subàt.J..t.uto~ (12 {doiiJ) CAI'ÇOIJ <:!.tt Ju!%. Cla•Glll't.A -doo .;tunti&, 
ob#•.I:V411d:A 4 r.epr~~tMtnt<1çho parit:.lt'iA, • Ul (u~) c•rqu - eomla•&o 
d• Oir.t.or de S<I!C;;;llt41"!41 d11 .hmtA OAS-ll}l.li; 

VI - na CHia® d.,- l'it.Htnta Bullno, 01 (UliiiA} Junta d. 
C:oru:!liaç-Ao o JUlljllii!Wrtt:o tt•), 01 {llMl ea:c'go doo Jui• do 1"rabdho
P::eddent.o d.g. Junta, 01 {Urttl e~n·qo de Jlll:t do 'trabalho 
Subatit.u-to, 02 !doia) _ (;•U'ÇO& ®- Juh.- Claa•l•t• de Junta. 

• oba!U'Vad:~ & repra:~~ent•çAo pa_ri1:Ari&, • Ul {Ullll carqo- eomi.a•.lo 
de Dirot.or de $Gc("!tt.A.d4 do J~Jnto. 0115-líH .$-) 

VII ~ no_ <:i<iade: d:~ l>r-e•idant.e H4rd1ci, 01 {u!MJ Junta ü 

~:;~~~~!o ~.;'~,~~'!~a:.~eo ,At•t{·~:/ i:_mjq0eu:f: d.~l,lf~ad:o g:::U: 
Sub5t.1t.ut.o.- 02 rdQuq muaos do .1\ll:r: Cl&alll•t.a. d11 Junt•• 
ob$~rv4da a rept'OJUtl'lt.tÇlo p4Z.1.tàda-, e :11 {WI\) cilt''[JO em eo;llisslo 
do- Diret.or de S;:aer•tarfa de Junt.a PAS~l()L5; 

V!ll - na- cidAde cJ• llOlilll de Koura., 01 {U~) Junt:.a d• 
CQ-neili~&o I? JutqAmqnt.~ O•). !H (um) c.Arqo det JUll' 4() Traba!l'lo 
Presidente 4e ,Junt.lt, tll ('.r!'tl) carço de Ju:i.• do 'r.t'4b6lho 
Substituto, ól (doh-i earljl-o• d011 J>.Oi: Claa111hta 4ft Junf.,s, 
obssrv4<\4 a re:prt~sent.:tçAo p&rit:Ar1&, <: iH (UM) c-<1rgo - eotti.a6l0 
do Oire-t.o-r' d• se<;retlu:ia de Junta DAS-101,5;-

b) no estado ào At::nft 

! - r.a ei~de da Rio arJU\ec>, il2 (duas) .;::unt•• <::1• 
r;oneiU&Çlo e Julçllm_,nto (3• e ot•J, 02 (dob) earqoa de Juiz dQ 
TJ::"ab•ll!.o Pras.l.de:nur do ..:runt . .a., 01 (.:i-oh! .:'ll:t"-9011 de .;Qiz do 
Trabólllho Substil::~ot.o, 04 {qu4treq earqos dá Juit ClbJJdsta da 
J'UQt.41, obscu:-v4.4o~. 4 re-presi:uH .. AÇAo p~~:rh.At"iA. f' 02 (rtcds.) .-:a.rgt;'lll -
CC.l.:ilóaAo <le Oir:l?t<>& <i<l Secretat:'.l.4 do Juntll DAS~lól•S; 

II 1>4 cid4do d$ BnsUéill. Ql (u~) Jll.nt.a d• 
Concili.açlo a J'ulsa:oon1:o (1•1, Ol (unq <::<lt:',f<> ~• .;ui: do, '1'r4beltlo 
Prlil"ttldent" de Junta. Ol (umt carqQ d• J'uh do 1':ab.o.lho 
Sub•t:it.nt.<.>, 02 (d.Olll·l C4t:'IJQS: de JUil Claa•ia~ d• Junta, 
ol>lll<!rltvbda a :t~t"I!'J.entáç.So l?&t'it.Arlc, -1!: ól (um I earço eN e:omis•ao 
do Dirlltcr de- SIK'r!llt•U~i• de- Junt4 DAS-101.5; 

n: - ns: cl.Md.«t d• :Fe-.1. jó, iH (Ym.ll .runt.a -dtt COnell~_A$1 
e J"ul9arnent.-o (1•), (11 (w.<) ~·arejo o® .Juh do T"r.abaUIQ IJ.t••id~t• 
de J\lnt.a, IJ.l (um) C<Jl''}U da J'-'i:r: d.o 't'rot~ballle- Sub:~titut.o, "Ol (dei•) 
Cllil:~lll. de Juh. C!.uaiz.t.A do ,J'unt4, ob:~orvad<l a repre-~~~.ent.aç&o 
J,'laril::Arla. e 1Jl {Um) c:ar-<JO--.-n!: cominsliio do Dir•wr de Se.::ret&ri• 
de J'unt.a OAS-lOl.S;_ , , 

IV M na-. cid&d& !le Ser.a HMiure-lrll, l)l (ui!Wl) J\H\tofl d• 
co-nclli.tç.io tt Julqamént.o (l•i• Ot ;um) Ç;u;l)(> 40!1 Jub: do 'l"rabalho, 
Pr&111lciC('rt~ de Junt.a, 01 (um) carqo de JuJ.:r: do 'rlt111:311iho 
Subs.t.it.uto~ 02 p::loi>t) O:!l.n;JOI!I< de Jllil Clas:~1ata de Junt11., 
obl!;erv11da 4 .r.eproa-.entaçlo plu"it.~d.a, " 01 (um) cargo "'"" e-ollliJJ•lo 
do :Oir•tor da SG<:ret.4YJ.O de Junta nAS-t<H .S; 

v nA eida<;ie di': -::aro::.~.~o .. .:-.t, 01 tuna) .Junt.4. d<ro 
CQncili<JÇ.§o o Julqaii'Gnto tl•J, .01 (um) c:<~rqo dl!l Jui:e do Trollbb.lho 
Pr:lll:idont.c do JUI'I'til, Ol (u::n} C'41'9Q da Jn:tt do Trabalho 
:!h.tb:~~;tltut.o, 02 (do~•'l carqt;>a-. de .Jui~ cl•$•i:Jt.A d• J'un~a. 
ot>.a:~:V~~:da- a r«present.aç.io pa-r<.t&.ra., e- 01 (wnl ca.r90 •m t:OIIIl.••-lo 
d• Dil:4>t.or ® SlK:r~t.a-ria de .tunt& OAS-lOi.!ll 

ln: • na cidadG: d• Xapur<., 01 ;um.a.) J1.1nta de Co~Wiliiliçl.o 
o J'ulÇMIIfiM;O 0"}• 01 (Um) t.tl:'90 de Jul# du Trabalho Pl.'etide,..t.• 
d• J>.~ll-1!6., Q\ j'IIJil) eayqo dq J\li'l: dg Tr.,balho Svbst.it.ut.o, rn (doi•) 
ca~!t d• Jul:r: CtasAiat..a do Junt&, ODSe:t-vada • _r<i'pr•u•nuçAo 
p,n•iti'!írla, e Ol (llm) r:•-rqo" 1!!1!1 CC>nli.ulo d<: Diretc.r d• S-uoiat..s~i& 
-d. Jt~.nta PAS-101.$. 

Art.. 15 - Slo .:::rlad4•~ r.a ~5• R<:tgii;,o da .rvati~..._ do 
't:~:"ab.dho, a:s s$9uil'tO:< J•mWJ de c-onciliaçao <i Julgtu>er-.to, e 
earqQA pertinen.t&•• '!I'IJ"$l.lll c:!i•t~:ibuid;:n:o: 

t - T14 -.id.:<dà dct e&tllpl:'!u, 04 t'l"•l:r:o) Jutlt.\4 4e 
Coll.eili&(jAQ " JUl<;.J41Mtrtt0 ( $1 4 S*;, 0-( (quatrO) <Hiil:"<JOIS dliÍ" Jul::: 4o 
't'rab&llhQ ~rcteid>:nt~ de ,)\11'1-t.A, 04 Í"l'-'"'t.to) C"llil:'';!G"! de Ju.l..s., $g 
~AkD-.t>..::S.Ul:o:a.tl.--t.ut:o-, -Ql.!"""'f<::1.'t.l1t"-<':'-ãl!"go>;~.W ':Tü1•""'Ç::,,ui'll.~t.>~~ dU J\lnt.&~ 
o~etv.adA A :;eprexent.aç.\1<:: pollrl.t.~ria, <r 04 {qu•u·o) .;o~;u;qos .,. 
eom.teaAo d• Piretor de Soactet:aril!. de Jun~ll OAS~lOi-5: 

II na C.l.dade de Alllllricanll, 01 (\lm.a.) J•.mt• d• 
Coneili.ção e .Jl,llqa-Mnt.o (2•J, tll {n111; -e<~.r<;~o -é!• Juu; do ·na~Hlho 
Pll'•llidtint.ct tle Junt.•· 01 ful!t) c,arqo d• ..':uit~: <$C TrabalhQ 
SUb•t.it.uto, 02 (deis) C<!lr<;oll · ·~ JulT; Clllliii'Ji$t4" d(t J.an:.;;, 
<:>hserva.da-. a t'!ilprelJentaç.io pai'J.t.&rJa, Ol :um) -::ar70 em <:;:omia•do <• 
tii.r:et.or de Saor•taria de J•1otll OASMlOL5- Q 01 (Wil) <:.,l.'VO' -
co..t••ào <W Oir-•t.or.< de S.>""Vt.ÇO do Ohtdbui<yio O..S:-101.4;; 

XU - na cidade d<ro Araçatub•~ 01 t<U~~A} J'llAI:.& de 
coru:Uh:ç-!0', • .Julg~nt.o fl•l, Gl {UIJ) c•rqo r;!q .;ui& ~ 't1:'o~balh0 
PneidM~ d1t Junta, 01 {n~~>l cai:'IJO d• J'ui;e de Trab«lho 

hMt:J.t.uta~ (12 {dob) C'UIJO• de Juis Cleaabu d& Junta. ::-:r.::l: •d:•:::::2!:f!oJ"f:::ii:M!1Qol.,~ua} cuvo •• eoab-.10 

IV ~ n• elcl&de 'de A.rti-I'Ilqua.u, 01 (u-) Junta ~ 
COnciHaor;&o • Julg.a~Mnt.o U•}, 01 (>.irt!l cas:"CJO ~ .Ju.Ls 4o T.uba-:11\() 
Pnef.da;nu ik Junt•• 01 {wt) cargo d• .Juh do 1"rab4lho 
1111Mit1t.tlto. 02 f®J:a) c•~• de Juit Cla•ahta de ,Junt.t., 
-.ervacl& a Hp~••ntaçao perltArh.~ 01 t-• carqo •• co.iaalo h 
llintor d• Sacret:ar1a do Junta DAS-ua.) e 01 (u~:~o) ç-t;(QO •• 
~•lo d• IUr•~r dA Serviço d• Oiat.ribu.lçAo oAS-lOl.fJ 

Y - na c111olde de A .. !•, 01 (\d'là) Jllnt& d• concJ.lJ.açl-o • 
.Jult-nto (2•)• 01 (-1 carqq de Jul.ll do Trabalho l'ro:aident• de 
.J\IAta, 01 {u.} earqo d• .Juh do 't'I'II.balho Sub•titut.o, 02 {dohl 
(t4ít:"g!Oe da J'ui:t ClA••iat:& da J\int.•• dblíl'tvll.d4 • r•pr.s•nt-.ç!o 
partt..rla~ Ot {ua) ear9o- ea co.i••io da> Di>:'<tcor <lo Sctereta-.r.l.• cM 
.1111\ta DAS-lOLS • 01 (1.11111} ca:::-qo •e COIIIia• .. o de Olretor <Mo Sa;,:v.lçQ 
cM- Obtribuiçh DAS-101.4J 

VI - n• ci.d.ltde- d.- Barra Bonit.e, .. 01 {1.1111141 Jtmt• de 
Conci11cç.lo • .J'ul.q•~t.o (1•) 1 01 {Utt) earq<> ·d• J'ui:l: do 't'nb-Altlo 
~f.d.nte de Junt-A; Ol (-i ,ea-.rQO ·tte: .Juh do' "'t'rab.dho 
hatit.ut.o1 02 (-do.l.llf e•r9oa de J'ut~: CllllaciaU d• Junt4, 
obaenr.U • r•preaeflt-lfÇAo p.sriUrill, • Ol <-~ C6.t"q0 liiii·COII'!i•aio 
H tU.nt~ ft S.creuria. de: Junt4 OAS•11l1.S; 

vrt - -no~~ cida-.d• .S. lí.\t.at•J..•, Ol (ull&) Junta d•. 
Coneiliaç~ • JalqlllMrrt:o ( l•), Ol tw.) e~rl}O d• J'uia do 't'r~lho 
Jol:Nident• dAt Jun:.•~ Gl (üii\J cargo do .Ju1~~: de. 'i'ra-.b!l.lho' 
#uba:tit.Qto, 02 {dol-•) co~rryo• 9* J'Ui% C!aeabt• 4<1 ~nta, 
obi<N:v&da • rep:Niaertt<lÇio paritária, • 01 (u~r~} ca-rgo •• eomu•.&o 
• Dintór de S.Cr•t.Ari• de- uun~ OIIS-lOl.S~ 

vxn n• -cld~ d• B4urv., o.'! {tr:h) J'u.nt.•• de 
COne:Lli~lo • J'ulgAm.nto (2:• & -t•t, Ol (t-r4s) carqoc doo ;#u;ts ® 
~&b.lbo Pt:llll•ldent• d• ,hmt•• Ol (tr&s) ca.rqoc <la Jui.:t; do 
Tr6balbo Sutv.t!t.ut.o_. Qli (soi•l c•rçoa de Jui:c C!-~~.elllet& doo J'u.n.ta, 
otw.rvad& 4 rop.ratutnteç.So p•dUri.a, 03 {tr4>•l ctu:'ilO• ** CQmiad.o 
O. ))h•etor d• see:r•tar:l• d• JUAt.ll oAS-un.s • 01 (ulll.; e•rgo -
co.t••lo ~ D:b;-ator de sarviço dCI D1st::1buiçio oAS-11i1.t; 

. IX na cidad4- de lU.r:iqu!, Ol (UM) Junta de 
COflc111açlo • JUll)I:&Mnto {1•)~ 1)1 {~) carqtf d• Juh no :t':rAb41ho 
hweiún't* ct. Junu~ 01 t~) eargo d«o Jult <lo TrAbillho 
~tituto~ 02 (doisl cargoa do- ,lu!>~. Cl<"•tl•ta d• JuJ\tcft; --..:rva4• & r•prosont.aç-1-o p;~rit.tri.a. o 01 {U#) ca~ •• ç.:...b•Ao 
•.Di~toc ~ S.Cretjliria d• J'v.nt-4 PAS-HlLSI , 

X • :na cidade d• Cajw.-u~ ·o1 (U!Ul Junt.-: de conetH:.v;ao· 
a .:W.9._nt.o (1•) 1 lll ju.} cargo de Juiz do Trabalho P~•i<!ant• 
do. Junt•, 01 (ual e•~ d• Jui& do ''n"abeiho Sllb&ltit:uto,' ll:t c.:toial 
-o~ d• J'ui~: C.t.a••J.•t.. d4l Juru;a, obftru:vod.a a J:et'rot••ntaç4o 
~.i.t.úia, • 01 {Ulll) ebrgo - com:l•o4o tia Oiretor (k S.erotaria 
de Jwlt.a DAS-1-0l.~J . 

n - na cid&ld• de Cim1p0 t.l.-PQ Pa-.ulict.a, 01 (uiM) Junta 
de Conclliaçlo e JuliJ&l!Mti'lifeO (1•}, Ol (Um! cat-qQ da- .JUh do 
1'-l'.UlbQ t>-ai~nt:a d• Jun~t•, iH (um) carqo <i4 Juiz do Tra-.blllho 
•u!MI""t:l.tut:ot O!l (<loi.a) eargo• de .Juiz Cla•sist.a <le Junta* 

:-':~:::r •ct!•~::~!:f!ad:a;;;::i~~10~t.!'/,ua) cuqo o• co•i .. Ao 

X:ll - u cidade <h- caunduv•, 01 (UIU} Junta -d• 
Coneiliat;lo e JulQ'a~~Qnto H'•}, 01 (allt) car3,o" J1.1i% dtL-1'rabdho 

=:!t:~~ ~2 J{~!':~) (J:ará,":} ~ar,J~oJ.·~ ~b.,!~1!·t.~d0 do Tr~:~~~ 
oba•rv•<ia a r-apr•U•ot.açic:< p..:r:ltlíri.a-.:~; 0-l {u•) C&l.'QQ e-m 'COioi••llo · 
!Ut!_Dlretor de Soe.rot.lfld~:~o de" J>.~itta o.-.s.!tol.S o Ol (wnf cac<;~o o11 
~-'-•lo -de Oit:et.Or d• Serviço de Dis.tribuiç.lo DAS-101.4; 

XI:U n. cid:ade doo Tr.uu:a.. íl1 {ura•) Junta de 
Conc"Uitçllo • Julgamcmw (2:«}, 01 (UIII) car90 de J'ub!: do '!rAbalbo 
Plt:Midanttt d• Junta! Ol (1.1111} ca.t't;O de Jui:t: do TrAbalho 
hbst.itut.o, 02 idob; carqQ• do Jui~ Ch.o•ia:ta do )llnt•• 
obt:.rvl!lda • :repre•on:toGÇ-lio pa~lUiri.a.,. ól (111'11} ;:;arqo el!t eomb•lio 
de OJ.ntot ds S•cret:&t1A do Junta DAS~lól*!i -e Ol (llm) c.tr!JO -
coaia•lo 4J P1rot.o.t" Wt S•~tço d• ~ht.ribu!çAo OAS-l.Ol.4; 

.J:IV- nA cida,de ~ Garça, Ql (Um\) Junt-O: dtJ COneiHa-çao 
• J"';al90100to (14'" Ol (Ufll) ca.rcç;, tlo ,Jui1: do T:rl:lb4lbo .l'.tiJiident• 
de Junta., I.H tua) ea.rqo de ·J'uh: <10 Trat..tlho Sll.b!lt.ituto, C2 tdois) 
c~• d• Juis Claa•h•ta ·d~~t J\mt.A, obeerv11do .a r'itpr<::eenuaç1P 
::r.:s!!~"ó~~~o\.~~·l c•rqo er;: cQNinio de Olt:llllr.Or de sec:~ta.rJ.a 

XV ~ "" e1da<i<t da t:nl:~~tlllt.Ubtl~ íH {Wl\11.) Junta -d• 
Conellloç.IQ • J"ul.gaiMint.:t (\«). I}J (ulll) c.a~;:q<> d., Jui>~- d:;, Tuba.lho 
heaiclenu <1<t Junta1 (ll tua): C:A\'9"' do Ju.i!: .to 'fr~~;balho 
8ub•tJ.tUt~~ . 02 (doU) <::a.Ygaa de .!Ui.:k Cl,IU51ll•tA <la Jo.mta, 
.9bMirvada-. • rep.r•••ntaçlo paJ:it4rh., ll 01 ('-'lll) cargo e• coai••~ 
da D1:t41t.or 4e Sltet:'Otada d• Junta <OM-tOi.!S, 

XVt tia-. 'll'l<lad• ~- Ítat:ll:i«~ Oi (ulllll) Junta da 
Cotw::1l!aç:.lo • J\ll?"a-nta- {t:•), IJl (t<l\ll c•rqo <'ltt J\.l;h do :'rsbclho 
P~.W.nt.a d• J'utlt.!l1 Ol (W&) C«rgo de Jub. de;, Trabalho 
&11Mt.ltuto 1 02 (doi•) CA1r<~oa <:le Ju.í• C.la••l•t.• de. .l'unt.&* 
oha-.rv~ &. t:'•pr.•illnt:a<;"lt:i pa.t'i.t.áda_~ lli 01 (U•p CA%"<;10. {Om Co:Ml••io 
-da Oir.ta-;;: ÓliÍ" S'u:r•tar14 dli .1\U\t.t. DAS-lGl.Sí 

XVll ti& nid«tle 4e Jall!ii:_, 01 (l;:l-} Jun.ta cM 
CooeJ.U.açlo •.J\llqa-n~ (UI, 01 (ua} cat:go d• Juir; do Tr•bot~~lflo 
l'ftt•i44nt.• de Junu, Ol {um) eArg.:. !!'~) .Ju.h; do Tre.l)a-.lho 
ftblltituto, G.l-- {doia) c:argo• d• Juh: Cl.auht.o~~. d• J'~.;nt:a, 
obflervad& & x-q~ftt.at;.lo p6r1t4r!&, • Ol {-} earvo •• eoat..&4 
M ~1Ht.Or de S~nt&da &I Junta OA.S•101-5J 
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XvtU - na eld•cte fl Joai: DooHAeio, 01 (u.a) .;tun~ 441 
Conei.ll•r;lo • .1\llg.a-nt.o (l&), 01 (U,.l CAit'qo d• Juh 4o 'trab•l.ho 
P.n.•identa .t. Joflta, 01 (um) .Coll:'J"' da J>.üx do 'rce:•~l.tl;~:~ 
Su!:l•tltuto~ Q2 (dai•J c.trqoa de Jl.lhi Claaalata cte ..:runta, 
~•~&4• • r.p~~:•••ntaç&o p•ritArla, • 01 (U•} <:&r<JO .. coaJ.••lo 
.~ 01r~Jto-r de $<1c~:•t•rla de .runt.• P.\5-lQl.SJ 

XIX "' na eldoct. d• J'ul'ldia1~ 02 {W••l Junt.a.11 ct.· 
~cilio~çlo • J•d9•-nto tl• • 4•), 1>2 (doh) eargo• d• JuiE ~ 
Tra~Iho Prea..lde>l\tol >à Junt•, 02 (doJ.•) ca~:ga• d• J14J.s. ._ 
'h'Ato.lho Subst.J.t\lto~ 04 (qu•trol c:arqoa da ,Juh Cloa•i•t• d. 
Junt.•, ob•orv.ada a r.pr•••nto,çAo partt.lrla, e 02 {doia) e•rgoa .. 
CQI'IIi .. ao 110 Cir.t-or ds S.Creuri• d• J~tnt:a DM-lOt.:!l; 

l::X - li. fJ'.ldatt. d.. Lãru;ótc PAUÚata, . Oi (U..) J'Unu ft 
Concil1aç.kl • .Julq..Mnt.o (li), (11 (UIIl) c-.rg'o d• Jui~ do 'I'rabdho 
Presidenta <t. Ju.nt.a, Ol _ (um) <:arl)O do Juilt 4o Trabalho. 
Sub•t1t.uro, O:t (<klb) <:a~• de Ju1• Cl~.~:••1ata .:t. J\mu., 
~••rv.ad& • l:'•Ptl!lltllr~t.sçio p4ri.Yrio, • 01 (UA) <:&rgo - c;ord.nlo 
ilkl D1J::•tor da $ec:r•ta~::1a elo Junt.-. OAS-101.!1; 

XXX. . n& eiaa~ de r..oreru1..,. 01 t\IM) Jl4nt• d• 
Coneili&ç!o • .rulç-t.-nto o•), 01 (\UI) carqo d• Jlliit do 'l'rabdho 
Pr••~nte o:t• Jl.lnt•, 01 l'líllll CAr90 de Ju.h: <lo Tr•bdho 
S:ubatituto~ _ Ol (dob) c•rqOa da J"uh; Cl&a.dat.& d• ..runtak 
obaervada. 4 r-.ptltiUtl\~io p•riUu:·.ta, e Oi {-) c&l:'go - eOI!IJiaslo 
• OiJ:ator d• Sacr•taria d• Jullt.-; OM~ UH.S~ 

-_ XXU -- na e1d.Jd.e d• Jf.t.rtlta, iU. {u~RA) Junta da 
coneil!.oç-&o e J~:~19-nto (2• ),. 01 (-l cal'9'0 d• Juia: 4o Tr.e~lho 
Pros1C:.ent• 'CM Juntl., Ol (wr.) c•rqo -9 Ju:l.a do 'l"rab.alho 
Subet.1tuto, . 02 (<:to1•} ç-ar9o• 9 Juiz: Cl·u•1sto &lo Junt..IL, 
ob•enrad.a. • ~PI:'e••nuo;lo p<ttd.t.à:d,s,~ 01 (UIIl) Cillil'<;o - c0»1••4o d.• 
lUretor é:' sec:ratA-ri-11- d• J\!nta: DAS-101,5 • 01 (-l c.ar90 -
COlillli.n&o -<1• Ol.rator <la S•rvt.ç" ;;!,. Di•tribaic;lo tlAS-101.4; 

UIII . na ctdo~~~da ..S. M&do. · 01 {u.a) Junta d. 
Cone:lliA.;ló • .iulqamento _(1.•), 01 (~J:IU) Cllt'9Q de Julz: do Trabt.lho 
l'ncidant.• <k Junta, \11 (\lmt COt'90 da JuJ.z: do T:tlllb4iho 
.Sub•titu1;-Q~ 01 - (dois) car90• a. Jui:t: ClanJ.•t• da Junta .. 
ob••nM• • %'(10pt'4'a•ntaç-lo p&rit.6ri&, o il1 (ultl) CA.t'QO - collll••Ao 
de Olr•tor d• S•c.rotada da Junt:a o.u~tlll.s;. 

XXIV - na eid.a.da d• Moji Guaç~ Ol (Ullla) -Ju:nu <W 
Co=iUaçlo • JulqAnnto tt•b Ol (1.11111 carqc d• Juh do nabalho 
.-rodd•nt.• do .;ruf!t.A, 01 {um) c.argo d• Ju:lx do "tr&bálho 
Sub•t.:ltut.o_. 02 (®ia:) C41'900 -de Jul:r; C1.u•:l.•t« d• Junt.&, 
oba•l"Vacl.a. a n:p-~:tt•~Jnt.,ç.So paritlr1•~ • 01 (U.i ca:tgQ •• eoti••.tó 
H t>i.ratcr de Soc:~tarJ;a 4e Jo.Jnta OJ.S-101~5) 

XXV • na cid.ad• de ttQVQ Húrill~mtiiJ, 01 ('lla&J ;;unta <t• 
Cc:.mciliaç-AQ • Julg4!11Cnt.o (1'1~ !ll (u"') carqo d• Juh óo Trabalho 
P:r:•cid•nto d4t Junt.t, 01 {u•} GM"'q() a. Jui:x do Tt&))olllho 
SQ,b&l:-1tuto.,. 02 tdoi.l) cargo. de Juh: Cla••I•ta. ã Junta~ 
oba;ozv.Ca a «!H'itaontaç!Q parit.1r1a, • 01 {'lílll) e•rvo •• co.i••Ao 
d• D1.retor do Secretario de J'\tnu CAS•l!.H.S; 

:UVl na et441:!• da 011111pia., Gl (u.a) JUnta de 
COl\CUiaçi!lo • J~-tlqame.nto (1l), 01 (uml carqo d• Jul& do 'l'rab&lho 
Pnaidan'l:.e .de Junt.s, 01 (lliiiJ uar90 ~ J..,i;w dQ 1'rab4lho 
S:ub•titiJtQ, 02 íil1oi&. C&t"qOI. d• Jui;w Cl.a••i-ae. d• Junta. 
ob-114tl:Vada; 4. re;:.raaentoçlo 1)4tit4rl•, • 01 {ua) CA.I:'lJQ - co.i••A4 
da I:U.ntot: d• s,ae;a~r!.ol do J'unu DAS-lOl.lh 

XXVII • Nl- cidade de Pat.~litd.a~ 01 (u-) ,Junta: d. 
t"ow:il1aç.ao • Ju19t\)'16nt;O {U), 01 tum} c.a:t<;o do .Jub do Trllb4lho 
Pr~n:1dento da Junta, 01 (u•} çarqo d• Jul.;) do 'Trab.tlho 
Subatitut;.o, Cl (®f.l) Clir<;oi 4Jl Jui:&• Clau:i•ta <1• J'un::.a, 
Ql:!urvad.a. a r:.-pro•ent:.eçlo pad.t&~:ia, • 01 (l.llll) car90 •• COllli••lo 
da t)ire'l:.or d• SllC~tl!.ria de .;runt.a OAS-lOl.S; 

XX'nii - na ctdllde de Piedade, 01 (WI!Iel Jun~a d• 
COM.ili•<;Ao- • .Jul9a1111!ont:o (li}# ól (um} c.orqo dei Jui• cto 'frtab&lho 
i'Hddent.• de Junt-a~ 01 {UIII} cô\rg-o de ,Jui.z d,Q trAbAlho 
SUbatitu.to1 02 {dciai ca~o• l'ht .)"u:lz:. Cl•oabU d;• JI.Ui"ta# 
obHrva<U A r•pro•ent.a.ç-Ao p11.r.l.t:.AriA, • (ll (um} cu·go •• co•la•io 
da Ol.ret..Qr de Sacret.a:r1a d<11 Junta DAS-HH.SI 

XX:IX .. ~,.,. ni&d• IW- 1\&f1Ch4t'i4~ Ol (u-) Jnn.t.• O. 
<:oncillaçl.o o Julga-nto (1•), 01 {L:.m) c&rqo d,e .Juiz do ':'!!~lho 
l'r.aid.ent.• -da J\lnt4, 01 (um) e.t~ d• J'uis do . t~ab411\o 
Sub11tit.uto, 02 {<:toJ..•J carqo• d• JuJ..z Cl.ud.•t.• -<à ~:u: • .a, 
o.bs•rvolld& & rep~:~~t1.1111\t4Ç40 par1t&ri.a~ • Cl !Um} <:'l!lll'qd- O!ll ~!.••6<:1 
d• olretor de i;laçl:*t"iA <t• Junt~: DAS-101.51 _ 

XXX - na: c1<!ada d• Sdto1 01 {lm4) JuntA da concilh.ç4o 
• J'ulqament.o (1•}, Ol (ulllj c.arqtt de J-11-i:t do Trabalho :Pr•aldente 
d6 J.:~ttta.~ 01 (ulll!l) c:arqo ·dA JuJ.1t do ·rral:>lllho Sub:a"t.itu(.o1 01 (dtl~•J 
co~u:q<U <k Juiz. Cl"-••i•w da J~llt-11, ot>vorya4_-A a 'l:'$~r•••nt-~tç&, 
p&rit.t:~:ia. • :a {ua) c•x-ço e• <:OJIIJ.••lo da :01.rotor ~ S•erat-ari• 
ã .Jun't& ou-uu.s; 

XXJtl • n• ei~ a sant.a B6rbara d~~•ta, 01 (UN) 
.)unt,; 41t Conc:i.lisç4o • Julqa~~>&t~;t.O (14). Ol {UIII!I} c.a~qo d• Jui;~: do 
"trst),a.l.ho P~•idaftt• d4 Junta, 01 {u~~~o) car<JO d• Ju~lt do ':t'ra'b!llho 
Subs.t.Huto, 02 {dOia) C41:'ÇO$ da J'-11-l.::: C.!.IU-illlltA de .Junta, 
O'blillu:vada • rcrpresant.l1Çi\o p.e.li;Á.(ill, • Ol (',1m) carg-o •111 <:otllitoJS.ICI 
a. Di%etor d• S•c~:•t.-,da d• Junt..a OAS-l01.5J 

ri::ur - na ctd•d• d• Slo c.n·lo•, 01 (UM) .Junte a. 
COnc11l-.açlo • Ju1g-._n.to (21h 0.1 {mw.) carqCJ- 4• ..rui:;: do 1'r4b4l.lw:l 
l'x••J..d•nt• 4e .:r .. nta, 01 [I!J~~j carqo de .:tuJ.11 dQ. -rra:::clho 
Sub•t.it~:~to, O~ (40h) c•f:9o-• d.- Juh cl.u•l•t• 4• .;· .. mt.a, 
ob•etvad& ll r•ttr•nntaçlo parit.ti.J:ia; 01 (ltrll) cazvo o:m comi•at.o 4• 
Dlretor da S•er•ta:da. àe Jun.t.o: r>AS-l()l,$ • ól'' (WI!I} c.u·go_ ..., 
coaJ.uJ.o 4e- D1r•t.oc de SuvJ.ço, tH D:l•tdbt,ti.çlo t>AS•l.Ol~-4J 

XXXltl ~ IU:I; <"~dftd_. <klo S.lo Joaft do IU,o Freto." 0~ tU!ftfl) 
.'JUnt• do C<)nçtlh~llo • .,)Ul')A!Mr'ltO P•J, Ot (• .. mq cargo do Juh do 
'ftliblll'lm Presid-enta de Jul'it.i, 01 (Um) c,.rqo dCO Ju~r; do Tr.oblllho 
!lubstttuto, ll2 (dol,l) carq;oa d3 Juh:: Ç'~11.••tatJ. d• J'unt~-"
ob•nrv.e.da a ~<:!'prr>--I:'<.F;tc;çolo p.1ntan._, e ót {u.ro) <:11.1:qo lfrll'l co.niss4o 
d• Dlr•t.OI! do Socre:tolru. l.lc Junt<t 1.1/l.S-lOt.$; 

XXlUV - M c:J.àoàn Sdo Í<:HJé< doa c.::u"P":t• 02 (dll.l·Ul Juntu 
da ConctU.eçAn • .Julgollmento {3' e -t•l. 02 jd.oilll) c:a.:g<;>l. da Juiil 
do ~-tab.lllho Prf'a>~nta de .l'l.mt<l, 02 fdoial c:.e~:qoa de ,SUir: do 
ftab~~:lbo $u.b#tttuto, 04 (ql.l<l.tt'O) c.tr<;~oa d~ Juin C"las1i1t.a d.
-Ju.nt.a, abao;vad.'ll li rE~p:r:e!JtH'II'.<>çAo !;'<U~J.tl.ri.t• o U:! (do1o) C'll:F:9Da 
t:OMia•&o do ntr:otor de Sec.Mt4.(la à'J Jur.W OAS~101-~; 

XXXV ~ na cidada de- Sllo Raqu•, 0'1 (UIIII!I} J'u'll.t.a da 
COnciltaçlo • J'ulqal'lonto !1•), O! (um) Cõ;~t'QQ de J'l)l,l:) do Tl'tobalho 
Pl:'asia.-1\t• .a Junta, <ll (UIII) '":lrg:) -:IG J1.1ir :!c ':.'rat:<alho 
Subat:t,tu,~, 02 (t'lo1•l ç4rqo• d<J Juiz Cl.u:..rata do Jun~il, 
ob•orvada a r<l--pro:oont•çAQ f14t'l.t.id_,, E~ Oi (\lm) cargo 0111 eomia•Ao 
a. Of.retor do Seeret.aJ:>ia d~;~~ Ju!'>t>ll oAS~101.S; . , 

XXXVI - 1!& <="idade de S04"0CabG, 01 !uma) Junt;a d.4 
Conc.tli•~llo • .;Julgamento Cl•l• Ol (~l'lll carqo d• Juit do "n:'ll.halbo 
.Pr.liden.te da J'unJ:•• l,)t (um) t::.nqo ·de Jui'l.. dó ':'r."lbathi> 
Substituto, a2 jd6ün carqOS de Ju1:. C1lilll'la.l~ta d• J'unt.a. 
otu~:•rvada a ropre-oitMM;40. p4nt4ria, • Ql (um) carqo •:a Cl»>iss!Q 
de Dlreto:r <te S<J-ecqtaril\ dll Ju.nt.a DAS-101.5; 

xuvn: na cidado "i'.tnabL 01 p:.ma; Junt:i• -·do. 
COtv:illaç.!io e J'ulq-aroento (l'}• Ol (lltl) c:arqo de Joh: do 'l:'rAl:IAlho 
Pr .. ldente da Junt4, Ol {Um) <:ó.rq<:~ -da .J'Ul~ ® "frsbalho 
S:ub•tttl.lt()~ 02 (dota) carqo!J lU! Juiz Cl-lla'lti:ata dft JOnt•~ 
ob.a:e.rvada a re:pre•ent;aç&o p•rte.í.ri-!l, o 91 (um) C4:t!JO $lll COIIII.•a4-o 
t:U1 tl-.t.r•to.t ~ Secnto~ri<" cUt Junt~: I'>AS~lOl.~; 

Kli:XIIU .t ~ M eid.ilda de 'l,',aubaté, 01 (t:flla 1 JuntA da 
OonciH4Ç.fi.O o J'UlQ.t.ment.o {2•), 01 {u~) ::arqo dot Juiz do Tr&b4ih(> 
Prea::idento de J'<.tl'lt;.,, Ot (WI'I) .-a:r9o dEI Jci1: do T.t"ab4lho 
&llbat.itut.o., 02 (dois) CIU'o;'Oil ..:1e ..l\li:z: Cl4!1.G"Ü'Jtb àê Junta:, 
cb•cJ:Vad.e a l:'epresetn:<~çào paritA::oia, 01 (Umj c.er90 <ilm e<>:ú•a:iio 
ú óirottol:' do Sccre-t•t:J.a. do:t Jor.ta D,\S-101.5 e. Ol (Um) carqo fl1l 
~u!o dAI otr•t.o.r. der :S&rviço ~ D11ltrib~1ç-.lo OAS•l01.4) 

XX&lX na cidade <.to- 'r1&tê, 01 fua.t.) J<ll\t;• de 
C~;~ne1liaçAo Q Julqament.o (1•),' IH (Ufl) cargo dQ Juiz do-'t:tab4lho 
P:re&iden.te de JUnta, l'!l {!Ul) ca:tr,;o de Juh do. 'tr-U>4lho 
Subatituto, 02 <dol!l) e-arqo:!J ;:e .Tilit cla.aaí.ota de J'uneA, 
obllorv•d& a reoprellel\tb.Ç>\0 p.aritád.:o, Q Ol (Um! car<;~ó em c<»~b•~Q 
da Dinttor elo Sacretat"itl. dê Junta <:oAS~lOl.$. · 

M-t, U ~ Slo erio~:~das, na l~U RMJ1Ao da J'uet1ça do 
TrAbalho, a& sequ-i.nt011 Jur~t:alll do Co:'!Ciliaçio a J~:~1qa-nt.o~ • 
cargoc peortinentall~ aallilll dl11tril:mid&111 

a) no htA<io <:to Maranh!c.t 

X - na. cidade do Slo t.uis~ O::t {dU&I) Junta• de 
COOeUlaçao • Julgame-nto (3• 11,) -tt), o~ !doia:) carçotr: de Jub; Qb 
'l'.c"•'baiho l'I:'C:C:I,dé:flt.O de JUI'lt4~ C~ (®h) c_,r<J08 4ft J'tlh do 
'l'rab.iliho Substitueor 04 _(quatro) ea:rqo• de Ju..i.11 Cla••.!•t4 ~ 
Junta, Qbcetvada -11 roe-p-re-aent.&<;.lo par:l.t.tt'io:, (J 02 {doi•t c4r99• 
CO.icS&Q <!o Pil':4ttQr do- Seeret-or1a 4lt J<l!"ot-.1'1 OM-lOLSt 

Il ~ na eidade de AÇilil.!utd.i.o:, <11 fum~tf .Junta cJe 
Concillaçlo e J'ulql\m<mto {ll), 01 {WII) c•rqo de J-.d~ do 'l'r.tbalho 
Pre•:l.dente dn .Junta, 01 {oro) c.erqo de- Jui11 dn Trabal.ho 
Subat:1tuto~ 02 (dois) earg:ns de Juiz Cla11e.I.st.a de Junta, 
obeerv<ldtr: I! reprc.acrrrtaçAo parttArla, e 01 (Ulllj carqo - COIIIil.lliAo 
do Oir.t:Ot' dó Slilcrtttari<l 9 Junta OJIS-t01..5; 

llt ~ · na cidade de Santa inês, 01 1 Ufii.O) .Junt.a o;;. 
COnciliAçllo • .!ulgbmento {l~), 01 iumj earqo -<1& Jui..: do 'l'J:aba.lhn 
Pro•idonte de .Junttt, 01 {um) car>;~o d& Ju:u:: do Tra~Hto 
Subet1tut.o,' 02 (dl'.>l'.!J) earo:oo.s de: Su.\.11 Cl.aaaiat:a -dct hntlll, 

:·:~:~::r "d!e:::::~::r:odr;\1~::1~!l()0l_l.S~WII} 0-111:'~0 enr. CQaiUbO 
b) no ht.s-d.o do l"1au.h' 

t. na; <:ida~ da 'l'erasina, 01 (mM) Junut. de 
eonciliaç.\o é Julqamonto (l•), Ol. !Ullll co.trgo de Juis do Trabalho 
:Px<eai®nt.• ct.e Junu., tll (um) c~~:.ego de Juh ·do Trttbalho 
Sub.a:t:ituto, 02. (dOis) ea.rqo11 d• Juit Cllulsiata .,. .'tunta, 
ob•arvada a reptél'lont.aç!o pa:rit-tl:'la, e 01 (um) car9(J·em. cotdaa.6<> 
dfl D.l.utor d6 Scc~t,.u·J.a do Junta DAS~lOl.S. , 

Art. 1"1 ~ :&!o C:C'iaclas, nli 17'* Re-.;i.Ao -d4 Ju•t1ça <lo 
"'l'r-llb4lho:, .m• #oqulnt. .. Juntas do COnclllaçAo e .Jul9amont:o, • 
C4rqoe pert:l.nento•# •••lm -diltt;l:'ibu1d.esl 

I ~ 1\Jl cidade d• Vtt6.ria, 05- (cinco) Junta.a d• 
Ctani:-t.Uaç.!io- e -.IulqJllll&rt~;o !4"" '11. a•1. 05 !cine--O) earqo• d4 -Jiiil:) 40 
Te«ba1ho l'rellldel\to di) Junt-ak 0~ (cinco) 1:4t'i1(11.1 40 J'\lh d.O 
't'raba.lho Substlt.utu, 1Q {d~~ 1 earqos de Ju~; Cluai~Jt.a de JuntA, 
obset"VIlda d , rep:::esel\taçõo p.suta:rla, os- (c:l.nco), C4t:"ÇOS d 
(;QIIII!•-'5!0 d•.Dirotor d• Seereuria dt~ Junt-4. OAS-lCl.S e 01 jum) 
i~i~:: em ccaluão do Oiretu:t da sorvl.o;o da Oiatrib>.l,f.ç.\c OAS~ 

II - nA -cidad• de AiQrtii.O C14ud!.o# ól (uma} Junu do 
Concllia.-ao e J~:~l<;~4manto {1•}, 01 f-.unl c"t'90 da J'uh do 'l'rab&).bo 
Pre•i~ut.e d., JuAt;~., IH {un:.) c:AJ::qo c,., Jut11 do 'I'IC'Ab•üho 
S!lb.t!tuto~ 02 (dol•) earqoa do Ju111 C1oa•i&t.a do -Junta. 
obH:rvada • rC!p.c;~;tsfl\1t-açlo p•dt.trla, • 01 {ua) C4t:!JO •= IX)jlh•lo 
de lllrotct de secnur:u ~ Junta DM-l01~$J 
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• U l'la etd:t~d:a de Aleljlre. 01 (U!'ft4) J"*n~• • 
~n.c:Uhçlõ • julqomQI'!W (11) 1 01 (1.:11111 C4t'9Q- de Juh do 'l'~llb&lbo 
l'l"$!1:l.d4ol\t• da .J"<~nta, IH (um) ~-">:'90 do J'uh: do 't'r<tbJilho 
Subs'tit.uw. o:t (dolotl eorqoá d .. J,.{z <:t•••i•t• <!e ,1~.>n.ta, 
QbliG::"f'ada lJ rarr~>~~nt4<;Ao p4rit!ciA, • fll ('li!IJ e~u:ço Q êcu•;'t,aú.\o 
~ Oiretor dR Sft?'rotar;• <:1~ Junta t>AS-IOl.S; 

IV - -no eidadet 'd. CUAup.sd, Ql {tn:lf"} Junta da 
éoneUtlllç!o 0$ .l'll'lq.!!lMltltl) (1•), 01 (1.11111} Cial"IJO dft Jub .:So 'l'l'<llbalho 
Prosidet~t• ckl Junta., Ot (UM) C#rqo dtt J'll.iE -do 'trab.tl.bo 
Sul>ltt.ituto, Ol (doi.el ear'l<-'• do Ju(# C!a•lf:i.etA de JuntA., 
ol:nu:u."YadA • ~::op~;~eotltaç!o fl'\l'li:.Aiti•, • 01 {UJIII) e•J:;& .,.. c:0111i••Jo 
da Oiretor d• S<:t<:~t.uiG <1111 Junt.e~; OM-tOl.SI . 

V - na eidl)do d• HiiiiD•n d<> S~l. CU (UlliiL} Junta <M 
Conc!l!Açlo e Jutg~~nto {l•), ()l (1.111'1) .carqo de Juiz 4o 'I'ntutlbo 
:Prosid(lnto do Junta, 01 (umt CAl:<)O dEt .:Juia do T!74Nlbo 
Sl#bst.J.t.ut.o, 02 (4-'~"'l ea~:qos de Júl& Cl~••l•t• d• JuntA. 
obstu:vacl.ll • ropr!lt#'i"ntaçlo p.ri.t.41riA, e 01 {Um) 't'.t:r',}a 011! COJ!I;i••io 
d• ntrotoC" <.te sec-retaria 4«' JunUl OAS~10L.S) 

Vt ~ na cidade d.- t;ov,a Vonkl-a, Ol (ll-) J<~nt.o d• 
ConcilidÇAO e J'ulqalllon~<:t {lt), (H {!mi) (;Arqo d• .fuiz "O 'traob«lho 
Pr1ttd.dente do J'unt11, 01 (um) c;arq.:.> <1.o J~o~.i;t do 'l'rabalho 
SUbatitut.o, 02 (o:lobr;) eal'gc>a do Jutz Cla1ud,at.s de Junt•, 

:·;~:~:& 4 d!•~;:~!~!:í!o de~~~!!r~:S-:o~:s}""'-) eu90 efll ce.iulo 

VU ~ n11. e.!.dad.- do S!o K~~.tou-a,- 01 (uma} Jiiniá' a. 
COneil.!.o~tç!o e Ju.lqar.oento (1•}, 01 (UIII) cargo do Juls do 'l'rablllhó 
Pn'!Jidont.o da Junt-a~ 01 (l.lm} cargo d.tt J'ui:& dQ Trabalho 
Subatltuto, 02 (doill") e.ar90•• de .Jui:: Cla•tJ.i•tlll- de~ .JUil.t.a, 

:S;f'r!~!/ ~·~:~:~!:1!0 de P~~!!!r~~ i o~~ 5: 1ns) c.u•qo em doll\tu!o 

ut. lS ~ SAo -eri&da.•, na 111 Regi.&o di. . .1V..uç;~, do 
'Tr.sba..!.ho, ao: .scqu!nt"'ll J~:~tfttu d• Coru::l.lta.ç!o • Julga-nto, • 
ca~=- pe-rtineAteJ, <l#ll~l!l. dia::t.ril)u.l.da.lll;: 

r n.a etdade 'et• COUI.niA, 06 (<1e.i.s} ..runtlla de 
t::onci.llaçAo e .:ulqai!IQ'"ntl:l pt • 12t), 06 <••La) ca~• de Jut11: do 
't'ral:lalh.::. Pre•id<:tt>t<t do J~:~nu., .06 <••hl eat'IZO• 4• J~:~it do 
'l':r:.t:ibal.ho Subo.tit'UtO. 12 (doze] C:At'90a dl.t .Julz Cla••ia-UI. dtt Junta, 
:=~~ttrvacta " ropn~.sent.açlo pa;:r:it.4ria, o o~ (lli•i•l c•rqo• -
eomio&ao d• Oi~:Qtor do seu::nt-t.r.ia d$ Junt• o.\S~HU.~J 

II • na oJ.dado 49- AnllpoH•, 0) (tr6•) J"unt.all" d• 
Cc:>aoili«Ç:io • Julgamento (21 a 41), 0~ (t.r4a) Cln:qos do Jul:t do 
T:tabalho t>re.:t.d:<JI\te d• .!unta~ 0) (tri~) carp de Juh do 
'l'rabdllho S®atitv.w, 06 (I!UJ!fiJ e1U'9o• da J:1.1h: Cl•••.tst.a d• Junto.. 
ob•~trvilld~ a ropr-eaentaçlio :p•ritãria, 03 {tt:f:e') ca1'9~ eA comi•alo 
da :O.f.;tet.or d(l Socr•taria. d$ .;tunt• tiM-lOl.S e 0,1 [umj__ e.ng:o 111111 
ce.ia:a.\o 4111 DiretOil." dao .S..r:Yiço de Dhtrihu.içlo oAS~10L4; 

lU - n& CiciA<!• d• ~AJ:'GCid.ll d• Goi.\ni.a, 0"2 (du.t•) 
.J'unt.a• d.- Coneil.S.aç!o a J'ull}amen~o (l• e 2'1• 0:2: (dloi•l <:-41!'9~ d• 
Ju.!..J: do Tr<!II>Albo P~•.tdent• d• .:runtQ, 01 (doL•J cerqo• <H Jui-.: de> 
1"l:'Abalho Sutat.ituto, !H (quat.:i:'Ol c.nqo• d4 Jui:~~ Cllli>i&htA ~ 
Junta, olaerv<J~d.A a t'Cip.rt!ll.-nt.aç&o pa.riU.~:.i.a, 0:1 {dota~ c.arq<~-s -
eomi11a!o de- Dirceor ~I':! Secreta:til!. de Junt.4 OIIS•H)l,S e Ql (umt 
<::4t'90 tm11 c:omitsa.t:o de Olrotor da Sarv.!.ç._, d• OhtriblliÇ.!o D-AS-
101.<4) 

1:\1' - na <:Ldtod• de. Cerea, 01 {"UallJ Junl:.• d• Ccm:Ui&<;.lo 
• J'ulq-nto {1•), !U {UM) Cllif:90 t,ta Ju_iz_ ao 'X':raba+ho ~r;o~;.ni>:kn:t.• 
de .Junt"l# 01 {uro} carqo da J1.1.!.:t do T~atíalbo Su.bstitueo, Q2 (dois) 
cA..I:'qoll d• ..1\li;; cJ..,us•ist• d., J't.un.a, obaorva<la " ropco60ntaçAo 
pa.rit4:rJ..a~ • 01 (l.llftl <:otrgo - C()alllsslo õ• E!i~:oto1: d• Socret•rir 
de Junta DM~l01.St 

V - na. Cüta.d• dG Goi.la, ()1 ét~-1 Junta oi<t cane:lli•ç-!o • 
.:tulÇ.l>IIIOnt.o {U)t Q1 (um) ea't:go 4o .:ru.h do Tral<illl".o Pr.•l.cã:nte de 
J't1JU;a, 01 f\1$\) cargo 49- Ju.l2: do Trabalho Sub•titutn, 02. (dois} 
c.a:r:t§Qo do JUit CliU•Siillt..a do Junta, Qbt;arvada a. r•p-resent.açlo 
p.~.rit.Ar.ia.~ • 01 (WII} Cillt'JO" - c-i•sãa de Dlreto:c d• S•cr-etaria 
ct. JIWU 1);\S~l(Jl.Sl 

VI ~ n& cidad~ de Slo t.uh da Moutee a•h~•. 01 (wn&) 
-Juntl.l d.c Cone-il14~lo e Ju.lq&ment.o {lt), 01 (um) car.qa d• .ruis do 
TrabAlho Preatdent.e de Jlolnta., 01 (Utll} e,u-qo dlt .Jui!: de Tra~lho 
5ub&t1t.l.lto, 02 (doitl) earqos de Juiz Claauiat.D ttct Junta, 

:a~=~~r 4. ~e:::;:;::'f!od:-f~:::l~Âs~lOOll.S(;U111) 't'~tr:qo cm e<>JU .. lo 

VII ~na eidad\t de tpor.6, 01 íullh'll_ J\u'lta de Concili(I;Ç!o 
e .N1qall!i0l\t.O p•), 01 (UIIi) e•roo do Juiz dó Ttllb•ltr.o i:':ttt'IJ.I.dQfiU 
<1• Junta, Gl (-") carqo do Jui11: «> T.t'.abalho Sub-atit.uto, !);2 (doi& I 
~· " Ju1~ C1a!Ss.btl\ do JuntAr obaet:Vadill a Hp.J!it.toi'l:t.aç.lkl 
:: J:~aÓ~-tOiL~~.i ~~~~ ~~~ -COII'I.i~"~.io .~-~t?~ ,21;._ S!_C~A,.UIJ.i~L 

VIU na eio:!ade du MlMiro•, 01 (UJ!'!a) Junta d• 
<:or.oUi~<;llo • Julg-4!:mont,o (1•J~ tn (1111t} C4T!JO ~· .Jul;. do TrAbalho 
Pr~a.id<'lnt-e do .:runt6, 01 {tm.) C4X'qQ d• .Juh do Tr&b.!l:J.ho 
Subat:lttlto, 07 (dahq e.al!'qoa M .!~:~iii CÍli.SI!d,•t.a M ,J<mtill, 
-oba~sda • rspnsenta<;4o pat"it.a:r.s..-~ • 01 (um} carg:Q, -e~~~ comlsaio 
do Olr•tor de se.::reu.da da JuntA DAS•10t.5r 

IX - na eidado <.te Pil:'e's dQ 1Uo~ Dl {UM) JunU d;
CoMUt.•c;.&o • JulqMI\o!Onto (l'l• 01 {um) c41:'90 de .;ui ... do 'l'Ub.!tln<::~ 
Prealdonta d• Junu,Ol {U!&) earqo de- .:fu.ta ido Trabalho $1lb•U:tut<l, 
02 (doia) C4f'Q'Oa ~ Juiz Cl&asi•t.a à .Junt4i, ~•ervad.& a 
=Pj!!=~=~t: g;r,i!!:!*w.;' .. 1~1_~~' cAr'QO 4111 (:Co~D.!.••Io de Di~tor 

A.t"t. lf • Oa c&rqo• d:llt Juh ® 'l'~.eb.alho SubiJt-it.utQ, 
c~:iadoa por ••ta t.Ql, i.J:;T;O(Jt'-11!11 o Qu.adCO Cecn1 4• .:rut11•• do 
TriiEWlho Sub•t.ttuto'• d.a t<iapm:Uvll I«:>QtM, nto Ue-ando, 
di."_ .. t.?-IU:•. vt~eula.d:n• a. J~r.tMJ d<t Concill.açl!<o • JuiQ<I""'nto. 

Art.. 20: 

~t.. ll Fhl-4.1'1 auhn d~finld•• 4• areAl de ~urlod1ç-Ao "'*• Junt•• d• CCI\Ci.l;i,açio • Julq,.JIK!ntQF tOCl!.li:tol!ld41J naa cl..da<t•a 
•b&:i.;lfO• J)41rt•neont.e• • t• Rru)~Ao, no E•t.;ildo do Rio do Joi\.,.1Tttt 

1 - lUO dtl J'&n.th~OI O t'lUpeetivO Jl!UnicipiO; 

!l • Angu, do• R•:!.•l ~ l:'&llpect~lvo lliUnie!pio • oa <H 
P&r•t! • lUo Cllliror 

•• 
IV w BArr• do Pír.th o respectivo munic1pl0: • oa de 

IHnda•, MiÇI'uol "'*r•ir.o, PaLi, do Alferé"t., Pal.llo 4e ll'rontin, Pit"'l• 
V&lança * V4aJ:OU:l'•U; · 

V ~ ·C.bo f':rlcu o reapuet~vo munie1p1o e O$ da, Arraill-1 
do Cabo e Slo Pedro da Aldeia; 

VI ~ C4"'()0a doa G:.Jytaeatlital o tf:IJpl!!"C't:iVQ :nunicipio' • o• 
de ItA1Y&, :Slo Fidél:l,a e São Jo.io d& a.ur-a; 

vn - e;rda~r?f <: :t-&lJpcC't;i\'0 1!1'4nJc1pio .. os de. 
C&ntag:alo, S&nUI M&ria Hadalena, ;>lo S~b.SST;l-AO do Alt.o • Tra,.sno 
do MOrale: 

VIU - Duque de C4Xi4&1 Q T"~~tl!lpêCI:.l>to lli'Ql'\icipio~ 

"zx - tt•bor.tt.1 o r1U'lp!:ct;l~o 11'11:11\ic!.pio • o» de lHo 
'&o!Ut.O • SU.v• J'ord.i;r~; 

% ... IUCJii&!.' o re!!lpact1W> nwnic:l.pio e 1:1 de M~t.nljfaratiba; 

X::r • lt«pttt"UnM Q r~spllet..l.vó tmu'!iC1pia. e 011 de B.,. 
,.•u• d• It.ab4po41'1a, Co)!l\buel, tt.c.oco~>'l."4, t.aye l:!o Muriall,. l'!t:r,scP~t., 
llflt.1Vid~~ Po;~:"ciúm':u1a e ,San:...o l.nt,_(!!llo dQ Pt:od.ua; 

lt!! - M4CHI o re•pectivo ~~~<.~nieipio..., oruJ de ca•bairo do 
-~ • conc•!.çAo da Maeabu; 

Xllt • Kil<;•h () :e•,ec-ti.,.o munli::ipLo, 

Xl.V .;:'Hil6Poliu o 're'Sp«t:.vo t!luroicip.!..:.>-; 

XV - Hit.ar6.1J o rupect:lvo munic!pi.o ll!t o d• Ha'ric.&s 

XVI • Nova Y-cibur;;r;>• () t"e::sp.,.cti"o mt.mic!pto • oa do Bo111 
J&rdl.ll• Caeho41tlr- de Mac.t<::u, Ci:lri'IIO, OUas Barras e Suml.dOu>;'O; 

Porar::olllnblr 
XVII Nova IQU.llÇI.U o rer~pooet.ivo INnicípio • o d.-

XVUt :V.trópol.!.wt o ~:oapo~retiYO .. uúicipl<l; 

XIJI: - R•••nde-t o ceape;::tivo municiph> e c du lt.a.tiJJi4~ 

XX - Slo cõiv;iúOt o r>Japeet;l.vo munic!p!ó: 

:tXt .- Slo Jo.ic do Meriti• o rll!l•p0"Ç"ivo rnun~>:1p'iot 

Ut'( ~ -r.tre•ópoll:n o r(ll!!'pecUVo l!ll:lllic1pi<:~; 

XXtlt "' 'l'rt• P:iou o :t<•apoetivo 111Un!.c1pio • Glll do 
P&ratba d.o S1d, ltta daa f'lores • S«puca:t•l 

XlC"lV - llnl,ta R~Mt.u o rll!sp.eçt..i.vo muoie1pio <o o da 
1/J&r't'.a Mana•. 

Art. 22 - Fiea.i uoilll definidas 4$ $r;~a,S a.· j1.1%-i.d!.1.to 
da. JuntA• .t. CQJ'ICJ.liaç&o '* .Tulqa~~>ento, Joc•U:aado.o nao C1dnd•a 
•b11i~~ patll't<onçant.wt A ~· lle<ji.ao, no <:etado d• S3o P$uW, <:é(>la 
•e9 n.s -cidad• tie Sio PDulot , -

S&o P-DitÜOl o rolt!>*Ctlv<:> muni.etpio; 

U B4ruaril o re11pttet!.vo fllllni.elp!.o; 

n:r - Barra oon.Lia.. o r••?iJct.ivo muntcipiQ • .,. d• 
Igaraçu • l!(,i.l'!ctiro dQ Tietl!l 

!V - C4i•l:t<au o r,:t•~t.J:vo I*Unici:pior 

V __. C.j.a«r1 o r-pect.ivo tmmictpl.o; 

VI - C•r•pieu1b4t .o rwtpeet.ivo llll.it>ic1pioJ 

V!l - Cot:1al o reopu-citivO llil1n1c1pl.o e o• de !Ulp-t~ovi, 
X.l::l:t.lln• • 1i4UIJ•• Gr&nde l?auliata: 

Vllt ~ (:~:~bat.&ot o J:eapectho IIIUn.l.c.J.pio: 

:u;. ,. D1adeNt o roa~ctivo lllUni<:lpio; 

J: - ~Jilbu, o r.apactivo l!IUn.l.c"tpio; 

Xl - l"eU•~: d• Vaaconc•io•l o re-•p•ct.ivo IIIUIJ.i~i:1pl.o1 

.XIt - F:caneo d• 'Roch•• o t-pectivo lrn,mieipio • os ~ 
Pr•nciaco Hol'at.o • Hairipor&~ 
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XV • It>~tpeeer.te.a d.s So!tr.r;u o rea~tl.vo IIIUnicl:j;>'J,Q • Qa 
d• Em.bu-GUltÇ\l e .JV.quitlb4:; 

XVI ~ :tt.squ•tp~ec•t.ub•l o respqetivo :!l'.llnielpto; 

.:tVí:I ~ Jaru.U.x-at o re:sp.etivo crJ.r:.ieípic: 

XVIU ~ K•tUn o re:~~peet.ivo IJU.n:llcipio;: 

lttX ~ ~i d41 Crut'illff f -o ntsp<lfet.l.vo lliU:nJ.eip.l.o • oa d• 
lU.rit.ibk~MJ.:illl, CQ.sr.arcu~~a e $.tlelll6polia; 

XX ~ Os·1Ul!:O• o r;upoctivo !IIUnielpi<>, 

XXI - l'ol: o r&~Jp&ctivo munie1pi.o, 

XXll - Ptda Cr,.mi"1 o reapectivo l*lmiCJ:pio; 

XXIU - Ri~ldo Pire•~ o Nap;K:tivo ~M~nieipio • o da 
Rio Grande 44 Se-rr4; 

XXIV - Scnt.IIM do t>•rna1W• o r;.ap«;t.ivo •~ntc!pi,c. * o 
U. P'.ir~ra do DQ~Q,_.J~Hl'\1.41 

XXY - S4nt;O Mt..trét o ro:s~_tiYO ~njç!pi.OI 

XX.Vt - S.antos1 o respectivo ~m~nicipJ.o; 

xxvu - s.io nernaroo do C.-mpot o .re•pctetlvo JmnJ.e1pi'O; 

XXVU! - sAo Caetano do Sü~t o reepeeti~ l!NniC!Pio;-

XXU - Sbo Vic•n:t.a: o re-apaetlvo -lwfAic!plo: 

~A:xx M Su1:am:u o l:Hpoct.ivo IINriicip.to; 

XXXI - To~boào da Sorr.ai o ro4petl_tivo munieiplo. 

AJ:t. 2J • Tl.cAm aacim d<:Jfird.da!!. -•• .S.l:eaa d.• _Jitt:i»di.ç-!C 
daa Junus 4e Concilia'ÕAo e- Julqtu•ullnt.Q_. locall~adtul l'loU c!.daoea. 
abAi){C. ps::tenefl!nto~<~e 11 J• RegiAo, no l::l!ltãdO de J1ina4 Gérai:u 

l .. lle:l'O ttorJ:z:ont;4u o r••~tiYQ INnic!pio; 

. . U: ~ Ai1110ré1H· ó :re•ptM::tivo municit;~lo o ós ~ Ã.l.va'i:en;a. 
. Con•elhoiro '~'>(ln4, !tanl'>oa\i, Itu.tta, Rns.plendor, Santa Rl.ta do 

It\I.OW • Tu:mirit.inga; 

II! • Alfe.M•t o tet~pectivo ;r~unl.eipio o o• d• Alte:roa&, 
Axftdo. C<llmpo do Melo-. Ccmpoe Wr."l-14, C4niQ- d.Q.-- Rin Claro. 
C'i!l.tVall'!ópot~:!t, C-:-ru:oS.ç!io d4 Apareci:U\, C<::~rditll..Wd.t.<ll, l:!I..-{54 nova. 
t'&mll, :K~h4®, P"t'4<;uaç>.~., ~oço Fl.ilfldox S<tr:ron.l.l' u Tu~:"Vollndill; 

XV - Alf!l4:1'14l:'IU o ro:n~etivo I'III.H>icip-io e o.-. Qe_ Aqu; .... 
V•'('tllelh&u:. André Ferr.ande:o, S<tnOOJ.c'-• COII\Cl';'t;1c!\t!P• Cpronal M1u:ta, 
P•llsbur~~ F•Ont.aira do:s V.!i.l.<ls, J<!l<:int.o. J'equitJ..nh .. nha, J<ML1ma, 
J'<>r<Uni«~, Xédina, Pod~a. Al!l.IJ., Riey do P~:ado, Rub<llita~ ftill>im .. 
S•lin.sa, Salt<l- doll óhlisa~ s.,),n.t.o M:ari-1 do salto-. S..nt.o Mt6pio d.o 
.l•einto e 'taiobeirao; 

V - Jt.ragu4rh o ro&pqet.i.v<:t IIIW1ielpio o os O CaoC4lho 
Rico • G.rupi4r.~~, 

vt ~ N:ax&o O ~liUipqctivo 1'!!,1.1\J,cipio • OS d• C~iJ 
Altot, Ibi.l, l>eddrt6polio, P~rdh-eo, P.ratJ..ntu~. S4-nt..' Ju.li11.I'.& o 
'1'4pira; 

vn ·~ Soz-b-bc:•m•:u o ;::eapc<ti.vo ll'IU-nié1pio • 0111 (!e- ~ito
Jtio Dace-_,. Ant.Onio_ C;u;~o•, _At'açit~a., aarrl»'o, l>i4= FQ-t''te-s, Cllpeli!l 
Nov;,, Co('&ndilli, Cipotllmaa., Oest.e-rro d-o Melo~ lbe.rtJ.O<g-11., Pllvel.r4 
Portes. Paiv~. Rccllb.iqu~_nhll. S.tnt.a :!!4>~rb4t:a _do. ~u<;Jlrio~ _S.sAta RJ.t.a 
.lo lbit.J.poc'll, S•l\t.o-t OU!!!Ont u SEtnhot<" do$ i«tllléd.i,.o_s;; 

Vlll - &et.tnq o :te#pe-etivo mui\ieip.lo "'- <::~s dlt aon{i111., 
Br~,madirthQ, C't:tieU4m:tla, Ctomer.,ld••• I'14~4p4, MlltQ:u& ....,_. 
Pié<iad• da: GerAiS e Alo Y..4fl$0; . 

llt ~ oom C.•P4cho1 o re$pec.tivo J!J!Jin.l.e.ípio • os a• 
A.b«~etA, Ar•ll1os,. &tquLn!Hts., Ced:.o ee AbMitEr, COrt:'tt~o D.sntil-!1!~ 
Dor•• do Inda.LA, E.st:::el.a <!o Ind«~lA, J.s?A:t•l.be, "L4ço4 <:ta Prata, 
t.eandrc f'érr.-~rtl, Lu:, X-<~.:4v.l!.l't44. )"..!lrt.inho Clmpo:s, Koe:r.a., M<:r~dA
líov• do l'!l.tl.tll, NOVI!Ii Serr4n4, r>ai.nQ~~••• l'<!!pllljl.!lil.O#, l'fi'Cdiq.j;:a~ 
l'ltaA<jl.li. P«~ll"·ii'l"""• Qua'tu:tt c.tral, Slln~o Ant..õ.ni.;> do .l(ont.<i- iii S<a-.;":"110 
da S4~>dada; 

~ - C.srat.ln.:pu o reapc:oCtivó munietpio • o. de aom .ll'cu• 
di'> ~lho, Cóereqo Novo, 'Ootl CAvot_i. ltn~nhoHro C.lda•~ F•rnond.e• 
':<"our-inho, la~, !nha~;~im, S&P J-o!o do Oriene., Sebrál,ta 111 
'tii:;'UIIIU'llllô 

XI - caeaqu.tS4-U o :t(lapa::tivo «u<nleipio '(!! O!J <ia Al6• 
PaJ:"A.tb. .. Arqirl.t.t, M~ol!o Outrll, Dona .:u:~:ab:u~. ts!;.:;(.jla !'UI.,.vc, 
l~UIA.O:l!tti <:le Ml.M--11, lAopold1na, M:i~:4l, PiJ:'II-~tin;oo~ Ro~;.:::r•lo, 
S.t.ntan4 da éot..'lsua•uc, Sonto Mtlmio ele Avtllnturc1:ro o Vclu 
G.t:«ndet 

lU! ~ C.t-l!am!:n.ll o ~•pectivc:t t:nlnicip1o • ca de .U~Il, 
Alagoa, lo.ndr.ttl!t~di.a, Manti:llli, hópo:mdl, tlc_ç_~i-~ de~ MLn••• eo. 
J.srdim d• MJ.mls~ Corm C::1t M.l.nu, Ca.rYoll!h-o8x ,, ç;:-uz-11111~ t:10a 
Vlçoao..- -lt.llJQonte, .ttanllandJ>,. .t•auani•~ Liboct~aa., HJ.rulu.ri~ 

Ol.f.J~PiO ~rontta; PotlliA OU«.~ro, p.._aaa V1nte, Pouao Alto, S•nt.a 
llit.a da Jacuttl'\<il"'• Silo- Lour,.ru;o, sa..,. s.t>a .. t1&o do 1Ho Verd•. s111o 
Vlç:ant.a ~ M.tnoc, • S.~:Uanqlt, S•rr:ano•, 5oledllild1t d• W1nlla • 
Vl.~g-tn1111 

_ X til • Con•;ionha-lu "<:> r••~<:l;1-..o "''!nir:ipio a 01 d• "&!ilo 
V•1e. Daat•ri;'O de t:nt.r• Rto•, E:ntre MilMI de Mitlll•• J'oe-lMI, 
~da, 0\lnJ J\t41\C!Q-. S.l.o S.t.'\.:1 do Sll4<;:u1! 

KlV - Cona•lru11i~ U.hi.eu·t c- .rt'la~ti.vo munie1pio • Qlli 
ele C.eana1bll, C&•a G-:tAild<l, CM.<"• "l~a.S da H0t"U(H}4, Ctitltl.<IIMO 
Otoni., tt.•v•rava, L•mJn. Pl~aN}a, Qu•lu:zita, Rio E&pst'll, Sant•n• 
eco. Moll'lt•• • sentwr• 'do Oliv•u11; 

_XV • Conta9~m1 o :N&po<:tivo rmni.:::ipio • o <:M Ibu:it•; 

ltY! - C:Orol'fe-i f'abnei;!u~o: o :r•.,pvctr-..o ~m.~ni<:tpio tt os 
M.A;riton.io l)iao•, J:a9""'raçu, Mllrli•C"1A • Tl~t.oo; 

XVtl ~ CUt"T.lDl o I:'C!Ip&eUvo f!IUrtidiplo • os de AU<)Ueto 
.S. LUla, B\14rtópo-lis, CO.rinto. l"O'tli.dàndt4, Inil'llll~4b4, Jo.aqut111 
.!"•l_f.cio, Monjolo•, Morro <Ja OOIC'1j'i!l<, Pr~flid~ntrt J,nl:leel.ino, Sll.tltO 

1Up01tto tl T~"h ''M•U'.ÍUI 

~lli • DJ.4!1'14ntrnal o N$9'E!t::-tivo tm.n'licíph'> • o• de!. 
de M_Ln.s•• C4rbor:i.tJ, Cor>qt-.nh#ll do nortó, couto de. 
d• Mi.nAfl, 0<'U'!._t41!1, l"eli.<;iO do• $.'lotos, l"e1::.•oereo 
QQIIY-ê4; It.:.rMr.llnd!ha~ Pt111:11idon~ fl:!lb~t•chok, R.io 

V.~lho; S:>tr.to AntOnlo do H.l\mbé, Senodor ~stino Go~l!tlVO#, 
~ h:rra Jlz'!l_ dtt. l'!inAa e serro: • 

::... . ..:. 
~ XIX .. l:livinOpoliJSt o .re15pee-tivo munic!.pi<> e Olll' d• 

C!«NCho, Con'!O do Cajutu, C1.!ud.Lo, !tapec<'l!-rica, PedrA do tndi:!).A, 
Slo Conçelo do Pora • sz.o- Sttba.ttiA.o do Oe.ne; 

. _ , _ _ ·XX - TolilJilqat o rellpru:-t.ivo rmnieipio • O!!' d<t A9u11nil, 
t.a:co.~ Salllbut, CIJ.I'IpQ l!.Qlo, Candeil!t!!!, .C•pit<Hio~ C.rlstollli:ll, 
Dorell6polil'l, GU"pe-, Iqvc:o~a~~~,.~~;, Me4•:i,ros, PairuJ, P:l.!<oént.a, l'iu1. 1 
Sant.enll do J'.,.,.._~, siQ ftoqú• de Milla•, 'l'ap~r•i e Vorgefll lk>l'lita: 

xtt .. Gov•l:-'itadoc v4iitdll;('e~:l o l:.;_!!l.-prt-::tivo mu~idpio e 011 
d• Alpe.r~;ata, C<mt.~:"4l do 'Minos, Coro.!ICL Oiv.J.no das t.aror.jeira## 
~iil6lc:o~ F.roi 1nocl!-net"O• ltobi:t'inhA do M.snt•na, ~.antena, 
KA~llae~ Mendes. Pimentel, N-tlcl.p P:tl)'d.)n, S~tnt.!l E!i~ota dP Ml_n;ss, 
$lO GfJ-roldQ tb Pied.eJ.:t., Slo J::osé- d.t S«lLea, Sot'do6, Vil• Kdti4ll • 
V11'9Ql!Mia; 

JU::tl - G\:141\.."'.iO-«• O :rel!poctiVO~IIIUt'IÍCi?iO • _ Ofl (te 

-AÇ:Ii.:·o-llll,- 1.1:tua Soa. Bt:'ailnao;, capelinhA, C.s~si_à; __ ç_Õl\i_na, 
C;:mcolç.l\? .da M~U> Dent-ro, Oivln6t4ndio "de }•ania, Dom JOill<:jllill1, 
Dor•• ~ Guant:õa•, GOru:aga, Hat..:!>tllndta, J1il'!llS Novas, l".o~::r:o <!o 
PJ.lar, Pauli:5ta•, li'ilrÇUihd, Sablr.ópolis, sonta !<'.arla do Su.açut, 
Uo Joio ~ru,r•diJita, Slo José da Ja.c»r1, S.\o Ped~o do S\13Çlll, 
Senhora do Porco;:- 'l"\lr2:14iltul e Vi.rçlnó(X)il!l-i 

DIU - GlUI.liEUpét 6 · re11~dvo "'unlc:iplo- e o• de 
~urgo, BO:Jil Je:s"a da P1!r'lh4, U...A.t'lln4•ia, H."'"'oq~. J1.1t"Ua.ia, 
KOnt• lhtlo, Monto santo de- Min.11s, Mtl:zatt.l::ttnho, Nov-a l'l('lando *' S:io 
Pedro da Uni·ao; 

x:uv ~ l''P§itinq-af o respe;:-tlvo- muntcipio.•. o• da &•lo 
OII:'S:.nt• ~ .)'~a h • MelJqUi t4; 

lCXV ~ ttat>irtu o re•pecti'vo~Jmlnietpto ·.,_os d• _B~ Jesus 
.do ~pot:Q~ Y(lw:'J:"QJI, Jt•mbé- do M-ato "Ceht;ro:-;· P.ülnlfém, sant111 M.J._J'i:a 
dQ Itabira, Santo Ant-O-nio ào Rio Aba.l;c.o /l!í Sk> seb<\J'tiAo do Rio 
l'nto1 

XXVI ttoj>.1W: o rê•~ct:Wo· l!]JiRicilplo e õa de 
lllll:'atópoUa.- Coucaf,ç&o d4 P-edra. Co~eiçlo @S ()uz:o:s, Consolaçô!io• 
C.tlltÜ'IA~ Ottlfin. l'férctir:a, G<:rnç-Dlv<>fl-, ~;u·~a dAI f'é, Mtlrr.telÓ'f'Olis, 
Jtae•reta, Pll:r'abópoii!l., P.,1r.dv.o, ?ifol!f\Ç"Uo:;u, Pir&rt!'fUll'lho, ~o 
Jo.ft do 1\1-eg:~, Sllpuc&t•M.I.l:'in'l""<l' 'f(aM-eshu Sra•; 

l'UII ltaún1u o re~pectl.vo Jl!unicipio e o.s t:• 
Çot~.c•içAo cio Parll, Florelle<tl, tgar:ar.,i:r.:q«, Itaqu.:~::-o~ Xl:at.iodnçu~ 
~·dó Pl~nqui, P«rA de Mtna1!1, p-.,qui e SAo J'olé d-l v,u:ginhA; 

XltVIII - ttui11t.abo1 __ o _ros20et.iyo rmnicipj.p • QIL do' 
Cac:~.l.ra Oou:.:"Ma, CAI'iipinll ·Verde-: ca.nápolb, capinópoH•. 
Ctmt-.-:'alino, Comendador Gomo«, Gur~nhata, lpiaçu, lt.~tpaqlpn~ 
Itu~:~. i'rat•, S•nta Vitória e Slío Francisco_ de S•l.e•;: 

XXU: Jlln1ltíbat o .rellpe<:tlvo 11\Unieiplo ot <>& da 
Port•iril'lh& • Mato Vexd~~ 

li:XX - Janu.6:rrh• Q nt!lptl'rl'ttvo t:nlnictplo • os d• 
It&e-ar•lllbi, 1'!'11nga, MOnt>tlv&nia, S!o Pz:ar:e-ieco, Slo __ Jo!-o d&.. J!O-'t\t.e
• V•r:~:•lAudia; 

" XXXI - Joõu Hont>lV.IIde; o re:pectivo rmO'IiClp!.o 11: o•- de-
.IUvinOpclis, Bbrk> da CO.:.ais, 'Sela V111't.a d11 fiin;u, Oionia.I.O, líOV4 
ka,_ lt.l.o Piracicab.t, SU\ta BArbara, S.io t!OIIlinqoa do Prllt•, Sd.o 
~•lo do Rio Ab.t.b:o • SAo J01J:é do Goidb-d; 

lc'Xxtr •' Jutt de ror>" I o roope::tivo li!Unic:iplo oe 011 da 
~1Mb'-~ "S.r.sqa; Si!:441, C'h.lt':'ara., Chiador, C.o~:o~l .Psct>-~o. 
O.•cobo~:~z:to, l:tlba.nk r:l• Clfl!ar.:t, G\14.1".)(.)., !,iJM. 0U4V'UI. M<"~r do 
Bspaa~"• Mi!.cipA de J:'lln&s, H!!Oti.c:~a &,!rbo""• ot.a~:ia, .\l$d~;t~ "1'>1tboli;'lt, 
Poqullri.• PJ.Ilu. Jilo Novo,. R.lo PCO\'I;O, 1\Cehc_do_ de tUnas, S4nton41 do 
O.aecto, S4tlton.a do Gart:~mbêu, $"'.1110 J()Õ.o l'ktpoli!UC&M, S41>'!Sd0l:' Corte& 
• a~o P•rai.r«~ __ _ --· .. - --

XX'ltltt. ,-, t..t.vra.u o r••peetivo /ll\lnie1Prõ- • o• d't 1\on~ Sue•••(), Can.ill v.:r:dft, C4rwo da Mata~ C«rmó_polia de !Unaa, 
lll.1t:ll1'Un.ll~ Xl,.aei, lngai, lt.Ulll-irint, ltttt.!.nqa, N•po~no# 
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O!.lv•tr&, P&llllA T•"'PP:• ~rei~••• tiroR'-~ Ri~lll:'h Y•~lM, 
S"nt.o Ant6Al<~- do ~~Õ, SlO P'rat~CJ.•co U. Ol'.L-ira e Slo "1"1~1 

ltltXtV * !'l"lU'>hüaÇ\H o oapeett.tvo aunielplo • <>* * 
Caputir.t, Chal41, CQne•lçAo d.• lp.neftla, lpan_, lA1iflha. l'tat.ip6t 
t'lanl!umirlm, Mutum, rcx:rorut, Pnutid•nte- Soa«Jc, S&nt;a M.r!J*I!'icia• 
S4nt«na do Manl\uaçu, !Mo .!011+ do X!lnt,l,~Mnto • SlMOn6aiAJ 

XXXII - !'Utozlnll<>1u o HiS~tivo JNn1eip1o • oa • c-.pJ.a 
k~o, runí.llndill< • Pr'l~ne• da f!Qrall•l 

xnvr ~ Monte Amuh o r••~t.l.vo 111vtd.etpio • " de 
l!:apino.a, ttt.aeho do• _!<lleho~do$ 1 lHo Pardo da Ni~a .'1! . . s4o Joio * 
P•r•l•o; 

X);i:YU • Mallt•s Cl.irosl o r&S.P'WetiVO IIIIUI"'!Ciplo a o• -
Boeaiiiva, Bot.~:~rnil:'i.'ftl • a.-a•llift dtt MlMa, Cllpt<:ao t:n41••• C14ift 
óo& Poç<!í<etiS, Coro!lçi\o dft Je-sua, CcJ.:n.&Ua, t;n~nh•i~ •••UN• 
rr.ent~:rlsc~;~ '0\!m.:~m:., l'"t'aTt<:i!J.CQ s6, Gt'.Ao lo!c<;~ol_. Ibia1# ttac.-ua, 
J"ur.tnD!Ilnt.o, Wqo.s dos l>.lltQ•• HirAbot• • Ubat; 

XXl':VHt l'Wl'!ll~~ o rt>~pe-cUv-o- :111\UllC:ipio • - de 
Antótl.to Pl:'a:do de Mtnaa, l'l•r.\l.o do t""Ant.o Alto, CataM, C•para4# 
Car~olat Ol.'ll'ino, E•ptt::ra F•liz, S\lqenópoli•• l'ar.la ~# 
txlranj«l. Mll:·.ado\ll:'o, P~tliNI, P•tr,:,~:"!nit~ de M1.1r1••• ~r• t:loU.td&o 
S!o Frilm:-bço do Glóri41., TOlftboa. & Viou•••• 

XXXtx. ~ t<~owa t.l-~ o ~:••~ctivo 11Klftielp1o • oa 4t 
lta.po•cut • ~i.o, Acilll4: 

XL · - 01.1ro Pa-etot o ~•peetivo ll'lllnletpio • c• dtr 
.A(;a:i.-e•. Oioqo de v.eseottee~o•, !tAblrlto • Mar.i~~-

Xt.l - t>arae<~t\11: o r•spii!C~ivn 111\Unleip.iQ • o• t:M Qu:atl!&• 
""'r• JoAo Pinheiro e Va:tante: 

);.LI! ?6r;sor;; o n•spectivo lt!Utd,eiplo • ~ M 
Mpinópoli1!!~ Cap1';t:inqs, C4••i•, Cl~ra\fal, Gíio.lfinópoli•, ron.•ld• 
d• KiMii, tbl,ra<:i, It:,aU <a ~inss, J.JtCli:Í.t P:C&tA?')liat $Ao Jo.\D 
ltlltitiU do Gl.óric., sao S•b.as.tUQ do P•rai•o ~ StCJ ~· H 
Aquil'í(ll 

X!.l:U - P.ttO.IS dllt _l'!_ÁI"'AU O t'r.l(lf!C't.iVO -nic(pit::l' • Olt 4lt 
~~pu!í, C;Jvno ® PAr.llnaiha, t...t.qawar, t.a~ FO~.t, K&t'lll't.I.A&,r 
PJ::Oa.idont• Ol'IO'q.rio, <ho f'&ran6~b4, s.-atA Ro.& d:• Sarra, Slo 
Çonçclo do .t.bàt~rt._lll, S:Ao GQt;.u;Q.o • 't'.l..~::o•; • 

XLIV - l'«t:COC!rd..oJ c l."•spocti'VO IDUnkip.l.o • o• <H' 
Ab.ldiA <1olJ Dourados, CO;:vmat~d•l, C:nlU.i.rcl' da Tort:a.l*«, 
OQu.radoqu.u:a,. E.~Str•l• do S.lll, (juti'!larant.s, Irai dlt Ktn-.a~ ~ 
CAJ:!M'lo, ~;,r .iA e S:•rra ® S.t;l.i.t«: 

xt.v ~ PeQeu- r..opoldo~ o :n~•pe<tJ.vo lllUfticJ:pto • •• 4a 
ld90111 &ur.a e Vespas.iAl'!o; 

XLVI l'!li.raporat o Uspaet.ivo 1'11l"i.c1pio • " a 
luriti.tairo~ J"eqllLt•i 1 .t.o.•••lme•, Sanu r• de: JCJ.n••• Ao ltoltlo • 
V.lrzea d• PAlma; 

X:L.VU - Poço• da Caldast o nap.K:tivo 1111nletplllJ • oa ft 
Andr•da•, a.ndoh:4 do Su.1; UQ~lhO•, Cabo V.Ntt, C.ld••• 
Cá~•~re, lbitill;::.a .~· K:l.n&a, Ip.l.dna. 'I! SantA IU~a 44' C.t.ld.aSIJ 

X.L.Vtit • vont• no .... u o r••pcoetivo 111uniet'Pio • oa; 4tt 
AÍlr• Cilllllj)(l~ .\ll'lp<lrc:> da Sorr&. ~aportq!to, e•rr• t.anqa# C&1urt, 
C'an.s&, Coimhr-.a, OOJII Sl.1v&:lrhh Guar.:.ciab~~:, Jequeri, :>e4r.'l <!:o Atlt.&, 
Piedadl!t do P<»:.te Novo, Port.o rl.riW, l\I!Ul SO<'lr-•, Rio C&aca, 1U.o 
Doe~~- $ant.a Cruz Qo Eae.al.vllldO, Sal\tO AntOnio dO Gra ... SIO Jll:i~l 
do A.m:a, SJ:o :Pedro do• Ferro•~ Seri;::it:a, nt••ir••• •rnell\ia • 
1l.f.ço•a~ · 

xt.tX ~ Ptou-11o .\legr•• o rtt•t>ee1!i\RJ flll.ln~cipic • o• t:M 
Albertina~ BO:tt R.epou•o, Bo.cd• d& KAU• &ueno Or•ndAo, Cacbo.ira 
d• Kinaa, CAIIllll'ldUC.t..i4, C«lll.b\lt, Cllrcttç(!o, Conqonl'lal, Ct»:'f:'agc dO ilkJit. 
.:Je•ta'v Esplr!to Santo do Dourado, Eativ•• E:~~t.r-, hllodetl'•• 
l.rn:onfidanws$ It.a,peva, Jllcutittq•, ttunhos~ MOnt•- Silo, Olll:O f'iM. 
S~nta Rita do SApucai, Slo J"o4o da Mata, S&o S.b&.t;ilo da hla 
Vi~Jta, S&n~tdor Jc:n11é Bento-.. SJ.lvi&nópoU,s e Tol..aOJ 

L- ~ !Ub4ttrao da• w.ve•1 o r.s~ot.iV&:I Mll'li~::!piol 

LI - S.:bUÃJ, o X.•pcK:tivo PIUnicS:pio a o da C .. út 

LU - San,tÃ Luda• o ~•pectivo t:U?:~1c1p.io· • o• de 
J\tboticatub.t.s, NovA UnUo • 'l'tw;u.uaçu de lfin••l 

LIII '"' S!o J'o!o l>ftl R•i: o t""OS-pe<:t!.vo 11Wnic1pio • v• dlt 
CAas.i.~;.erit«~ C<non~l x~vitr Çh.,~•• core• dlf C••po•, t.aQQ& 
Dcut-&da, ~dr:o de ceu11 do M.lnes, We:t.a:rar'!O, PJ.$dàd.• do Jtlo Gr•n.:t.e, 
Prado111, ~cu:end• Coat-4, Rlt..tpoUs • Tir4d•nt••: 

~- •-Gete-~-."1·~, "':i'iiit)iCl."'IY(J-111\u\tct'Pi:o • oe • 
Araçà.t, Bal.dilll, Cocho.ira d• Prat•~ C4owt4n6poll•• Cordiaburto. 
rOl'tun« de MinAs, :nh.toWu, 'J•q .. ü,t.i.M, Par4opeba, S.nt.•ft• 411 
Pil.'àpa.., e S•nt:'flll do IU~c::ho; 

. LV - -'l'ciófilo Ot.OJ\.i.t o resp•etl'II'O l!luniélpit> • M da 
.ÁIJilU l'Orl!IOSas:, Araçud, Atal61&, a-ruo~ »ert6pc-1h. C•~n.lr.to, 
C4ra1, Clll"lo• Chaga•, Chc.ped• 'de Ncrte, Fr.anciaco hd•-:6, mi 
C.•p4r, lt.a-1;>4, :tt.lmbecuri, lts®illl, u.il'llj&, f.ad&l.rl.ha# 
ttacbaç:>'l:lis, M~>i4Cachttta, NAm.~.q~.~e, M<W• Mód.t.ça. !(OVO Cro,ut•iro, 
Ouro V.rd• " Kif!Aa, Podr. Para;i•o, P•vlo~ Mseador, l!'ot•~ .:Jio 
.:k:!•é Qo Divino. Slo Seba•t:i.\o do )taranh.lo, S.r'l:'a óo• #oi.,"•' 
l:IU\lratib& • Vi:rqea d& :t..p&; 

tN:t • -TN• <::or.:u;:óo:ulf o coàpuc;:t~vo Jllun.t.etpio • aa de 
ca.buqutr•, C-pito'lh•• C4tt<IO ~4 C.;a.c:ht>~tlriit, C.tn••nr.s•, Concelçao é 
Rio V'•r~, t..l!llb..ri, t.umin.'lr!4>l, Hon"~•l"lh<>:l;"' P.luio, SAo t!otu::o ,tJud<J, 
s&o ~•lo ® s.a~"l1 <a ;,.o;,., ..-..,,>) .: .... t.•"""* 

LVtt - tJb&t o ~•sp .. <::t~vo 1111,11'\Í,c~plo • o• da lllr•• do 
Pl~~ 0.\Vit~talo, OOtn!t do '1'u.éva, f:rvali«, Gu•u·an1, Gui!1ov,.,l, 
GQiJ:'lectN, tt.r<:~•~ P.sula CJII'lduio, Ph:41ub.!t., Pc••ldont• l)o-rnatd••• 
I!Uo Polllb&, Ro~lo_. S:O:>:~ C<-lr•hto, svn!ld.:Or Yitmil'IO, Sl.l..,eh:&ni.s., 
ftbv.~•tr>o_, -~~nt.1n• • Vl•çot\do do Rio ll'ranco;: 

-t.vtU - Ub<c!r•b.!t.• o r.e-opeetiVó Ml.lnf.elp!o e aa de Alp:,u 
Collpr4da•, Campo· Ft9c<da. Con<:eiç.ao d.so Al•qQ-4•• Cenqul.&t.s., 
Pront.•1ra, Tzut&l• Pit:.Sj\llnl, Planu::r .. , $«<::n'l.-nto 111 v .. rr.s.J.n<Gt 

Lilt - t,;borU:n<.ti•' o r"u-poeetivo II<I.IIÍ1eip1o e, os. é"& 
:rrw:U.anópoH•, Mont.u Al•ql:'m de M~t~.:~s, »ov• Ponte, • '!'Upa.:i.guara' 

LX ~ Una(l o t<tSpe<::tivo m1.mic:!.plo e oo do Arino•~ 
:ttmtinópolt• da Klfl.••• lhluth' e f'orll\O::co; . 

~~ - V•t''IJLAM' o r<empect lVQ munl<rtpto <e- oC d• Boa 
;:r.";.,,:,;,.~qu•iral. IUó.t Mctndol-111, IliC~rl.e.s, SantlU'I« do~~. V.srg:4U'!I.,o 

Ut:, ít - f'Iea'lló ooa!m d<Jfi.r<id<'ll8 a:~~o lii"Oiu do hn:i•di<:Ao 
da• J\lnu• ~ · Coneili•ç.!ico e Jul~a..anto, la-cali:z~s n~:s 'cid4<k• 
~1xo~ P.:J:t•ne•ntea 4 -4• l«<g.t.lio, no Ena® da iUo G.;'4ndtt do_Su.l: 

:t • Porto Alsgrv1 o rcotpectivo mmie1pio; 

:tt ~ .U•g:retel o ra&peetivo AWnicipio: 

111. - Alvora<fllf o :rsepeetivo murl.ie!pio; 

lV ~ ~rolo Crllndé• a cespeetiv<t l!lun~clpio • Qi 9 
hrv&l, J•çuar!o <e pedro Osório; 

V - làg;h o r~tttpoJCt.ivo mun.le!:pto e 01t d• Oom Pedrit.o, 
X..vaa do Sul e t>tnhO't:·o ~ehado; 

V:t - Bento GOn~alve&: o I:"<>'Spe<.::t.!VO l'I'Jnicipio e oe d<e 
C&rlos l'harboa4, C,tipori, tloh: t..ljc,;dQii, f'a<Jl.!WO:• Varela, 
G&rlbaldl. G>i@l,fG, GU.Ilpor6, NWA Araç!,1 ltOVA i'!Oi:SII~l'e 1 Neve; 
Pr<11>t.a# P•ral~ Prot.S.sio Alves, s,;;o Jo.r;ge-, '.l'>lr.anópoli,, Vi"~a 
Al•;r• do Pl:'at:a o Vi.la flores) 

VII - C.chooil'inhiit~ o ro-r~peet.iVCI .runlclpio1 

VU:t ~ C=ho0;\,ra do Sal: o ::o&pqctiYQ arunicipio • o.t1 d:• 
AqUdo~ Allerol Ferrador, CaÇ.tj)aV<l dó Sul~ Co:ero a:raneo, Dou 
rr.ane1.ea, Enert:n:Ub<tda d.o Sul, P.sn.iso dQ .Sul, R<e•tinga $tk:l& • 
ka.Uft• da 1i!O-. V!.c;ta; 

IX ~ CComaqu.ll o t'i'Ulpê<::t.ivO munle1p.io -o o~~o-,-----C:ttrro 
::::; do Sul, Crht•i, COta f'ol.l:cio~~no, Slo t.ocrenç-e ·<!o .siil •· 

.z ... C&t1!::1«al o l:'&spa.:t.l.lm !ll\ltlictpior 

XI - C&:rsrinho' o recpactivo ftiUnicipio • oc de Alto 
Al&9JN, ~· Borqe•, Colorado, E~puii!0$0~ tbirapl.li~A. L•qolo~ 
lllo-Me-Toqu•, r;ono.ai, S~lt.o do ,J.acu(, S.l'r<tndl, Solba<:h, Sol•dade, 
hp.r•• 1'r4• f'&llllOira:~, 1\ln,>as a Vlç:tor croe!f;~ 

X:tl - C&xi.!l.t do $ul1 Q reap'!etivo' rnnnieipi>C> e ~· dÍJ
AntOnio Prado, Flore• d11 Cunh.t e SA:O K4:rc03; 

C&U:t&:t.4, 
Wovlt.ll.bro. 
Gl:mlf•l-. 

xnt ~ C•rro t.art;~ot Q re•~cUvo ftn.uUé!pJ.o • 0.1 da 
Campin.t da• Hla-lU"lelJ, can~Udo Çodol, 0e2:e•Hio ele> 

Q:u.ara.nl <:!~• His.sn,;s, Pir.lpO. Porto XAvi•r. Jloqu.• 
S&o t.u12: een~•9•· san lfi<Joí<~u e S.kl P<tulo dae Kt••õe•! 

íUV - CrU'Z AltA o o rc!Jp~tet!vo 11\Unletpio o 01111 rlo Condor, 
lt'orta.t-& <to• V.aloe, Tbir<Jba.~ f'anallll:>i~ l'-ojuçarA 1 Quil\z• 4a 
~lllbN~ S.ldttnh4 Hadl'\lto, SAnta 8Àrb4.t"~ do Sul e '!'UpericJ.rat.i; 

J:V - Ere~ti•• o rc~peetiva om.mietpio 11 os d• Ar.:atib.s., 
.h~, ll•rto do COt.o>;~lpe, C•ciqu<e J)Qbí.a, C61f1Pir.&a do Sul~ Entre 
JUCia do Sul, :Erub.,ngo, Erval Gr.lnde, Elltllçio • Pa.>:l.na'li:inh()~ 
G&UI:'AlM~ Gc!ttllll.o V4"l'Ç41J, !;Hrtam:;4" do Sul, Tt.a.tiV. do Sl.ll, 
Jacut:inga, Ml>eh&.dlnhll, M.areelH<<> P..l::OOIJ, !".Jtr.í.ar.o MO(Q, Mnximlií.ano 
da A.lHid.s, P4i!lt Fi!ho, S<1r<4nduvB, Sd.:> .JQJ:a da. Ueti';JII., S.i.o Jo.-4-
do ouro~ Slo v.aJon,tim, s~vft'r"-":no de AJ.li'IQid4, TrêG Art"oio• • 
Viaduto~~; 

:CVI - Est.•nel.a 'lolbat o ;t"<)Spactl.vo II!Uf!lc!pl.o • o• da 
DoU :nao., t'ft)~i • Santa H4da do ~rvd; 

lVU • !:~Jteior o re,~tivo 111\jl\f.C!pio: 

XV.UI ~ Farroupillta: o i:eepecttvo sumic1pio • o de< lfova 
.... do.~~~~ ' 

XIX ~ rr~:-i.::o tulet::phalon', t1 re•p~cti.'t':' l!iUnic!p1o • os 
h Al,pastro, :&I:'Vllt Sceo, trai, Jaboti<:~t>a, Pal~ttinho, t>i.nh.sl, 
Plarur.lt.o, RodeoLo BotHt.Q, ~b(;:t"i, Tr1nd•do do S11J.~ Vlcant.• o'vt..Jttt, 
Vl&H .\l*iz:• o '!)aquaruçu do S1.1l; 

IX: ~ CrD~at!I'H o rnsp~>etivo 'IIIUI'Ioi.e!pio e o• dói C:.ami<ar4 do 
hl.. Canal., JA<{Ul.tan•, N0V4 ?&t.:Gpolia O S~ frenci•co ~· P4Uh:; 

XX:t .. Gr.sv&1!•h o respaçtlvo -ni.clpl.o • Q à Clorinh&J 

Xltl .. (iua11>4t o respvcttvo IIIUn.f.cip.l.o • oa do aar.r& do 
IUbeit:O • ll~orado d.O S!)l; 
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XXUt - tJuil o ~•po!!'t::t.ivo 'll'lunJic:lE!LO e o• d• Ajude.at:t., 
Au911.•t.o Peotan.a I' J6i.t; 

XXtY - Laj•ado: n r••poctivoa nwnicip.to e - de Ant.a 
Qo~, t.rroi.;a. do )($1.o, n.rro• c~s~:"l• nom Rtltlco do S\.ll~ Cru:t01i~o 
do SUl. tm::o.ntado, l;!st.rala, ront.our<t~ Xavier, UópotiA,_ ttrtJ.qr.u•t•, 
~uç·.nn, NO'I4 lh.•ó•ci& 0 POI.ItO Novo, Proç:r<:llll;liiO, Pllt.ing.t, Relv•do, 
Jlcc• Salea, Sli<o Je.G'- do R..-~v.al • Tcot61\.l.tH 

XXY - YAI'lt.iiH'>•9rol o re•peet.tiro illuti!c! .. l:o· .- o• -ii-I it.a,:AO, 
l!lrocbf.or do K&~:•tA 1 H~trrr.onta, P4ver>~~JM;, l"oço <:ta• Mt.aa • S&lvado.r 
dQ 5~1. • "raq11ad;: 

XXVI .. Nove fH:tllb.u:t"qol o rospGetlVQ J11Un.l.<::1pio; 

ltXVti - 011Crd.o: o ret~peutivo I!!QUicipJ.o Ol os 4e Ar~io 
do Stl, Cdlp4o d~t C.:m04, Cldreit:'a, lmb6, knto Mtónl.o da 
P.!lt.:culha, '1'111~ra d• Arcili, Torl'll'l, ':"ra!lla!'dal ti T~ c.aeho.1~:o.s; 

x.xvu;:r M Pabwü::a d.aê Kis-sOeat o reapeeuvo lllUniclp,lp -• 
os dot Ch&p;tdA, C.aCt'<) Qtl::ilidit< C~;in.-t.ont-ina, t.ibes:ato Salr;anQ~ 
Rol\da Altot., ~t:mdlnha • S<u:andi; 

XXlX M Pa)S'•o Fl.indot a reapeet.tvo rminietpio • os de: ~· 
S•nta, k:vo~~:e:d.l!tl&, C4111bl:':;o'~ C1UIC::A, Ci.ri.aeo# Oavid Canab4rro~ 
lsrn-tina. MarAIJ., Y.ontau.ri, Nov• Alv_orad..a, )Si<:~ Do;~>ingo• dQ Sul, 
S.rafJ,na Corr6a, S•rt.te<, Tlipej•r•• v.:.nini • Vila Msn.as 

XJ:':r. ~ F•lotoa1 o r•upec::ti:vo ltllHlio:iplo • o• de: Can')uça, 
•C'~o do lAllo, MCr;.ro hdan4o o Pirat.ini; __ _ 

"XXX.:: M Rlo Gl:illod•l o roapeu:tivo 111>\lltie!pio • oa d• sanu 
VttOri• do toaln&r • Slo Zc•6 do Uort.•) 

~.-qui~ 

•.. :uxu:r - SAnti! Cru :r; ao S•d r o re•pec::t.t.vo munio!p.l.o • o• 
Arroio 00 Tl~::e. uoq:u•J.J:Co do Let!o, C4n<hlll:..i!iri-A, Ib4ra1W. 

ll'<lnt:•na GraMo~ RJ.o Pardo. Soqr~Go, Sobr"dinho, v.an.lllru::iJ:~ Ai.ro• • 
V•r• (;riJ.::; 

'XXXIV - Sa.nt4 KarLu o re111pm:tivo munl.eipf.a 111 011 -.1.6 
F-A;o;in&l do Sotu.n'lo, ?'ormi"ii'J.otro •• Ivor:A, Jlllio <Z~• J;.A•tiU10•, fúlt<t, 
ttov~ P.aill\&, sao P!lcl~ do Sul, s!o Sepé • Silv.-J,..rs M-~trt.ins; 

XXX\' - Sant.a l't0ll4l o re&pe-c:tivo munte.ipio O' oÍII .:1:• 
AI•e.r.t.~ Al&qria., 0\lutor Xllud.eio C.rdoao, Giw.t~ Horil!cntina; 
Indep&roiéncia, Pf.'ort.o LUC4ttlllt Santo Cri.Jito, 'l'rés â Maio, 
':'ucunctuva. • 't'uplllrcndl.; 

0 
do Qu;:ara.~iXVI • Sartt.II.M do- LiV:t.'A!tlAI\t.Or Q respectivo· ÍfiW\i!ÜpiJ:i. 

X'OI:Vll • Sant!.&-go~ o respect,ivo J\Utlic!,Pio • ti• <H. 
llloa•or«:<lt* itaC'Urubt, .taÇ~.~cri, Now.t E•~rança do Su.l, SAQ 
franc:Uao d.., As:11i• e s<to Vlce!n.e d.o Su.t.: 

XXXVUI - Santo Angetl<.H o r<e-.t~pectivo munlc!pio a oil -de 
CGtu.tp., l!"t.ra Ijuia, li:l:.g•nio '®- Calltro e Sláo Ki9'J~l du Mi••~• I 

~ltXIX - sao Borj.n o r-e•peetclvo munic1pto • oa d• 
ttaq~õi ~ $4nto AntOnio <:lu Min6trs; 

Xl'. ~ Slio .!•x-6nialol o rell~ct.ivo ~m~nictp.ln e as lW 
Arroto ®il Rato•ç· BÜd4, Char<:(\1.9-ldu e Gerutral can~o'ír<ll~ 

ltLI - Slo t.eopoldot o ;:-espcctivo m~nic!p.to • o:a de ao. 
Pri:nelplo, Cape-la 12e santan&, tal.l:.z, Port.Jio, SI<> Jos6 do 
Hon6nc1o, Sio Sab.lt.at;~.!à do C«i~ S!o '.'ond#tlino e TupbJ\dh 

tla• • t<oY• :IC~!;t;l SapirAnq•r o .respQ;c::tivo rumieip1o • oil ~ C••po 

xt.JU. - l!.lii;)UC«i<lí do SU11 O 1:4'Speet.1YQ II'IUr.li-c!pii'H 

,XLtv ,..,q\Ulttu o res~etiii'O IIWI'Iilõ:!pio e oa do 
:<:g:rejtnh•~ l'&tvW~ ~io~tnho~ llohntot • '::'rêa CO;ra.,~; 

XLV - 'I'r6a Pa••ou o x:espeetivo m:w;.tç.tpJ.o e o• de 90111 
Vis~.4 do Our:tc4, l!lra-;a, Clalllpo Novo# Clll.ape-t.t.ll, Oorom!'l Sie.aeo, 
C'ri$siu11'141~ Hillll<llit&, lol:lr4çua.t., Redentor•• $ôlnto At..llif\l.•t.o, _. S-Ao 
,...art;l.nbo# Sõl'de Nt,:)"'"• 'l'un01\t.a Po::t.ela 9 Vist-a (W:uíe:h4J -

:KI.Vl - 'l'rianto' o X'<Jllp-.ct.j,vo mutd,ç.í:pio; 

Xt.\l'II - Q'rÚqu.ti4MI o re-•peetivo mmiçtpio; 

:tt.VIIl - Vaca.e'i4~ a rellpi'JC::tivo munic-tpio • oa O. Andi.r• 
d& J\()Cha, !-Al:'r-aelo , llc111 JetllUI, C:4SOil:"O., Ss!UA.['(I;làa, lb:t;$Ç.1i, 
Ib1r-dlll:'4a, >:pi) • L&9Q\6 V4n!'!<!llo~~ 

xt.tz. Vi&No1 o reJSpoctl.WJ JIIUnie.t.plo 
~at.o~rn.t.a 1 P•hl4na do Sul • 'I'.a.v;u;'éll. 

Art.. 25 ~ Fie:•• •••~ definida.. u ·.sreaa do ;urbdiç.J:>::~ 
dali J'un~• ;;!• Çoncilhç4o • Julgamento, l~.tliz•;:i.u naa eid.tdOI<a 
•k.t..o. ~rUtnc:•nt.é• 4 '!I" Req1.\0f 

&) no t!III:Wd.o d• bhta• 

· 1 - Salvado:-: o nr•~tivo munic!plo • oa d4t tt•fl4J:.lea, 
t.auro dlt ~aitaa • V•ra C~a:.; 

li - Ah;oinhau o r••FOC::tivo .unie:ipio • Qtl dt 
. Ac.lijut.ibtt, ,Apor•~ A2r•'i••• ArAIIWII:'~, C4edlr<d df- $il.v:l•, Cllt.U, :tnt.ft 

IUos, !"apl"lutod41, ltlh<ll!lbQpe, lt.41n«grt~~, Oúriçam~••• · VOdr!o, 
:Pojuca, Slllt.iro Dlea, 'l'eO<toro SamptJI.o·v '!'Etrr& ttov4: 

ttr Barren•&al o reapífi:tivo ~t~,;ni.::1pio • Otl de 
AM)le•t, 9AlanópoJ.iJ, C>l-tol!rvHA, CQt~gtpi!, C:r.ut.-Opolta, 'Ri&eMo 
U• N11v1;1a, s«o Octi<Mrío " Wru<dvrlcy: 

:rv - lJoN. Jeuma da t>'lp.OI o ,(CIIpôletiva 11\<,!;~iclpio • oo 4• 
lloql.lir•, fl:rejc..ll\ndlfl, C'líl'.l\pql'.ll-, ·tblpiten.-;4, ,.AC4,_.b.,l!-, l'a.ntt.i.tr~, 
lliaebo dtt l;ant<Ul4~ S.rrUI ~na. da 'IJ,t.Orld, $4nt.>:ula, S<\o t'ót~x do 
Cori!N, SerrA {)<)UJ"lld:ji, Scu:-n: da Nam.~lho~ Sitio do lta:t.O • T.!boeU 
do k•jo vetho: 

V - Brv111Ad<H o l'ltllpl'!l;ti'-"O Jlllli'liC'!pto 0!1 OIJ da /I.I'ACIItU, 
&arx-a d• tattv.t, C.scuté, <:ondP.'Úbt, Cot:d('iJ:"OJJ, oom aallilio, 
Guc~l"l.l, tbillll!-"li\IC.f~ lt.u.tçu, Z:u&:<hl>m# l.a!]O<l 1\0;)~~cl, Liv.ra-oto do 
kuiiiAdo, Rll~~lnqa, Molh.\d.s de f'eora~, Pu·t.,,., ._:..raal.dlitnta .;.;:nio 
Qu4droa, lHo fJc Conta<~ t lU o do Mtlr>'l ~o e 'fanhaçu; 

Vl * Cll!ll4i,"lh o J;Cti!'Ç>CCtlVO 111\Jnictp>o 5> 01 de U..ttll'_lil• 
It&jlt ~ ColOn..l:.o lt-Drant.il'l, ..ll.lllillld, H43C:Ot.,, - I'4U tôr'llii.Li> 
•ot.iraqlil4~ S;ia -Jos4 da V~tórl.>'~-, SAot~< tu<t:J.o. <1t S4ntJo: Ma:l;'~.t !&te-ro~~:; 

VII • C6'l!l4Ç<U'ÍI o réllp.tC:tL'N:I muole!plo • oa de ota• 
· ·d'Â.vila o M<l:t.~ <lo S.lo Jo.lo~ . . . 

, · YlU ~ c:.Moia.,• o reapt;ettvo 111\m~etplo é os de Ml.lidre 
ft O.u• • Slq SehA•ti.e'o do P.te-sé; 

t:r. - Con<:ei;çlo do C01t.4n o re-o.pe<::tivo r:t~Un.icipío • olí dót 
Aracl ll.:~~r:ro.:a,s, eirit.l.nq .. , Can<M-1<1, C.apqla d.o J\\t-0 i'.l~'Ç4• 
G>!lll'i.Jk.. Icl:n.1, ""'"" Fátilllll. Pé d1t !P<n:a, R~:_;rol.:.nd.i.~, RillJ:'in4?. d? 
J>K'Il.Í.pa, sant.alu~:, Sio Oominqo-a, S•l."rtnh41, .eof;~.l.ln<ha • Val<~mta, 

X • Ct:'Uil'i dars A1m.til~ o I'IIHipt'CtiVO munieipio • ci ·ée 
eabec•.tr•• do .... l'ollõJOOS:IIIl, Cllich~l;t"a, C.(ll!l't.t'<> A.tve4, Con<:oiç3.o de 
tteb~a, (io)v~-rnado!C MO'fi'!JaOOira, !'tattlll, M!ll'Jl<J<'>'J{~, Kurlt.íba, Sa:r>"t~ 
'l'fl~dnh•, S!a ~lb: • Sllpeoll)l.l; 

X~l - Ev<:l!do:ll da Cunha• o ret~~eetivo IIIUJÜC~pt_Q 4 Oil de 
l:t&n&o6 <:aMan.ç.!ro, canudos, ;::tcQrO Cantas, FAti,.a, :relióp.Qli!l~ 
Hont•' sant-o, Qui.nj i.qu.J, <Hhulra do i'oll\b!ll • Tuc::.,no} 

XU Eunii'{X)ltU Q r<Hif<QCti.VO rtuniclpl.<> " 0->01 de 
a.lBn~•• Gua.ll:'atin9ll, rt.abelll, Jtaq1mirilll, ltape-bl, Porto Sequro 
• Santa Cru:tt de Ca.tmU ia; 

xsv - CU:.:~~n.Mlbi; o respee<tivo ,.,,.,tic!pio e ot~ fle- Caetie~h 
Cm\dibc, Cacrinhanh.,, FG-.ira da Kat.a, lqapor.ii, Iuiu, J.!lc.araet, 
Lietnio d• A.lrnel.:!a, !'tàlhad4, Mort.lõ<sab-.!!r, :t!at;~.na, oure. araneo, 
l>~lwu de- Mont• AttJ>~ Seb.!!.at.Uio t.!l,ranj<ll.};'lllll e ur-aadh 

XV :tlMu•• o reapoetivo lllllt'l.i<::iplu • oil d<t 
C..navieir.o•~ !tJtcar-6, Una • Uruçv<:-AJ 

xv:r - lp14ih o re:<pect.iuo m-..micipio f!l O!l de Aun~"Uno 
IAal, IJ~u::a -do Koe:hA, Oit:rio M.:tirll, t;lll':ldll, Gooqoqi, tbi:r4pit4119'11• 
tbirat.Ai.a. lt.&qib4, It41.11lal,'i, iúirall, Neva lbU., Obatli lil' Oba1t.llb&; 

XVU M lt'il'COI o ret~pectiVO liiU>'licipio e' !» de 'J\11\éric.a 
l::l<Nra4a, Barra do Man~s, B•rr<> Alto, SunU;.o, ~,...Cttfunau!'ll, 
C4n4rana, Cantrbl, Gentio do Ou:('O, .Q:lipcl:l;J, ll:H:tJ.t.6, lC!ICaiU~ill• 
Joio OO>J:r.ado, JUtahn'a, LAp-&o, Morl'o dQ J:h.!I~U, ~lunqu dQ JiOr:to, 
Pr••idont.e outra, SAo 9•br$gl, SCioJt.o soare:!!., ·tu.t>ar .ao Xiqua-~Xi.j.ur~ 

XVllt M ltllib&rabal o l't!'!lpectJ.II'Q m-unieipio e tr!i de B.tiJtA 
Gr&;~de, Boa Vi~ta do '1'\tpim, !açu, Tbiqu~rA, !pi:-.\, tt.~:~o-t6, 
LalCJdiuhQ, Leru;;óh. XlíC'~juba, MardorHU~ Souz111(. · Milagree, 
K1.1.ettq6~ P.tb•eir~•• Pinta4as, RO.l. 1,\arboil.t, Seabr-l'l, Utl.ng4 e 
Wagn•r; 

llX. - Itlíb\in•t o rellp$C::t1vo mun!<:ip-io e os de AlmAdioa, 
l~:tararna, C04U•<::i, Fit'lTjinQ i'llv~l$; F1<Jreat.~ Alr!.ll, GavernaGor 
l'.olilant.o .Jün.lor, tbic.a:tai. tbicui, lgu~i, It.\juipo, .U.<~.p6, 
Ita.pit<"lnV~~ Nova C~noi ~ S~:nt.c Cruz; Os li'l'tó-tia< 

U Xto .. Ar<'ljUI o :teapec<::lvo .Jun.l..,ípio e oa de 
Jt~CuruÇI.l. l'r~ et Wl-~: 

XXI "- rtapet.tnqn1 e- r-cspe-ceivo município • o• d& 
Caa.t!ba, Eru::ru-tllh4dA, ttam.t>l!i, Ito:totó~ Mo!!C.tlf<lfli, z.'Aiqulniqua • 
Ribo.lr!o der L•::g:o; 

XXll - Jacobimu o 1:'-ee~tivo munic.fpio a Oll' do. C44m, 
C.l®ido Orand~, CApim Crcs•o, Mtoiri, Mlg:uel C~l1110n, 11lrang-ab4, 
Murn:.!o Novo, OuroUndia, Pirítiba, P-onte N::.vo, Qui>~abe!ra, StoCGe, 
SJoo JOA6 do J•ç•üpe, S<rrrel.&n•:H,;,, Tatnr•:n•t4, VAl":.-r!, flov~. var:cea 

·~~ Poç~ ~ ~l'!li'!'* ~*--"Jl,.&% . 

X.UU ~ J~a:ié'r o rnt~p!"fctivo muni>:i?iG e os de Aiquar4. 
Ap\14r•_m&, lo• Mova, Irajub4, rt4ji, it4q..l411:to, !t.iruçu, 
J'aquaqvAu., Jit:.t1lna, l.af>"tiet.ey Cout.i'flh~h La~ &> 'l'.!lboe4l, Ka-nooi 
VltO.e':ino, t(.eri"AC<\S 41 NOV4 lt.-..IN\1\.!1; 

X:XlV • .JuaU!iro1 o n!spqctivo m-unteipio e os de ca~u 
Hova, curau;á, Setnt.o S4 • SobradinhQ; ' 

XX'/ - Ya~lQ .\fon:1101 o ré•pe-ct.l.va l!IUnieipJ.o • oc da 
CoJ:Onel J'ct.lo Sá, C.:llrria, .t•ramoaboi t>ltd::-a Alol!Am!r•, Rodol~;• • 
.. nta adyid..r.; 
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UVt - S~utto .\lrwlt:ot o r.apilt::ti.a munictplo • oa d• Slo 
ll:ancia:co do Corut•~ Sautlilu:·a~ ~ S4fl{)&io • -:r.:rra Nova: 

XXVII .. Sant.o MtOnlo do Je•l .... t o re•~tivo nuJ.nl,etpio 
• ot1 de Ma~:qo••• .!Y:'4tutpo, Co~c;el<;io óo Al-~da, !}Ofll Mac•do 
CC11:a, r:111lo Madr..OO, Ja9\Hn:·ipa, Munt1: l"e,n:••i.ca, N•~•r•. Sal1nal 
da K&Z"gaéida, $lo f•lil*"~ Solo ti1c;u•l d.u Matas, 'l'eollndi4~ 
Vanodo a W•no::e•l•u: Guill\ar.6ellrf - -

XXVIII - Senhor ,do lkmii•r o ~~~tlvo ~~U.nielpi.O • o• 
d• J.Ddcu:inb4, AntOnio Gonçalvu, C.lliPQ Fo:rmoaut r1l&Ul!ia. 
.ltJ.Gb«, .1&1JU•aru·t., i'inbo~çu, Uau.t • Ullllbur.an••l 

XXIX - SUI.Oa. l"ilhot o reapoetiv<l II!Wlie1p1o; 

XXX. - 'hlb:•ira do Fr.it.Ait o raa~ivo !l'l'!.l,nieip1o a oa 
de ÁlC:obiJ.qa, C•~:•velea, ll)l.rapul, lt.4flíWim, Uljad&o, ~1roa 
Keto, K\leuri • Nova Viç;;~.,.~ 

XXXI - Ub&lr1u <1 reapecl".iwo ft'l\lntctplo • e»~ do er-:1a.a» 
cravollndia, .:fi.q:ai:dç.t, L43•• KueutP*• Planaltino • $l!ntca Xn*•J 

XXXII .. v.llle~~u o raapece1vo mun:Leip.io • oa â C&iru, 
C~, I'ill'.tpiún!l, Itu~r,, fUlo r.çanhll:, Pl~at do llort•~ 
P.nf«idonta Tançrwdo ~· • '1'ape~:o4t 

xx:•iu • Vit.6ri& da COnqui.at:.u o ;-.. p.ct:.t.vo lmlnicip.to o 
oa d. Atla9f, SArn: do Chof;•~ U.lo Clllh'lpl), klll. Joa1u da serra~ 
cutano•• Clnd!.&:l Sal••• Cua1W•, Hirute, PlatU~~lto~ r«;O•• • 
~1.' .~ 

b} no r:otado r!~ Soql~t 

I - .'VilCilljtu o :t'*«p.etl.vo rnnl.t.c.lpio • o• ~ Darril doa 
Coqutliroa, It.pol'4fl94 d.•Ajucl.a, .. Nosaa senhora do SccQ!:J!O .• SIO 
«.!rb~lo; 

• II - E•tAnei&; o rcap•ctivo mnnic1p.io • oa d.• 
O'iatin4polill, IndlAro.ba, It.abaianinba~ salgado, santa !.Ud& do 
ltanhy, 'l'OIIIU do ~.t'ü * 1,a'bA\ita:; 

Ut ~ ft•bbi&'ll&l . o :r:o•~ttvo llmnie:ipio • oa do 1\:r:e'la 
Bra.nca, CMI!;IO dQ l'lrlt.o, C4r'ira 1 l'fti Paulo, Mcleombira, Malhfl(lo:e, 
~ite Bon.iu, P.rut4 Kol•, P.iahlo, Rl.~ir6polb: .a Solo l)oad.n.go-•1 

lV ... l.c(Jftl:t«n o t'$1Jpeotlv_, 11!Nnlelph:~ • 01t de Mau,, 
Boqu;i•~ Pedrinha•, Pt)Ço ll&l';'da, iti.a.cbAo do Dant.aa, Siai.o tli•• • 
'l'obio-. B•:rr.to; 

V • Mlll~illlt o r.e:•f>"Ct.Lvo . ll'll.ln,ielF;)LO • oa d4t Capela.~ 
Cil~polia, Olvi~NJ Paatora, V.ncor•l Maytt«:t"d, J&Pflftt.ub4-
Laron.jeira•• Nuaa. s•nhor~ do Socorro, P.b:"Ambli~ Riachu•lo., 
Rc•RJ.o do Cat•te, SantA Ro•• de t.ift.at s..ut.ó ....._ró <I•• 8.1:0t4& • 
:S:irtr.ts 

VI - Houi Sonhor• a cn.ori•• o re•pttetivo JIUnicipio • 
t:Ja de Cal:'iud6 c. Slo Fre.no::J.•c:o~ CWI.bo• F•irA. Nova, <Oal'&J:U.,. 
Graccho Ct.r:doao. Monta AJ.•qt"• "- S•rq.tpe~ No••• Safihm:& 
•raeid•~ Roa1Ja S..nhor.a"d4te ncio&, ~ RHt~ndo, poru;:. d• Polba· 
• Slo Ki~ol dr) Al•ixo: 

Vlt ~ ProprU, o n~peo::t:Lvc J~Unie!pf.o • oa tta AD:paro dó 
Cki l"rllllCiac:o. Aq~ddabl,. »raj~ Gro~~nct•, c.nhoh., Cedro d. Slo 
Joio. :tlhá O• f'lorota~ It.eb1, Japo4t.1, Ht.lhGc do• Boi•~ 
!f•ópol1•~ No•••~ Silmhora do Lou:rdea, P.e&tub.a~ ~ rraneben • ;-.lha .. 

Jt.rt.. 26 - !'Ú:o!lM &u1m daUn.ttta• u Ax:••~r da juria<UçillO 
da• .Junta• de: Coneilbçl.o o Julq-.Mnta, loaal!t:ae&a na• eJ.dadlR 
al»ll:~W<. p&t"tanc•nt•• :t G• RogLA.:u • 

a) ltb lta'ttldo c:t. hrnoiUil:xJc'o' 

X R 1'\~U•• o r-peetivo nwrlic1pio (1• • 14~) e -• 
b&Lr:r:oM d• C.a•a Juur.la, AP1pue04~ Caa• Port.a, DQia llxlc•. 
Dc:•xoira, Monto.S.l'o, Nova Qeecobtart•~ ft034r inho • V~o ..ta ~ 
(1!1•lz l':neru11ilhlld&~ ria, t.rn~d.e;, artbotribot, BombA 

:n::~t:r~~; .... ·t h .u~id;:~t4~~:-.r,;"~:;=~ 
!16•)z M&cl.al•l\a, Bort • Cli.X4lu~.t, CO:c:ft:lro1 
~rby., in.g.,, Honaenhor l"Ur1cio0 
Prado, San. MAJ:t1A, '1'on;e* 'l'OrrOéa, VArziM. • ZUII"'bi. {l7•}, 
Afoqado•~ Arei••~ B.sr.ro1 Eatanci&, Jardim s,to P&Ulo1 Jiqu1a, 
Manguoira, )Juat&t:dinha, Sucupir.:, Tejip.16 • 'l'Qtó (18"·) 1 
tlllbi.riboti:r.s, :U;~1.l:t'lll. lpup e .loll:'dlc {l.t•), no& Vt•g .. (lO•) e l) 

~nie1pio de f'•rnam:lo da KOl'C:thA~ 

U - Atoqo.dcus d• t:ng"t~llair.at o r"*peeUVÓ ,. .. u;S:oipiÓ·;.;~ C.i 
d• ar.jl.nho~ C&rna\lba, l'JIU<l'llci, XnqaJtoL:r«, lt:apetia,. !!Ao ,Joa' do 
l'!gJ.w. Santa T•~z:lnh.a, SOlitlAo~ 1'&b.ir4 e TU{Mrctt4N, 

tU: - Al:'ar.S.pintH c xaa~çt.ivo aun1c:1p:l.o • o• d• BQ<ilocO, 
Xpub.t~ our.:tc:~.u::J. • 'rrindada; 

•IY---kco~otdV• o -ras~~lll\t~Ci"e<>:t '91!JUI~ 
~ra • 'rupanatinqo.~ 

v ... a.x:relro•• o "rfllpect:lvo ·.un1c1pio • aa dll lt.!.O 
l'o:tt~~a•o, Ski .:to.• d& Cort.a Gr•m:l• • S.l'lnM61U 

Yl - ... lo J.a.r<li~at o r••~tJ.vo -rtic.lpio • o• de l,leejo 
4t; Ka:d,r• de O•u•" .Sal'l.Í'UlrO, $h rs.nw do una, slo C&IRJI.l'lO • 
'he:al.Jib6t 

VIl "'&U·J:'~O·I O 1"4'Ap41CT.iVO -nie'f.pio,• c .. 9 hn"& de 
<õ\Jabir•b.a~ Dolllto, 'C.-.oc:i• àe Sl.o r•H-.:, Gr&vat.t .. sairi o S.lr 
JO&q\lia Go Mont•t 

oi1tt • C:ai:M:It o :rnp•ctl.'l!) aunie:lplo~ 

n: ~ ea~plnat o r.,p.ctlvo 111unietp.to • oa d• ~· da 
l~ti!JA • P4~o~<Jalh<U 

:l .. C.N.i:«a~ o r•upac:Uvo .!tilntctp:lo • o• ft Aqr-•tin•~ 
Ahif'l'llot J&~a\Jba, IU.eb.o d&a Al~••• Sa.nt.& Crut: do <:..,ib&ribe • 
<forlt.a .. ; 

:u: - C.t•rtde>• a n1sp•ccJ.vo ~~Nniclpiq • aa ~ hlh ~ 
JC&tia, Cupit:'a, .JilrVIIUi, Wqa& doa <;,n.oa. Mllrai.d, P•-1••• Quip.apa 
• &lo ..,Mdito ® s~l~ "' 

&U ~ l!.c&d&l o ro•pecü'IO ltQ:nieipio; 

JUU ... r1oreat.1u n r•ilpoetivo municipio e; oa de ln&j.i, 
U..C11~. r.u:oliNii.r., Sio Fl'I:U\Claco e 't'.co~~r .. t·~; 

XIV ~ Ç&r,nhunlllt o ~•p•~:;tivo tnunieipio • <~• ft $.(Jua& 
.. 1••• Mq•lia. aom cons41bo,- urejio, ('"acho•lJ:inlta. C.aet9• , 
C&l'j&lio~ Clt.botlroJ\06 Capoet:ço~~s, C'l)~rent••• tati, 'fil.ira;tuba, 
:fta t:.., J<,~pi, L4je4o,, t.:liJOA do OU:'O, l"fti-riM~ Pat«<n&t.-a. 
hlo4~ $to Jo.\o • Tetou:Lnh•l • 

; J.V - COi«f!Al o -.::.apeo::í:ivo ~m~ni<:ipio • o ·dof C<mdaciO: 

xvt tqfll."4.,1.h re•~o:t.ivo ~nieipio •. 0111 do« 
tt•Nr•c• • ttap!nu••• 

~II "' tpl)jue:•• o Ji"O•P"eth'o .unielpicj 

XVlU ~ Jabó<atl<>t o re•paetl.V<> ~nicipio • o de MQreno·r 
• <' • •, 

ltl ., l.iii!Oeir•.H o ~apvet..ivo 111Unio::1p1o • oa: de 8,;. 
.t~i•o Cu~~~~:•cu, F•tro. Nova. .Joolio A..U.reQo, Machadoa 1 Ot:ol:>6, 
fUail'• • Sdq•dlnho;. 

U - NuAré da l'kt.AI o reapoetivo JWnicipio • o• d.it 
JL1.1anç•, f!l~!\la A1Ht~, lt<~qu.it.tnga, 1'.tacu!tl'l3o4!ll e VicaneiAt 

lXI ~ Oli$t o r-at)eel:.iiUl •uni~ip10J 

XXII M Paln~<t«tu o r.tl'f>*CtJ.vc MUtiieipio • oa de '.iqua 
tnta, Cfi!Mleir• • ,Jollquif!l Nt~bllÇó; 

XXIU Po~~uH~t:à' o :.:e•~t:l.vo aunic:lpio • o da, Abrau • 

XXIV P•lqua-.l.t<&; Q ro•poqÜVQ . Ml.ln1-c1pio .• 011 ft 
Al&fOl:ntl&. Porç!o • V.nt.urn.<ls 

XXV - Jl&trol.tn<~; o reap<3:c:tivo munJ..e:lp.to ,. oa 4e Afrln1i> 
• S&nt• MaZ'.l.• da eo• ll'bt4) 

:txvl - lU,boir!ot ó re•poc:tl.vo -.q:nicÍp.to • " de 
AMr•JJ., CortO• • Pt"ilM.-ra;. ' 

XXV'U - S.l1)Ueirol· o .r•specrivc munteip1o • 0• dlll 
C!'Q~. Cedro, ~xu, Qr.anJ.eo, l'Urlltndlb.&. oroeó, P4rruuniriM, Slo 
.:0•4 do hlK>nte, Sa:rriu, Sitio c101t MoreJ.:u•~ ,..rre: MOVA • 
V.rd&,•nteJ 

XllYTH ~ Slo t.ourenço da Natal o r:upaçtivo ~~~.~nicif4o • 
a d• Clqr.l]lb•t 

"· XXIX - S.r.t:a Talh44411 c r••pvctivo ~t:PiQ • oa da 
..Uai&~ C&llmhl, ?loHa • 'l'riunt:o.; ' - ..-

XXX - hrt.lnea: o r••P"tCt.ivo nunie1pio • qa da culrtó<U.• 
• nt:.\Jtl.k'i•l ~ . 

X.U:t R $»rul:>bu d rea,P.cu.vo I!Nnic:ipio' e oa <to t'nl 
:=!~=~~· S4nt.a ~t':l.a. do CembucA, 1'41quarit11'll]tl do ~t• • 

:n:xu - t'll!lbaúbe 1 o r••Pf)CU vo muni c: i pio • oa d• 
C...u:t.nqa, f'•rr•i~, tt.amb4: 1 Macapar.&n« o s&o V1o:ento f'6:r:rarj. 

XXXIII ~ Vitória 4o S•.,to Ant.loJ O NaJRCt.ivo -ntc!pia 
• c• <D Chl <to Al~t'ia.~ Chi Gnt.ndt, Gl6rl.e de COitA • ~' 

b) 1\0 t•taào <H Al&qoAal 

r ~ tc.e•i61 o ,apect:lvo 111uniei_plo • o. d• coqu•i.:o 
::C~, M.r.~hAl O.Odot:>ro~ Rio t.Arqo.. 5&nt4 Lu:da. do Hon• • 

_ ~~ - MApir&e:"«•. c rt~•pectJ,vo 1!>12n1eipto • os do CJJII'Ipo 
U•o;rec~ Coltlo do Hól«, -f>~ira Gr•od•, elrau do 'l'onc:tano, f..a9<ia a. 
Odo&l'\0&• t.l-i~ 4111 MAdia, M"1or hLdoro, .H&r vermelho,. Hinodor 

.:!'&Cinto, T«'\lll<'lJ:4M • 'trdP\lt 

- ' "~""- · ·l~· Jo "'Uik:l.a.t o- r•aP*i7UYO MUt~ic!:p-io a o• 4e-· C.jo&l.w:o, 
C:. .. la, Pindeb&, P.ti-Ar e Boe& 4& !'IAt..t.t 

tv - PollNlra do• fndioa1 o t"it•~c:tlvo munieipio • o• 
da .. 16a,. cacimtllttb.ta, Clli Pret.ol, I-qacl, KAribondo, M1nlldot' do 
hgtlof lta,ulo .reeinto, QurtbrAnqulho, 'l'•nqu• D'Aro::• • Viçeu~•s 

V - Plllne'd:ot o «!Apectivo -.unio:!pio a oa d• Colll\(:'0 
Grat!d&, Polia O.••r~o, Iqr•j.a Nov•# Junquai:cõ, Olllo d·~ 
::C.~11o:hçabUçu, Porto lkNII.. do Colégio, S4o e:e.&s • 51o 

' Vt .. Porto tdvot o r.•peetivo JQUnidpto • a. .a 
i..~, Jap•tiRCJ6,. J\lndiA, Mat"l!Çogi~' MAtl:'i.t ú CotQ:tao;~T torto 
..,. Poldras • s.lo Jli9U•~ d01t Mil.11JiJl:'UJ 
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· · ' Vtll .. Slb Lu.b -do Qu:itundet o r"p!fetivo """'"-ic4l!D • 
o. ü "Urra d• S.nto Jollt.Onio~ Fl•••i~:aa • Pd~~<~a dia C.:tMP91l:I<IJ 

11. .. SI o Ml9ua1 doa t:upoa 1 o r••P"cdvo arut!.clplo • o• 
de AniacU.- , k~ra dtt Slo KLQU•l,. C<murJ.9* a lloUitot 1 ' 

X: .. Uhik d.óa Pal-..~at o rfllpoctivo .uni<::ip.$.0 • oa lá 
J.Pnq\lioha. Col6ni& ~ldií'l«~ Ib•t•quo~~.r•. Jcaquia oc-a, 
x.tlai-, tturiçi• H'oYO t.in(), Santana do Murut•CI • sao J~• <s. r..p. 

Par4tr•fo 11n1eo ~ F iça l:"e•qu.n~dado &Qa ntel4i1Qnt:aa o 
41t'41ito da op~r &~*lo lljub-..n-e.o dtt auaa r:eCl;lntdÇ6aa • 
~hquar daa ~t•• .t. Ct'H,ciliaç3.o a Julq.a-nto c 1• a 14•) qu 
eontitm&lll detendo • 'uda.di~A<> phtn& em todo .o llW\ieipio .to 
hc:if•~ aut;Mat•rutQ~••• C<lnt.udo. .o er:lt6rio n<>rMl <M 
dinJ:ibu'lçlo. 

o\:rt.. 21' - rica• •••t• datin.idaló •• Areaa da jurt.di9io 
~ .JunU• do Concillaçio • ,J\lli]AIMI'nto~ localh:adaa -. c14&dea 
.-baiXo, l*t:t•.l'lc:en~:•• l 7• ~~1Ao, nc htado do ce.ri.• 

, l -· 'FCl:'t.t:l•••• o r••"P'"'tivo .unielpio • o1111 4o ~irllll:c, 
hb41'r1~. C••c•"*l~ e.t.leah•,, éM.r:o:dnho, !u•et:lt.o, Glla1llb4, 
ho.d.l!:l:ln.t•, Jlllr&ellll•li, .MAr•n9'\lapa, o>aç.a,u•• Pa<r«t~, Par.acuru, 
i:::i=~~n~;;~;i•~ :;r:f:.~u$<4, no Gonçalo de ANnne., 51o 

. n: "' llat\U"1t.4f e: rfllp«etlvo IIWnicipio • o• d• Ae•x::op6, 
~coí..aba, Ar•tuba~ Dorr•ir•, Caninft, Capi•t:ra.no, C&d~, 
Cõ.a•r-irang:a, ltfl~i;lfta, ltat.Lra~ MullUlgu, OeUIIII, Pacot.i# 
Paldc:J.&, P<H"IUIIGI:.i • R"llllllÇ.lOJ 

Ut - Cr.a.tAóllll' ó r.•I*Ctivo llltlftJ.elpiQ • ca dllll Boa 
VJ.•g••• GrAÇa , H.l.d.l'Ol3nd1&, :rndep&M6nc1•, lpaJ:)Oranc;&~ tpl:t,. 
:tpu•J.ras, Mon••nbor 'l'aboao, N<.wo Ori•nt.c, U'<X"4l AIUUa•, P'4tflllbll• 
t>.U:•• hr~::•ir4, l'oranga, Banu (I'W . .I.t4-ria. ~r.n • '1'.au.t' , 

tV ,.. CtatcH o ~•pectivo .UA1.C1pio • Qllll d. .Uun-ir•, 
bti.Jni.n.. do Nott•~ Atollrip.J; Aallll~é, CCliJpOIIII S&lfl, follriflllll Brito~ 
JUdia~ Mv-. Olinda, Pot•ng:i • $anr.an• do C.riri; 

V - Iqua.t:ut o nspeÇt,.tvo -.unt.:.tp.I.Q • o• de kopUra, 
Atuiro&~ Baixio, carl4•, C.t.a:cirut~ C.-di'O* Ic6, lpadiJ:!•, JuçA•, 
X...YJ:AIIII da MatiiJil\Kti:.:::o. K4111baça, Oróc, Piquet. C.n:~•iro, Qui.xeW • 
Sàboeirot Ufttt"! e V.t:es•a AlCIP'*f 

VU: - f..J.II!Oeiro do Norte• o rerpect:i'l'<t 111.1n!eipio • oa de 
Alto Sa•to• Macatir e:rerfl, Ir.-e.,.., rt.t:iç•be• .J«guuot,ut.~.~ 
J~:J.b.l:ta, J•'f!.tarib.-~ Jaquaruana, Hox-644 Mov.-, P.-lMno, 
P*fti.Zq, :Pot;ir.tt•lll&~ Qui~ter6, Rlla•aa, s.lo .}oiq do J•'!JUOltÍ.~ e 
Tatlu.l•iro 4o !torto' 

, 'l!Ill ~ Qlaixad.ts o nc~ctivo ~~~Amicipi:o • " de 
knaJ:»d4, O.putodo rrapuan P:l.nhtd.ro, Iblt.'í:•t-.., tbicuititu}a, 
Madii.lua. K.Uhl, P.clr.a Branc.a, Quixanllt'Jbi•, s-d.or PUpeu • 
50lcm6pol•J 

AlcAntara, t:\1 ~-J:!:l ~~:::r:.t,i"t,i:"~~:l? :.,;:.,1:: ~i:!; 
GI.J:'n&ubal, C'h&val, .COr•11111, Cl'<:l&t.&, C.ru•~ Jor'.quilba, t'r>~ebeirinha* 
Cl'•l\j&, Gl:<:l&iraa, Gu&l:'&ci&b& dO NOí:'t.a, lbiapina, lZllll~~ 
It&pa.j•• It4pl.poea, r~rcMa, Hareo~ HartinOpolfl!, Haaaap4, 
Manoc.a, kirai,.a, Moralljo, Morrinho•, MUeo&Mbo., P4CUj4, bl'iut.a~ • 
. .s.atan. do M.ar•d, Sb lhinriito, S.nador sa, ftjuçuoea# 'l'.L•Dql.ll• 
,'f'llXUru.t 'Uhajar&. llrubvrat_, llrllOC&, var,ot& • Viçoa& 4o c•a:ti •. 

A.rt. :li - Fie- .a .. iM datinida• U Ira .. d• jl,ll:iriiÇAo 
das Juc~ d• Conc.tllaçio e Jul911ilMtnc.o, locali24dtla naa cld&du 
•bd.~~ pt~rtencent4a A B• Ra-gí.Ju; 

a.) .no ht.adu d9 Para,, 

I - klkt o na~c:tivo -.miclpio • o• ft- C•choel.r& do 
u.&r:Lf S.ant& C:ru:t <to Arari., &«l.v~tura e SouHJ 

lt .. .Ahaet.t.ubat o r••po<:tivo -nic!pio • lM d,e 
l;&upf-Kirt., L~f.ro do Ajuru., Kwtn& e :t>onu lt. 

Ut; - A1-ir1at o rupectl.vo aunle!pio, ' •JJ<::~&o 40-
liU'U'.ito da> Monte Dour•do, • o• de G~:rupl, Ptainh& • :P<trto ~· 
~;, 

X'lt - tUt•i:az o reapac~.t.vo 1Mlnlclpio • oa d• Jk'•Bil 
tfovo~ ~iciUI"'41A~ senador Jod :Pótftrio. Uruad <I Vitória do 
~ift;UJ, 

V · • An&nl~&t c rbpKtolvo · Blnid.,Plo • 04 cM 
·..._..1de• • kt~,t.c a&.t~n do Parfl, 

, vt .. , &RcaretÍ&~ o' na~.hÔ -.o.tr:::S:plf.! ! o• H .ac.rt, 
., •• <roá•açt~J 

Yll ~ Breve•• o n•~c~ivo -niçlpLI) • .:~e de Anaj6.•, 
·==~l~ll~!~~~~~iu:~lq•ço; O.irn dQ ,Par:.t., Portal • Slo 

VUt - Cap.11n..a1 1:1 r• .. p.cti~o lllu,.,le1pio • or. de Alli;u•w 
CHÃ•~ hftlt.O, Bll':olliJ•U'lça, CspitAo PQço, C.ruUo do NQ.rte, NO:W.a 

:fi=~ i:~ ~!~!!• 1.~: :~~~~~~l!l·~aon~%'~~4m..;~:l••tl';., "~!;.~%'~=:~;:~ 
~~ sao .ralo <1• i"irat..•• Slo M~9u.1 do cuo111.t. • Vt•••u 

lli .. C:••tanllo~tl' o r••~ctivo lllo.~nl.ctplo e o• dtt Cillruç&, 
lpnpt-Açv~ tnfulnqo~tpi. lrituio~t, .Kaq•U,i•• B&r•u, 11-.racanA, 
JMc.~ia• .Slo IX>Jaif19CIIII do C•pla • $lu Franciaco do ParAI 

% .. COnc•.l.çlo da A.<;aq~ou•J.•t o r••P<~<=tivo .Ufl11ll1pio • os 
• Jtio ~ri.a, R•~n.yio, sane.. K.r.r.l.a daa Bal'r•i.t'a•. G•ntana do 
~ia. SAo r•U.x do ;ungu, OariU.nG.t.a do ltart.•• 1'u~:Utl'll. • 
:XÍ~lf'~Wll"AJ 

liCt .. It.aitul>~u o r:••pc;ctivo -.n1cipio • o• ct. ~-iro, 
~l'a~J\g., ttur6poH• e Tr•tdOf, 

XU • M•tab.t.r o n.ap;1!Ctivo Jl!Urttc:"ipio + 'oa Q 801:1. .J••
do 'l'oe«ntin,., Br•;o Grartda do A.raquaia, ltQ.piral'lqA, Jacond4i. 
ROndon 4o PA.r4i, s:.to Geraldo do Ar,so;u•t• • sAo JQ6ó do Maqu«ia; 

Xllt' .. &t®n o r'1RfiMCt.lvo fl<l:ltticiplo • a1t ..W .U.•tlq\HIII:'j 
hro. J~tt;tt.L, O.:i•.i•in.t e -r.r.r• S&~t•J 

Xtv • .r~riiii(J<Hnift .. l o r-5*CtiVO llll.lnicípio • ~ O. 
~ra do PuA, OOíl !:li·-~ ~ do RiO~ Ipi"u.a do l'a:r4 e 
ll'1ie6po:U.• 1 

XV .:. J'uav&[>.baat.. o r"P*Ct.lvo liiiW\icipio • o d* 
~J.on6po1h~ 

:CVX • Santa I111abel do Parl1 o n•pcetivo ~nio:tp.tc • a• 
dill Wuj•n~ Colar.•, Cone<:l.rd.la do P;u·a., Santo ob'ltônJ.o do 'l'JUll, Slo 
Caet.•no <M OdiVúl&c 11 Viq:uo 

xvn "' S.nur4at o .reap.e'Uv(l .UI'll~.(piQ • o de Ml:n:lt.e 

' .lVlll ,. Tucuruil o :t••poct.l.vo *lnicipio e 01' dao llai.lo, 
areu k•nco, ~l.&n6sia do i"arl. Moea,ut>.t-,. Nove rt•pu-t.I.Mnto,. 
hc'4j& • '1'ail&n:tl•• 

b) no !!nado tio Nupá: 

I .. tt.c•p4.• o zespeet.ivQ rauni<::tp.tc • cs ele fen:•ira 
~·• K4 .. ~. S.antana. •• no Estado da l"arj,, oa dJt At:ut • ...... ., 

t! .. Ca.tço.n•' o ra•peçt.tvo tcl)nicl.pio • '011 do ,lUUptr(, 
ôiapoqua • '1'.utuu'!lAl.dnho; 

:Ul ~ Lart~n.jd da .rar.f.t <:t r-~c:tivo lltllltlc1pio •~ no 
=~~.o P.td., o db-tr.tl;<:~ ~ K<:tntllll! l;ktu~ado, do lf!lltúcipio ele 

Mt. 2J - Fica• .u•LKI ct.fJ.nidt~• as .i.::~taa d• Jud•d:it;Ao 
ü• Jw\t&a de Omciliaçlo e .:lulqamento, locali&ad.t~s 11•• cidAôtla 
alala1:1• p&:r~t.aa l t• Reqi&o, no Eatl!ldo do P.araMr 

I Olr.U,il>al o ~•pe;::tivo,. flll.tni.etpio. • oa , ele 
Mrianópoli•• A!Judolt do Sul-, BOcdiiv.a do Sul, C4li'1Pitl4 Cr;tmla do 
•al; Handiri~ub.l, l"lr4<l\laY:a, QIJ~u;.;.:o &ac:a• • ~itandlpPa:; 

It - Apvcarana1 o .reapecUvo mut~ic1t)lÓ: • oa d• 8o111 
Suce•ao, C.'J.J.f6rnia, C:ambira, Jandaia ·do SÚl, K«lari, Ma:rUlndi• 
do Sul, Ma:t'tUIIh.t, Ri..:! BOM • i).l.O Pedro de lv41; 

nx ~ AE'•ponva• f o r••pactiYo ttunic.tpio • o a de 
Aat~. Hu.nhot do "•lo • Sab6114W. 

lV "" Ar•w:td&f o rer.pee;tiva .I!J.I.1n.1A;:tpio • QS dllll kl•• 
"'"'-~ C111111g0 ::....11:90,. eo,nwnd.a • Wp.-; 

V .. A .. ia <l'hllta4utbriandt o r:eapotet.l.vo *lnic1pio • aa ckl 
~ .. do O.at:.., l:ro.nciaeo Alvc•, J .. u1t4• a Pdotina: 

VI - t•ncSaita~:~t .. l o '«:r.pqctivo maniclptu • ~ d• 
.Aba~:.J.a, Alldl~;'• B1u:u dó Jac:r.r6t lt.all!barac•• .r~roU.ai do Sul, 
R~i:IQ <to Pinhal e Santa Aluél.l,A; 

VU - C41llP6 MO'-lr.lo• o re<•peetivo muni<:J:pio ,• oa ~ 

~==~•i hdo~l. ~:;:~~~ü~ol~;:!a~l~ix, '=~~~rá~11lr~:: 
.7Ani6poi1•, Ju.tand•, Lut:ei<'ln&, ~11!bor6, Morc.irJl Saler., Peabiru, 
(!Qint.a 110 5oi., Roru:4dor • Ubtratà; 

Vtu .. c.ucav•il' o r••pect.iVo .uniclpio • o• ft SOA 
vt.ta <la Ap•l:'lteid.a, braqaney; cat•l.lndi•~ CUlpO Bonito~ CApitlo 
~id•• M.\tquea, <:&tanduw.•, Céu 'Aaui, corb4ila, lb$11111, 

.,W.hdoa•f..•• , Nova Al1ror.a, &anta >rareza do oe•ta • 'l'dla Barxu do 
P•raM: 

!X - Can:::o: ? rltSpt'CtiVQ lllúo'lic1pio e ?. >:!e Plr""i <fo 
81.11 * 't'ib4UJiJ 

% .. Ci«~rt•1 o r..,_etiv<> .Urtl.eipic • oa 4-. Cidade 
0.4cb, Cu•po~, tndl•fiOP6U•~ J4p1Ut6, J~a••~ra, Jlond.tln~ Slip 
~. ~jar111-* 'ht;:o.r• lkllll a 't'Wl.e.tr- do Oaat•.; . 

XI .. ÇQ~• o r.•~tivo aun1c1pio • o• ~ Al'!ir•~"' 
~, IUo •ra.neo do .f:ll;ll • cerro u~lJ 
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XH ~ énl"rl'6l1o I'!::'QÇ6plol o r'~llp4tCt!Vo llnH'It.CipiO • o• d• 
AÇaí., Çonqoir<h4:r;, ~ópollll, NOV4 A.-t'LO::II di! CO~hHIIr Nova f'&o:.Im«, 
RAncho A11!1Qrw. SAnt« C'K!!i11 do P.avbo, :S4u'ltiJ .'f•rian~o, SAnto 
Ant.l)nio do P4ra.ht>, S!o Jor6nino dtl Serra, S.lo S4~atlllo d4 
~r•ir•• Sort~:~r:ej« • Oral: - - - · ·· 

Xl.II • !'ot do rqU<tÇUI o re,oectivo ru.~nietpio e 011 de 
D1«1llant& d'Ceste:,--l'!,_t"!)l>ndi4, Medianeira, Milfll.al, S.a.ntA -:r.re~i11h4 
úo ltai,pu 4' S.!o 11tquel dQ Iqu6çu; 

Jl.l\1' ~ FriHH~hC!) &altracn o ro•p~ctivo P~Unie!pio • 01111 4• 
l\l:lp6l'<o, BarrA<:Ao, Cap4n"'llllri• Dei• Vh:inho•, tnrh,s Mtr.rqu•a:, 
Mar~loiro, Novo 1'<"4t.ll: e:o tg:uaçu, Pf~l" do QêAt.o~ Plan•J,t.a.~ 
?l'anchLt«, !16al~:.t, R«tna•Ci<!f\Çlll, S.al94do f'i_lho, Salto do t.ontr&, 
SantA 111abe.L do Oe»t• \'1 ~olhtu Al'lt~n.i.n dó S:l.\40e.í~l , _ ~--- _ 

X\' • GIJ.U'llpu•v•t o .:esp.e:t.i'vo rmnic:lpio • oa d• P1nh&o 

X\'% ~ tr-"ti1, 'o ro:apqct.ivo municipio <!> o• de tfllb1tuv4, 
Inkio H~u:tiru'~ Mal.J.rtt, .Vr!.ldent.Opoi.tlr;, ~•bo!.lÇ<IUII, Ric Mul • 
Teix•Ir• Soar~uli: 

XVII !vaiporit o reapect!vo munlc.ip.\Q e o• d• 
l!lorrcr;ópolil, C.lndido <::!e Abreu, FA~tin.sl, Godoy Moroirr., Cr4nd•• 
ltto,$, Jordim .'Uegre~, Lur:.ardell.i, M'.snollll RJ.baa$ NOVA Teba•~ 
P.l.t<ang11• Ros.4do do !vat e S3o .Jclio do Ivat: 

XVUI: - J4.e.cu:·•rsinhol o r•apc~etivo 1'1llnieL~io • o• d• 
Ci!U'IIb4ut4, CodOPQU~;, Cv~:~pir~~;,.a, J04q1Jim 'távor•• Quolltl~, 
Ribeir4o Cl.a~ • S4nto AntOnio da Plat.in~t; 

,;lX ~ Ja:çuari.a~y,u o reepeetlvo l'll.lni<:ipio • os da 
Arapoti e senglts; 

XX - Lal:'"n)eirllif r!o Sl>ll " r1#'1'~'ti"'n "'111\f<::fpio e os ct• 
JUta.J'I'lir<~. do Pf.x-an.i~ C4nt_Ag}llo, GLUIIrmnlA<jU, Quoàas do !qu«ÇI.I • 
P'Allll$.tdt - · · 

XX! • t.ondr!n.u o r•ll'fW'Ctivo liiUnic!pio e o. t!• Jl,lvora.d.ll 
do S~:~l, tli'Jl" Vht.a: <i~;~ o>a:ra.ho, Cttmté, .tl.ltpor•, J"ta.h;inho; 
Pri~l:ro. d• Mole e S•t'tAn6poHs; 

XXU - Hlloreehal C.lndido RondonJ o reepect!.vo f!IUnieipio " 
q -e.,; d• Cu>!,tC.II, }!:ova. Sollr'.t.iil R.<:>CA e Terra Rt'UIA~ 

XXI! I - H.iil>:inq6.t o "eespect.ivo il!'!\l.ni.cf:~i.o • os d• 
At.iillaia, <:oto.:o~:~do, c-ou'!Ct: !;'tt!IIAt"tô, flo~a.i, l'"l.,resta, 'Fló:rid.:~:~ 
Iqua.~~:rçu, lt1111\l:>~, lva:tul:l.'l, !Ri:IAt.o, ~n~guaç1.1, '. Ma~a,quari~ 
l'ta:rialv.s, Ourt:tonA, Paiç.tndu, J.t:rnal<;f•nt:• C4iftolo Br~:rneo, Santa 
:tG, S"r.tntti q $Ao Jor9e do !v«i~ 

XXIV • P4t'llf!.t9"Dãt o t11!Spr;oet~vo ~~~Unic.í.plo e 011 d• 
Antonina, C:u.t.:o:qu~:Çaba, Gua:rat.ub.., MAtinhos 1'1' Morrll!t.o•; 

XX:V - Pa:ra:navah o ret!pec:>;ivo J\!llnicipio e o• do Alto 
~"'"'"• A:nc.;:u:l1("5, C.t'\lZI!llit'Q Go Sul, ~llllllill.!'lt.E' d.o_ Nort•, GuA~rtt<•• 
ln.Aj&, ltaU.M do Sul, J>!ll.rdim OUno;t-11, !;,04nda, Ma:rilen.l Hi:-lldo!t, 
Neva AliAttç-a da tva1, Nova l!:t!jU!'l'JJnÇa~ I\IQV'"I LOndrina, Para!•o d.o 
Nort•, P·u·ar • ..,eit:)', i>ar«IUI:?0">~<'4, Pl.i.nAlt.in.a dt> Pa:a.n-6, Por'to Rlco, 
Qunz.fKiil do No~to., Sanr;.t C:na: do HOI'ItG' Cas:t.•lo, S.anta Il!h\b•l do 
lvat, S•<>to AntOnio do C:ciuá, ·S1io~-c«rlo• dO' lv>~~L, -Si<:> JoAo do 
C•i\16, S<io P•drQ Iii) ?tt:r..,n$, T•tlll:x>ar-a, 'l'<tr>:fl Rica • Unitlor; 

· ,rxv: ~ P11to l:lr .. ncen o r••peetivo rn~.~nicipio • o• de 
Cltopinslnho, ,Cl;tV.:tUndu:~. Cor(.'lnel Vtvlda. rta:p&jAr& <Í' cw.t., 
~J\ql.\tdrinha, H~~o.r~ópolis, PalrMS, S.\o Joio, $3.o JO.t'}a d.' Óé-'t:e• 
SuUn•, V•ré e V1toz1no; 

XX\'U - ?ont.a C>;'Oa:az e rf!llpc!Ctivo l'll:tnieipio • Ó. o:l• 
Xpir~nça, Ivat, Plllmelra, :>::Jrt.o AmiUOtlilll <l Slo Jo!o ,do 't.rianfo~ 

XXVIII - Rolattdia: o respo-et!vo munlc:fpio • Oll d• 
Cttf41lU"4, Co~~nt.en.t:ti.(,'o do S\d, l"ll>l:'•:it.ópolilll, Gllll:toii'C.!., ltA<]Uilj6, 
J•g:u.tpit.i, Lupi.on6poli.s, Mir.11.:u~lv.t, l<IOifS.ll Sóitnhor11 ~e GrAças, 
Por.catu~ SiW>T.ll In.ih • Sill.f\t.o lnAcio; 

XXIX - SSo JG>Uz ®::; f'inh..,i$J: o r~apectivo 111\lniclpio • o 
dlll A<p~do• do S:ul, Cu.po do "::c;nent.e, MlU1.d!.ri<;ul:IA, Pittn., 
Qu.Lt.A~dinh4, R.ic Nollqro • Ti~uc:>A• do Sul; -

XXX. - 'l'•l.tr.htco Borbou o resv-e~Lvo llll.llüCipiu • o• de 
Curi~v~~ FLÇJill'lit:a, O:tt.ique-lr<l, Rl!lifO-t'Ya e S"pcpf:!!!A~' 

XXXl - TolodOl O l'-elllf'(Klt.l.VO lli\HI;iCipiO_ O -OS ti• OU;;e-o 
V.rde ~o o,uto, Sartt.ll Helena:, SAo J'o•é das P"1rreu>:o!J, 1\:rpA:aiH • 
Vorll Cruz do Oest.a~ 

XXX11 - lJlliUIIl:"liJnlll o r•spect.i.VQ llll.lfllc1pio 'f D:ll d~ 
A1t.On~'!.. J\.lto l"iQl.llrt, C::nno-iro do Cetlt.c, :::>oura:dJ.n.ll!, h':llra!m.t, 
Ipot'4, ~JJriA 1'1-ntena, ~llnlu~. }ieva: Olilllj)í<>, Pórol..,, SGo Jo:r~ do 
Patroe!ni~, Ta:pll':a " >:Al'l\br4; 

XX:íl;lll ~ Qniao. d• VJ.tória• o >:&lli~Ct-lvo munie1pio • o• 
d• .~t.tu:.(!t~i'o Ollntoo* el.t~r'-ln4, C~ru:~~ MaChado, C<llnel:'ol Ca:tn.lr<>, 
P.&al.ll.a l'nit..,ll, l'>llll,I;,O troMln, Porto Vit6l"iA e Slo MataU!J -dO Sd; 

ltltXlY ~ Vem::•~t•l<llll B>:lln o t'eSp&eti'lt(l 111\U'IlCipi<:> * Oll de 
CMaélh•lr:-o Kllir~nek, tbo~.lti, J<lbOtl, Jap1r•• Pinh.-ll!o, Sâlt.o do 
lt,cu:er6, Stll>'<tiiJHI d~ Itarar:6, $.&ii J'otle d.t UO.t Vla~.a, Siqut~ir<o~. 
C&JI:IPOII • 'I'OII\Aifin&. 

.ut,, 30 - ficam <l:tsim detinlda• as 41.'11-!la éla ~u.:>illdiç4o 
d.ae J'LII\t.Aa d111 Coneilia.;áo • Jul.qalllfllnto, lOç3,l_l:r..,d&s na.• e:.ct..dea 
.Jb,.,i~. ~rteneent•s • 'i.O' ROqi;lQ dJJ J~.>•~v;• do- Tral:lalhót · 

a) riO '01t1t.TitQ l'tKI:e.ralr 

I "' ar••Ul,u toei• • 4r•• t.el:':rltori•l qu. .co•~ o 
Oi.•U::i.to federal, e~~X:,.tuf!n®·•• •• loc•lld•d•a l,'Qfl•t..tnt.•ll c1c 
~-':'cbo II dalta •U:nu; 

llh:a&l~~~~~! ~.[111,.~\l:itsl:q:u • raapc~e:t.iv.a eidad,. ut6li.t• e •• d• 

b) ao l'•t:•d.o da Ha:to Grost~ot " 

t • c:utabAt o r••pect.tvo fii<UÜC1plo • o• d• Âcorical, 
Aripu.tnl, B•rlà d• IW1!J"ÇO, Ca•t...lllnh<tit,a, Chllpada. doa GLii-l."lies, 
Juln•, J'WMna, Nova tlcaaH.\tHUa, lfo.a•;~~ SllitthQr• da Ll.,r.t-nto, 
Santo AntOnio de X..varQIIr • Vàuaa G:t;trtli•l 

lt ~ Alta TlOl'<lllltiU o re•~ect.lvo munlc1p.1o • o• <H 
Apiaçít, <;uaranta: do Horto, Nov11 CanÃa do Nort&,. P~u."am~it.lli, 
Peil«:lto de Ale...-edo • Tvr:ra ltova do lbrt'ft 

U"l ~ aarrA do <;arç••• a reap<tct.1vo !'OUnl<:!piO: a o• de 
Jlt'itrÇJUIIin•, c-oc4dlnh!;t, QQng:ral C"rtta1ro, No<ta Xo.vantinA,. .lt01t0 S4o 
Ja~~;qu!Jt • 'l'orJ.xo:ri:n,;~; 

IV • C4ee"r••~ o re•p•etivo mo.~niçí.,-J.o • os d• Ma Oel&, 
At'tlputll.l\'Ç'll, J'ou:r1.1, J!lra:u<>l d' O<ll•t:e, Nov• ,Fiqu•irOpoli•, Pol\~•• 
• Lae:•J::d'"l, l'oeou, QIUI:tro Mllrl.u, JUo B:ra:ru::-o e S:•lto do C01.1; 

v - ~llde:r1 o ~•pc~ctivo flll:lnicipio e o- d• e-~·~ 
C::i.dH• J)'l<fuatrhl. Nova can•A• NovQ J!undç. 01ea.r olut:Ctricano .. 
Patr.l.tiOnlo, l>l4l'.!I:7Açu, S•nt~~o l'•U.cilia:-d* a TlJt't'llll Nov-.; 

· ~ - DiAman.tint;>< o r•sp•ct.ivo ltn,mi<:tpl.o> o oe de Al-to 
Par&qu.ti, Ar'l!n.ipolb, Janqada:, t.UG>~~• do Rio 1/e:rd•• Nobres, 
Nort-el!~ia~ Nov• HutuEV:, Ro•.i.rio Oqat;•,_ SJO< Jos• do> Rio Cl•ro • 
T•plu'Ah; ' 

VII - ltondonõpoll•l o l"e•p41e;t:ivo ~~:Unie1plo • ot1 de Alto 
C.:~;ç••• ~ /<qLiino, 2;.tiqutra, Guirotlnlj(a, .reet•.r•, Ju•ci-ire, 
Pe<it'• :PrH• • :PoKOréC; 

VIII • Girtop!.o X'~•J?Oetivo rnun1cipio • 011 de Cltud.il\, 
1t•1lba, Novo Horizonte dt~ Norte~ Porto cto. .:;a,il:;-1".<»~ sorrilllo o 
v•r•1 

IX - ";•!UJ"r,i da S•rra: o E1Upc~O::tivo J!W.i.!'lie1pit> • o• 9 
B1.19r••, c....., Novo do P<~~roch, D9ni•• • Fov• Olbrpi«. 

c) no ,lt•t.•d~ de :Mato Groa•o do Sl.lll 

l " C•ll'P<> G.ra:!'ldot o r•apm::~ivo m~:tniclpi<> • o• de 
hndt~ir~n~es, Co!llllpnl, Corguinho, .J.tragullrl, R.i:b.t• do R.i<.> Pardo, 

~ J(i:)Chedo, Sk> G.t!ibrial do Oea~e:# .lj,4__r;:ol,~r>âiA • Ter-ep~; 

II - A#IIA'IIItlai1 o r'l!:tj>9eUvo 1CUnlçipio e 01 d• Cor<n'l•l 
Sapucai.t., Pua.nh<a, Sete Quodas e T.1curu; 

tll ~ Mddau11n.u o l:'<l'llpe<:t:l:vo IINAi<:ip.lo. • o• de 
~liticLo~ Bola Vis:tll, Qod<>quana:, tlonito. Ca:ra:eol* G\l.lA t-opo• de 
La~, Jardi•• Miram:ta, Nioaque • Porto Kurtinho: 

tV - C<,).XUJIIQ.\; o r:".:pctct.ívo 111\lttietpi(l e Otl de Lad4rio • 
.Porto) Z•per•n;aJ 

V - Co:dMt o ~•po-et.l.vo JM.tnleipip • o.: 4e P.Cro ~ •• 
l!U .. O Hfl'9.1:'0 & Ric Ver:<1o de H<~ot<> Grc.•#Oi 

V% ~ Dourado~: I o t'l:tlJp;te:t.ivo BUnie1p.io • 011 de Cattnpó~ 
~lia, t>ouradinA, FAtima do Sul. Glória de OQuTado•• 
lt.:tport_, Juty, Ma>:aeaju, Rio S.r:ilhanto • Vlçt~ntina; 

VIl M Mundo tfQVOl o r••pect.ivo . nruni<::ipio • os 4•' 
ltld.pr-&do~ Içuat-=1, ..]&po:rl, tftl'lrir<li e It."qtll.ar.l.' -

VIII - Hov11 ,\ru!rad.l.n.u o re•poet.ivo munic:ípio • o0s ó 
An•uril&ndrs. Mq6lie4. '!UII.it.tpor:l, aa:taç~;~açu, ivinh•cu. 
,'1'Ai\14LrLl:SSUJ 

IX - J>ara:na!bat o re:e~t:ivo srunietpio • OIJ d• 
Aparecida c1o TAbaado, Cll:5i15.nl!l4, Chapa<:Uo do Sul • In-oc•r~Gl&; 

:r - Ponu l'ot:lr o roa.paetl.vo JWnie1pio • *' d• Ant.Onia 
Joi,O • ArAi K.Orein; 

Xl - Tr6a LllÇ04ifJ o respttl::tiYQ ~••.tt>ieipio • o• de Aqu& 
Clara, llrssil&ndi•, s.r.t11 !Hta do P'~n;:ic -. hlv~ria; 

dj no ll:•t•do de 'tocantint11 

- t- -- Pa11!1411t o r•up.-etiv<) murt1êfpio o os d<O> Jip•recida do 
IUO. Neqro, 8arrolllnd!a, $.1t$}itl:IO dO I441UU'á, Cri1't;lllltn.di'fy l"•t~_ma, 

)i!Qnt.e lU! CU'fl)(), Nova Ro1u~1A.nd111, Pi>.~m, 9orto uaeicn•l~ S•rttd 
T•r•:r.• do NOrt:• • Toea.r.t!nl:•J 

.ti - Ac-a~alrta1 -o rct•pec:t.ivo munlctP!.o • o• d• AA•r.'•• 
A:c'-ap<)UI.I, 8aba:çuUnd1a, Coíinaa <.to ~c..,nt.tn•, f'iladé_HJ•, ltaporA 
do 'J:Qcantina, Presidente Kohnody 9 X.t~ietA; 

lilt - Guruplt o r&1'pé.:Uvo n~Unie.(p!o e o• de 1\.i.l.anç• do
Alv-Or-lida, 0\>QI:'é, f'i~Oitópolltl, i'O.I.'IIiO•O da ArAt,fllllia • 

_ IV :- Mir«Cfl:IA do Nort•r o reapoii"Ctivo mun.ietpio • oa d.
.\.r.".t<]Ua..,._, 1)01.1 toMQ:~~, Gua:ra.l., .IUranort•, KOVQ Acord<:>, PAraiifO 
do 'toe•ntin• • Ped;co IHCtntiQ, · 

~t. H • l'l.ca~ a,ntm deUnidas •1 ,tre"a da juria<Uç!G 
<~•• Jul\t&ll <H OOnc:Hhçlo • ,Julg&-nt.o, loc:.tU.:ead•• naa ci.adea 
-abah:o., "~rt•n~•nt•• á u• 1'1'*9il<>• 
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•l no r.:eu.® 4o Aaaaon••• 

% • Kltr14VIet o r••poatlvo !!Wnic!p1o; 

II - 841\j-l• const.4111:.1 o rea~tivo mun1ci.,lo; 

111 .. CO&t'it o raa~tivo 111i.lnle:!.pio 4 oa 4.- CodajÀs a 

IV - JU.ruMptJ o ~••P*C't,iv<:t mmié"!piot 

't1 .. "~i«t o rw•p•r.:tivo munie1plo • o da Apu.tt 

Vl lt.ac-ti.ara; o ~: ... •poo::-tivo ••Hth::i:pio • a. <'ht 
Auta-a, tta:pJ.rango~~, Silvo• • tJnlcurit.ub•~ 

V:U - L.UI·:t•4.f o r-<tt:f14JC't1YO mmieipiOI 

VIII • M4nlleapurut o .raapectlvo município e oa da 
An41Al+ Mori, Ca.tpirança1 frandub.a o l'«!naq<.liri; 

!X - MlsnicoHt o l:'••~X~Ctivo municipJc e os da Do:t:b&~ 
Nova Ol!nd.. do uor>:a "' Novo Arip~tan.l; 

. X Parintifl.ll ~ o r1u~t.i.'IH.'! 111unieípio • os. da 
Bu:'rairinha, ~u4•. NhaJIIqndA • l.lt'ucu4; 

XI - P~••id•ntt.a f'!guo.lredoz o r••~t.I.Vl> .llluni.ctpiOJ 

ielt • 'l'~~ob&'tinll,u o r~npeet.lvn flll.lnie1pio • o• de AtalaLa 
do N<::írt.• • s&o Paulo d• ólivettça< 

b) no !lt.ado ü !toraJ.li:llll• 

X - Doa VistA I o r•sp+o::tivo munie!pio e o "de C•r.ea:ea.L 

Art. ]2 "' ticttm llUim d~tfinid6• u ~reu de )\trisdiçlio 
d•:.. Junta• de Conc:l.lbçào * jul9lllllento, lQC.Illi.zadas n.as eidadil!l 
•bal.xo, ~rt.•n.:•ncAUI à 12" MIJi,Ao; no Eetado d• S&nta Colltarl.naJ 

1 ~ !'lorLanópoH•• c ~tee.pectivo mur'llcipi<H 

II .. Maranqutt Q ro=:~péC:t:lvo 1111.mie!pio !!!' oa d<t Jaainto 
Machado, Haraco.jil, H&htJ.ro. Praia Gtnnde, Sio JoAo do Sul, S:.nt.a 
..,.,. do SUl, Solllbrio, TJ;iftb,ll, do Sul e Tu~.< 

U:t " 8nll"'álh:io CamborHu o r:or;!*Ct.lvo I!IU!'t.lc.tpio • o• 
de CAMl»dC,- Xtape.m4 • Porto zelo; 

IV - lUU-n4UJ o r••:p.ctlvo !l'lunic.f.pio • o. de Ga.apar • 
Pomotrod•; 

V - lll."U•~! o r&aptt<;:tivo m•micipi~ .* .OIJ • de aotuyer_&, 
Can.linl\4.1 Guab.l.t'Ub-4, Ka)or oe.rcino, wcva T.tfttQ, S~o Joio 
BIU;..t•t.• e 'tijuc .. ; 

VI - Cttçarlotl o r•11Péédvo mmie1-pio e OJt da IAbon 
Ri9i.a• Ri<! diU Mt«• • 'i'.l,mbó Gr;md•; 

vn ~ C,anoif\ÍhUJ o reap<K:"ti'4'o mu:nie!$)10 • o• de Mlljor 
VJ.•ir• • 't'r•• Ba~:~:aa; 

V"fii ~ Chi\~C:Óf o C(UJpoetivo :mJf\ielpio • Olt d• .(qua• a 
Cha~eó. ~ibi, Ctt~<tmbu do Su1, coronel Jrrc.it1u,;, tf~lo< Nova 
E:o::tnr;i;n., PalnútniJ, Pl.nlllil:dnho~ S.\o Carloa~ saudades, .Z.rra .Klta !ll 

l.lni~o do OG.-t•J 

!X - Concórd.tttt o :ri!!•púctiv<:J l'l'll'l-icipin • o• de Ipi~rtl, 
Ipu.lri•, lr4ni, It..l, J«:b!>l:'.l, L.tndõi.a do Sul, P•J:'J.ti.b4, Pir.,tul»., 
Pr••l~t.e Ca•t.•lo :arai"'C'', S••ra • X•v.antin.s; 

X CJ:ieiGJMI o t011POcet.i.vo munte!pio • c• d,e, 
l"orquilh.lt\h.a, !çara, 't..uro Mi.lll•r, MOrro da, F~tJ.aÇA, Nov• V•ne••• 
Ol'l"n•. S:l.dt~rópoU.• • UrU:•&anq•; 

Xl - Coritibll.llC•z o .r:••P"tiVQ- fflWÜ.c.iÍ>iQ'' e- oli " 
corr•i• Pinto, P<lAt.• .ji,J;r,a;, Sant• CQe!li• o Slo Jo•' do Ca:rrito; 

XII ~ lmbit.Ubal O ,l:'••pllllct:i.vQ JNnic:J:pio O o• de J~ru~~JN! e 

X'nl ~ Indei.!Út o rospeettvo mur..t.:!i_>to • os dê At?iuna, 
Meurr•, !MmeditQ Novo; Z>ou.t.or i)lkti::inh<;>, Rl<J doa: t;qd:.:tU, ROdeio • 
't'ilat>O; 

. X);v - lte.ja!.J o J:'é&p;tet.J.vo .RN.niçlp,!,Q • o• do h:E:rtt. 
V•llul, XUwtll, L.u.l:r; Alve•, HáV«rq.11nt•u~<, Pel\M • Piçarra•: 

ltV - J'Al:'49U.l do Sult q :t:'ea;:o-::Uvo•munletpto • oro tht 
Cor\196, Guarllm:rlm. HA•••'l:ondub.a • Schi:'011iti4r; 

XVI • Jo4Çab4• o :e'-"$pecdvo m'lni:c'ip!o ,.~o._~"' Abdon 
Satht.a, .\gu& Poe>l. Co1u11poa :>lovo!l, Cbpinz.Al, C.'lt4~UV<'I'G, ~11,l 
V•lho, Ha:t:v&l d.'Oitm.tc, 11>-iç•ri, Lace.rd:OpoU.o, 0\lrO • Tre:r;a 
'1'1l!u; 

X-Vll. - JoinvUlet o reap•ctivo municipio 1t · o• d• 
1..r.-quar1., Clil't'lW.S, It&pM • são Pranch'co do Sul: 

XVl.II .. L4Q<tlllll o r•Gp..:tivo MUn:l.c:1pio ta o• 4lt M1t.& 
C&.d•.b•ldi~ so. .Jardi# '~'~• sarra., soa R4t~:l.ro, campo eelo do sul~ 
c.l.&o I!M:!JIO•• ot&Cllia ca.t;,., 5l.o Jo.sqo:l.M, Urubic.l.- • U~U~J 

Ktll - Hatt"at o r<ttp..:rt.i,vo aun1.etpJ.o • ~ d• lta10poli•• 
Monta C:•at•lo • l'>lr;N~nduv .. , 

XX: .. Porto Unl.\tH 
I.dn-<lpolis • Mac:o• Ço•t.•~ · 

XXI .. JHo do S~.>l' o r·u~t ivo JIIUnielpio • oa ~ 
AgroiAMl•~ Aqt"onO•ü.::<J, Alfredo W•qner, A~A\4t)ta, JI.UIC'Ot'4, Don• 
t!'ll'!im4, Ibt:reMa, fmbl:li.tt 1 rtuporllfl<J'II, .Jos6 non•ux L4ult~~nt.lno, 
r..ol>tU:'C:O Lt~~al, t.ontras, f'atrol..t!ldi«, Poi.IAO .l'l:CI®nóQ, Pr•wid•nta 
C.tClio, Pr•aid~nc:a Nere1.1, !tio do C.ln'po, Rio do O.•ta, S•lote, 
1'&.10., Tron>.budo C•nc:ral, Vid•l lt~•• Vitor I'Wtr•l•• • Wit:~~Arwu•J 

:o:n ~ sa.... e:..nto d.<:l S1.1l r o :.:••~tivo t~~unieipJ.o • o• d• 
C&J!IPO Al•9r• • lHo ~rinhot 

XXUI ~ sao Jo-.61 o r••pectivo J~~l.lnf.c1plo • o• 4• Aqu•• 
.Mornaa, ~lina, Mi.Upol!a, Mc:ónlo .Carloa, 8I.<:J~,t6Ç'u 1 C..rop•b•• 
Govarn•®r C•lr;o Ra:ooa, Palhoço, Pal.llo f..oo.potw, ltGneO\o Qu.abaa.<t:o, 
!Unto ,ARiaro dA rmper•tn:c 11> Silo sonHileior 

xxrv•- sao Klq:u~ü d"Oout•• o rewp..:tl.vo munle1pio • o• 
d& Mcht.•tak CGmpo &ró, Cu.nh .. Por&, Oe•eal'lao, Oionf.alo cerqu•ir4, 
Quar.e.la~+ G<.~4:r:Uj! (lo Sul, !pi,:Jr.l !.f<:i OO•c:•, J:rae•mtntult, 
lCtollpi~41t'l4• tta.:c~·.,.ilM, N0n<!11.i, i'4l~ Sol&, 1\~l.l!ldia~ SAo Jo•• 
.:tQ CtJdro o 'l'U.!I.ipoUttl ' 

XXV - 't'Ub4t.lot o rl'!lap•otl.vo Jm.ml:elpio • Ott d• J.naa:•"*• 
lteço do Norte, Gc&::. ?ora, Gravatal, Jagua:run4, Podr&w <õrllnd••, 
lllo Fortuna, $41\ta Ro.s& <a t..llii.A, S.lo Wdg.ero,. S:lo M•rt1nM • 
1're'l• d• M•to1 , 

XXYt - Vi91rat o l"t:tlllpotetivo Jal.lni.;:1pl.o • oe de M:roio 
,'!'.t'int•, .Fr•ib~.>rgo, PinMJ.:ro Pr•~et. Sait.o V•lo•o • '1'ang•rt; 

XXYtt X11nxer•• o r•speetlvo mmicip.lo • ot. 9 
~l«:t:det t.oJ:c, P'a.:lll.n.al dos Guedes, G.lllv3o, kr._, Pont<t S•r~:"ada:~ 
Quilau<bo~ $.\o OOming'QI, S.lo t.oi.I:NIIOÇO d'Oea"C., Volr9•4:o a X41Üa. 

Art. ll • Picam a••U de!inicl4t. as .it.rea• .d• lw:hdiçJo 
d•• Junt•• de Com:itl.•u;.lo • J'u.lqament.o~ tocsll:ut.claa n.. eidod•• 
eb•iM~ perterteent.o• a 1J4 ll:égii!ot 

<ll no r•Ulôo d& P;u:a1.b•• 

Àlh•11d~~ \: .. ;po;~~o c~:~!. 0
c .. í::rei;:~d~~:~A~~=~ •c....:! -: 

l•p1rito Santo, Gurinhém, Luecll'ltt, t>ltil'll:.'il~ S4n.t.a Ritos, Slo M.tgu•l 
do 'l"&ipó • Sap6~ 

XI - Ar•1•~ o re:spactlvo munio!.pio • o• d• Ara:r;a, 
.Uaqoínha, Mao;oa Grende, Al4lJOO: Nov•, l'lape:•nç•, MUlunqu~ Pl.lO.• 
• Rilllól1.g1c: 

til ~ hyoulu o I:'Qip<IIC::tlvo mtmic!pi()l 

lV ~ C..ja11•i.r.aao o l:'espe;çtivo 21Unio1çllc • c0w de ao:.. 
J••u•, Bol\.lto de Santa !'4. Colle:ho(litll do11 tndl.oa. Monte Hatebe, 
santa Kel•n~. S&o Jo&6 d& l'i'"anhl:l.a, SAo Jos• do Rl.o cl• P•i~• • 
'fi:.lunfo; 

V - CU!pif!a GrAI'I-óet o t'OIISpectivQ IIIUJtic1p.f.o • o• d• 
.Are.l, N:'O*.i:r!!w, ll4:t:l:A dl!l S!O Mi1]U&l, J.IQCJ\IOl:t"iO, CAbll.e:•ir-a.a, 
F•gundow, itatub.~ Jua.:l'n: TliV'O:ta. U\qo.a SacG, M&ç<trAn~. 
Mont«Wn, Ol.I.v~dOa, 11QC1nhos~ Pu~~:ino2nA, Ql.lt.il'IWid;Aa, S.io Sabawtl.f;Q 
d• Wqo4 cta; Roço, Serr• Redonda, Soledâde • tln:bu:t•.Lrol 

Vt ~ C4tolé do .RoCha~ o reapeettvo m~to-loi~l.o a oa d• 
.U.lA• do B:rejo do> cruz,. som SucOHJao, St•jo crus, &rejo <.Soa 
Sento•, .,Jo:r:i~ó, Riacho dos CAvalos • slo Bftfl-tOJ 

vn ~ C;;ar,.bir>!lt .,.. rell~tlvo :m.tn.icipJ,o • oa M 
Ar&Ç•9i, Ar.arurHII, a..rutn•iX'llO., Ii.:rléll, Bo:t:boe-a, Caeilllba ~ 
O.ntro, CalqAr/1., Culteq.l., Qor!a inêl, Ot:AII S:st.rad4.111, Laqoa <te 
Dentro, Met'.l., i>ilõe:dnho::~, Pirpirit.tl'ba, S•rra dA R<~>i:t, S.rraxia, 
IJollna• • 'I'4Chla; 

VUl - :tu'bll.1an(U o t8ap..:tivc rnu:l\lo::!p1o • o• d• !nq&~ 
.Jw:iplranqA, YAg<tlt'Q, 'ltl:l.tubà, lffld.ns a. Yo<;O~ Pilar • S&lq.tdc <M 
no r4U•: 

tX ... _ Itapol:'.snq.at l) :t<!!apectivo rnunie!pio • o• de Bo• 
Ventura~ Qoqua.t:r3:Q <:1011 Cocho#, Çons:aiç:ão, curr01l V'olhn. D.tam~~ont&, 
tbiar&, Mon.slr•~ Novn. Olinda, Pedra 8rolnea, Pl.,.nt:ó~ PrS.ne••• 
::ta-.bal,, S.ant.oi!O da Mllll'if\let:l.ra, sante ®ll G.:trrote•, &Ao JQW4 d• 
C..tana, S•rra Grand& v T!Wor"e•; 

:tt "' Mam:aruu'\quapau o 1':'1!1>1Speetivo 1111Unletplo e o• ,o. e.d.& 
<la 'l'rai.ç.to. t:t.ago:rot<lca, J"ocr;raa~ MGtaracA • Rio Tlnt.o; 

Xl - Montoir~H o n•P<!'Ctlvo l!IUnictpio a ..,. 9 C4»4h.O., 
~~ 01.11:0 V4lho, P'r;ata, S6q .Jo.!o do C&:"i.ci, S!o J<~lo do Tiqr.~ 
Slo 5Clb41111ti,io do Ombucai.:-o._ S.rra :Sranc• • SWI!o6: 

:ur-;-.. ·t>4ton -C"'-ttnllí~U.vo fltl.l-Ãtc!p.to • olí d•-~ 
3rane4, C4clmba -d:v ;..r;eiA~ c.~~.-..iniJ;ullr~.t·A, condAdo, Da•t•rro ~ 
Millt•, ema., tmGeu~ ... ~. Juru~ M<i• d'Ag\IG, M•üt.a~ Olho o•~t.q..,,., 
PA11*11qel!l• Quil<!llba, Sdntn Terezinha, S<'!o ..ro:dr dQ llo(l.t~~ 5l.o Joa_á 
do .Sabug:i, Sio )!at!>QdQ., Sánt• Lusliit • V.lr1:.a•1 

XItt - Picat.t o X'e.tpfi'I'!"Civo mun1c1pio -e o• de Bar~::a'o. 
kf\t.a R<:llla,, Cubat:i'~ Cu.!.t6, ti:'~ :I. Marti.oth(l, NQV& l"loreal:&~ lfova 
P•:t.-il'&, t•dra lAvrada 1t aw V.le:•nt.• 40 MrJ.dCJ 

XIV ., sO~aa1 o re.t~cthet ll'lun:l.c!pio • att <~• .\quia-r1 
C&rre.p~~;teira, Cor•~""• L111qoa, La.•tro~ l:l•:r.a;:•aialw, -p~u:l.1•t&1 
:P<!IIlb.l, S&nt.a Ct'U:t:, SA,o Jowft de l..c:l~oa T&p&d• • Ul.r..t~, 
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XV ,. 'l'a;at'<.>4' o r.n.,.ctivo rnunielpio • o• d• O.•t•rro, 
Q:I.IO'j-io, ,Ju.a:r;•ill:'lnbo, Junco do S<t&idO, l._i)tl"&IIMI.I\to, Salo;ad.inho, s&o 
Jo•4 doa C•;n:·dole'Q& • 't'ail<ei>:"•: 

b) no tt•~ado <lo JUo Granda do Nort•t 

I • Natal I· o ra•pa~eJ.vo 11\141'\lc~p.lo • oa 
'!:X!::HIIIDII:, :al!l!ó HarinhQ, "'-'"~o..(ba, I'ICII'C'tl&'llli-t'lM, 
fti.chualo* S&D Gonçalo do All\Ar•nt.•, Slo Pa~o~.J,o do 
... 41'01, -

da ao. .raaua. 
,i'adra Prat•~ 

tot•n<Jt. • s•o 

u: - Açtu o Hapotet.I.Yo munlc:.tpio • ""' da Ançicoa .. 
Auquato Sev•ro, 'CA:t'l'UlUb4t.~ XpAnqu~~oçu~ Janduia, t.ajaa, Pat'A\h 
S.nto~na do K«;toa, Slo Rafnl • Upal'le!114f 

UI ~ C•.tç-óJ o r••~ctivv mu.n.lcipia • o• da Cru.ce~, 
&q\Uidor, l"l<írAI'I•a, !pu<ti:."a, .r~u'<:Um de PirAnhas, J4:r:dilll do S.tddó~ 
..rueu:r:utu, 0\1.!!'0 Bt:•ncc, l"&rélha•, S<~~nt6:1\<:~. do SeriW:., Slo Felin~~onlfo.ç 
S&<:1 Joio do S.tbu~,;J., s&o Jc•é do sorioo.~ S•rra Navea do Mort.• • 
1'i~61M clolll hthlt,ut 

tV - C•aré~>iil:'irnt o J;••p.ct.i,vo minicipio • 01 d• B4n:t.c 
rernandea, J.cu:·dint do.. Mqit:o•, JokJ ca-ra, M.t~IU41l<;vapt~, 
P&ra•J.Ilho, ~r• Gra.nda, POÇO BrtU\1:'0, ?u~•a&, "i'Aipu • 1'o1u::o1; 

V • Currail NOYO&I o rolllpotet.t.,a t~~~U~;i<:::ipio • q• oM 
Acari~ BareeloM, Cai.çar• do 1\iO do• Ventol!l, C•lliPO !tf!dondo, 
C4rnallba dot Dant.a.l, Corro Cor.l, Coron111l i::coqqi•l, J•çl!ln.l, L•9Q& 
do Velho•, LllÇ04 Nova, X...j· .. i>int;ada•, Unta Cru~t, $1<:1 B•l'!;to do 
tt~~ri, &Ao 'l'om6, S.lo Vieon", S1t.J.o »ovo, '1'.an9arli • ftui ll&:d>o••J 

VJ: - Goianlr:h:ar 
-eaia:. Jl'ontlQsa, Bn'tjinho, 
Al""JJ:'•• tf1sia l'"lor4!'tu.a, 
lll1p.tt:n~, S.n•d:or Ge<>rgi.n:o~ 
cru• • V1la. Flor; . 

?l:t - M:ltc&u• o reerac;t.ivo ~m~ni.Ciél>lo • 011 d• A!!'>:~nao 
hz:.rr&~ Alto do Rod.~:i~•.. Galinha•, Gu•-r•, Jandaira, Pttdltac 
AV.lino, Pandtm:J.a• • S.to aant.G <$o Mort•! 

Vlll ~ M:ost~OX'Ól a &o&plllctlvo munic1'9iO • o• d~ .\podif' 
~lA Sr:n•.e.o., B.triliC.n•• CAx-•uh••• "F4ll~ Gu,err•• Gov•rnAdor: O.ts
hpt JIQ•IIdo, G:r<:>s•,..•• It-66, Olho f!'~9U.a do4 llorq••• S•l:'rA do Mel, 
hv•ri.oa.no !!>~!lo> • IJ~Mr•••ll 

tx ~ Nov.- CJ:"J::n a r•sptu:t.tvq wun1cip1.:. 1!11 o• O. J•pi, 
Judrio Cieea. t.aqaa o•AntA. L&qoa d• l""dr••• t..t~ S4l1fad&+ 
Mo:\U.nh .. , )tone• das C~~.r.~ehOi~ti!llll r P•••• e 1'1aa, Praairutnt• 
Ju.ac:11ltno~ Satt.to Mtoni\.1, sao Jost. >E!• CAl'IP*•tu~ $.im4dOJ: t:loi d• 
Sou••• S.rra dll sao S•nto o Serrl.nhar 

X - P•u do• Fctrro•• o r••peetivo JIIUI'Ite!pio • o• do Ar,ua 
lfov.-, Al•~•:ndria, Alrnino A(on•o, AnT.oni<> Mllrtina, Cl>ro-n.•l Jo.\o 
l' ... IJ:Oa. Doutor S•"el'~ano, tne:anr:Q, t'rl!lnc1•eo Cantao, :rr ... t.o•o 
GOO-•~ Jo!ac D!aa, Joa6 à6 Po:tnha, !.>,.e:rkic,. !.U!s ~•• Ma~•lino 
Vl.•iX'II<, l!lll:'~lna, ?fftaai"• TiU,"<qlno, Pl:lr.an•, Pll~a. Petl:'t.sl'l!l~, 
R«l:a•l <"•rnbndea, R41fael Goct.iro~ lUACha dA c:ru:c, I'U,acho d• 
SAnuna, Rod'Ol!o 2'erl\,•u"::=.a, Silo r:ranei•co do O.ata, &lo MJ._gu•l, 
'l'abol•irQ Gr•nd•~ Tel'l.Ctnte An•nia•,. Viçooa • 1"41:-U. 

Art. 34 - l"!eam ~;sdM. c1tttl,ni4M •• 4ro- d• j~~:it~diçlo 
<la• .1wllt.4a <kl C<:>ru::Uiaylo 4 Jult,~a!llol!nto, loeal.i:cad.as n-a. .:::idade• 
abaixo, p.rt.•neant•• ol lU Req1A<H 

•) no !:at.&do d• J!ocndOnial 

X • l"<!:cto Volhtn o t:••P~~~etivo _mml.c~piOJ 

ll ~ Art~•-•• o r.apectiv<í' tJrunif.:1~1oJ 

UI ... C4c<:>&ll o N•~ctivo .mnl\ie1pio~ 

Cer.j•iru;" - CC.lor«d<> d'O.e~1 o re:c(*Ct;Lvo· J~Unieipto e 0 M 

V.:. Co•t.• ~ea1 a ~•P"Ct.ivç awu:eip:LoJ 

VI - t;uaj&l:'A-IUriwn o r••~ti- ;m.~nic1p1o, 

VU - .ra:r,,u o :r.•P<~et.iV<J 1Wn1cfp1.ot 

VIII - .Ji~PA~~r o r•s~tivo DNoJ.e:ípio) 

l:X - OUJ:O Prat.:o d'O.•t•l Q reap.ct.ivo ~e!p1oJ 

l:':•pig>IO O•~a;.tJ.MntiJ lluet';Ol O r:•ltpeCtiVO _ Jt!,U\itipio e Q 9 

XI - PU4J.thult4 U41cir o rup.et.~vo aun1c.1plo • o .U 
Alvo;:-ada do O..ut 

Ut ~--·ru:.n. <r• Mo:tür•' o J:"••~ti.vo- lii'IU.nic.tp!o • oa- ae 
Alta l'lore•t:ll d.'O..It•, HOV.Jl QJ:;nll&t'l!:ti• O'Coaat• 'I' hnta LU:I:i& 
tl:'O.._t.; . -

XI.U - VUM:n&l o Nepe<:t::ivo an:rtic-S.pio. 

b) no Zat.do 4o ~ntl 

:t .. '""' annoot o C1Mpnt.f.vo •Mot•1• • .. • PtHU. 
44 ca~t:to • ••n•dW Guiou~s 

lU ,. Crv,aas.~o do S1,1i1 o nap.eti'Y'<I lllU'I\I.cipio • o 4• 
úru::J.o t.J.a.A~ 

lV - f'el.jót o r•apo-t."t.1vo munietpiol 

V - S•IW. Modo.:r•ira; o ~••peetivo aunieipto • o dll. 
lkno.l th:banc-; 

~ • T•rau"e4t o r•apecctl.vo ~nie::tpto1 

VU - X&puril o r-t>"tho munle:J.plo. 

Art.. J:S - !'"ie&Jil .... .t.., d•Unh:l.tla a& .traa& ~ juthcUçlo 
d&a .Jur.t.&a d• .Co_no:Oili<;<ÍI'l • j>.!lq:u,.ento, l_oc•U~IIidll!l nae eldad•a 
-.baixo, perteno:tent•• .11 U• fte<!Ii.lo, no !:atado d• S4o P•l.l.lO~ C:Wil 
S•d:• n& Cidade d• Cat~~pin••• · 

f - C&Rip.l.n&•l o r•apeeuvo :m~ni<:ipio- • o de V&l1nhoaJ 

II·~ ,t,dcmo.ntin.cll o roup.-cti'IO !llun~eipi.o a a• 4o l'l.ol:'& 
l!lS.c•, irlórid4 Paull~~ota, tl'llo:bic Peoili.s.tlt, L>~..:;UJ.&, M&~l6po11•# 
Oav~ldo <:r1u:,. Pb.eaef.lbu, S.qru• e :S&li!IOo.:r.io; 

r-n - ~r~c.\tuu .:; · re&pe<:Uvo .unicipl-? • oa de 
éonópo!h, • Novfl 04esall; 

IV • 1w>tpo.:ro1 o r••pectivo lll\ltlicip~o • o. ã A1p.1u da 
Lii'U!61a, J"avua:riil1Ul# L:lndói4, Mont• Ji.leqre dó Sul, xorun9"'M, 
l'ad:r.ir«, Ser-ro N&grll 'll So<:orro1 

~---v - Atl4radJ.no; o .r.u•p.!lctivo rrumictpia • <~• da C&~etilho, 
CuarJl9Al, :rtapUJ:.t, L.avirüc, MJ.randOpolh, ftu.ritln.;a do Sul, ltQVa 
In~pen<Uoncia, Per;oi.ro. "B..rr<lto • Sud M&n,y,~ci; • 

V1 - Art.çatubtu o r•t.~ct.ivo •utllc1pio • oa ct• ~Wrlto de 
Abreu,, <iuararaP<~•• RubJ.II.~& " Va.lp•:rai&o; 

vtl ~ ~araqu1n·a~ -0 r84pect.ivQ 11\W\icJ.pio • as de 
ANrico i!ir!l.llili•n•e. tloA Sapt~rflnÇ• do Sul., R.tnclo., $&nt.• LO.ci& • 
Motuca; 

VU;t - N:4cacT o raa~_t'.lvo tJrunic:tpio- • o• 11& ~u:;e • 
S..n.t& Cr>~a: dlil CO::'It"tdç_~Ot 

IX - Alia i!! t o r'lttpoetS.vo !1\Unie:ipit:~ 4 o• d• C6ndJ.dtl 
Jlota, C:ru.t&lia, Echti'ÇIOrli, FloriA!a, H«rraç.tl, P«ltdtal~ Ptrraq11avv 
Paul.t.r:a., Platl.ca. o '1'arumi1 

1t - A"arj§-1 o respectivo llUnictpio • os do Água• d4 
$&Rta »ll.rb!l.ra, ~andu, C•rq>~•irll C••ar, lar.a•, ltai, .llll.ndu.e"i, 
Olao • PuanapanG!MJ 

XI - 8a.rratosf o :rellpectiv!l antnieipio • o• U Coli':'o, 
Colómbi&, cuatra .e .tAbot'llm"l.l.~ 

X:tl 8Atatdct o re•pa<:tiVQ raul'lcteipiO • <~a cW 
Altinópolia, lkodihquJ., J•rdJ.nópoll,a, ífu!>Qit&nv~, Orlllnc11a, Sal•• 
ól1~1r,a, • SllRto MtJ:)nio da. Al&grle; 

. A:Ill ~ B<lUirtl.$ o HllP"Ct!vo Jii\Unicipló • oa d• Aqndo•• 
!&:f:oalvaf A·.ra.t, Co~:~.ht:Ali., 'P{Iulist.a, Puartinc, Iae:anga~ 
Lw:i&nópoUs, l'lJ:'At.in:I:A<;a. e Vbi.rajau; 

lU:v ~ hbedourot 'o rowpoeti.vo III\U\i<rí.p-1o •, o•"" de 
bbAGb.t, lbit.!l>v•, Monta Azul P;euHst.-a, Pirc.n.;S.,PU.iiol't(Juilrllll, 
Torra fi.Oll:4 • VlJ:'adouX'o; -

xv • 9ir1quit o X't<llpl'tet.ivo' munief.pio • os 9 ,t,tto 
Al•9re. Bilac, $t'llú:u:o., eurit.a111a. Ci-nt.S:n•, Coroado•, C..btlel 
Monut1ro, Cl..l.eério, l.U~&1à.n.ti>, Penbpoli•• Pb,cat.u, Sa.nt4pol1• do 
.Aquapel e TuriGba.; ' · 

XV! ,. i!iot.ueatul o r•11pectivu lll'llnie1plo • o. d• Af'th4Jibi# 
lof•t.•, lt.atinqa 1 P.r4inbo • SAo Jolbi'IO•lJ 

O At.lb.ti.a~Vliom• J~~~~ll"'J:,, P~uc1li.t.,4,1 :Oli~~Z'i~:voJC•-=~~e1a~01i~t~~ 
Pltdra 84:1&., Pinhiilla:!nbo o »'irlle=.l•; 

XVIU ~ Cb'<lltll1 -0 respo-et.iv.o liWnit:1pic • os de e&••1• 
do• ~~iro&_, Santa 11:064 do Vlt.orbo • S'i!u:':rll Àl!>Jlt 

JtlX • Culpo Limpo Paull•t•• o roapactivo -II'!Unie1pio a o 
à V'J:'íl•a h.UJ:llllt4; 

Xlt - CApJ.vflri: o rel$~tivo munietpio "' o• da elJ.a• 
f'•usto, K~a. Monte Mar, .Ailfa>:'d • Rio d.,. Pad~tas; 

, XXt ~ Cfi.J:'aquctetub.u o :ra•pectivo !!lllnie"ipio • o• de 
llb.a 'lkl.l&, Sio S<lb44t..l..lo • Ubatub!ll 

XX!l -. Clt..<::anduv.at, _o 1:1tl:p4t:tivo l!ll.llnic:!pio • oa d• 
i\l:'i:r:anl;a, C11t.iga.l, th1r&, Palm•ro• Pa.uli•ta, i"ara.lso, P!n<klr••# 
lil<~rtca Mêl!a e 'I'Abo~~pui: 

__ ~~ :t::uu Cnn:•iro~ o raJ.~tivo ~~~Unieipio • o:c d._lll 
~i441 3an~Jn.4l, L.ovrJ.nha•, Oullll\lZ 1 S6o .:Waf do e&rn:t~ • 
au .... J.r••J 

;(XIV - Oree:;m;u o Hspeetivo :lllliltdcipia • o• d• Ir•P\Iru~ 
Jurtqll•ir6p<~lJ.a, Mont.• Ca•eolo, Nov& G;J>~~~t4pc>t&ngfl, Ouro -Verd4, 
P4Ml'ABa, l'aulicéia, Santa Kere:odeat. &Ao Jo40 dQ l'4'U d'Ji.lho • 
'l\\pJ. · Jl•ull•t41 

XXV • Ta:entonõóp.::>l.lu o r••~tiYO ~un.1e1p.to ·• 4.>s d&o 
DolcJ.nCipolb, lt&e.r•l-"' o•oe•t•~ C.oraJ. lalqodo.,. Guliu:aftt O"O..t•, 
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uvt - rranc•1 o r••pc~ct;.tYO .,..n.l.etpio • oa ã crJ.wt•t.• 
•aulista, ltir•pu.l, ?attoe1nio PollulJ. .. t•• h<l!:'eq~alho, Jte•tin9a; 
lUMirlo Ccl:'r"tnt•, JlU«ina • $<io .Jo•"* d.s ~la Vl•t.aJ 

XXVU ~ Gt.ri•• à C*apectivo ftiUnleipiO a H de .llYaro ü 
C.t:vdho, Alvl.nl&n..:tu. G&lh .• Jólio M .. ~lu • Lupftrcta, 

X~Vlll ~ Guaratin;u•tiJ o r•a~t1vo ~ictplo • aa ~ 
~l'lteLd&, Cunha, W.qolnha • Maet~:&t 

XXIX • Ind•iatubal o r.•p4e~ivo ~nioi~ior 

, XXX - ltaEMOtin.l.nv.•• o r••p•u:tLvo J1!1olrnie1pi0 • aa de 
bq•tub&r Glo&n1, S4o H.l.gta•l JIU;C«njo~ Sou'ap<d • 'l'at.ULI 

XlUtl .. Itapav•t o r.at:*c~t1vo II!Unic1pio • oa d• Ap1•1~ 
Dario da Antcmina, Buri, CAplo kAit.o, Cõro,...i. ~do, C:U.Jtiua, 
Jporanga, lt~rA, ttapor~~·· ltarar4. ~!beira, R1b.ir&o aranco, 
atvaavl~ 'l'aqu&i • 'l'aquarltut>.t 

xx~u - ItApolbt o r••P*cttvo a.unieipto • oa .S. 
lklrbo~, !bltinq•1 tt.ajll • Ta~tinq•J 

' XXXIII ~ ttat~~ O r••P4C~ivo ~icipio • O. ~ Jarin& 
• ~n9&baJ ' 

XXXIV - ttut o r.apecti.o anniCLpio * o ~ eabra4va, 

XXXV - Ituva:avat o r .. >HtCttvo -nlcipio • oa ó 
. .IU:'aaln.~ &urtU.x.tl, Gu.arA, Jgarap.tva 1 Ipu&. .:ktri.~&.ttt 
X19u:al6polí.•~ Jfor-J:O Agudo o &Ao Joaquim da s..~ra; 

XXXVI - .f~tic: .. ,_h O noap4~J.vo -ttietpio a oa da 
CltididQ ftodr1guaa, r•rrtsr.do l'rflt.ll\\1:, Guariba. Jl!cmt.. Al~e, 
»xadópolta, Taiaçu:, Tai~va, Taqu•~itln94 • Vista Alegre do A!tOJ 

XXXVII - .J&c&t1th o J;11S~'t.tvo au.lti.c:lpio • o• d4l 
t9ar•t& • santa arat~a&J 

nxvux - Jaleat o roap41ctJ.~ _,d.nS.pl<.t • <~• ft 
•r.eld& d.'O..ta~ l'.::~rU'l•~n•• t'lt;re• tl:eia, C\l.x.cl4rnUa,. 

~~~rn!!•"s•n~:1~1:;. ::~:::; s!:~:n•f:"do ~::mí~ta s:~:! 
XXVI - rranea; o r-a~ivo muniç1pi0 • oa de Crta~i• 

l'auU.at.a, :tti.t'II(:~Ul.- Patrocínio Pauliata, P•~lbo, lla•t:LJ~if&f 
JUbtt:cl.o <:G-.t"":u;.•, rtUal.na • "o Jo•~ da J:Wtl• VJ.n.-: 

XXVII - ~rç• ~ o r.'lpa:Ctivc ~~~>.~ni~ipio • o• d• ,Mya.r-q de 
C&rvalho, Alvirtlln4ia, ~li~, J4lio M•a~t~• • Luptrctc1 

XXVIU - GUt.rlltinquaU.I O r•:lptte~.I.VO MUnl~Ipio & o•.dlt 
Ap&racida, CUnha~ L•goinha • RO••ir•; 

XXIX .. lnd&.latubu o R:lptet.1vo w.unicipi'OJ 

nx - _ lta,r.tinl-nq&t o r••J>1tctivo .unic::!pio • o. ft 
AngatUba, Gwu::11, Slo Miquel ArJ!«njo, se,r11pui • Tatut; 

XXXI .. lt•P*v•• o l'Mpo.::t;ivG 111\l11ic_1l1'i0 • 011 da Apla!, 
~o ~ AntoninA, 8u~i 1 C~plG 9QnltQ~ ~orAl ~~~ Gunp1ara~ 
lPQranq•, It&berA~ Itapor4Aqa, Itarar~z Ribeira, Riboirlo araneo, 
JU-nul, 'l'«quoi a 'T&QI.Hlrit\ll:t4, 

XX:UI - lt:4polhl o .c-.ap.teeivt) aunic!plo • n dtt 
lo-l.1xn:••• Ib.i.tiruJa, tt&ju. • 'T&bAJ:hl!JAJ 

XXXIU - tt•Uba• o r.apeet-.tvo 11\lll~í.c:Ipio • o• d4t .Juinu 
• KO;rvnq.a:bat 

XXXt~ - l~UI o r.•pactivo •uniçlpio. o~ e.~,··~ 

JtU'.V - It1.1'1te'l."av•• o re•paçt.ivo 111Unie.tp1.0 • o• ft 
k&td.n•• hr.l.t.!Jt&l, Gll.tlr&, rqarap•va, Ipv.A, J•rtquua, 
fU9\'Ielópolia, MOrr.o Agudo • Sio J-oaqui• d• sar-ra; 

XXXVI - J'abot.icabah o r•cptetbo •nie!pitt • o• da 
Cindido ftodt'i'J'I-• l"lH't\Atlr.io- P:c•&":lt Gli&J::iba, Mnt• Alto* 
-p,rac~&poU.•• 'l:'oiaçu, T&iG.vc, or.qucritJ.ngc • Vista Al•o;x• do Al~t 

xxx.vu: .. --.J.-e•re.h o xa•~tlvo amleipio • ~• de 
Ig•r•t• • Santa eranca: 

~Xli ~ Ja1oa• o r.spoettvo ~unicipio • os ~ 
Ap.ut<:ide; d'O.Ifii'!A, Aurin .... , Oirc:co a.i•, Cu&ell.nd1•~ 
Karinópol.ls. *'•lMl..re d'O.se., P•.f't~napr,;4, Rubi.nfiie. scnt• 
Albart.ttl&( Sallt.a ca.ra d'O.•t•, SMlt.l Fê do Sul, S...nt& 11-lt• 
4'Ga•t•• Santcn. d• Pon~• P•n••~ SAo Fransi&~o, ~r6• ~~on~eir&• • 
urant•J 

XXXIi: - .Jallr o =••pilk(:tivo l'lunlcS:piq- • c:~• de &arix.l.., 
lol~r• lloni:t•, Bocain•. aorac6ia, n:rotlliiJ, DOi• C6rc+'io•• l~t.rcç. 
4o Tiat6, Itavui/ Min.J.~ do Tiett, ~ornetr«~~ • ~orrinbal 

.JL • Jq•• e.oniU,e.l.o• o r••~etivo Stl.u:úc.tpio • o• Q 
Adolfo, Mendot1'>11l., Pipool~ Acv• Ali.ai\Çc, Pl•nalt.o • Uni.Io P.aulbt.-tu 

n.t - Jul'\dL.tlif o r••P*Ct:ivo -tli.ctpio • -a. ft ltUtMY& • 
t.ouvair&J 

u.tU "' t.i-J.ns o t:acpcet..tvo IMlnJ.oíplO • oa ..,_ 
~t.t• • fl'll<:'4màpoU.c I 

Jlt.tY • t.1n•• o rallpotetivo tNnie1plo • 011 ~ 
~••• .. l-blnoa, hr:bo••• C.ll:t•llndiil, C.t.ullnoa, C~t•iç.t;ra,. 
~II:'Mt.t, Pieaj>.~-t, Pan<;•l• Pr••l.d•nt• Alv••* PrCJI\iaaM, 
"-finópctU•, hbit1<1 • Ut'\IJ 

htltiftt& • -;r~::;:-nu o na~tlvo .uniclpio • o• de cachoeira. 

ti.VI • hrili.t;r <J reapactivo muni.ctpio • a• dll Gua-iJaW. 
fMtkt., Oc.wÇ1t .. Ori•nt.•, Qao::•r Gr.&allna, Pof:1p61a e Vera cruc.t 

._.._ luropan:x~_:t.:•::.~~.:1 :.,•1•p.etivo ftll,lní.cip.l.o • 04 de Uobnd•~ 
:u.Yll-1 • HD-j! GuotÇIH o r••t~.ctl.vo ~~~>.~nie.lvto • o d• 

ILXI ~ Mo'i MiritiU c rl!•p«"tivo lmlt~.ic1p1c • o. de Artur 
Jbt!Mlr4,. tt&opí,;.a • $anto Mt-o~l-o d• Pouer 

L .. aovo HOrbont•• o napectlvo munlc!pie • 04 d• 
h'•pul# IUj-obf..- $«l•• • Urup~t•1 

LI - Olblpi«t o re•pect1vo ll».mlcipi<> 1' ~ &. Altdr, 
C&~l, Quaraet • sa-•dn••J 

· LU - ~r~• o t-po~er.lvo mttt~ic!pio • . o.s d4! 
~~no da CU~pGs, C•mpoc Novo_. Pauli~ta, o..1l&v<'lntos, t:Spirito 
• l O 

4 1 
1!urve,, F,t.rtura, I.b.tr<lrerrwt, tp•uçu, Piraju, Ri~irio do 

.!~t._,t.;o' -r:;:;f•.; li;:,~~l.~ru-s. do lUo P.u:at>, Solo Pedre do '!Urvo6 

LUI "' P•v.J.iniat o n•~tlvo munic!p:to • o d• Sotm4rit 

4 _. LlV - ?t.<tamu o re:.p•et.iw.> ~n!clplo • o• do Pilar~ ciO' 
.a.1, ~'tóJ ft. Ptr•flelra • '1'•pira1; 

LV .. Pi~llit19.0.b~;~;1 o r~apectlvo zn;mieJ.plq 111 o• da 
~ do Jord.lo, Santo Antonio dó i'inlut.l. • $6o !lent-o do. Sapuea:i;. 

.. ... LVI - JILt-ac-ie.ab.ar o :t:•apect..f.Yo tm;~nie.tpio • o• c:1e ~·• 
~. Cb•rqo••d&, S.t;nt.a M&ri& <1A. S•na a Silo P-.iro1 

L'vtt .. l"orte f"ttrrélu• fJ' l':'!nrpm;t.Ú•o t'IWIÚ.tipio • e• <:ta
~~1v.cto, Lu!.• .\ntonJ.o, PJ.r•••'H"Ul9•• Santa Crut d•• P&bwiru, 
... ,t.& .'IU.t• do P&lliu Quatro • 'f'arnbt~ú; 

.. 
l.V:tU ~ P:t'edd•nte PrUdlmt•t o x:••poet.ivo ~~tunietpio • 

M • Alfndo Mllt'C-õf'l4o•, J.lv.o.r•• M•ch.ado, MJ\u-•. Cfll.t&b\1, 
bt.ftl• do Mortlt, lnd1Anlt 1 , Kartin6poi1•• N<1irandib•, .Pi:t'apot'inll:o, 

... 
•-

1 
.. id•nt• .. rnard'*"• f«<9•nt• F•ljtl, Sandovalin.a, SantO &•P<~dito. 

• T&r.aba.t 0 

• .Ll.lt - Pru;idlllnt..- V•ncealatal o l'll&pectivo :~~~Untc!pia • c.r 
.... Ç•iua, ~lide• da Cun~ll P•~liata, M.O.rllb& F•uliata. Mit&nta do 
•-~~1n..., Piqu•robi, Pr:e~rid•nt-• Epl.t6cic, R4aana, S,t.nt4 
... _....,... o • 'l'.o.io-:cc Solllllp4io; 

U - Jtattcbar.l&t o r••~tlvo ~unlcipio • o• M AOC'4, z.,e, .ro&o ~lho • na.u, 
LXt - Jta91ctrot o r••paet.J.vo !111.1nic1p.Lo • Olll 4:• ~.~:&r1::• ;:to 

-.., ,,..!:_ C.anat!A:t•, IUdo:~:•do, tqu•p., Jacuprranga~ .J~iol, 
"--n-Açu • hte Jh>;'rou; 

-
1

_ .. __ X.X%J - Jtibair.lb ll'nrt:OI O r.•pe.ct:tvó l!lllf'licÍpib • 0:1 da 
-•" ....... • Q:i&t•p•r4, S4o $1PrJI,o • S.rroUI&J 

:.XUX· .. !tio' Cl•rot o lr<'••pe;ctivl' munic1pio a as cl• 
An&lladU~ Coru.obaJ:.ai,. I;paoina, It1r~p-i..n• • Saf'!t.a ~rt.rud•&t 

LIIY • 5&1tol o r••pactivo ~nleipio; 

a:.zv .. lfant& Hrba.ra d'Ooc~c o n•poet.ivo munic.S:pio1 

:r.xvt - Slo. Carlost o re•peetrvo JMmicípio • oa d• 
Oollá.C'&dl). ,JfH;t6 • ltibtlitio Bonito; 

uvtl "' s&o .lo.lo d:1t ilo<1i Vi&ta; o re•po<:t.ivo .ut~1e1pio • 
,o. 49 A;Ua1, A9u.a11 d• l'r.ta, Espilr<'lt.o $4nto cfo P'i.nl'l.l.t,. sa~nt.o 
AtltOtsl.o do .Ju·dJ.• • Yarç .. Grlltld• <Se Sul; 

LlVTli ... Slo .Ioa6 do lHo Pardo! o rea.peetivo munie!pio 
'• CNl d• Cacofl<l•• Cua nranca 1 Oiv-inc1Arn:ti4, a.obi, l'locoe-&-, SJ.o 
hbl.-tUo 4A Gr.aJH • 'l'apit'>atibar 

LXIX • s.to Joa• do Rio Pr;na:.1 o «tspact:i'lro' 1111hieipio • 
OS da lady IUII•&itt, C.dr•l. C\lapiflçu, le~bl, ..!aci, KiriJc•oJ., N1tv•• 
fhli•t•• l<tovlt Grone-.111:, OJ!d• V<Jrd<!l, Or.!.n4iá•ta, Pal••tiM, p,.;UO' 
M ruu. Potir&adtlba. • ueho.-1 

.. 
,._ LXX - $&o J'oa4 dOil Campcsí o :t:"a•peetivu n~unicipio • o. 
-,.-Ç4'1l'4, Janib6iro~ MOnteiro Lobato 111 Par.albu:nt~;o 

a.lr.tn'l\14t LXII ~ Slo Jtoq!..ttJ; o rospe.et:ivo ~Lcipio • 0 " 

LXXXI - fl•rt:hllll.AMH o r.&p;tct:Lvo .unic!pi<iiO * .,. d• 
.. Hf.!Uul, Duaiol'tt-. • fontalt 

,:.Xttu ... ~-.boa• o N-Spttet.i.~ -nLt:.tprO • o• 441 
~Ul:NL 4& t!li,IU'r•• Capela do Alto, Iperó • VOt..oun~iaJ 
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· ~tV - 'l'<WU!blt o o•'*"'th'o lllunietpio • oa .de Ulsa•t 
Jlt.J:41 .. o14ltdia, HOnte ~adv.l • Polonu 

.t.XXV • T.aubat:6• o r.a..,.ct.lvo aqn.h::1p10 • oe da ;::!:!::;-;- da S.rra1 hançlo à S.:rt:rta~ No L\il.1.& do Jl&rat.Uga • 

t.XlC,V% ,. TiMtOt o nrspeettvo ~~mntctpio • t:oa .d-. Jk:lituva, 
Cu.rio Lan~, Ce~qv.ilb&•, Cotu::hA&, t.a·N.mjal ll•ul~•U~ h:e1r-# 
VO.ranq«M • Porto Tali.•t 

LXXVII • 't'UP4• o z:~tt&~t.ivo ~Wnie1pio • o• d• N•coa. 
MreullndJ.a,. trae.L. P&l'\&puAj QuaJ.rea, Qu1nt.An& • P.inópoli&l 

· · r..xxvur - VotuporAAç:e 1 o u•ptK:tho :P:Unictpio • os 1H 
.Uvarea rloteru:a, ~:.:J.eo ® éi!OIIPQ&~ Cat'dtulo, CO.mor&ll'lll~ ttloreal. 

::run~.111~!~~~. :a:::.1 ~ rn:i=;. •• M::~:ian::::::•z· su'lcw! 
valent.lJil O.ntil. 

. Art. 36 - !'i<:'- o:aai1n daUIIidas a&-.tr.lt& de jW:iadiqló 
44:& Ju.nua de COneilJ.Açi.o • julgamento~ loe.~~U.z.Mlaa naa cid&.daa 
libaiJU.l# pctrt.encant- A Ui • R~i.io 1 

., ftO eat.ado do ~ra.nhilot 

I - do Lul.at o J;"eapeet.ivo .uni<:iplo • 011. tH ~10, 
San~ lUtA, 8.lo Jo•• d• R!~r e Paço do Luw:t~J 

:n - Açai1&nd1&r o uap•ct;ivo A~Jnic1pior 

iii .. lhl.eaball o ntapectlvo 111Unlcí1'1o • o• «t• CQ:t!H.U.~ 
Iil*i~pf Gr4nil•• "I.Aqo d• Pedra, Lago do JwtÇQ, t.qo v.~. LLIIa 
ca.poa, Qlho d"À'iua ®a cunhba, Paulo P:;,mo•• P•dn:lrt~~a, ~.l.o <* 
~"•dro~~.•, Slà L11b Gonl:&çra <lo M.l.unh4o~ Silo Mateus do- Muanhl.o • 
\l'i~rino Frein:t> 

IV - a&l•••t q r.•pectivo •uni·cJ.pio • os dtl roru~ ac.. ~ir•a .. CQ~to, RiACttJo, s.-b&iblll, Solo r•.u.x de hhas, 
$lo Jtlli.Jli.UW:fO das M&nqabei.r&a Cl 1'040 P':tAQO&O ~ 

V - BArra do Corcio~ ·a J::Upectivo II'IUII.i.c:!pto • oa d• ~ 
i'MN. Goncalwa Pias, Grajall~ Jozt.ellndia, Ki.rtnior, 
Pb:·atin6polis, l'n•iden~ OUtro... Slo ~i.ngo• do Mar&MIO • 
1'1)1'tW.t 

VX ~ Cax,taas o r-•~t.S.vo •unic!piA • oa 'da> Afonao 
Cl.ln.h., Aldeiaa A1t.aa, eod6, Coelho Reta o Duqu.• de keel&rt 

, . 
Vlt ~ (!hap.~~din.hat o Hapaotivo .unicipió • oa dót 

Anapurw~, B.r•;to, Buriti 11e tnac:io V.&~ rtap~rn-, M~qal~u da 
.U..idll, M.mt• RoDo~, IUn.t Nodri{luoaa, Santa Quit.4ri• c1o KllJ:"anhlo~ 
$liQ S.nto do 1\J.o Preto# S~o BOcf:uu:do, ~il::ba1\Q Sanc,o• • Va.rg: .. 
GriU~de; 

V%%1 • t~ratrt·u o n•pectivo III"UtiJ.etpto • oa de 
l!ab'ente ,do ~lllni\Ao~ eat;r:•J.to* .J~ t.i•~. Menu• Altos, Porte 
hau:o • Sit".lo Movo; 

IX Pin.hei~01U o r-f"'Ct.i.vo !IUJlllCipia e oa (te 
Mqubiio, Sant-a R•l•u# S.lo Jolo B•tUta, $11:> VJ.çen~• l"•t'~ • 
Pari•Mida; 

X .. SaQt& tEifa~. o re•,..:tt•o lll.~.tl"'ie1p.to e oa <t. Al:lal:i, 
~,.;::*:*~'::1!~' hl'talv.à, Plnt1•*-1111d•, S111nta. :r.u.cu, V.ian& • 

bl DO C•t•do do l"l&111t 

t - 'l'U*aiMt o -rwsp.et.lvo -nic!pio • u de Jíiltoa. 
CPIPO Maior, "Dnlo!CV•l t.ot:>aok Jos• de Fr.itas, Mon-•1\hor «l • 
I'Jraito; • no E•ta.do do ~ranh.lo o de Timn; 

n: - Parn.tibal o n•~tivo JtNnicipi(l • os d4l h:'itl 
~ t.opu • Lv.~s Corre1at 

Xlt ... no aai.undo N()Jlat:o:u o -n=:p..et!vo ~.h::tpia • oa. 
de Mi-.f,o de Abre&. canto dó I'Nrit.i, car4col, cu:cr•l MOvo, Oircall 
~rdat S.l~;~ Jo!lo d<:t Pi111ut • V6r..:- <:::c .. nde •• 

Ar1:, 37 - Fie .. •••U dafin.ld .. <~~a .fircra• ft juri~t.çlo 
._ Jun.t&a <la Concillaçõo a JuJ.qa!Mn.~~ loeotlizMU.a naa: cidad•• 
&ba1xo1 part.•nct~l\l.e• • 11• Ratqilo~ no t:ac.ado do Esp!rito Santo• 

I - Vi~:ct.a; o re•pa.c:t:lvo IJIUII..i<:lpio • o. <I• C.:ciacJ.e&~ 
S.zo:ra, 'fi.tna • Vil• Vall'l&l 

ti - ll.f(lonao Cl4lu<tiot q raap•et:.lvo municlpic • o• 4ft 
Conc•iç&o M Ca•u.lok OOainqoa Mart:Ln•• It.ar«na, Lar<~~n1a 44. 
'ttl~r~. s.ne. t.eopoldin•. SAnta Mllr44 de J•tl.bA • v:er~da Neva do 
1fiJ.<j'rant&1 

IV • Aracru.ar ó te-spit'Ct.lvo IMlniol.pt.o • o• d4 rundl<l, 
tbl:t-aç>:~:, .lo4Q lhiv4 • sanu; Te~•s•; 

V .. Cachoeiro do XtapamidJIIt o n.ape<:tivo .un!,clpio • 
H d• M.1Uo VJ.v.cqu•, e .. ulo, Xta~lri•~ Jlio R~vo 1!9 hl • 
Vaq- AJ:t.,J · 

VI - C<:llat.itfila (I raapae't.lvo JIIW\i.(ll.lplo • o• 4ft Alto IUo 
::vo~:xo ~~ lc.ag~;~~~ Kcu:Ulndi&t P•ru::- • ~ ~ 

vu - au•l:'aP"rit o ru;Mctl~ 1Mltlb:1,pio • oa 4e AlfflWkt. 
..... f Anch1et&r leànhA * 'ti (I-! 

vtU ... L!nMrw•, o ~•pecti.vo ~Nn!eipio • o ..S. JUo 

u: - IU.aoao ® SUl"l o l'••pec:tlvc .-unic1pto • o• ~ 
,..lae'l, ~ .Je•u 4o Rtnt•, ~1 • ll'r••i4ant:a J•nn.ay, 

I. - 1$0.Y& Va~lat o ra.:~tlvo .unteS: pia • o• dtt ·1qua' 
a-.:. da Morte. Aquia '&t<anea, llatJ".a <ltJ sao F:rane:I.IC<>. et:t>J?Qt"&nga, 
Jllln~Ua, M\l<:urie.t, sao Gabd•l d.4 Palha • Vila ravaot 

X.l: - Slo Mat-•r o :res.p.<Uva IMUUotpi.a a .o• da ~!ICN 
~•nç•, Con.:aiçlo da aar:r•# .1&lJVar4, Monunh•• t>adrx:o ean•rio • 
f&Me~~ 

kt. J:t - l"l<:a;a ••*"• r.t.U.n.ldaa •• 4.1:'Wa& de ju:c.Udiç.lo 
..., .3\lata• da Conc:il.t•çAo a Ju:lt;•~~>~e~to. 1-lbad&• ruu c:td..da• 
,..J.ao, ,.rt.ane•nua ~ .. u• ruo,qi~. no E•t«dn de Coi4•t 

i ,. éoilorti«l o ~••pctt~ Rlltlic1:pio • Q• c:te MalAI\dla, 
Meclcano do IJI:'à•U• Mic:nnl, Al"açu, Ar&q01Ani&, AveU.nópoU.•# 
..... Vl.ata d• GOU.I, J;~Qntin6poll.•. Br«•aDrantaa, Ca~J~P~~•t:Xe, 
C:.t•nl, C•urtn•, W•ia, Edo•U.n•~ Goianlra, GuapO~ In4i.&ta, 
I~•• .t•nda.la, lll•x-6poli•, Mova ven••a~ PalMira• de· GoJ.A•• 
hn'M~ tknt.a 8.ld:wa:ca d• GGi.ta~ :$&nt=: .... r.Jt«~ ~ l'l.l91.1•l do 
,.._. Qwat:r:Q, S«nt.o MtOniO, Trindado • v•rjlo; 

11 .. AnapoU•• o t01lp4Jnt.lvo -nieipio • o• ft 
-.r:uan!a~ Al•••n.i•~ t:l>rutllbá da <;oJ..,b, O.lll(JUndt•. Coian.tpou .• , 
Jat•rllodi.a:, IMOpolM d• aulM>fl'•• ouro verda, Pec.roU,na d• Go.i.áa, 
f1nAépoll•• Santa lloaa d• GcU• • s.io Fram::i•<:o> 

111 • Ap•r.cld• d.• Góilfl.iAI O rftl?OC"tiYCI -niC'ipiO. ó. 
• e:ra.tnb, lfidrol&n1U•• tuLripotAba, MovA F4t.!JIIIl, Pira.cenj~tba • 
Pl:of .. .ar .J-.\J.J 

lV - Cal.,_• ~ •• , o ~pc<:.t.ivo -niC1pio • <!I• d• l.o}ue 
t,Uipa., ~lN~ Ma:c:z•q&o .. Kc>rr.lnhos, Paflt.alifl.& e Rto QuentirJ 

Y ... CAtaUicu o -roapectivo P\lfl.ic1pio • oa cht Mharu;\.l•t'•• 
C...,. Al.cJn d.4' ÇQ1,4•~ Cumari. tnvin6poU.a, Goi4ndi.rat MOVa 
-~. C\IV.ldot a T~• lt!tt1Ch0111 

Vl - careu o re.-pc"Ct..ivo Bll!'icipí.o a 0411 da B<~orro Alto, 
C.aao 40 Jtio v•rd4, Geian6!11i4, :tt<~opAei, ..14:t'491o1A• Morro A'JII(kt 48 
01110., 11<:1.._ .!Wfr1ea, !4ova G16r.t.a, .Ri41111A, IUanópoli•. ltubi•t.aba., 
~ Iut::4l • trruana# 

VU: ~ FODICIU.l o re•pec-Uvo -nü::ipio ·• 'o. d• Alto 
ha::alo~ C&'b.cair&•• Flcu::•• d4 Goi3•• Planblt.ina., Santa. ~to••• SIO 
a.tN:Ml de GoUa • !Sio JoAo d • Aliança; 

Vlll - Gol.bJ o rwnpK:t.!wo !'llllni-c:S.pt.a e oa da A.r.aqv.apa•~ 
All:'4t6d~ Có:rraqo do 'OBro, F•ln4, Keitol"A1, tt.a.bera1, ItA911ar! .. 
I"'Jáarll, X~pil"àp\11., tt•puxa.nOJ•• tt.auçu, .Ju.a••ra, Med•...,d••• 
IIDYQ ara•il, ~ovo GoJ.U, s.tnclarlllnd!.-4~ ':':lqua;:.:::.l 4a GoU.s a 
~tA.J . 

.IZ - Xpodl o rwspotetiV<~ -nie1p1o • oa de 
a..ttlfttlpoU.•~ Ara<Jarç_, Ar•~H•, Boa .J&&"41Jk de GaiA•~ 
Clif..tp&t\1.«, Dior-. f" .. end,t, Nova, i=:r••l6ncUa, J'aUp.K"l.~ Pat•atifl* 
• Plrantlft; 

S xt~i.arct o teap4etivo. .unieit:~Ío • ,Qa' de 
A:t.solndoft6poU• .. JUolondia. 'Btnl .sa•u• à CoiAia, au.-.tt-YAl•~· 
~ira Doura4a, Goia.:t.uba, In•collndla, :.Jov.tlnL.a, Pan4N • 
Vtc.fttiM_poliai 

XI - J•t•it o r-pttetLvo MUnictpto • oa da Ap•.r:MtCicla 4o 
tio Doe.-, Af10rl6,. caz:hoeira Alt.a, C4o:;u~ &a·t:Ane.l.•, n.a)A* IterulliA, 
1~. M&veal&ndia~ Paran.aiQu:a.ra • Sio .$i-.io1 

XII ... f.utiln.la1 o :ra•pect.!..<tO ~~t.~ni.r::lpio • ~ d• 
CCJ.at&l'SA.-, S•nt.o Jlnt.Onio -do o.•oobertu~ SU.V3.n.l.& • Vianópoli•; 

J.UI ... lll.nat~• <:t --.pactJ.vo -nieipto • oa <H 
a..pad.lo do eh, Pttcol.lndi&* Pot:t.elAM.WI • SaAt.a rtita do 
k•tuJ.•r 

XT'1 "" Pitu: do 1\lO$ Q ~f>!~Ct:lvo· JW.i.J.cipi.O • Q& de 
Cl'lst:.~l.i•, Ipa:-d~ or1aona, P•lm~tle, santa Cru• d• Goua • 
,Vfth1t 

n .. !tio Verãt o r.~~:•peeti..o IIIUl'lie1pio "' oa d• Aerrina, 
c.t.e11nd1a, MauriUndi4• Mon~vid:iu. Quirinópoli•• Saf\t;a .Hel..nc 
• Goi.a, Santo Antllioio ·da n.ura~ .s.rran6poll• • 'turvell\~ta.: . 

XYt - sao LuiS d• Hontaa lktlo•t o ra•~ct.J.vo lllltU\i<:iplo 
• H 4e MrillndJ..a; CKhoeiJ:'a ~ Cota•, eboupa!'lo., f'i;('llllinópoJ.U:, 
IWl.bdt., Moipod, KAilrio, Pa1JII*'nQpoU.a • '1'urv.lniaJ 

xvtt trruaçut o ·1"11'aP"tlvo MUnidpiÕ '• · oS' 6e 
C::..1fMUi'lt Ca1Wp1norte, Criltlla. f:s.tro.l.a dO HOrta,· f'Dn~Cao, 
llitkol1n.t, N&ra Roaa, l!i.naç11, "utun<$poU•. Niqy•l&n4lak Novo =:i!:;. Pil&r de Go14a, Por'&n<;:=:tu, Sanu T•r••a . e Santa 

art.. Jt - A .J'Wlta 48 C01tc"ili~lo • .Julq..-.ntq d• 
1..,..._, ~ j11Z'11Mliçh no r-peot.ivo ..-r.le1pi0 • ~ tt. 
J"r:1ri_. Maraeatu, Mo9&nQa, 1.>6dro d• Toledo • P&ruUM, pllla.,. a 
~nr a 2• fte9ik 0« Juat.tça do Tr~ltw. 

.kt.~ 40 - Aa .lllntaa daí Coneilt&ÇAo • Jdqa..,nto c.d.ad&a 
tJ1K .. u :r..t Hdo iM~•.J.ecta.• • a• napecú- ÇU90• ~.wo.. 
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o;rrad•t:,ilra-~. a. !Mdi4a •~ a.:orH!f & .:uaporiibHfda~-d. r.c'Qt'~ 
t.l.n•~c•irc:~•. 

A,rt, 41 - A CCII'~tfnc:l.& te.,r.lto:ri•l d•• J\u•t•a de 
C:OneUi•y&o • .lUl9<1.went<,. li.Ca,oalln•n(-tlt ,..,rlate.ntea, aG~MnU .. r, 
alterada n. datA da J.n!l.tAlMf.lio do• órqlla• juris<Hc;Lonals crJ.J~(o.t. 
por ••to !.4.1,. 

l'.wr4qrafo .littLco ~ A -·~~~b r•qr• de alt•J:~I.o M 
c~t.6ne.l.a aplio::•r-se-4 001111 Jah•• da DireitO itwear.J.c:toa 'na 
jlll'hdiç.\e tNb.llllhht.a !'<li (orll!m. <kla . ~rt•. 460 e 46' dll 
conaoU<t.aç&o du t.to:is do 't'ra.b•lho - -CL'l", apJCovada polo ti~~Wret.o
IAl n• s.•u2# de 1• de lll.t~io de un. 

A.rt. 41 ~ No ca•o de er:urmcJ.p::~çlp da distrito n.ea 
unt.tdA • jurladí.ç.te d• liii'I'Amlt .:runt.a ct. ConcJ.l!açao • JUlq-nto 
,.;obra • áro& tcr:ri.torlal do ua.vo m.ml.:ripio. 

Jt.rt, 43 - l"j,.ç4l!l eri.o.do• no• Quad~• das Saeratariaa dos 
'l'ribu.n.ia Naqionaill d"O Trab,lh<:>, p.ara exer_c!cio n&ll Junt•• ~ 
COr.c:-i!.iAÇAO • .!<ilg.:.:m:oneo COf•.iot.,.nt•>l (W.IItiiO W4, •J..:dl doa C'Ot''JOII -
eo::m.l.asAo, o. o;to Grupo ~At.(vido<:W• dtt Apolo .:;Judl.ti.f...!irio"' • do ~PQ 
'OutrA>~< At.h'id.l).dea ele~ Niv.l 114-di:o~ @ qaa t.ret.aa 011 An•~~ t • 
X.VI:tl ~IIUJ Loi, 

Jl..t't, ·U - Ao• C":c"90ll • AOS emprltQCS >:loJI 0\l&<fi:'OII • 
Tillbalu d« l'ltll!l<Hl <14 Just.l.y"' do ':"t:c~albo., iru:lu.five •• l'!Jipeci•t.• 
<Utc:orrente• do DI!CI:f!to N<f t7.:N2/76, pre.,nehidoa .trrnt.e• 114 
prqmul~aç.i<f d~:~ <:oniltitu.l.ç4o F<M111rd d~t OS w, nutubrá d• l98fl, 

;ap:Ue4W!.-tt_o;:linpou.,o no ;u•t .• 2<4.3 o 11<10U SS da Lei B.J.l2/90, 

S 1" ~ Ron!""tta~s 4:::1 for~~~a• d11 prov.t-nt:.n olto• ear90• 
p!lbJ.iCOII Cottlt.lll'lt• dll L<ti nll 8.1l2, <lo 11 ci<!!' d.,ten;bl'O de 19110~ &iii 
vaqs11 ~n••<::en.t:.f!s •--lllo pre~nclndlla ~~~<:àl&nto eoncurao p®lico • ••r realit4-dc ~lQ U,4Jl<'Ctivo Trilnln<il Reqiot\4l do 'l're.h•lh"• 
obavrvadQ o diroito ~4qui~idO dos çand1~to• aprov4dolt .. 
con~u~ao pdblieo ai~da v~ li~ a dAta da nomeaçio. 

S ::za - No prov.lr.tórtt.G dO* c.t.rqo11 a. "M<:nico .!adicf.Ario • 
Alntiliàr Jt:diçi.àrio poder.W. ser f'.on",e~oa c:andidtt~o• aprov-.dos •• 
coneurJro p\iblico P'l".a o ear<Jo ~uiv•l~:tfltlt do '!'écni.~;o -
At;iVLd•d•• J\ldleUdaa nu -.u'>~il i-11r <1111 At.ividllld.Oa .J<tdiei.!u:•i&ll, 
de11d1J quo .ait!d.'!l vUtdo li dllt4: da fle'mea.;.io. 

S J 11 ~ NAO pOdQrAo ,:e-r !Witle'A:IOII ou <t••i<j'1t&dOS pl'rA v• 
earqoa em c~i~a~o. e?tado• nesta Le~, par•nt•• oGfls.t.~qü{n.QS ~ 
&fina, at~ o tareaíro ~rau, d~ Ju!~•• em ativid&do ou apo•ontados 
M m.noa de !. (Cinco} ~·~ tant.o w;.- pd .. ll>Otro e~ do •~ndo 
qr4u ao jurbtiiç!o. 

Azt. -45 ~ tfa hipót.ese de er.Laçlo de 'tr,tbunal Ra9ion.:1 
do T=abAlho,.ant•• do instolada•• na ~~~~ Qe~~~ada, •• ~ntaa 
~ ConcJ.li.aç.4o ot J:ulçam~nt<:>. pl:"~Vi:~~~tolul nilsta IAi, OJJ ca:n;o• ~ 
Juis:; Prlll'1'iÓ!tnt.o de ,Junt.a, d@ Juir do Tr4hall\o Sub&t.it.ut.o., ele: 
.!\#.1"J:II'a Cla.lli$t~•~Ae Junt,;, bcm ~ os -c•rqo:t - eomioAo, ,os do_ 
Gntpo -AtlvJ.d•d•a 4o Apc;~.e> .:rudlcth.rJ.o~. e ~~~ .<:ío Gntpb ~o~ft:rA•
Ativ.tdaae• de N1vel. 1-!:1i1Ho• pu.t~eriio a int.egrar • nova Reqi4o, 
obs•t'Y&dà • •equint• louçao por Junt.at 

l - 2 {do.i.w) c.tr90.111 de 'J'kt\Lco .TuáieUrl.o; 

l'f ~- 2 (doi•) ear90• <:H Oticittl d• JU..ttiça Avaliador' 

Xlt - 5 (oLnco} carqoa de AMxili•r ~udlc1Ariot 

Att. -t(i - O pr-nchil'l(:nto do• ..:::o~~rqow d• p~:QYi-nto 
•feti'II'O previsto• ne;stol!l WJ. faJ:-<fGI~i!ó do .tl<:Or@ CQJII as no:t'!M:• 
l~q•ia e r•~l~ntares, ob~~rv4d4s as dlsposiç6=• do art; 37~- r 
t !! <111 Coaatitu1.ç4o F•@r•.!. 

Art. ·47 - Ali dltepelll•• dotcorrctlt•u dtl ox.euçkl d& 
P~••nte ~i oor~riQ • ~;ont• do• recur•o• ~•1qno~~do• ao 
hibunal S!.!porior do Tr:d;ut.lho e, qu•ndo 1~,;~. ••r4o 
dütint~dos. de iorma <tqiUt.at..tva • proporelond. a:oa 'txibwl4J.• 
Regi~ai~, ~&ndo-ae por b&ae o n~me~ de Junta• de ConailiAçlo 
• Jylgam.~~n~ c::r.i.a46a et11 .::ad• ~o:tq"i#o FOr (tllt.tt. lAi. 

P<1u:.6.qrato llnieo - oe: 1'ri!:a.mai• R~tgionala da Trab.lllho. 
quando da U~ri!tção doi :~teu:rso~. devcu:Ao Ln•t.•lar •• .:Jon;ta. 
>::Oilliprov"'àa~t~ent.o prior i tltri~:~s. 

Art. .toa - Fleaill çr.(<l<lo• na JuatiÇ4 do 1'rab&:ltlo o:t 
etu:gos d• .lui:r tfo 'l'rttbalho Substl.tuto ~ :~~tqUir ftsP*Ci!i.t:«do:t. 
obaervada • vlncul«çlll.o "'illo .ta$p~Wt..tvo T:tiliufl-.1 M•(;innal do 
'h'abalhc'>: 

.IV .. tiA. Quarta ~'~•9iAo i4~)_. li (vinta e ••i•) c•~ I 
V • na Qnint• RogiAo (5•J. 17 {de:e•sete}- cargo•~ 

VI • ~ S.xtill S.glAo (li•), 16 (dote••~ie:) C4rgoa; 

. VIl - na UU... ~ilo ( 7• J" n (U.) CU'tJOI 

......,, 

'VtH -lU. Oiuov& R•'Jilllio ($l), 04 (q\IAt.ro) e•r!zO•t 

IX- r'iJI Kon• flttq:(A<;, (tt}, U (d<;:t•l <N!.<'9QII~ 

x-na Wci- filtgilo (lO•!, O~ (fi.:W•) '"'"rgoos, 
XI - na. 06ei!Nl Pril'l'ftir.t ~qUo tU•). 05 [cinco) 

XU n• D6cJ.rna S~nd~ Reqt~o (12•}, á7 t••t.•l c•('qOS! 

X:Ul .. I'WI otc,lJM Tercdta ft'!qíllo (U•), 01 {tlltl) oarç>:J: 

xrv ~ n. ~~ Q~$rt.• ~•9ilo (1••), OJ tt~à•J car~: 

XV~ na 06e!N Ouht.~ .. P•qU.o (tS•). 27 {v!nt• • *"") 

~:t - na ~1- S.JCt.ll Rcqiolo { lfi•). 04 (quatro) e•rqc:o• 

XVU ~ 11& Neta. S4tim.J. J<~l&o f171), Q9 {nova) t:a~u 

Art· u ~·Os_.-1:,, .{;56, ~''· aa2 ~t &9i do~~ CoMolid4Çlo 
<Se• IAi• ® ''tra"'lt'lc - ;:"LT' t~.tat.o~Lnl., ntt S.-4.51~ do l• de ~i.O · 
cM 19~3) pa••- a Yi~JUt•l: <::C!II a Bt:?IJIU.intc .. ectaç&H• 

~Al:t. 656 ~ o Jut'i; do Tl:'llh»ltlo subst.it.ut.o, atmpra 
fi~~.* Alo ••t~~ :s\lblltltuindo o Juiz J>-reosidont.o <W· .Jqnta~ 
p<>detA ••r dclliqnl!ldo -pa>:a l)tl.kllt n.tl$. .. l<.tt>t..ts <!e Coneil~s.Ao ·e 
Julg•~nento. 

s 1• • Para ó Um men<:lonado no ~put de11t• 
~190, 'Cl terl:it.Ol:iO dll r~9Lio pndcra. !.:e::: dlv.tdido 0:1'11 \JOna•~ 
~r~f\dertdo A jltei#dlç.\o <!e lllma ou JYU:u.:s Junt.óla, a ju.f.:&o do 
Trtbtin&l Rt)qtonal do. 'rrab4.lho tespet"r.l.vo, . 

s ~~~ ~ " l'ktl!ll9fi«Ç3.o reft.;:c!.:!<\ no ecput d••t• 
art19Q l'llel:'.i d<t at.ribuiç.iio do J'ui% Pt.:l:u<!ent.llt do 'l:"r'tl;u.mal 
J\o~tgioru!.l do Tri!iobalho ou# núo havett® d.Lspo:11içS~ .t•~J.S.mail\r.al 
"p<eetUca. du quem e•te tnd.t.e(lr, 

S l• ~ o~ Jube<! de Tr,'!!balho Sutat:.ltutO.r qu<aftdO 
ct.•.tgnado• ou e•ti't<l'rem sub$~it.u,\.ndo os Jui:o-11 1/te•i~• 
óe .:runt••• p.t:re•berao 011 v~n,_:,mcn::oos àcs.t.Qfi. 

s -4• ~ O Jui: Pre~idente do.Tríbun.l ~gional do 
'!'rab:llbo ou:. n&o htlvt:ndo dks.po .. rçao rt'<;litnent.Al e•pe<:iflc:~, 
que ••te ind.l.eo~~r, fara • lót.oi!IÇ:.io u .1- ii\Q"1ment.aç.'iio .:k>!l .Iu!o:oa 
Subat1tuto• entzq ~J difer~~t•~ Zonas ~a Raqlio na hl~t4sllt 
&t terelllli 11tdo <:J:"iad<as r.« fo.tJI\olli do S t• de•t.• "'rtiqo. 

' -• • • • • • • • • «••~-• •• •• • •• ~-A'~ • • •• ~O • Ço;j'~';Í'~~-· •, • • • • •• • •-

Art.. 819 ••••••••••••••••••••• .,.~·: •••••••• ;. 

i l• -.• ~::~..-.--·--··-'·-··"~-· .••• ~ •••••• 

S: 111 " Elobor:adll a cent~t e torn"'da í!qiii<:tà, o 
J11:f.S ~ri abrir o&$ po:~l"tes pra:r;Q s..w:es11lVO <Ut 10 [Q\1':1:) dU,w 
p.áX'll imp>J<;JO(\ÇtiO funda~~~entadA .:om a hxHr:aç&o dcul! 1r.en111 e 
Yillloros abj•n.o da dlseor<t.&.nc.ia, 1W.t:> pc~na do& preelusao • 

• • • • • • • ~· ·~· ' •••••••• ~· •••••••••• -~t •• ' ....... ·~ ....... ~ 

ltJ:'t., l'IJ2 ~ <,:o ~~e<:u.~a<SQ qt~e.-nâ.<;) pagae '!I 

Utport.ane:La «oela1111dtt. podcJ,'.!o 'gllrllnt~r .4- <P'><ec;uçao Jll*<ii•l'l~ 
dup6altl3 ,4-11 mes~~~a, .. t.ull.ll:ll<i:& .P ~«e:::e.setda ~411 de•pe••• 
~oc•••u«i•, ~;~u -Me bo:;,ns b. penhor", <lbserv«-da e or<:lma 
~i:i!~ncU.l <:111tabetuctda no <i:t. 6~5 ~do CóÇ:lqo J,>rQCeiJSuâl 

•••••••.••••••••••••••• ~· •••••• ·~· ••• '•+'-• •• ··~·-. ~~ ~ •• ~ 

di4•• 

•• t1e p;ttiç&o, dAs deetotõl!l's, do 
pus.t.:lllnc., n.a• .,..eeuç6e11t, 

juiz:· ou 

bJ d• ln•trumento~ do• dal!lp.,c;hQII que deneqar•~ • 
:lflt.e~iÇlO d4t l:e.:'UI('SO~. 

$ l'll - 0 4'iJ:t'IIV<I de Ç>f!"ttr,A.o SÓ 11\t%& l:'fl:C41>id:O 
qtal'ldo O ll9r•vant.e doti.mit•u· justi!ict~damer.te eft lll&t.éóri•• • 
c• v<aior•• .tnopugn.ldoll, pcrnitid.ll a ot:.cee~.~ç.so J.medi.auo d• 
po.~ta ~!l.!ln••cent.e •té o tina~. nos próprio# au~;.oa ou por 
cart..a do #enteru;;4i. 

J z• ~ a «'frl'!vo d"' J.n.lltnuuen.t(J !nl..e.:po•tó eonu.a 
o ~pacho quo ~Ao r~cber aqt<avo de ~ttçio n~o IIUop«nd• • 
·~•o <:ta ••ntençlt.. 

S Jll ~ :tt. hipOt.~l! d.t otHnlf• •a~ de.:ittt -'IC'tiQO, O 
*Qt'i!VO. •ort julgado p<!lO pr~prto ,1'rl,buJJlll. ;)residida pe1ll 
•utor"idad'l r:w:.:orrldll, '<atvo ::1(! t~atar <JQ dgcis.io ao 
Prqs.l.del'!t~ do, Jvnu: ou Q!') )ui:t :;:.,. Direito, qullndo o 
jnlgl:l:<~~t~to cQJ~~petirá " ufti.J das 'TllXIII'J" d() '!'.:.Lb~u'l-'l F!eqlQn4l ~11 
ii"~• ••Jt.iYer: r.ubotdina40 <) prot"'tor da ~·H~tenya. oh$e.:vAdO o 
dJ.•po•to JtQ< AX'-'• 57!} ch::-llt& .i:Ofl$Cli~.açit>, d <p:elll dt.ill 
~t•r., •• pe9•u neçe••lri"'a """t'll o ot><4!1!l'l d• -U•ria 
controv~rtid~, em auto• ap~rt~Qos, ou no• propr.l.o• •ueo•, •• 
eat.iYOJ: dot.ohUnAd• ót é~txaçdo d4i carr.a d• llont.en!f•• 
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S t• .. tia h!.póUte• d.s .sltnea '"b• d••t• at't:.i90~ o
&9rlvo HrA '"lq4do pelo T.ribilMl que eeriG com[l4!t.•nw ~ 
coMoet:t" ó recurao Cl.lj4 lnt•rposiç.lo ít>i doneq4<:14.• 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) 
Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 35, DE 1992 

(Em regime de rugência, nos termos do art. 336, 
c, do Regimento Interno.) _ - -· 

Discussão, em turno único, do Projeto rl:e LeLda 
Câmara n•35, de 1992{n'2.646192, na Casa de origem), 
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho que 
cria o Tribunal Regional do Trabalho da 23• Região. 
(Dependendo de Parecer.) 

Designo o nobre Senador Márcio Lace~da para proferir 
o parecer. 

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- M'T. Para emitir . 
parecer. Sem reyis~o do orador. ) --Sr. Presidente~ Srs. 
Senadores: 

A criação do Tribunal Regional do Jrabalho em Mato 
Grosso vem Suprir uma lacuna de- Justiça para os trabalha-
dores. . 

O parecer é favoráveL · · · 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ;_ O parecer 
é favorável. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1' Secretário, 

~ lida a seguinte 

EMENDAN,·l 
Ao P,rojeto de Lei da Câmara w 35, de 1!192, que 

"Cria o Tribunal Regional do Traballto da 23' Região". 
Acrescenta-se ao art. 10 o seguinte § 49: 

"Art. 10. , .............................................. .. 
§ 4<> Ficam incluídos no Quadro Permanente a 

que se refere o parágrafo anterior, os servidores requisí~ 
tados e efetivamç:nte em exercício, na data da publi~ 
cação desta Leí, naS: juntas de Conciliação e Julgamento 
sediadas no Estado do Mato Grosso, enqúad:rando-se 
em cargos compatíveis com suas atuais atribuições, res-
peitada a escolaridade exigível a cada níveL" 

Justificação 

i 
I 
I 

' I 
l 
' I 
l 
' I I 
I 
I 

No momento em que se cria o Tribunal Regional do 
Trabalho da~ Região, transferindo para esse TnõunaJ todos 
os servidores das Juntas de Conciliação e I ulgamento sediadas 
no Estado do Mato Grosso, não seria justo, nem adequado, 
deixar-se marginalizado um pequeno grupo de servidores r,.. 
quisitados, que vem, por anos a fio, prestando serviço nessas 
juntas. 

Tais servidores, em exercício nessas Juntas de Conciliação 
e Julgamento .há aproximadamente 10 anos, já estão devida· 
mente adaptados, conhecendo inteiramente o serviço e, se 
olvidados1 tç!jam agora que retornar a seus órgãos de Origem, 
dQs quais há tantQ te~po ~ desvin_cularam d~ fato. 

Ão serem aprove1tados no Quadro Permanente, conti
nuarão- ·exercendo as suas atuais atribuições e o· enquadra
mento dar-se-á respeitando as exigências de escolaridade de 
cad_a níveL 

Esperamos, portanto, contar com a aprovação de nossos 
Pares, em façe do alcance da Emenda e dos justos efeitos 
que ela introduz no Projeto em apreciação. 

~Sala das Sessões, 14 de maio de.1992.- Senador Júlio 
Càmpós. (PFL MT). 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda, para relatar a 
emenda. 

. O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB-MT. Para emitir 
parecer .. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: · · 

Emenda de autoria do nobre Senador Júlio Campos~ que 
prevê o aproveitamento dos funcionários que estão traba~ 

. l}l~dq requisitados de órgãos diversos, juntO a Junta de Con .. 
ciliação e Julgamento, sediada no Estado de Mato Grosso. 
Essa emenda propõe o enquadramento desses funcionários 
como servidores do TribunaL 

No meu entendimento, a proposta é inconstitu~ciorial. 
É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O parecer 
é contrário. 
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Em discussão ao proje~o e à emenda. (Pausa.) 
O Sr, _ _R o na o Tito - Sr~ PreSidente, peço a palavra para 

discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem V. Ex• 
a palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMPB- MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr,_Presidente, Srs. Senadores: 

Com tOda a sinceridade, gostaria que uma jurista-exami
nasse essa emenda, porque ela não me parece constitucionªl. 
Sem conhecimento maior e mais aprofundado da cauSa, eu 
ousaria dizer que ela é inco_nstitucional. A admjssão de ÍUJlciO
nários públicoS de entidades criadas SÓ pode acontecer mew 
diante concu_r:so_público. Esse aproveitamento é uma janela 
que se abre à lei. 

E, por isso m_esmo,_salvo melhor juízo, a emenda é incons-
tituciOD.al. - - -

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Continua em 
discussão a matéria, o projeto e a einenda. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerró a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Seriádores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadc. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que" 'a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Rejeitada. 
A matéria vai à Sanção. 
- - É o segu~te o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂ~1ARA 
N° 35, DE 1992 

(nt 2.646/92, na Casa 00 origem) 
(De ink:iath:a do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria o Tribun4l lleqional do TraDa• 
lho da 23• Reg ião. 

O CONGRESSO ,NACIONAL decret&: 

Art. !'iell c~:iado o Tribunal P:eqional do Trabalho da 
23• lle'iiS:o, que tcrii sede em Cuiab.i-MT, com ju::"isdição em -todo o 
t.rritorio do j::.llt.id.o de Mato Grosso. __ _ 

Art. :20 - O Tribunal Regiono~~l rlo Tr-llb~lho d_a 23!1 Re_-
91io ••ri composto de oito .,,,d,~::es, com venciment.gs e vantagens 
P"Yiato• na leqish.ç.io elll viqor, sendo seis Toqat.loa, de i.nvee
tidura vit;:~.licia, e doi o Ctaatd.:~tas,' de investidura tempor.iri.,._ 
r.pr••ntnt•ntcs doa cmpreqo1dot:oa e dos empreqC~doa. ~ 

Claa•iat&. Par&9rafo Ünico - Kaveri um suplente piUCi co:~da .juiz 

Art. lO - Os Juhea ToqC~do:ll seria non'leolldos pelo . Pl:'e'
•tdonte da RepUblica, sendo: 

I - quatro dentre Jurzes do Trabalho Presidentes de 
.tanta de Concili;Jç.Õo e Julgamento em exercicio na atual jurisdi
çlo da lOIJ Re']'iio, por antiquidade e por merecimento, altlp-t:nada
-nt.e: . 

II - um dentre inteqol:'antes <!lo Miniat:ério p(i_blico do 
Trabalho~ COIII mais de dez anos de carreira1 

I:II - wa dent~:e advog-ados de notôrio saber jurídico t. 
de reptitacão ilibada., eom maia de daz ano~ de efetiva atividade 
profbaional. ' 

S lO - O Tribunal Reqional do TrC~b;J.lho <!la. lO• Rç9i.iio 
•lAborar&. lista trrplice, vhlando no preenchimento, por mereci
-nto, de vaqa. de Juiz 'to'j'Ado t""eservada a maçistro:~do- de carrei
ra, obaervando o ~ue dispoe a allnea "b~ do incoiso II, do. art •. 
'3• ,dA Constituiçao Federal. 

• ~ 20 - A SeccionAl da UAü do Estado do ·Mato Grosso 
elaborar& a li11ta. aê;o;tuplA rese:..-vada a advoqado militante, com a 
ob••rvii.ncia do que dispõe o .srt. 94.da. Conatituiç1i.o Federal. 

S lO - O Ministérig PUblico · do Trab;:~.lho elaborad. 
liata·cixtuplA, •cb a re-:~ponaabilidade da Procuradoria C:"'ral da. 
Juatiça do Trabalho a el• concorrendo inte<Jrantea: da ri!!Bpectiva 
çlaa•e em. todo o Pais, ob11ervado o que di11põa ·O C~rt. "?4 o;l..a CQns
tita.içio.Feder-.al. . 

S 40 ·- 1\o Tribunal Reqion3l do Trabalho d& 10• Reqiio 
COIIIp&te a elaboração da• li11ta.$ triplicea coreapondente.a ãs va
ga• reaervadaa ao Ministé~:io Público do TrAbalho e advoq.ado· mi
litante. 

bandas n"o !r-!:o-d:• .!!:!~:. d~i~0 e~~~;~o=·~: ~~i!g~a·:~~~ic:~i~ 
c!oata lei. 

Art. ~o -os JuiZI!!II CJ,all,si,ta• sedio nOII\elldos pelo 
P:reaitlente ela República .. na !orma prev:u;t.a no art. 684 da Conao
litl.sção daa Leia ..:o t.rabAlh.o e Lnci:so ti I dg par"ágrafo único~ elo 
art. llS da Constitu1ção Federal, dente-c nome• cgnstaot~ de 
liatáa* t"ipliee• or-q11nhadas pelas .H"e:ori.:111 da:11 '!,.ed<fr.!lçoes. -e 
dos Sindicat.oa i.no<Jl!lrni:.r:ados "'"' fadero:~ç_ocs, cOlll baile t.erritor1al 

no Estlildo d~a~~~~.,~~oG~~~Õ - o Presidente· do 't'ribun;,l Rf'!qional 
do 't':rab.alhn da lO<J R('qiio, dentro de de'l! a.i"'"' contadgs da publi
caçio de11t.a lei, convccarã. por edital, !lS enti<!l4des sindicais 
-n~:ionad<~• ne'lte attiqo, paro~. que apresentem, no pr1uo di!! tr:~.n
t.s dia&, li11taa triplicea, que seria .. ncaminh..J.das pelo Tribunal 

Superior do ,;~~b;~~ ~~ ~~~:~s E~~c~~~~~iho _P_reaidentes -d·e ·Jun.taa 
que tenhAm na ~ta da publicação desta lei, jurisdi<:ão sobre o 
território ~ .. 2Jt Região, podet:io optar por sua oe~:man~cl.a no 

Quadx:o da 10' Reqi:;g; se111. prejuízo de concorrerem a pril'l\l!li:r,.a 
COlllpOsiçiQ do ·Quadro da 23• Reqiio. 

S lO - A opção pt"evhtta neste artigo -~:~eri manifol:~'tada 
por escrito, dentro de trinta ':l.ia:s contados da publicaçio deata 
l•i• ao Presidente ·do Tribun111l Reqional do T::"abalho da 10• !l.e-
9iio e teri c.t.r.iter l.rretJ:at.iivel. 

S 20 - Os ,Ju{ze• do Trabalho Presidentes de Juntlllo 
qu• -Optare._ pel.& lO<l Regi.io Pern~anecerio :let:vindo na Reqião des
-labrada, qarant:~.d011 os seus dit:eitos à remoç:io e promoç1i.o, à 
-.dida 9ue ocorrcre111. vaqas no. Quo~~drg da 10a Regido, observado• 
oa c:rite:rio• leqai.s de preenehimento. Até a instalação_ of:~.cial 
"'!lo Tribunal ~~g.!,ona~ do Tr;~ball;l.o _do,~ 23<1 R_eqiio, C pcrmitid4 .1. 

permuta com Juiz Presidente de .1untn e1<1 ellercicio na 10111 Reqiio 
d.a ,Justiça do Trabalho-. · 

S 3Q - Os Juizes do Trabalho Substituto• da 10• Re
:<.l~.•. no pr&zo d• trinta d_ia.~ cont:..a.~.IJ"'~·P!l~b·l~~!()_~!!-.,~.~·1!.!•_._ .. 
poderio optar por inqreBHr no Quadro de Ju.izea do Trabalho 
Substitutos da 2JI Re<Ji:io, ocupando as v11qas crii51daa no art. 12 
d,_ta lei. 

S 40 - Na hipÕteze d• •ocorréncia. de vaqa de .1uiz Pre
sidente d<!ii .runta na Rcgiãg desmembrad4, no per!odo e0111preendido 

·ent:..-e a. viqência desf.<l le.t e_a instal.sç:io do novo Tribunal, o 
preenchiment:J. se ri .. feito mediC~nte pro~.ocio de Juir do _TrC~ballio 
Substituto que intcqre os Quadro• da 101 e da .23• Reqioes, ob
o:~crvada a leqialação ew viqor. 

Art. 60 - o Tribunal Regional do Trablllho d4 2ll Re
gião ter.i A me,ma competência atribulda aoa Tribun.ai.s do Trab•-
lho pela leg-islação em vigor. · 

Art. 70 .,. __ Todos os Jv.I.1:e:s Tog•4o:ll e Cl•_ssist_aa e rea
pectivoa; suplentes tor~at:io "o11•e conjuntamente, independentemen
to da data do:~ nomeacão, per-ante o Ministro Presidente do Tribu
nal Superior do TrC~b4lho eiU sessii.o prepat"atóri• de :~.natalaçSo do. 
novo Tribunal 4 .se: te.alizar na sede.Cia Corte Region•l• no dia 
ant~ior ;;, data dçsiqn.:lda par., instal.sçiio ofici.al do TribunAl 
Regional do Tr.:1bo:~lho da 23~ Reqi1i.o. 

~ . S. lO- Apõs a posse conjunto:~ que se refere o caput 
deste artiqo, no:~ 111esma sess.'io preparatõria de J.nstalaç1i.o, QS 

Juizes inteoranto• do Tribunal Reqional do Trabalho da 23.2 Re
- 9iii.o ele<:~:erao, e'm escr~,;tlnio secreto, ·&ob a _p:c-e&idênci;:~, do Mi:. 

nlatro Presidente do 'I'J:ibunal Superior do TrabC~lho, os Juizea 
Presidente e Vice-Presidente da Corte eara o primeiro biênio, 
ob:~ervad.ss as recomendações da Lei Orqanica da Ma~i:u:ratura Na~ 
cional ou do Estatuto da Maqiatratura a que se refet"e o art. 9l 
da Constituicio Federal. 

S 20 - NA impossibilidade de Alqum do~ Juizes tomar 
posse nd data prevista, teri o prazo de trinta dias, prorrO<Jãvel 
PQJ:' maia trinta, par• !C~zie-lo, sob pena de perda d':.' direito. 

S 30 - A sessão ·prepraratõria e a se:;sao solene de 
i:u.tal.:~.çio·ser.'io reC~lizadlt.a co~n a presença dos Jui1:es que: t:oma
"ram poss<." no dia de:~ignado. Jl.usll!nte o .!uiz Claaaist..J. titular, 
respectivo auplente assumir.i o Lugar. 

__ - - - S 40 - Na ses!l.io :so.lene d.~ insto:~laçio do. T.ribuno:~l Re
gional do Tr•balho, o .!ti.aistro- Preaidente do Tribunal Superior 
do Trabalho er.~pOBSC~r.i oa Jui1:es eleito• Prl!!sidente e vi
co-Pra:~idente ..ta Corte. 

Art:. ao ;.. O novo Tri'~unal aprovar.ii. o :respectivo Req"i
lltento :Interno dl!!nt:ro de trinta 'dias contado.l!l da dAta Cl• sua. ins
ta.l.ll.çio. 

·s. 10 - Publicado o· Regimento Int.erno nos trinta di•s 
subseqO.entes, é 41lSÇ<JUrado aos Juizes Toqados dos dois Tribunais 

-Jil.ll!lqionai'!> de que trat!l ~sta lei, OT"Üu:<!n"' ~1'1 ,.,..sna cat~gcria; 
permuta:cem ent"re si, desde que o requet:imento conjunto 'ileja 
presentado em arnbau a:s Cortes dentro do Erazg C~cim~ referido. 

· ·s 20 - A permuta sõ teri ef"i.CC~cia ae ho::tologa:!a pelo 
Pleno dos· doia Tribunai:s Regionais, devendo •s Ce-:..-tidões da.11 Re~ 
:aoluçõea Administr-ativas serem :t""emetidas ao TJ:ibunal Superior do 
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'l'rab«lho ltA.za fi.na Çe reg-lst.r<:>. Homoloqadll! a pennuíta~ O#'tA t~.& 
c&râte: irretw.nt.\vel. · 

S ::s.:. - A IJmtislHd<:d?: do Juiz na c~d.çi.o <lo Tribu
nal que wier•a 'in!.<>gz4T. na !<:)t':J!a pJ:eviata noS 19 d.ó!t!Jt.e 4E'tl.!jO, 
#ct.ri dcoflt~idll pelo Regi:Mnto Iotérn?. . 

Art. so ~ At,.é 4 <!.:ota 41: i.nsta1a<ão do 't'rihv..tull R'!'Ç'io
nal do· Tr.llx:llho do 234 !Wgiio~ ti.ca lM'ntia.a a atUA-1 ~t.inei~ 
do 'l'Xi.bunal, ft~q:torutl do 'raOalho da Hltl Regiio. 

S lO - In!lf.talad4 o Tribunal RéqionAl do 'l'rabalh:o da 
2;'U !ill9lii>. o Pnsi~cnt.e do '!'ribu.Ml J'tf!Ç:I.0:'!>$.1. do 'l'ral:uólhu oú 1011 
Rc>;~i;~o lt'O~t~eter-1he-• t<::~do11 os p~esao.ll or~• 'do t.!rrritório 
:!;b ~i!~~:qào <!o ;IOVõ Tribunal, que nio t!l!:áhUt róce~bido "vil'lto" 

S 2'\:t - O• ;:>roces•os qlio '.i t<tí'!l\Anl recebido '"visto" >to 
serio julqados pelo Tribwutl. RegiOt!iAl d.?' 'l"r&b~~~ da _1.01 

i :19 ,_ 1\ competência para ó jul9.amen.t.o du Açi:lioa au~
,C:!.t16ri.a.s ~rtinentes " l.itiçios oriund<>111 da t:JStatlct do Mato <.:r-o•
_so .. de=id .. ilc:o opn~o TribunAl J3eqion~l d<) trat;,!ll:ho :C& J.IH Rll:~,Jiic, 
C<)m trolllns:l.t~ ll/1'1 JUlgado, ser~ do Tribumd RegiOI!l!l.l d<:l 'l':n~balho 
~~ ... ~;~h!~qtao, salvo s.s G.e competência do 'l;'Xibun'!l.~. fl~pe_~.iJL.t _do 

Art.. 1Q • A;~~: Jun~.,. de Coneiliaçtio e J.ulJl4}'t;~IUI' •c~ 
diada11 no tc~t\'ldct d(t J:!At.o cro5ao, _!.i,eM t-idnlilfe-ridlll•, .com na rer.
pee,:ivos, set'VJ.;:!o~""' e ~!:ervo mate~ial, para o 'l."rib1.1nal iteqi(ln.lll. 
oo .. ~x:a~ .. no da ZH ~Qgl.~o, $":!1ff prejuho ..t9• dirn!.tos adquiridos 
e ~espe'l..t<ldas as s! .. o,;açoe• ?(!,:ss-oai;s de JuLz~s de- carreira, J'ui
Z<!s ClollRSi:ttMI 1! se-::v::.d,o:;-e!l', 

S te - Os c.ll-\"'q"QS "'!'Xiat.ent..e:i :na loUçãõ do Tiibunal 
1\egional do 'l.'ri!b.\Hto .a• 10a Reqiã-o, • que se tlll!!l!!'re e 5te- .a.rt.i;;o~ 
~!~~=l'ana!er::~.doa pll.t:~ o TribunAl Reç!.onal do 't'r:a~lho da 23• 

S :to - O. .1\l!ur& di! c~n:ll!ir~, J!.íhO'& Clal:l:tiata& ., 
-tvido~t•• trttrutlttridaa na !or~ d>:"llte •;<tí.qo ~Qntinuar.::Oo a p.·r
C.Mr v•net-!'ltOI:I .e vant.ttqen• !>C lo 'l'd.bun...l R«qion•t do Trab4lho 

~ 1!:~:'!J!~~.·;:e:~:l>: ~~~=1;io~0~:l~~:V:~tt!!1=:~:!.:,.,~~=·•do 
S :lO - A Ál'\Vrsttdura no Qua<J.ro ?:crr.wtut~n'ts Jt> p..,,._ 

.a•l U S.,cr•t.a::h, 4o Tribl.I-IUI•l ll~l.on<tl Uo Tt.:lb,\ího d4 Z)a ""'
t1io dopentl<::~ 4• .tpro••llç!o em conc!a·.so p-~li'Co de ptOit~• ou ;la 
<pli:'OVA.t • t.!tuloa, r<:•a~r;lvad.s• outras fo:t!IW& t~>"/.lilli Qt} proviment-o 
411 ca.rqos • •• nomc&o;;ÕC• p11ra carq0 el'li comJ.s3.il? declara.do ett l;.u 
U l.l.vr• nQ'Aio-.tç.io e e"lloran:'ll<;4o. 

de Pes-
2Jti }te

um v l~ 

--· [Ala" •• <,k 1~ 

_'1'1tllJUNAL.lU!ClONAL 00 TltAUALHO DA z:nt&GtÁO 

®ADIW PERMANE.N"FE DE PESSOAL DA SECR.&TARIA 

tU~ .00 lia'rO' GROSSO} 

""""""' 11M """"""" . 
--- ·~ 

01WPO NÚM Dí!NOMINAÇ.\0 CÓDIGO 

1 OIR:r.or..Qer.d tiA Stx:u:W TR.T·l35 -DAS-101.6 

"""""' ............... I 

""""'""' . 
.5ectet(rto-Geral da"~ TRT·23"·DAS·IDI.6 

e6d.lgoTRT·21" 
OAS·lOO ' Sel::n!Urio do Tribunal Ple:oo 'TR"T·Z3"·DAS·t~ 

1 Dildorc'da~~ ..... lliT-ll'"·DAS·lOI.S 

1 Din:torda~Ju~ TRT·23"·DAS-101.5 

• """""'"' - TRT·23""-DAS~l0t.4 

• - "' 
,,..._,. em.!TIIT.:.n•.oAS--101.5 

Dimto ' 

' - 1"R"t'·lY-OAS-102..5 

! ~dA~ ntT-23"-DAS-lOI,.j 

ANEXOU 
QU~PEIU.tA."''ENTE OE PESSOAL DASliCRETAIUA OO't"RIBUNAI.. REGIÓNALDO 

"1"ltA.BA.LHL DA .l3' ttEOtAo 

Act. ll - Yi<=-ll.lll crlado11_ no O>.í..,d;"o r~u:~.:anente: 
ac.al da Socretari.:r. d.o T~ibu.nal ih::·qi.onlll >Jo 1'coJ.balho M 
til(), COM retribul.ç.i.o pecunt<ir!.a pr<"Yillt"' n-4 lcqi. . .t.u;lo 
fOll:', ••J.• e•~go• do .Jui& 't'oq.:ldo e du:r.a fu.n<,;Ões t!o Jl.l;l& C 1111011 is~~·" SSTAOOOO MA1'00R.OSSO ... 

Art: ll ·- A.loi111 doa carqo~ e fUn-etlu. tr.1fldqri-di'J& .;ou 
c-riMo• 1\.\ ~Ol"!!'t4 d.o art.. ll d~},;ta l.:i, fic..lm eri.:~do!J, no Qu.tdx-o 
~run•nte d" Pc11110«l da SacrOJtarla do Tribun<'tl l'l<lqH.>n.tl 1.10 ':'("'
be.lhc! doa 2J• Rt::<jUo, COnt ven<:iment.o!l c Y.UI!.-:!<;1'lns !J..KaJos p<:>t.:t 
lel)'iiJl.lleio en v~qor. tr<:~;~;a <:llr:tc• do;:, JUl& cto Trabalho Sub•tltl.l
t.o,. oa e.t.t:<;O• e• c:cm~••io ç-on•taflt<!JJ (!o Ane'I(O I & oa ca.:rqoa et•-
tivo. c:On&t.llfite• !~!o Anexo :n:. - -- - -- - --

5 19 - O# car<;o• conatan.te• dO• AneJu>• I e tl dest4 
l•.i ••~i~ provit!os a-eõs a inst.s.laç.io ~o Tribunal l'Wq1onal 4o 
U.bal.het da 23& f11119il:to, co:n s•d<'! .. m·C..:.l.abli, n.o ll:11t:r.do <lo Mato 
Gl:OUOt no• tt:r=o• da ),cqia),.::.ç:i.Q .. "' vl<:•cr. " · - " · 

s 2:0 - o~ valoce:~ ~a"' funçõêa da Tabe"1a de GratJ,t!ica
eio 4e l'lepr:e-U·nt.;rr.çio du Wbi.OflCe do Tribur..:sl fl;eqicnai do 1'rabla
ho 4& 2lA Rttq-liQ #e>:ÃQ idinticoa .ao• ~hr mesiU. Tabela do 'l'~ib1.1nal 
:S:up;atiot' de 't'nbAll~o. 

S 39 - Ate: i:~te-rno 4o TT-ibueãl >!:e-q-totHtl do Trabalho 
da .z:u hgi..IQ esta,beia"'"'".i "" .atribul;:-õoa dAli' !>.).tl<;;ê(t:e a q1.1e •e 
ufer• ~ J 20 deste ;u·t-Lqo. _ - _ - . 

Art. tl - O 'l'rl..bunai Regional do Trabalho. da 2:3A !!e
<tih, ~é!lil.tt:o do pr.:~::o dot noventa dis.s,. cont.1é!O:J da tnllt.alaçao, 
abrir-' eo-ru::-urSQ 'público rle prol} .as e t:itlllOs pllt"-'!1 pr'!!'êntrtli!M!'nto 
&a vAg<u de J"ul.z do 'i': aba lho Scbatit~t.o. cl~tpoh de $Joti•fel.tx:r· c 
di.•po•to '!«) ,ut. ~o <l~•ts lei. 

Art. l4 • O s.•u~vi~Ol'O::S atu.alll'lentc lot&dc.a !'UI.$. Juntas 
M e<mc:l.liaçio e Julqa:m::t'l:t.o# <::0111 )t~ri•diçio no t~rrit.Srio ~ J.U 
iROo;íS.lo da Jl.lsti.ç.- do Traba.lho, poderão _pe~1t~<)1'141'l.e-er no 'OI.I.t~dr:~ ',#-e, 
Poaa04l <la ua JWqião, tu!n:Hant.e opçio e,oçrit.o e- l.t"tetratiivci. 
-n.u:.-stad.a ao Pr-e•Went.a do t'ribu.ro.al ~•p<!<etivo, 4c:ntro do pra
lr>O d6 trint"' d.ia.t, cont"t!QlJ e.,~pubUcaeiio de:st.a t•:l.· 

Art. 1$ • :Ccmp.:.e.., ao Tribunal Supe:dor' do "'trabalho, 
ll!OfÜMto Ato .do l'rt':l•i4ent0!1. tot~~o!lr a• medida111 de nl!ture"Za adml.• 
ni•trativa& p.,r.- a inllit.«hçi'O e !uncl.onamento do T'riburull }':egio.
nal da Trabalho da 2H ile9ii.o. 

Art. Ui - A• despesa• iniei«h de ol'qill'l~:t.:t~, 
çio, i:nstal~tçi\o e funeionllmtonto do Tribunl!.l Reqicnal d-o 'l'rtr.ba.l.h? 
da 2311 Roqiio .corrn-rio Ã <:>OnU; doa recursos ox-~~entãrie.s Ja 
c:onaig-n~do# ;ao '!'r:ibu.nal SUP'!'X"iOl' d.Q 'l'rab.:&lhQ pela L1n !'1.'? 6.409, 1!1; llol dl'l m1u;l;f;l de 1992, Proqruma de t':t~tba~h"' 
o-:t.ó0.4.Ml3.S.tt.ll.OtHH • l:l"l-"t.lllolC.Se5" de -:':dbunah Reqlon&J.s. do 
'l'rabalho. · 

Art. 17 ... Niio poderio ae:r:- noml"!lld0$.,~4 qua.lque!: tl:tu~
ló~ par~ tu.nç&a de qabl.n~t.e. o:arqos «tl'l eomitur.ao ou fun~ll4• q:ra
ti!ic'Ad~s d.a llo:lminh.t.raeM do T.t:ibun•l, parentes con<..:ln.;Cineoe 
01.1 afins, até o terceiTo 'll'f«U., de Ju!.!:>!\11 em at!.vié.ade ou bpo&:en~ 
tado.t hl ~nenoa: <1e: ~ineo anos. ll!"l'>t:>"to •e int~e<;r,.nt.e!S dt:> Qo.rlM\ro 
Puru:ion&l, n;edia:nte concur•o pút.lieo. _ _ _ 

A.t::t~ líl - SSt.a Lei ot~"ntra. ~ viq:cr na' data de 'I!Wl pu-

ORtiPO CAT. FliNClONAIS NÚMERO 
Ali~ <se t\poi<l<T~I~ 00 
J~ """"'I 
1m-2J"·A1-020 

.. 1::"'"'"-·- ., 
I 
' ! Atw1i:r lWldJrlo ... 

I 

~ "" - "" 
·:-- .,. 

! ! i 
! 

"Q.Jm ~ óo:lM61ial .. 
:~wl ~-1 

'""""'" 
TRT·23"-~ ,......., 

I~ 
., 

! 
02 

I : 

I 
:Eaam-...- 02 

lo-I 
"' ! 

COOIOO ~~~~ 
Ttrr·.:o'·A.Hl'll A 

U'""'- • -TRT·ll":·Af..ozT A -- • --n:rt'·tr'·AJ.(r'-l • 
""""' -· ...... , -1'RT~-A..t04 • --· ..... ) -tfrr-2'3"·Af.o2.'S- A --· ..... ) -TRT~:u"-NS-90; A 
(Nfwd:Sup:rlOO • c -
'l"R'r·ll'NS-90) A -·- • c -TRT~z:r.NS-9t6 A 
(NiYd Sup::ricr) 

:1KI'~23'·NS-92.4 
~~~ 

• c -A • :c -

NS-10 a NS-13<! 
!>.~16 al'o'S-2ll 
NS-:Z::: a NS-25 I 
NS-10 a NS-IS! 
NS-16 a. NS-2!1 
!'48-Z.LtNS-lS! 

I 

N!·24aNI·ti'l 
NI-2h.NI-3l 

Nl-32a.NI-351 

N1·24•NT·27 
NI-2StNI·311 
Nf..32a~1-3S I 

I 
NJ.244NI-21 
Nr.-23 tNt:·]l 
Nl-3.2&N1·35 

NS-O:S a. NS-11 . 
NS-t2aNS..l6 
NS-17 aNS-2! 
NS-:ZZaN$-25 

~NS-ll 
NS-lla.NS-16 
NS- t7 a NS.2t 
NS-22aNS.:ZS 

~a.N$.11 
NS.I2a.NS-!6 
NS-17 ANS-21 
N>l:!:a~ 

NS-OSaNS-ll 
NS-1Z.aNS--i6 
M"i-l7aNS-21; 
NS-2:la NSaS 1 

L_ _ _j_ ___ ..L__j_ __ _j__~,~J-
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:BUblCIIOdrlo (12 'TRT-23'"-N$.902 A NS-O!í.aN!Hl I 
I l]'ito.clSllp:rior• ll NS-ll41"S-l6 
! C Ns.l7s.NS-2t 

••••• ·~ .s..s.,!.à:.-,::= «~~u:=!I~:~ cm~~ ~~<'~h de ul!là Aw:Uto:ria.,. 
S 20 .. M Audil!o't"i4s têm juri~:~d.Lç!o ai!tta, eabend:o

~=1\4~ do. (•:l.t:os r.l.a.tiV<~s l Màrinh4~ C~ito • 

~ NS-22J.NS.l5 

' dcÍAtlalisQ.dc SWMial; 

l~~l600.l 

! 1---
, 
~~de'~ 

I -~~-
• I 
:aw.~ dci~Ô:~ ,_......,_""""' 

, i~'IRT.:c-:NM-Io::K} : ,-
1

=:-w:A! 
de !Jmpcl:& c Conserva,., 

, I 

"' 

"' 
04 

"' 

"' 

"' 
19 

; AIIc:!3n;m- C6di,co •1 Acltlc:e CC E$utLn de 0% 

l=-~---~ ~~,·--

NS-I)ja NS- U 
NS-121\NS-16 
NS-17aNS·2! 
NS-tz 11 NS-25 

NI·2S a.Jii'i-28 
Nl-29. SI-li 
f'.o'h'lliM-33 
Nl·lhNt·:.'!: 
1'<1·23.aNl·Z! 
Nl-29.tt-<1•32., 

NA-I»aNA-11 
Nkl4&NA·t6 
N.tvl7 aNA-19 

!'llt-t7aNI·D 
).1:-2-kNl-29 
~1-?.DlNl·:C 

NA-04aNA-ll 
N.A.I:.hNA-16 
NA-17 aNA-t9 

. X.U:VU .. •nc.-inhar • p:ropoet-4 O'C'Ç*-ftUri• apc-ov011da 
.-lo Tri~l • qer1r o• r..::ur;~K>a orv-nt6rloa da Ju•ttça IIUlitar, 
podendo <Ml~r c:~t6.,c:La Aa foltM ~ lei; · 

XXXVIII - prat:l;::-o,r oa ~ia atoa que 11M- (or
aU1bq14Qa ... 1e1 • no Jt4t9.1,-nto rntanw. 

S t• Ounnte •• Uiriaa CQ~etiv••• podo O 
Presidtmt•, 01,1 ••u •uMt1t.uto leq•l, duçidlr de J"fdido UmJnllr 'li'\ 
lMndedo .~ •eqv.IC' .. nça. <kt•lt'l'll\na.r libttrdado proYi:sOria QU uuJt4Ç'AQ 
M or4MI de prl•do, • do-l• JII('J'díátta que ~1.-muw. u~:qêru::lcA* 
d4wol\dQ, ea qu•lquor C:&tiO~ apOa 11a féria• .. o falto p't'OIIIIIdqu.ir, n$ 
foc- &I l•i. , 

$ 2• - O Prealdon.t:a d.O 'l'rJ.b\\nal, <la COSWII o,eo:rdQ c0111 
q Vic.-P:r.a1d.n.t•, pode dol~'l'·lhe atl:'lbuiçooe. 

$ J• - A providéncio. vnunciad.s no tneUQ ;uV 2• 
plirte C..t• a:rtlo;~o~ pod• ••r dltleqo~~d4 a Jui.,~~l.t:.:n:~ com 
'"1•cllÇI!l no l<x:al onda oa atOlJ o~tecut.Orios dav"tll $il't' Pt'.:tlth::<ldos. 

l.lç,Ao Ul 

1M. ~CU. ZIO VJCI:-llltltSXOS1fU: 

An. 10 - Co.pet• ao Vle•~Pnt~:~identét 
a} lll.lbtltttuir o PHIII.dento ns• lit:!H\Ça•* f6rias, 

.hlta• • ~iMnto., l!loiiSI.Iairulo 4 Pr:esidOnc).a, >Qfll euo d• vag.a, 
atj & poa;aa do ti!W'O titular, n.s fo~t~M do Rogi~M~nt.o lnUtrnot 

b) axer-ce!; t'Utll16e4 judieantell • :t<~~ll:llt:ar o. pxocoaaOII 
.- lU tor- dllttr:ibuidoaJ 

c} dva<"mpe.nh4ir: ~~ott:'.lbui~~ õoleo;;ada• ptrlQ Pnni4etn:.a 
do 'r~:clbu-l, na fo- do S 211 do •rt.l.go anterior. , 

ParAql:o~~:fo 1lnico - Quan<:to no 'ON&e1eio ta!llpOrArio da 
pnsidlncia.. nAo &odio ndiat:t:"ibuidoa o• feitos .,. . que o Vic•· 
Pn&i<t.t<t. for =--~·t~ ou; r.viaor. - .. 

P05 éMlol H n:uct:tü. Ul3,-Ml;la. DA .wniÇA mx.nu 
C:Ut':WLO I; 

. DA& t:IUPOSXÇ'O~ PHLlX::If.JUUt& 

Art.. 11 .. A cada Cireunse.c-J.qlo-. Judt.eUd& J:í!.Utor 
COI:'~. ~ Auditoria, e~etttadAII a. p;r.i.P:MJiZ:A, II•QIUIG.it~ 
t:eJ:~:eire e dfc:U.. pl:'iMi.r•~ q~~e teri:o• 

•) • ~i .. iJ:'e; .. 1. Audit:ot:'J.as~ 
b) il ~ll'C'eii:'<U t.t:41l SWclit~:rrih.S; 
C) il s~ncl& e o dfoeiltl4 pri-iro~u dua• AvrU.to1i'ia•· 

f l• - ~ CircW~.AedçO.. ea ~· houv•.r -.is <s.t uu 
Al.lditcu.'iA • sede. coincidaatt:es • .a d.btribui<;Ao do• t•ito. e4bft ao 
Jah-And;ltor ut. antl.IJO. 

, S !Je - n.. Ci~:eun•c:~ições •• "1\114• bouv•r -1• 4e wu 
Allditor:L& C:ot~t •~ na -~~- cidade, 4 tU,s~ibuiç&o dos feito. 
rel.ttiv:o:a • crl-• •U1.tar.•, qu.tndo indiçiadoe 1JOlAente civis, ta:r
::t1~htf.n~n1:•, utn - Aud..itoria•, ;Mflo Jui.:r-Mditcr Nla 

CAI'hul.o :n 

M ADDI'rOII.& H coaulçio 

nç.Ao hta,. 

1á ~çlo 11: CCMPIIdRU 

Art. U - A AudUoda d• ~•l.çJo 6...-.x&rclda. ~lo 
':!~=~tqr Corregedor. c:.-: jt.u:J.ad.i<;l<l '"'- tQdÕ o t•rdt rio 

Art. U - A Aud.ttÔ-rio, .S. COrft'iÇJ.(J~ ó~Ao de 
fbc.,i1:6Ç'llo • orlent~ao judici.idl)-.o.dmJ.niatr4tiV4, e~-H de 
,J!,t{a-.Auci.LtOJ: co~~ t.1t11. Oiretc:u:· de secn:t.ta:t:"!A co Au:a::ill&rea 
QÇUU:t&rt~• • ~ ta"tJYi4t:(J ea~ hi. 

A:rt. 14 - ~te .o Jui~-Andit:or Cnrraqedo.r• 
:1 -~ aa eoJ!'.re.J.ç6etn 
•• tJer&ia; • ••poc:iaill na11 Alldittr.tia•~ na for.JU de•t• 

b) Dbll prceH40. filldOSJ 
CJ ao• utoa d6 inquérito ~ arqu.i.Y.u pelo 

• l'*'P%'111101\tlll.ti<ÍO 50 Tribunal, ..0io4ta dM•J'«t;lho 
dflaM que •nt..OOa e~~:J.otant•• .i.nd!cioa 4e crilM a de 

VI • 1nat3ur&t' -pioc.dl .. nt.o ~nJ.-trativo para 
•PIIl:'N;-Ilo <à relta eoto~BU<k por attrvidoll' que lbo nja. •llbordittado~ • 
4pU.c:Ar pon4 diacJ:pUnor- nn-lvada A c~t6ncia do 'tr.!.l:mm~~l o W. 
llml Pro•id:.rntot 

Vt.t - provi~i•r • uttlt...,...lxaç'h d• 11Vr<n, 
reqlatrn• • imprott!foa n111ee•eAr1o..ao boa 41\diÜIMtt.O tkm _,..,i~tO• na• 
AuditOI:'l4ll, obllen-adcut oa l!OOd.aloa in•tit.td.o:to• •• 1o.i.; 
atr:tbutdo• l$il 1!~:1 pr:at.ies:r oa des.si• atos 'J'W' lhe fo:c•• 

• Pal"ágrafo f1nteQ - Aa <::cn:r41çee• qoraia ,. qva -
rof•ro Ollte Art.iq:o ~re<!lndom o •:o:- 4(m pi:"QeOII•o• e• and<J-nt.<l, . 
«~• li•ro• o dOC'U-nt.Qj •ll:.httent•• n.t; N.l.ditoria o • ••rifi.eaç:M <ia• 
px<Widências rol.atiW~J.• a -dida• prevont.Lv.t• • a.JSOCur•tória• p~~ol".s 
!u~~ardo d• ben11 da Taz•nda Pi1blle11., .aob a •~iatr<~Ç&o 

Q.fiwx.o J:tl 

S>JU1. AWI:OUio$ Í: J:!OS COimEUIOS DC JmrnÇit. -· Da. COMJ'Oa.:IÇlo ou ,QD:t'l!OJlUS 
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ltJ::t, lS: - 0.1 jui"Zes 111ilit4l:'~~ doa con:relho• Es~.o:cial 
• h.t:1llan-.::.tl.t..,. ,.a,., -"OJnoclld0-'1 aenr.re ot1.c.!.aU da Karlnh4, El';6rcito o 
1Wu:of1,1rut;l,ç~• -em 'll'itX'Viyo ativo na sede da Au~itQria, !Z"e<:;O.t'!t'Cndo~1:1o 4 
'lfit:iaiiJ fera dtun.u lo.olll. poram na- A1'11bito ~A jt.u:h<tJ.çM d.4 
Auditoria, qutmdà in:st!!lcient.IO.Ii 0::11 da $e<:lO. - -

~t.. l!l - Para -f!,.fa.ito d.o eompo•i<;!<l dos Cop#<~tlhoa 9 
~· trat.ot o t:u:'tigo .:ntet:ior, IUII!i raapecti,va.s C~l.ll'llle:.rl•ifo!l:••~ 0111 
COmílúd4nt.9S de 0J.St.Cit.O ou Co~nd:O NAVAl, Reqi!.o Kilitill!l:' • COIII4Jido 
Mreo Rég.iõnl\l orq:ml.::llr~o, trime-ll'tral-r:~ente, :rel,açAo -.:!.• t.IXÍO$ 0:11 
ofJ.elais - se:!:'Viço atlvo, e<m; rii!I•P<J'et.ivow I(O"StO, anti<JUidadff e: 
hx::ai de '!ll'ftviço,. pl.l:blkando-~ ~"- boletim eo remetendo-a ao Jui11~ 
Auditor eoll!p$t.énte. - · · 

. S l~ - A rtJmet!JlA 11 qve se nfe~ <a.ese a~:ti';!O será 
e:tetu4da até o (lUl.nt.o di.a ~o llltimo mês 4o triM.et.re e as 
alt.eraç~:!l qu<:t se vi!tl:::iflearem, inclu:~ive oa nome.a de 1101>'00: oficial# 
- coru:HÇO•• de se.rvir, se:rAo ~ie:td4<= llll'll1111ftl!!i4itnt.c, 

S lli - Não sendo I:tlll\@t.id.a no pra11:o a. ntlaç.!io de 
o:tielai•~ se~So os SUiiUta soreeMI.oa pela 111 t:ima t::~l"Ç!O r-btda, 
çonsldo.n::ada* aa 4.Lte~açõas d~ quG tzat.a o par<19rato antO:l'lOX:~ 

5 l• - A ;c,.,la<;6Q nio ihe1uirtu 
A} o. ?fLc~~i•, do• <>eb!f!et_e• dos Ministro• de 

bl,. ~ otielals a.g-r~94Qoa, 
c} os comandantes, di:"etOX'()'& ou c:hefettç profetlf!lores, 

inatrutore• e alunos de t~!U::olll:s:, ilultit.ut.Oll_ç ,ll~de!I'!J.41J, centtcs o 
CUl'.OS da- fórmaç.iio, 9apo:telali::::4ÇÃ<h ape:rt"elçoama-nto, 'Sst.adr..-MaiÔx: e 
altos es1:.tíd<:>$; 

dJ n;:~: ~rlntuu os Jü:nlrantes d/9' Ettq<.uu:!ra e o!ic:J.als 
q_ue si~:Vt~m - $eua ~'binet~::!l, q:• co~r.da:ntoa de Ciatrito Nav>ttl e de 
COmllndo Naval. Q VicG--Chefe do E&ta®-Hoü>r d.>l. ll.n;lsdll, o Chefe 40 
l!::CtlniO•Maior do .C<>=!r.do de ~raçõe• Nllvll$,1'1 & O$ ofJ.ei,o~~i:a 
~r.:cWo• r.a ttx>pll, m;;. -coruH.çÕ().:a de,. et"etivAntent.e, p.:lrticlp..u:- de: 
ativid.sd.:u, operll~j.va• px:oq:ramada:ll 'f'lllt::a o trime:~t;n:t: 

e) no "txél'cito' o.::< (;{lne:r.,.is-dtt-&,.;drei-eo, Gltr.nX'.'ll.W 
Co=ar.d&nLOS do Oiv-i=iio de t;:;o;órciiP e de RcgUo iül!t.u, 1>41!' ~ o• 
Cé&pl'Ct.ivoa Chefe:5 do e;,.t&do~~aior ou d• G4bineto <i; o!ieiA!• do 
!!:tst..t<io:>-.&ilo~ ::>osaoel; 

!) n..o. 1'-e>:on.!iu.a,io;-;u oa Tenent.ea-Briqadeir.;;lll, ber:c eoll\0-
!I0-1.1& Chefes dtlt e.sL.Jdo-M~tior ou de Gõb!.net.e, AIHI·i:St:.ent.us e Ajudant<~l! 
de ordeo~J, ou Vi.c9-Che!e o sut.chefe do t:n • .tdo-Ma.io.r da 
..,.roniS.ut.Lça. 

Art.-. 20 ~ O aortei<:> doa ju!re11 do COJHII':l.h~ ltspe:cill.l 
de Ju~tiça ~ E"<:!-it.o f>"lo Juir-.\uà:itor, ell! o\ldHrnci~:~. pat!Uc.s, na 
p:!:Oit.otr:ça do Pt:'oeurador, do Oireto>: :;l~t S<X'I:'Ot~u:i<t o áQ 4CI.lJJ4dO, 
quando p:aa..,. 

.\rt:. 21 o !IO.rteio doJJ j•~.ho'tl do Cone•lbo 
Perftll.nerteo do Justiça. é fetto pel-o J\lir•Aw:U.t<'lr,· (!'J'I\ aud.iéncl.a. 
públi<::/.0, ent:ri'J os d.i.d:J cinco ~" ~~e'l: <Jo (l.J.t.imo wlla do t.J.:J.roestee 
o.nt:orior, n.1 pl:e!o\ença. do Pr:-o<::t~rao;lor e o:lo Di:rqtor de Suer'l!tnr.:J.a, 

Pl:l.ráqrafo Unico - para C(l.~(l Consofho l'(lrll!llnen-eo, silo 
sort<t.t~dos dois juizos; 11upl~nte8, •engo _(!m ofic~«.l :llupetcior - _que 
aub8t.l.tl.li:l:.l o l?.re.s~9J:Int.e._~- aJUls.. . .tAlt.A& e....lm!')Cd..i.JIMint.oa -,lo)<;rnia .. _. · 
~.m at.lci41 a~é o po&to d;<J: Cbpit.lo-t.enent1;11 QQ_ ~pJ.e&Qç qv~e 
•ub!lltltttil'.l oa de-,aall!l ~~:emb.&:oa no:~ impédimento• leqa,in. 

Mt:, 22 - Oo iletrl(!l.O fi quft •• ro!oroa 011 n.rta, ::tO ~ 
:n á•una 1•1. 14Vl'lH'wae·3, ilta, f'll1 !lvn.l p.repr!'O, ~·om (t>-llpo•~;tlvo 
-t..ultodo, c"'rntl~·.unlo <> r.ol~"''''~ ,:,. :w~..r..,~nr.!o, crt cooJ4 t>te<.'Ca•o, 
al<i:n del !Hf'!'"tflt<:>, IJ ('<>or;'ro-..,tsoo <!<lo$ !l.l.Zt_•a. 

• ptoJo Proeuu:~:~:J~:~;·,;n'i~~ ' 1 ~~ ~ •• ~~:; .. ~·~ .:2 t~,~~·~~·~~c"''1l,~,.f~..,11\.:.;,!:•1:'ei!o.) 
•utor!dado _cOitlpo~t••II~O '' ,n.,u .. !t4JW <Ju !Hl> ~<,·J~, !'"'" •!"" nt'tll •><doll<J 
-:.l:JI.l~:~laP.I'IO ofos. jul~ua .!i. U•••!J• <la J!.u<\~lVt'i<l, rt;J rt-11'0 IL>tatiO 

A.l't. · lJ w Os J•lt&<n mi1H111nt:s quu lnt-&!oJfl'H'CJII O& 
C:-ont.t!bO!I' l!:lJp&0::141& lltlf.\Q d« pu:r;to lll)Ji)<tt'lOr 40 dO, <\U."\l#<)dU, OU (!o -•m., poato o11- Ge lllllicr "llt.ig>ohl,,J,~.' _ 

i l" w O ~on«~tho Ecüt><'<:~llll ~ conot1tu1<i9 p&!<lll c..:IÀ 
p.roce••o • dlo11ol.vi<Jo "f'ÓS t;"t-ru;;iut~<lu UI>\! tUhll> t.t«!lathv<>, reunJ.ndo•*• novatt<>nt.,., •• "::lbr"'"illr nut\<1·1•1•• <íu pt<i<:<te1lo ou dl> julgamutltn, 
cu dillçt:lm:.í.a df:tt.et'tAind!dll polo ~llSJ.4f•V..d_;>u.p•'t'lOr. 

S 1 2 -No C<l!!-0 <l<> l<lu:,llid,.,úc \lt.! •Hj<HV.tte, 1Wt"tit'6 d& 
baatt Á c:onot.Lt.utç.lo <lo C<lmH:dh.; t.:S;.t'!"l<tl " p.d• ,(4' o:o 4CiuH>.JO do 
-lo(' poot.o. 

S l• • Sa <~ acu:~t'lç.lo ahtanq,..r oflrial .:. f>r'&çe <:tu 
.civil, reopo.,darOc todo# porant.O: o mc•a><> Connllllho~ ailld.:> tp:ú 
eMluldo do p!;'OC'a:soo o oflc!~tl, 

S 4• - NO' t,;aso d<J J.mp..J.Im<tnto <lo aiÇU:Ió dott juii<O:I!<, 
:::q:r~~t~~'to o;;r,:rt~~~- :;::t"4f..l.1'-;:~t.-..10, obiitrvado o dtJJp<:í#tO tw 

JU-t. 24 o Con><nlhQ PetmlJ!'!;}t\~4, u-ma- ve-11: 
canat.Ltu!do, funrion.!k;.-& :Jurt!n:Ln tróo N:UlalJ ~:enseeuti.vo&, 
OO.Í..,Cidil'lé..:l COl!l Ocll tJ::l!l!oOt.l'O$ .jQ .mo I!J,Vll, f><Jf!'}nJ;,;> O fl-l'b~O <JO Ollh 
jvri1J..S:iç.lo ~e.c :pr:-ortotjoJ.I,iQ no11 c:&!1CHI p~\llll.lttd~ êm l.el., 

l"ot>dqc.,.to <lnko ~ O 'lH<:ul.. q'.l" Hvür \t'<teqrodo
Consalhó Pe:n:r..10n~nte r,Ji<:> aer.ll !l<,rt.•;"d<:> p;:~~to~~ Q t~ <MtlítLru it"tediat>:l; 
saiv~ •• para :s~111 o:--on~Jt-it.l.l:<;lt> houv.:.t ~tl<ll1di<::i.\!nel4 do o!i<:J.4J..,. 

1\J:t.. ~$ - Cll Consc<h>J" ;:;!:<pvcl.tl c !'~r!Mrt<l'nte de 
.Just.iça f!Od'f!'O'I i:nnt.:>lar~s~ ~t tu!'ll:tom:u:· com 4 nMUOJ:'U de 1JB!.1A 
-11\b:(C.j, sendo obc~'i.:ttl!lrill 4 !"7>;11<':~1H,;a . do .Juit:-Aud!tor 11 dr::~ 
Presid.i:J-nt•, ob11ervado ,.._ dhpo:n.ct nQ, (!.l."t, Jl ~ .alinoas a e b dosta 
lei. - . , - -

S l~ - A.n autor!dadtu md.i.t.;~.~• menc-i<>nodiUI r~o tu:t. 
t~ dtuta l•i <iovem c~r.~c.u 110 Jui:~~ditor <:1 tall'.<t evontual do 
jul:s Militar. " 

S :211 - Na floll4s6o <;Lu ju.tg.:~~t~ent.o e4o ob-rtçnt.ó~:!o~t ·" 
preaença • vo-eo de tod.O$ oa 'uix"'s. - ·•· 

A.rt. ·2G ~ 011 .)uhes mi.lJ.ta.r'li'e do.t Contlttlho" li::Jpecial 
:o:e~~:e::;;erJef.f,_c11~r~o di8pcrHht~~~ ~o nr:rv1~~ e.m IJI.las or?_~n!~oç~"-• 

S 1• - O J'uh·~u<ltior d(.ve COI1n.lnJ.c.!r a tJJlt.1 do '";;z' 
ailitar, sem r:tativo just.Uica.d.o, ao ""'"U -'llper~or ill~tr.:l.rqulco, p:o:-a 
tlt: provldêno;::ia.:~ <::4b1vei.s. 

S 211 - Aplica.-<~• o <iJ..~~<po:no no par.lgrafo anterior «O 
.lu1%•Al.ld!~Ot', Aos r~prelmn.ta-n.te>ll d.t t>e.!aruo<oria Píil:>ll.ea. da Uni.Ao e 
Min.tstério Pl:!k<lieo ,Ml.J.it:l:u: e re.,pnctivos Substit\\tOl),, devendo 4 
COJih!:nieaç.lo aer e!etiVIldll p<elo P,resJ.d(l'!'l't.e do Con.,elho "" J;'..;tt:s:Ldenu: 
do SupariOl' ':'ribunAl Militru:, ou A .autoridade compet.-ent<il, contm::me 
o ca•o. 

lJZçAo UI 

lll. CON'l'E!'!WC!A DOS COifSEL!!OS DE Jtl&'nÇA 

Ãl:'t. 27 - CoNpét:é aoa conselhos t 
r • Espqeia1 cio :tu•tlç.a, pro~::ell:e.ar e julqar 

of:l:<:illl&, etxe•t:o ot!cia!~J~gen:erail!!~ no& d.e.ltto11 preyi•to• ru1. 
loqblaqlo ~n.al ll!..tlU.::u::; , 

II - Pê:c'lll&IU!nta de .Juat.iça. prc.;;e:s:sar o julqa:r 
.acueados quê n5n aa;:a~~o ofkl,.ie. noa: delitoJJ de .;p~~ trst.~:~: Q i.ne.i.•o 
==~;1 ~xect.UI!(ig o~die:poeto no "art.i<JQ ~~~z. ilW'i~ :r~ all.nea b,. 

Art. ~~- ~ CCrepat.<ill &i~ aos Conae.lh?lrt 

! ~ deeret..u a pri:s3o pre"õGntiva <io acua•do~ re~-
14 ou :rastatwíleéé-i•; 

U w conceder !'fl(tn:ag'e'll! e •U.ber:Q:ade provillóriA~ bem 
~ revo9!•las: 

trl - decret.ar t110dida:s p«Wentl.•«• e asee<:ur•~ri~.o,-
1'li<Nf. p:r«esaos pendent-e;~ da aeu julqat110nto; · • 

IV ~ âacl.llra.r a inilllpt>t~bUJ..dddO de a<:ll'5'o:do 1103 
t..~a da. loti pti>1!ll 111.ilit.ar, qwmdo consu.t.,.,da ilq».o;:>,t-·çond;içl!;Q :n,o 
C\U'.'$0 d\::1 proceaso~ .-di<:>nte ex.._ pen.oial;; -

V • d.acid1~ aa q~Wat:Oe:~~ 4e <linfito ou de fart.o 
•uaeit.adu. ·durantG lrultruçao <;r.tnli:'lal. ou julgturwnto;: 

, VI - ouvir o reproe-se-r.t.ant.'il' do Hin:st~cio P6bJ.ioo 
4obA 4$ qull!stÓIIUI. :suaelt4da .. <iuront.e aa S-el!-Sr3ea; 

· i:•rmos da fai~ VII - eonced:ar a. l!llll!penaio condlclon11l da ~n{;, QO:I! 

a.tr.:iblt!do.e- 0:!11. l~:I praticar oe demal11 ato=- qu& lho {oram 

at:çlo IV 

»1. c::oMPfthC:tA bo:i- P11.1;StDEh"TE:S OOS COKSEI.HOS DI: JUSriÇA 

.Art. 29 - Compete 40a Prll!'sidentes do-s 
ÍÍ:$El01":14l .. P•rm&Miltn dq JU5t.i.ÇAI 

:t - ab.~:ir .ztll •e:~aõe-a, presidi-laa, 
pl"Oel41Mi1' 4& dt!!ClSóua do COOlil~lho; 

I I ~ mando r prO<!e<ie~ 

Conse-lhos 

4pl.lrltr • 

III ~ l'lOmeaJ;" tlefensor ao acu.s•d.o que nlo o tiver e 
curador ao r•v•i ou J.neapa:q 

lV ~ Jll.llnter 11 reqularidade doa tra.boJ.hos d<11 ••IS•!o~ 
Mndal'ld<:! retira;e do recinto _45 p<l!&S804tJ quEt portare• ll:t&lll- QU 
P't.l:'t.u~ 4 <:~rdem~ l:lUt.u_ando-azs no e.ae~ <l:ll fla~l,'llnto dftU,t.<l; 

M V ~ conc-•d•ll:' « ~lavt• 1&0 J:'O:Pr•a•ntiln"'te do 
tnlt~'-1\ti!), P<ibt~~;o t-H:it.lll't', 01.1 .,,,.,l•t&tnt.•, • aQ Clof•n•or, ~1(') 

~:"'f'f-n.~.~:;::t~(l-:.".,'~a~l1,to':.";•ndo c:a..e4~1• ~pó• -t~dvor~(!onc-ia, no ~•Qt 
vr - reiiOlvtu· que:stõ.:t.s -tle o:rd- au'l-'citadiUl< pe\aa 

~~b~~~o~"' su~te~laa d ll•ll::l!140 ao Co:m••Uto~ m~vj,,JQ o .IUr,J.r:r:ttllrio 

Yt l - IM!nd.'l.r -c:on.siqtl.:>r - 411t-4. ina~•nt.• OC'ocrido no 
CUt'IK.l da •64114(). 

uçl.o v 

C& COMPETbctA 00 .:uU-Mi!Dl:tOa 

Mt .. JO - :t:ompeH• ao .l"tc-Aw:Hto:n 
1 - ~ldit :8obreo r~ecbitrento de den~n<::ill, pedido <10: 

Ot'ttU~V<'>l'II!H'It.t>, <1~ dcv.:>luçAo di!! tnquérlt<:> '<!' J:UPNl"'<:'l\~!l:'j'dO; 
!.t - n•lexar, qulndQ Ueqal, "~~'~ duap.!ICho 

tun..t.:o~~t>•nt:ado, a prts,l.e ·•~ lho t"'t' coll'Unicada PQl" lJUtod.d.:ldu 
<t11C<lt'~dd4 de \t'<V~St.iÇ4Ç<XllJ poU.:::"~AJs; 

~ _ lU, ~- """nter ou ro>laxar pri•ao ea flAgrent.•, 
<!ee:ronar, r.eov~íSJ4r e rel\~4b"lece~: a prl:<ao pr1!:Ventlva do !M.t<:ia(ig, 
meéi.,nt~ da&(>A<!I\0 l~ndall'!11:\t.lldo cm quai>{..:er c4•o: 

PJ - cequ:~.:Ht4r de l!Ut,ortdn.del\ c:lvl• e raí,l,1t.ll:t:4"1l~4!l 
provid~ncla, ne<::e,:s:Arlas ~ 4nOd:nrmto do~ teit.o o oasctaJ:ttelmant.Q do 
fato; 

v ~ determÍ.n.tlr ,. r-aE.tçli.o do (f~ll, ~rtciÜ, 
dl.iiQ{t~cil\.11 e fiOt:lo!lll.r l)'>ritoa.; 

v: - fa.t,..tla:r .10 réu, ofendii'l:lo ou t-QU.ftli!Unba suae 
por-qunt.~s e lli:S t'equer-id.J.s r.alos d~!lli.!lll jJJ1:.-oa: bom COill4 a• 
requi!!'rH~as ~tas p.ao:-t.ea p.e.r.s .,cr<ern r"'l-'p<:~r.•Ud.ss por O!(tndido ou. 
t.cttt~n~cn':IM: 

lfll - relat-'l!r <:>$ P~<";;.C1'!l~os 'nos Com;celhQ$ da Justiça 
111 rnctiç.t.r, n.o prazo d;e oit.o d.ia.:>, .ll!l $<'1Atençaa "' declt.ÔI'NI; 

V11l - prC"r;:eder; .!lO $Ol:t.o~tio do• ~na.o.thoa 1 obluu:"':lldo 
d. dbpor;to r.oac lllrt.S. 20 e 21 dest.a lei; 

!X - -~!r, .J.lvará' de llólt"ura e- mal\da.doa; 
:'C d.cc:ldlr aobre e-ecebimfultO do rocunoa 

lu - -executar_ as sentenças, s.no::l,us;ive a:.: ptof~::ld~:~,: 
11111 p~0$\110 ortoJillário do Sup."rtce- ');'ribunal M.Uit.ar, na h.i.pótotUt 
prev1stb. tiO-S .3<> d;o a=t· 9-<> des.t.a -l.ei; • 

XII - renova.r, da seJ.o. >lm IJ.!fil'l -llatJ, dil!~n<.:l41'1 
jl.lnto &$ ll\ltoridadc!$ competente:!<, paNI caP~'It'(l d"' ~ndeJINiOI 
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Xltl - OO::DUJ:iC,!.t', l 4UI:Ol"l.dll® que OIJti...-r 
o .acu•n\do, •• tt.t::isótu\ a ~1~ r•lat.iva.s;: 

XIV~ dcw:id.U: iJObro llv::'A!I'I(fnto eondl.eional; . __ -
XV -. rcvoqar o beneHei(;> da su3pens&o eorn:Ueionl:l-1. dtl 

XVI ~ N100ttt1r 4 Cç,r~g.:tdoria da Ju..tiça Rilitdr, no 
pra•o de des dia:=, 011 .tut.Q• do inqUét>itoe <'U:~J.v®o• • proee-4&0•· 
jo;lqadoJ; • qta.tndQ na o intiU'L)Q!Jtoa t"aC:UrG.fJ:!I) 

XVIl encam.inh4r rel.!l.tórl.o ao PH~sidenta do 
't'~:lb!Jn•l.- atA o cll-t~ trint..~~; de jN'•nr<:o, do• t;~lh!;>• dA Auditoria. 
:r:eltat.J.VO# ao 4n'l' anterior; 

XVIII - ln:suur.:ir pr~lll'Qnto 4dmini!u:.:~:"ativo ~an® 
!!b:~fr!':=;i;t do ~rr&!Jl.lli!.rid.adeo pcl!lti.cad.tl; por •ervidor quct ho • 

XIX - aptlear pl)na:s disr:ipl!narea O;OIJ IH!Irvi®H$ quA 
lh a!. o subo.rdinadf.J3; 

XX - d4J: PQilJIIJII, C:On"CII!deJ:' l:ieenç;o•, !6ria• • ~~:al6rio- _ 
t6milill aon; .l<trvldot.::eu da At:n.ii,.toria; 

lt/U: ~ A•.:rtoeiztu:, na iorJ:LS da l<ti, <! 'Pa')'omen~o do 
auxilio-f'-lneral da :ttaqiot.l::'ado a ®:11 liiOX"V.i.doras l.Oto)d.QS ru\ 
Auditoria; ' 

XXII - dl.at:ributr alt-ernadA-nt•z entre ai, e t:. 
.:Juir-Audit.or S~.;batitueo e, quando houvo:r, o_ SUb1Jtit>.1to <.le Autiit:or 
ea:ti!.vel, os oieitoa afo:::a<!oi!l na Auditoria.-o obedecida 11 orde»~· 
entraiS~~;;; 

XXIII cw.prlr Ai!l norma• leqaia relt~t.ivas àa 
gost.J.'í~t.; «dminlatu•tiva, finar.cttira e- orçament.!oria • ao COl\t.role d9 
Mt•r.t.-=tl; 

XXIV - pr•t.iC<$C o• dem~tia :atoa que lho fox:em 
e.tribuldos om lei. 

PorJigri:I'O \'inieo - 56<:> prlvativoa do Jui%~1\Udt.tor 0:11 
lltQ& preYi!lll:OI l'lQD ine!so., XI, iC!V, X.V, XYLll, XlX, :uc, XXl, XXII & 
XXIli, dcate arti1J0 1 dofi!!:::indo.:t-5e OIIIW$ .:.. aau aubst.it.uto, quan~ i10 
•xerctcio pleno do ea.eqo. 

SEçAO Vl: 

OAS stniS1:'l!nJlÇÕtS OOS Jtihltf Mlt.l'l'A.IU:S 

A:::t. J1 ~ o. ju~l:O'!!õ milittJ.rez d.o subat.itu1d<:l• Q1ll: 

•lltJ.a l.lcenç.a:S, falt.s.t~ ll' intpoeeim«nt.o=: . 
a) c l't'Q;IIi<lent.e de Conselho lteP<~Cilll. por qfiCl.4l

qeneral ou àflc!cl iiluperior, tlf\ediato em posto ou ant1guidode, o. 
na falta Wtllt~IJ. na .:omposl.çeo do Coniilelho, lfl(!dlant.& sorteio, 
observado o <tl•poat..::. no 11.rt.. 16 , '<ól.inoa 4 deat4 ie.i-;c 

· b) <:: Pt'ell'ldente de Conselho 1'er111-:~nei'!~~· _po_r 6:fie:!.al 
•uporl.or, na io::wc--&:. aJ:t. :n, p~ragr•to í'u1.ico d.e.ae~:~ k.Q.:., e, na "'"'"' 
f.o.lu, !Mid!...,.nt,;; :~:<:>rt:llo.;: · ~ - . 

o) o<O jQJ::.e• <lEI Conue!\:lo Espocial, rll<l<:U.o;tnte •o:t.eio; 
d) os jut:.ea ~& Conselho Pe:::m.:u'ler.:.o, Y'QlOD .<~up .. e:M.e<JJ 

pr9Vl.$tO:S no art:i;y,; 2t, par.1qrato úni~o deate loi e, •l4 fal.U 
de:at.e:. :c.od.iante !lortaio, 

S !" ~ Q~;~<l:ndo sortc.s<.!o ofieial ~m. gooto rl" fé!êi~ll~ ou 
no de.-penho de CU111J.J$S<o~o "'" ser<.riço fo:::Ji. dila~se<iG d4 Audit.or1a, 
-ocorrerá sua (!o)flni.tivt. :;Wstit).l.l.ÇA<.>, 

· i ao ~ •'\plte4-l1$ o d~,sp;:.>;tto no VJl!:ii'}>;AÍO .antvrior ao 
juí& mUít.sr que '"r yre•o, r .. sp.:otu:l;;,r <11 .Lnqu<ü:ito ou procer.ao~ 
•nt.r<al' •• H<:,.n<;oll ou de1••r o ••rvl<;o .-t.ivo d«a ro,..~s• Al:ml!ld<>lll, t:..llli 
<"OIIl<!J <~O j'llt •11t Covaolht) Porm .. no>nUt que lor< p:-omovido 4 uftc~al 
.. uperttn. 

S :\11-- I!:IJI caso da luto, <:lt!lllá""'''nto 111 r.li:~~p•msa 1114,i.i.•:a 
por pc•tQ tq~<lll ou 111ftn•:or A vlnte dHu:. lar-rur~& 4 1!ubstlt•.nçl.o 
do jula •1ht<~~r 6 pel., pórlodo do llf;tlllt,l'l!l<tnt.o. 

CI.Pi'tfJLO I 

DAS Ot5POS!ÇÕU Gt:MU 

Art. 32 - ,tq:~\iesm•s<t '*011 Hlnist.rolt 'do Su~rior 
'l'!tibunat Militar~ .hii&•a•Audlt.OI'"'" í< .;u~z-cii-JI;u<lltotOI:L Sub4tl.tUtQa 
•• dl.•p<n~<:;Õ<l'tt <to t:lltatuto '!:t 1o\"nqutraeur.t, rh.ate \•H e, 
aub:lli(!!.arlalD<.Int.tt, •• <i<> ll<tQillW -Jur.l.thco Ontco <lPl< Servidoree 
Ntblicoe C.ivie da !Jn.il<>· · --

CAP t TUJ.O n 

n<l PJtQYl:l«ln!'' t'IQS CMOOS 1! DA. JttMOÇÁO 

~1:. 33 ~O l.m;rWJtli'O na o;.srrol.r-a d~ ,llt.li<}J.IIti."A:t.IH:'4 <1111 
Juutça Miltt4r dat"-eló-6 no e•rgo oJa Julz-Aud\í.or: Sub>Jtt-tuto, 
~J.ante eon.eurao publl>:'O dit pr:o-\la• e t.ltuXos .:u:q.:<ni~ãdo ~ 
:r-lhado ~lo Supor~or 't'rtbunel Miltt~r, cot~ 4 ptu:tic!paç&o- 4a 
Ordem doe. Ad~Qç.W.o• do ar.,.sit, ~"' t.od.a!'l a• nuo1u1 (.t1:~<J:e. 

Parb.qrJ:af() \lni<:o - -x nb!'l<'flfçâo .Ja:::-ut-il (Com 0111::::it.a 
obe:•:::v.lru::ió. do o.td<11m da cün:aitie;,.çih:l no <::o"e>Jtno. • 

At"t, 34 - txl.qir-:'!te-A don <:andl.clat<:~lS e. aatisf .. ç.io 
doa ••9'1i.ntoa r:•q•Ji,•ito111, alê"' do oa<:.«>• pN<rll<toa no E:lltAtOU.to dfl. 
Kagiatraeur«J 

!I - t.er I"Ail!l c!Q vinLo o eínc-o e meno11 <l~ quarQnt.a 
•oo• ~ i~11dc<, :rJ<IIÁ\1'0 ••• Or.;uvantQ< du <:'4.C'lQ >ali !unç.Jo púbt ic:at 

tu - alltAt: ilo qo::::o dos .d..u:eit.os p<>lit.,.coll; 
VI """' l>e.<:h<l.;;e-1 "'"' Olr~~~:lt.ç, graduadO p:.c 

••t•bel_.ilrlento oflelal ou re.;Qnho.:oldo: 
'I - h.aver •uo:erc14o dut'AllW ~· anos, no l!dni-lr!O', nó 

Glt.l.IKI <lacênio, A. 4dvo.:acia, magi~t4rio jurídico Qlli n.tvel supa-rio~:: 
C\.1 funç.lo qu~ .::nr.tira. pr6t.ic;a (o~en•e: 

• VI - ~ter mc:>rollr.~C!nte ldónee- e ç:cu:e.r do 'boa S4ilide 
ft&l-CI: • ment~i, eomp::dlt«d.a • Ultima pela <~plü.:aç4o d4 tc11te de 
panonilllido~~~da -por órgit> o.Ucial "•peci<llli:zAdo e no cur=~o da 
itlspoçao de s.aúdo. 

s :u ~ Oa• 4a1Jt:e:uçúes Jo ;;;oncu!'ao (:on•uu:ao o: 
~-"' o:trl$ d.l.vera ... diac:l.pll.na•, a CC»"14tltuiç4o d.o~~ Comlsnlio 
-Slle'aatinadora, VlUJ-'1111 .exist:,O";'t.OIII e &<=A loc.1J..isaç!o, 441Glm como oatroA 
•ael.4J::'eC:i-n'tQs J:iltpu:tlldoa !l~:.G".i.s. a.:n. candid<:tt.?JJ, .í.no;luGiYe <lO 
di1:'41l to «4fêQI.It'Ml.o no o,rt. JS desea. l.~i. 

S 2~< • o coACurso eet.i v.o.lid.1ú,te I(Or dois a.no•f 
eoil."t.ados dA ht»>D\oqJSçio, pr:orrcqávol onm ve11:, por iguAl p<or1odo. 
.iltQ do Su$>0r1or ~i~~l :fu.n~m::t>Çón Q pr.eJIIOÇ'W:!!' ~rAo fel. tu ltlOr 

~t. Ji - A pr>::moçb.:. ao eo~~rgo dB .JuJ.x•JUWieox: & 
t:aita d•ntnt cur: J'u1%a&-Au.:!.ieore~s SUb.st:it_vtorJ a otlede!ZG ao• 
crl.t 11h:-.(.o• d.• aneiquiUd9 e t!IQtcci.o~;mto~ 4l.terru:tdamo:nto, ob"~e.,-<:,iQ o 
-i!lint•• 

•] na ~puroll.ç~o ela 'ar:.tigui.~de, o 1'l:.!.bunal aaa.onee 
p;I<Íe r.acuu.l:' o uix ~Mia .:~;ntJ..90 pelo vot.o <!~ doi• torço• çt,. &4\Ul 
~::o•, cortfól."1'1fJi proeedJ.mnto próprio, ;rope:Undo-•o o2 voU&ç.io a't6 
fixar-se a lndiecç&o; 

b) ha~ slmuleaneidru:ht na pos=•~ a promoçlo p<;>r 
41!ti.~i4ildo reca.trA prufe-rent~>OO-nte &obro o ,;1c rnel.hor cla.s•iHct~ÇáC> 
no C~t'GO do in9ra:11~e~o na <:<inteira~ 

tda vc:::e• co<:J:te!u~~=~~t~~~4 ~~lnQ~~~~~:.aJ:!-: ~ ffr!~ ~~ 
-raci:r~~&nto.. da•de q.te conta doia omo11 de ""füti.vo--" l:ixotrcicio • 
int•;g::e a prb~ei.J::a quinta j!l>!ltt.e d4: listA de art't~dbdS; 

d) a prolliOçi<> por mere~:iment..e- pre•uu.1pôe doh 41'1~ de 
.,.,_releio no carqo, •4lvo I«! n.\o .hl:lllvllr com r;al ~laito, quem 
..caite a Yllq&; 

é) ~íérlçAo 4o :r~~&reeil'Sén'tO p•lo!l' cJ:i~,io=: d4 
pre-a~•:c:a e sequ.t"anqa no excre-ici.o da )u~iadiçllo •• 4ind4; pela 
:treqü-lne ia a apl:'eyltei ~.amenr;;o .em curuo• roconhecidos do 
&p<~~rfetç~rrt.o~ 

' :(> o -;rnclr,ocnt.o do tu9i•trill.da Q.o, pJ:.Lmeira J.nstllrteJ..a 
6 &,htrído no e!<tl:i.YQ Clltc=1cio d<;; c:,•u:t;o. 

A.:rt.. l7 ·~ O, IM.9iutraclo Mo ner6 r'émQvido ot~, 
~vido sen.!o com a-eu 4Sll:entíll't'lntO, -n.;~.!.;,Siãdo na forma d4 loi,., 
ro.aalv•da A remoç-.lo .ç~uhór ia. 

AJ:t. ji) M J,.Q pr<:>Y.J.ment.o in.i.ci.al e .\ promaç-;;.~"~< por 
-r' .... l!IM!mto-,- prec~:tder,\ • rcmoç.lo, ob5e~.and.:.-u>G. para, prefe-.t•i!m~i-e. 1 
a p:r;dem. da an.t.!,QQ~d<l<:ie P-'1:'4 o s-uh:;-Audii>or, ~ 11. <;>:r;J.ic;,m do
cl•••UlCó.ÇoiO. <m CQI\CU-&6Q plilili;;Q p.i>:-" o J<tfr-t.ud\J;or Suhlllt.l.tut.ó~ 
quand<;> oa eont:orrente:s !-orem dp n:c:.<noo- eoneYt:l!IO c~ :Hl"ndQ eles de 
com:~o. dite:ntlltiQG, "' o-r~ de ant.::.guiôdo na el"'$40'. 

p~blica-ut: noefcf: ~4:re:a";:sid<:>ti' .. :n~a:~:m pd-r;,.e"ll~rr~':i~u~:;~;~dJ:~: 
-COntado da ,publie~io, aos int.e-re&S>l.Jos .. p~:e.a .requt:rerem. 
-· . . S 2~ - O c.~mdldat-o tu<bUl~CI em concurs'O pUblico. 
no ..,monto d. au« nof:I9AÇ&o. !lomonte poC. optai por Vll9A c~il!lt.tHlt• 
ap.O• t!<'J:ON. s• pJ:"<muneJ.ado ()JJ J'-li'l:e.a;.AI.u:litorea Sub•eJ.t ... t.oa que 
tilfill'r#!ll int.ere:11:11e '9t ~Ao. 

S 3~> - SOMn.té o)póll 4e~.is anos <W oxereieio na 
hdlto&:"ill onde o;u•eiv•r 1ot..ttd<>, [><'>de- o jui: s<.tt' ~d®V.IAQ, JJelvo ,. 
nl-o Mti'flõ>r c.nnclid:<l.to eol!t t.nl. rcqu~JJleo, 

Art. 39 M .\ ncu-~çAo par.t o earg:o dw Juh-Audir.ol' 
CQr~q~r 4- hoita lii(><;IL.o"t.a .,.colt.4 <10 $Uif*rlor Tr;~buttal MI. i it&ll:', 
... ene:::~ttnia Hf;ICl"fttO, -dentre Jut::ca-11.-.tdltore• •itua®• no pr1mólt'O 
torço da c-l..t•••, 

CAPf'rUt..O UI 

M I'OS$1t: ~ PO tll:llXCÍCIO 

kl:t., ·Ui - " PQII•o t.ol:'À lugar no pr1u:o do trin'ta 
di4•r eontado da pvblle.nçdo do "eo de proYil\ll(lnto liQ '<irg.!io ofi<::illi. 

P4J:"Aqr.tfo üni<::o ~ A r-uqu.,rl-n~o do lntctrerssado, o 
prot:~:() pr-..,.VI!l'tO naate ftJ:t.iqo p<:><i<'r.i, a <::rl.tfirLo dD T:r:ii:lunal ou do 
-11-GO Pr<lláidtn\tf;l, 1Jfn: prorr<:>qad.:> pt)r' Iq1o11i p41r\.:xkh 

,\rt;, \l 0Q UH'IIIU d111 f'OIII4CI, C.IJ!Jlf'ltJ.dQ pela 
"'"to:::idl!ldo .::ornpat.onto e polo "'toqi•trndo, e.on~tarA o cQtl'lprotnis.•o d"t 
r.k.!'K"II!penl'l4l' cC'm t'étcidào "'" funç64• do -c:z:,;~o, ca.unprindo "'i 
COnaeitui.ç-4o e a:11 lei!l'. 

S 1.:. ~ O -Qiet.rttdo, :n.o at.o 4& ()0111"• deve~:4 
«Pfi!t!Hint4t' declot'4Ç.\<> públ :l.t'4 de s"'uo be-lUI. 

_ _ S :za • N&o hAv-e-r4 pco•lle no• .::aaoa de rt~moç&a, 
~JjroáQÇ.IO e- UiQtG'}Itó.<;6.o. 

.Ut.. 42 ~ Sll.o eompqt...,.ntee pa.ra dar ~M41lH 
,t • O Superior Trlburu:tl Milit11.r 4 n•ua Miniat:eOIJt 

- . . - --- --
tl - O Pre~ldl'!nt<i! do Supvrior 'l'l:'it:lune.l Kilitar .to 

Jl.li:o~Auditor Co;;:reqedoJ: e " Juiz-Autitto~ Svb5tcit..l.tt.o. 
A.rt.._ 43 - As d.n.ds de iniel.o, in~<H'C'upçl.IQ O} reinicio 

do exeec.teio devem ser Ccm".JTJtl.;ltdoll$ imedi.tt.4<\tent.a 40 Tributt4l, pa.e.t 
reçillltí:'<:> no n.ascnto'lrr4nt.o lndivioJ.u>\l d.o ~~ta9illt.r4®. 

Al:t.~ 44 - O ~xercic-l.o do c.:~r:yo t.er6 .i.ntcio no :pr4:ao 
de l:ll:'1.nt..a diM • conto!ld~;n 

- 1 - d~ dat.a. da .,.,,~; 
~ .. !I ~ da data d~ pu1;11icaç&o oíLclal dQ q;t.o~ no c•~~:o 

de ~lntégr.aç.&o. _ 
IU"t. 45 - t con11ider4do c<Jtt\0 do 4i1etivo uxercicio o 

per!lodo dé t.ellrlt>e> necel!l8.6.l'io 4 viat;om ?l;lJ:'A 11 nov-a a;cd$. 
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~ S lll ~ o p.tt'i<:ido d~t que tr..ll~ -te llrtiqo conaterA 
:!:.:::'r.d:d':u, ~!~ ~.,_::' design.sç.\o do --.i•tr.Wo pz:amovido ._ fW.Q 

S 2• • O :roAgbtrado removidO Ou promovido com 
d.eaic;rtutção p,:~ra nt~•.s aerle~ quando ;ucenci&do ou .afa:~~tJ~.do W'll v.i.r~udct 
de férias, -e.n#4llmti~O ou luto, t.çA g pr.n:o "' que s.e refere a 
p.!l.l:'.iu:;ra.fo 411\t.Ocior contado .11. part.ir 4<1 t.é=ino do 4fa.e&rn&nt.O• 

Art. 46 - A promoç.ao Mo interrompe o •xeret.c.l.o. (J1i18 
~.;:t":t~e~b0 • 4 Pll:ttir a dAt.a d011 put)Uc.a.ç.iio do a. to >:JU«- promover o 

A.rt. •1 - N.l!io IJe verificando « poiue ou exerc:C.~~:io 
~enu:o d.o~ pr«:toa, pX"eviaton; nesta lei, o ato d• nomeaç.!io, promoçao 
ou remoç.J.o IH'Ir.i rovovado, no!lio pi'oduziruio qualquer efeito. 

Art. 49 • ·o• JMqillltr.a.dos do c.at;"reJ.ra lldqv.ire• 
v1tal;ic.l.e1i.ade apó• doia 111no• e• a:ll'f;!rclcio. 

S 1• - O# maqh:t;f'ad-os de q~a trata o•te arti;;ro, • 
q1.1e n.io Mjam <'ldqu$..t:ido 11. .vitaliciedade, n.ii.o p•:rd.elll o e.1:1::<;10 oenllo 
~~~:.e.ta do T.ri:burtal, .edot4d.a pelo voto dA doi• t-erçO# de c-eus 

$ 2• • os IMQ"iatr.ados podam pr.atkttr t-odos o• .a.tos 
=:~~~~· 4 ~~J.~:xu=..;l~;~hes vlta.Hcto•• -•1110 qmt nlo haja• 

.tU:t, "'-' • Con•idera-- tà •fetJ.vo exe::rc:!eio o 
a:fM!t~nto ftll; virtude de: 

t "' t'6rU•~ 
Il ~ C"&SA111enttH 

dtJscen~nte ou i!!ao; fàle:cbmnt.o da- eOnju~, asceru:l;mt•# 

J:V- p:::'O!Ita~.\o,;;!é :t:vrviços-A .luet..lç.=_ .&l.•itoral; 
V - lic~a ~ ç.:t:lt.lllnte; --
VI - liceru,;a•yat~rnidade; 
Vlt - licença por acidente 8111 serviço; 
VI!I - licença ;)Ara tratamento da c-a<Sd•~ U 

ttocorrênci4 de IIIQ"lé&tie; eapccifiOAda em lei; 
IX - pédocio do trAnaito, , _ 

· X - frequ~cia a curso• ou e&rliinárioa do 
aperfe,iç04li'WJ'rtto e ••t~dOII, A crito6rio do Supc-x-ior Tribuoilj. Milita:~:, 
ljiQlO pra:;Q m.l:~~;ii'IIO de dois anoa; 

. , XX , __ afaet.lurH!mt.o do exercicia do_ .;:;org-o~ eM v~rt~!ll 
de ~nqué:rito OIL ptoeet$110 c:rilrlioal. ou admi'nhti.;:ü;iVo, <IU:~de que 
reco!JhGCida 4 inoc:6ncio~~ do maqi4t.rado ou qu.<~ndo n.iiQ r&sultar p9na 
diac~plina;r, ou Olltll #<11 lilltit.ar a «dve.rt.l!ne.!.a ou Cct.Jl::t.LU;"o~t;, 

Axt. SO ~ A a.nti9uida.:!e elo Hinht:r;o do S\q)(l:ril'»:' 
'l'rib•m4l Mllit.ar cotlt.a-•e 4 part.i.r da pos=e. 

iiu6<;eafo llniC<! - Em: caso de <~~ntp4te, preva.l.eeOJ. 
l • 4 Al\tiquidódclo IUI. carreira n:ilit.sr; 
n: - o moi.or t~J!IPO de .v!etivo ;u:erc1cio eA car90 

ante:.tor <~:o tu:u:vi<tO P'lbUco fede::a.l. pM!v;:~leeii:ru:fo, nelJt;ft ca51:.. o 4e 
•o:rv~.ço na Juat;;.ça Mllit.4t:; 

IU - • idad&, em be-neficio -.;to qu_e• " tiver -ior. 
Are. 51 - A ouliti.qui.::l.a<ta 4Eo .1ciz~Mtdit.or e Ju.l.:e~ 

Mditta' Subst.l.tut;o 4 det.Ul'titlt.Wa paio tempo de efetivo .xor<:icio 
rlQ$ respeet.iVOlJ CIU'<.JO#• 

Art:. 52 - EM c:.uo de empatcJ na claaaJ.tJ.caç&o po.t: 
antig\lidadcl, prev&t(l«• suc:e:tuUve.ment.et 

.I. :: __ !!GJOr ~pc de- !Ja:r:viço Oil claaae; 
rr ~ 111!4ior te111po. cr.---x-viço mt:·-ea:c-.re-&ra, 411... 

~Lillt:c-4tlJ;rA (ta <JU#tiçA Mlllt.n; 

tU -l.or t.•111po <H li!SJ;V1ÇO fl'<}blic<:J !-.dot'Al 
~alec:tildo~ n••t.• <:.a•o~ o ..S• ••J:"vi'í<- na .J~J.:ot1ç.a Hillt:~n::; 

.tV ~ id.&o '""bo>n<llt1.-:io de qn<'m • tlV<:~IC: ~~~o~Elor, 
, p,u:á'Vràlo 'úhieo * r-t... ctns~i1 t~:11._:.'1o to~c.LIII,l, o 

pri•lw daa•mpdt.• 4 do.~tctr:":~~i.n.ado ~14 c~5:sllifle~~t./io .,_ çoncur•o 
para lngro••o 041 c.arr11d.ra <lA liiiii'Jl"'t.c•turl!l, 

Art, SJ - ;t.nual-nto, &té o d!.ra :H ~ j.tncuro, O 
"'s>ct'l:'ior TrU:>u!"4al M.lUt.llllt ,., .. 9,rti:r..ulll ~~t publ1cu4 no P.Udo da 
J\lat.içllll • Uet• do .e.nt.tquld<lulo do41 lflAIJI"t.rMioe ~ c•rf'*Jlr•· , 

A.t:tM. 54 - Cant.r4 a lll1'tl!. de que t.rou.« o t~~rtiq() 
.ant•rlor • .POd•• ••c: 4VI:'"'••ntadn•' recl•m .. çOaft clent.&o de t~:lnt.A di•• 
11:01\~M• da publico~~<;no, '1'"' sor.t.o prJJeea•4..U• • Julq4d4• p41.to 
lklperJ.ur Tributuü MULt•r• 

PIUoÚJ'C'G!(> Ür'!iCOo ~ O re1-At.OI:' (I Q ':'rlt:n;mal podll»!l 
det•.naLn~r di1lçé:nt:i.a•, incl\11111'\l.o I!I."Jnd«r ouvir o.a tnt.tu:oulado•, 
-ra&ndo•tboa pra:to qua ll<io e,u:;•d~r.'!l da tr~ntl!i di.aa, 

~t't'Ut.O v 

O&& l'fiUU• Z.lCDIÇU E al'OS~'l'ADOai.t. 

Art. S7 - Oa 1U9.itttradoa OJQ!ll:am licença• M fo~ 4ci 
ll•tatuto da. Klllgi•tratv.~a. 

Art. ,S$- A &PQ-nt..doria doa ma91111trado• da Justiça 
1Ul1tar Cotl Vlt'ncilll8nto.IJ in.tQ<Jrllill é eompttlaót'lll por lnvalidua ou 
.os• e.tnt:r. .ano•, de ldade. "' fltCultativa ana trintA al\0$ de 
~iço~ após cinco ano111 de exerc!eio ef&t.:tvo na judiCA-t\u'a. • 

l!.rt. S7 - IL ve:ri!iolllç&o do i.nvc,U,chilll;. para ~ fillt do 
apo•ant.o.dori.a~ f•r-aa-.t. na fonut; da lei • do Rllqimento _ :nterno do 
t.h.tJiH!i.dCH: '!'rib\l.nlll Hilit:..ax-. , 

. RiU',IIlg:r::AJo íin!c::'o '": O -91atrado que~ por doi• cno• 
eon111.-eutJ.voa, afa=tar~lftt, ao _todo, por •ais meses au mi•, piJirlll 
t:ratCIIIIIH'ItO dA> a~úde, deve ,~iubmvt.er-sa. ao requ•ror nova li.cenç.a, 
pa:a :t.;;ual Um, dentro de doia a.no~J, a ltll4llle para veri.fieaçao de 
lnvaUd•~· 

1U:t. 60 - O procaaso d• apo•entadoria obed•c• a.s 
dii!PÇ~dç•).,. ct. 1•1 eape<:ial. 

Art., ól - M!o podem. ••r:vli', conjul'lt&IIO'nt.e, o• 
JM.<J:L•t:tados~ membro= do .Minlllit.6riq ;<>G.bli.co e .advogado:~ qu& sejam 
.ut.r• ai c:•njuges~ ~~ cotvMnqU~.l\&Qll' oo afina 0Jil linha reta .. 
bN. ~ •• li!1hA colatarlll.? «1:-4 o t('l.t:Otti.I:O 9'tAU, '* OS qmt 1:éftbll& 

•tnc.Uo tt. a~;o.lt! - A lncompat:il>iUd4de a que ao re!•n ••to 
Htl;;o, " ra•ol~~- · antea da poaao~ cont~:• o lllt:IJDI> no!I!Oo!lldo ou 
octte:n o Mr\0& idoac; ee a• mnl04ç0ea tocOl!l d4 me1MU 4at.a; 

· :tl .. ~i• da _posr;e, cootr.s quea lho dMí cau.a1 • 
ocnt:ra o .a.1• JOOderno, - a l!IComp.'l.tJ.bHJ.dadu for iP!pt!.U:Id6 a alllbos. 

' J 2• - Sa • incOI'IlpAtlbUidade ao der C®:! ~;:lc, ••ta: <kwlr' .t~•r •ub•t.ituJ.do. 

Art.. 62 - .oa -gi,a~t.c&doa d• Ju•U.ça Mil!t&:t aliO 
nbstittd.do•' 

I - o Preaidente do Sup$riOr 'l'rl.bund MUita~. po~~lo 

\l'l<:• .. Pn-.tdento :t't 0_"t.~l·~n~!~~!!ro ~iitlr::,i• .:::d1~~~ eo:woc:aç'4o 
,_lo 'Pa:•sJ.d&l'\t.ê do "Tribun4l, por o!ich.ia da Mari.nh4. ex6:reito QU 
Mt.:'OJililiUt.Lea, do Mia alto poato, llo.rtebidoa dl)nt.t"O oa l':On4't.&nt.es d4 
11•tA envl.illu1A pelo• Mini•tro• dae .reapaetiva• Paata•~ 

l:II - o• Miniatroa çlvi• paio J"uJ.:t-Aildicor 
(!Q~-.klr di, n.a f4lta o:ieat•~ por eonvocaç4o do Pl:"l!laidént:• ·do 
't't'lbtu1a1, llpóa IJOz:teio público 1:10 qu11:l aoi\C'orr«>rlio o• <:::11\Cd' Júi-r.e•
lmd.itoHII llllli• Antiqoll; 

IV - o. .Ja~zua-Attd,lt.or,.. p.lO# Julasa-Auditol:1d 
sm.tltuW• do Jui:;o~ ou~ na f4lt4 rutaeos, woedi.tnt.e eonvoeação dt 
~tdcm"t• do Tribu!Ull Untre J~h01t1J•41.1dlto.r.a Su.but!t.v.w•, 
OU..:v•<to, quando fm:' o c-o~ o di•poato no 6rt. 6-t: ®•ta 1•1~ 

V -· o Jui::-IW4lt:oc co~edor, por Coflvncaçlio do 
~hlel\te de Tribuncll~ ~ntre 01J .Jui"'tttJ•Audito.res t.it'lll.a;re•· 

P.ar6qr4fo ánJ.cc - A convoc.a;çao pN"Viata nna J.ncJ • .o. 
:tl • txx <Htat• arti.oo •6 - t.ar4 p4r• oo.plour o 'l~ <1fll. 
'ulga.-nto. . 

·-·., "~ ·- Art-.J:}. ~-~-<:!~!'!! u. •f«JJ.....,nto, do -~trti_st~ ou ~. 
Y&94 por prezO" ~'I:'Cór • tilnta dia"• podor6 •ID:; eorióe.adl:t 
.IIIU])•tituto~ por doeb&o da -iorla ~lwt• de• ~«~• da SUperioc 
'tl:ibun&l. Múit:ar. · 

s 11 - o ~~~bat.it.uto de Mtniatro rdU.t&~: ur& 
rti$COlhl-do na fot:ma do t:miao II do 4rt.lqo aru::.-r.t.or. 

i 2D • O :,~bstit\ltQ di} Ministro CilfU aer.a ef'eellhldo 
ru11 fGt!Ml 4<.:> Lnc:iao U! do •U:"tiqo 40I:.<tl'10l"· '• 

S l"' ~ 1::111 0::410 Qo ..,f<li$1.<~mflnt.o, por pllu:'10do 111J~r!or 
.s t!tll'lt.l!l d1.ci:l~ <>Ir tor.it.oOJ em pod")-1( do I'I'I#Çi#tr•do A~D.atol<1c a 4q\ffll"" 
c• quo tunha prnt<Jrldo rcl"tOrlo, coii!Q" ul'l '1•14 n4}a <:oloe.a<to 'llm l!lell4 
pat'oll )~&1gamento, ailo rO!ldhU,:nt>uirto# <l.fliJ Q.:tlllolllll -mbro• do TZ:ibun41, 
medl.tnt,e Opw;'turu~. COIIIf>OJnl!.tÇ"'O· Os ~oói.t.OII o&lll q'IIO OJeja t't:IViaor pD.SIIIIlla 
ao eubJn.ltuto. M forma do Req~m~tnto tnt.oroo. 

s 40 o jutg~~;lfleoto que tiv•r sido .lnici&do 
prc11119quh•e, c:011!put-dndo-•• 0111 vot011 )4 prof•rido•~ ainda qu• ~ 
IM'Jl•tr4:do af5.st:.~<da suja o n.üator. · 

s so - QlMI.f\do o <1f."tlilt.:u11onto tor por 'Pf'r1odo iqu•l ou. 
•uper1or ..a t:rê:e di411, 'l'!io ~ht.rJ.buido:e. NtU.ant.a nportut~a 

Jllf'6R11'4ÇAC, oa balwa•-.,or""•, Q.:S !Mn<i&doa de: .,..nqura:nya, e 011 
teJ.t-oa q't.l.(l'~ .CD-ni!O<Iftt!í'l • f>.mdada •luqaçáo ao lntoreatla<to, J:'Delaiii'BIII 
eolii!Çiló urqant.e. 

s 6<> - t:l!l caJ!-0 d'e va.IJ"• rnentv•doa o. p-rocc-seo. & 

qu. - ;r:ef"ore o pt:tr.iq>:a:fo ~t:. .. :rnol':'~ ao de-J.• avrao e.trlbtll..:toa >~~O 
no...Wo para preenchê-1«. ' 

s 7"< - N!o concorn~-elo ·MI! aoneio 
inc:!..o tn do .a-rtiqo 
d. Mvert6nci 

.arti~ ocor 
lllibstit.uido, 

~dil!l<lmto evoe-nt.ual na.o .a.ut.orí,zA 4. e:onca#l!ll.o 
-lvo di.Ar!as e trams:portiJ~ ""' Cor o C-tlll!O. 

do qua traUl o 
co• aa peru~!! 

Hdadw. 
t::Qm mais do 

I.t.Oz:', quando 
f&:~~-:Se por 
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Art. 66 - O !!14QiGtradO convoe.ada_ po~~ra subs~.it.ui:r 
Mini•tro c.lv.ll. P"reebvrJi a. diferençt~. d& vencimentos cort:"oupondento, 
~~~~~~t.~a:o:u:iodo d.!l! convoçaçi.o, inclusive di4J:"ioll• e transporte, .ne 

~f1'UI.O VI 

DO MJ•:rsTbxo Plhn.rco DA muAo .nnrro 
l JUS'riÇA MILITAR 

c:&Pf'rUI.O owxco 

.DO kiKl':S'I'tRIO p(Í]ILXCO 

Art. 67 - O Miniat6:do PO.blico nllint6a repreaentanteil 
junt.o .\ Justiça Hilit<~~r. 

Art. 68 Os membros do Ministério Püblico 
<.t••~nham, junto A Justiça Militar, atribuiço5ea previst•• no 
C6diqo de P:r:ocesll!lo Penal Milita.r: e leis especi4l•. 

'1'lTDI.o VII 

DA DJ:FEIISOitiA Pth:ILICA DA UHIXO JUJrrO 
l JU&TIÇA Jo!ILX1'AR 

CAPf'l'ULO lhtxco 

DA DEI'ENSOJlXA PtiBL::Z:CA 

Art. 6!11 - A Defen:=~o~:ia PO.blica dA Uni4o lllll.nt4i• 
rep:reaentantea junto .\ Jtultiç~ Milit11r. 

Art. 70 - Oi m~tmbro.-s da Defenaori• PO.bli.c11, :tunto a 
Justiça Hilit.ar, dosemponharn aa o~~.tribuiçõos previ..atas no Cócii90 de 
Proc-eJUIO Perut.l Militai:' e laia espacillill. 

solo exeeutad0111 

PAR:fE II 

DOS SI!:'IWJ:ÇOS AUXU,:t.IUU!:S 

""""" ' 
Art. 71 - 011 Slltrviçoa Auxilio~~..~:e::i ela Julltiça Militar 

:t - pola Sec~tllJ:i& do Supat"ior TJ:"i.bunl!ll Mill.t&rl 
II - pcal.a• Secrat.a:E:"iae daa Audl.too~:i«•· 
A:rt. 72 - Aoll funcion.S.rios d4 Justiça Milit.tr 

aplica-se o Reçime Jur1cHco 'Onl.co dos S~rvidores Públicoa Ci.via d.a 
Uni.lio, ob:~ervadaa a• diapo•içõea de11ta lei. 

Art. 73 - Salvo- oa i.ndlcado• ~~~~ l~~;i, a 
primeira inve'".ltidura para os cl\rgos do" Sarviços Auxi:iiores 
depender.i de aprovlllç.!o prévia em concurso pUblico. 

A:rt. 7<1. - o provimento doa cargos de dircç!o e 
a::~:l!lessoramento, classificado• nos três primeiJ:"OII n1veia do Grupo
OiJ:eçito e M::~essorall'eil.to Superiores, do Qu~dro da• Sto~cretarias do 
Sut:oel"ior Tribun.al ~iliWX' e d·lS Audit.orias, fa21-se dentre os 
oeÜpdnt.ea de e.arqoa de n1vel superior do respectivo Quadro, que 
&tenda• aos •eguintea requioitOSI 

«) qu.alificaç.io eapec1!ie.a p4J:ll a .iJ:e4 relativa A 
dil:eçà.o ou •••essor411K1nto, -aiante graduo~~.ç.io •• curso de n1vel 
aup;iJ:'ior; 

Yf'rUI.O I I I 

DAS MRT:tiiUIÇÕES DO:!il SI:RVlDORl!:S 

CIU'ÍTqLC X 

pJL SICR!:TARIA DO SUI'~R:COK TRIIIliNAL MILXTJLà 

Art. 77 ~ .atribuição• doa :ntrvidore:~~ _d.a 
Soeret.a.~:la do Su~rior Tribunal Militar ser.iio d<1tfinido!1111 em a"-0· 
própcio por este baixado, observad.a11 ospecif1c4çóe:s de elassea • 

CIU'I:tULO U: 

DAS DECR!::tAlUAS DAS AtiDU"OII.IAS 

lort. 78 - Os se:r:vidores da Secretaria s!o, 
p~:oceSIIOII em que funeionarc.m, auxiliat"ea do juiz e a 
aubord.inado:~. 

St:Çlo I 

DOS DIRETORES DI!: &ECR!:TAJtiA 

nos 
ela 

Art. 79 - S.io at.ribuiçO:es do Diretor de Secretariat 
I - ter-em boa guarda o:s autoa e p11.péis a aau c.argo 

• 011 que, por força de of1cio, reeebo2r: das paru:oa; 
II - conservar a Sec.~;"etarie err. boa oráe111. ""'-· 

e!.aasific"X' por espécie, número e ordem cronol6gic.,, os aut.os e 
papéill a aeu carqo, quer os em and-amento, qu•r cs lllrquivadoa; 

III - e"CJ:'ever em. fOI'II\4 leg-t~l e d<' "lOdO legiv'l"l, ou 
datilogJ:"afar, os t.•rmoll do pX'oeesso, arandadon, preeat.ól:'.La•, 
~~~!ume~i~~l0~ta11 daa sessóea dos Cons.elholl • demais atoa pl:'óprio• 

IV - pl:'ovide!nciar, eo"At dúi9-tnéi.a, Õ cumprimento d; 
~i11óea ou despacho11 do julz, com vi11t.a :!1: notifico~~.ç.S.o ou intimaçao 
da11 pa.rtea, testemunhas, ofendido ou acusado, para eompal:'ec&rEm em. 
dia, hor11 e ll;g-Ar delli'jl'nedos no cur~ do processo, 00"' como cumorir . · 
quaiaquar atos que lhe incumba pol:' dever de of1;io; • 

V - lavrar peoc1.1raçi'Jo ap1.1d. 11eta; 
vr - prestar aa infoJ:'n:açõea qu~ 1~ forem ped.i.daa 

•obr• proçesao• am Andai!IQnto, 11alvo quanto a -.:Lt.(iria que .tra=it.e ea 
s•qredo de juDtiç.a; 

VII form:~cer, indepen<;l.entemente de dasoacho, 
c::et"eid&ts requeX'idall pelos interessados, subaet.endo .ao Juiz-AÜditor 

011 caaoa que veralt.rem a mllt.riliria X'eferida n.ll parte Unal do inciso 
anteriol:', be"' con'IO aq\lelee passivctis do dUvidas; 

VIII - numeral:' e rubrica:.:' •• folh.as dos autos e 
qualaqu•r peça• nolos junt.adas; 

IX - pX'ovidenciar o roql•tro dlllll sent.ençtu• 
deciaõea doa Cdnaelho• de .Juat.iça e do Juiz-Auditor; 

x - reg-istrar, cm livro proprio, O$ nomes doa réu., 
conden.adoa e o data da condenaçiio, bom como a pena aplicade III' o sou 
t6naino1 

XI - regilltrar, E"m otdem CX'Onolóqiea, a entrada de 
pl:'oee••o• e inqu4rit.os, au<~ dist.ribuiçiio, ol re!I'IE!ss.a a -out.ro jui:z:o 
ou aut_oridade, bom como as <i•woluçóes ocorrid.as; 

XII - providencial:' l.i.vroa, __ CliiiiSificadoree, ficha• o 
deiDlli• JalllteX'iaia necesslrios .!t ol:'dem e a boa quarrla do11 ?t"oc.,;saos; 

· XIU - provid.eneiar o_ ti.Xpediente Administ.r:ttivo da 
Secretaria1 

oUcio; 
XIV - acompanhar o Juiz-]!.uditor nas diligências de 

xv - fornecer ao Juiz-Auditor, de t.rês em tX'éS 
-ses, 11 relação de .nt1uérito e de11111.i11 procea11os que JJoõo encont.rarea 
parado• no Seeret.a' ; lll; 

xv - apresent.ar, até o dia quin~e de janeiro de 
cada .ano, ralat.O .o d11a -.t.ividadel'l anuoi.s da Secretaria; 

II - pX'at.icaJ:- 011 at.o-11- de que tratam os art.s. _1,1)* 
:a • 22 d•ata 1; 

b) •xpeo~:iAncia. para o respectivo e...:ereicio, 
acol:'âo coa 11.11 no:n.oC~a nt'ji'UlairMtnt.•rea expedidas pelo "t'J:ibunal. 

de xv1i-1 - distribui.~: o ll&rviço·- pt~lo• aervidoc•• da 

'l 11 - O provhnnnt.o d•'• ear<JOII do Grupo-Olraçao • 
Alllaeaaora-nto Sup9rloroa, vinculado 11 o Gabln•tu de Minl:stro, !lu:
lle por lndiceçAo <.b ronpotc:tiva autoridadu, dantre peaeoas eum 
foriLlç&o de nlv<!l '"'''"riur. 

S 2~ - O l:'tovs.m .. nt<.> <lo~ <.:<>l'"•lOa do Gi:upo·Oiruç.!io -., 
Aa!lo_aaoramctnto SuP<~"rioraa, cllutn>fi<:<~•Jo~< n''" de-filAis n!.vtlis,, 
obaervado o lilflnlto do ~O\ (clu'l'"•nt.a pur Cllntn), somente pode 
J:at:Air- f•mclonl\rlo d• .l1.4tttl'i" H~l~t..-tr quu llt.uncJ ... .,...,~ ~:uquial.t.QII 
••tat.leeidoa na parte On11l do_ capat duate IIJ:tl:qo e 11uaa 11iinooa • ... 

Al:'t. 7S - A c:omp<ttêncio doa 6r<)3o&l da SQCret..aria do 
Superior Tribunal Milit.u eecá definida em ato __ prOprio, baixado 
pelo Tribunal. 

Art. 76 - Aa Secrcot.a:das das Auditoria::~ incumbe l:l 
:r.ellaaçl.o doa ae~:Vlços de .apoio '.aos r·espoctivos juizoa, noa tormo• 
de• l•i• p.t:'OCOI!Isuais, dtO&I e provimnntos do Superior Tribunal 
XiU.t.ar e Corroç'lldoria d11. Juatlç10 Militar, bem como pol"ta~:J.as e 
dellpaehon dos Juil:es-Aud.l.torea, t'lO:I qu•dll entejam d.l.ret.ament.e 
aubo~:d.l.nadoe. 

Seer••.11ri11, filcaliz.ando .11ua exeeuçllo e reprosent.ando QO Juiz
Auditor ea c"'au de J.rroq~laridadv ou de11otHtdHmcia d• ordctiD. 

IIÇlo II 

DOS TÍCJilCOS .nJDT.C:tÚIOS 

Art. &0 - S.!oo llt.ribulçOou do Técnico Judiei.lriot 
I.- ln•bstituir o Dirotor dct Secretaria., na• f6ri11a, 

l.ic•nça•, falt.aa e i~di~~~anton, por de11ign.a<;"6.o do Juiz-Auditor; 
II - executAr oa -11-orviçoll duterminadoa pelo Juiz

lwditor e Dit"ot.or de Seerotot'la, Inclusive os atoa previsto:~ no• 
incisos III, VIII, X e Xl do art.. 7lil dest~ lei, que serdo por eet.• 
IUtimo IIUb~CX'itoa; 

II:I - lavrar proc_ul:'aç.to •pud: aCt.•, qu•ncto estive.~: 
funeion11ndo- em a.udil!lnciA. 

Sll:çAO :tn: 

DOS OFICiA:tS-DE-JUS'l"XÇA-AVÃLIADOU5 

Aval !a dor 1 
At"t. 81. - S!o atl:'ibuiçóoa do Oficial-de-Juatiça 

! - funcionar, noa c.saos indle.ados e"' lei como 
pcu:ito oficial na daterrninAçAo de vAlora.l!, 11a!vo gu~IJ,do .odqido• 
eonheeimentos t.écnJ,e-oa espoc-i4li~adol5; 
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n: ~ f0.2.11r, de _acordo O::Qfl! 4 lei p:r<X'4tlti1BJ&l p(l'\ll:l 
....tlit;a.l:, 4.4 .;;ltou;.:>e• pot: lli4M!.'l1.10, bmll. ;:~ aa Mt:i.tic:açóes • 

s.rrt-b>4çõv• 41!1 ~:x to; ==!_~o;:r?*~sou- idOn-• pua teat.G.;.nhá~ 
·•tO& d4 tteu oni;:"~ ~!n~~~~r!1~ : ~=!~iifea:.:: -o• atoa- • diligC.nciu 

que h<'l\'IV.<tl:" CWI!p;:l.~:; lo.vrar <"Wtos, •fetUAr prisl)e•, diliqên<::.l.4& • 
lf!Odl~ prev.,n~iv:u~ ou .u•w:u'rll.t6da• detenain.4dt:l• per Çcnlut;ho4 ~ 

..tustiç_a ou. J'uix;~ud:_:to:~r~QoAr 
4 

;:r.be.rtl.trt:l ·e 0 Heettb.ltlfmto · da• 

seu~alll do CoJ'1S~i~Q~~.-~~~t!q~~çla d"* parte# 'III telit.e-nh.s•t • 
VIU ~ pasaa:; a co~l.d.io d• pr<eg~• * C. fU:a,çf,<l d• 

!X - pn~;tiear outros a~ cOI'IIpat!vei• eo• 4 n:t:t.ux:et!lll 
do Cilr<;Q. ordenado. por pt<••Ident.e de Ccmscalho <'- .Juat.iÇit~ Jui~
luu:Utot: e ÓiJ::et.O:t" de Se<:ret.ar:UI.. 

ssçJ.o xv 

OOS DDÍAtS SERVIDOU$ 

.\rt., 32: - Aa aeribaiçects provl•t"• nos ineisoill :t:t • 
Ilt do art. 90 tfe.sU -lei poêe~.!io, AO intoro:s=-e do ae~:r;vi.ço, eor 
def•rLdan ac: AuxJ.liAr J'uctici!rio.. , 

AJ:"t, lll ~ .t.oa di)'I!IQis aet'Vid9rea d-a Socret.ari.a. 
i11t:wu.b«t A o:~:ecaçlo das 't4ntfas P'J'l:'t.inentea a aeus C:ll~, confo~ 
for d!ott!ll~int~do. pelO ,ru,h:•Auditor "' p.lG> tHretor de SecratA.rio.. 

c:a.!'~XU 

DO ~:um P:U>C:%PLUUU't 

Mt. S.fi ~ 0:::· !un<:ionáriO.!!I dos Sé"niç~ Auxili.are3 da 
Jwn:.iça .Milit~u: ect!o IJ.Ujeit01'1 <!ó reqiM disciplinar lllstabelGei>'.to 
no Regi:m<!i Jur1.dlc:o ónico doiJ. t?ervidóre-a Püblic011 Civi• <la IJI1i4d, 
o.tmervadal!l •• diapodçOes doeto. l'lli. 

Al:t'. -- 85 ~ }'.ara ll.p,ticaç&o. dti p.ana dbciplina:t:' •lio · 

compe't•nl:ear •I• o. Pr~~tci<!em:.• .do superior _Trli:r\m111l MiJ,lta:r, ..P. 
oeupll.nt.,.• 00 C.Q,rgos do G:d•):'>0"1>irêç:3o o Ml3•••~u:~nto Soperior.a do 
Qu<odro d<) '!'.t:.U:n.m~ l;>eni eamQ •O'!" S_'C'ft!,~:;l!'..!!. _!!,tô;!p~~L~qi?L. , ~ 
MLiniatro, -dl:ant.-~i'epre>icntllÇi.O -deito; 

b) o Jl.l.!.l!I-Auditor Cor:::egedor e .J'~.h:~Audit:.Qr, •OJI 
uervi~s que l.hti 15.5.0 ~J.o\!h<n:d.inadofl_; 

C) o Oireeo::-&.:cal,, 1.110.11 wervidor•• d9 ~utldro· .dA 
secret:.ttri.o., n!n con>p:i:lllC!orfidoa na l!l'linell. • d~st• 4l:'tiqo. 

S l,ill ~ ·,Jl-panm <:!:« susp(tn3ào p<!'l:' '1111111.11 de trint11 <UIUI 
•erl aplieód.l! pelo l'rQ'!!Iido::nte do $uporior 'tdb<lnal Militar. 

i 2A ~ A .:plle.aç!o d.., pens drit~dhtitui-ç&o dGJ f.unçlo 
c&berli • C;utorJ.Mde QlU!I llouvlllr teitô ~ do•ignaç4ot -diant• 
reproaentaç.S.a da .ou.~ridlllde que ostivor w>.~bordlnado .:a 
f:mcion.&rio. 

f 3• ~ !ndepende do proeea•Q 4 eplicaçb dU pen•• 
d• ~ens!o~ nn.;lt.a e .e:uspens.lo .até- trinta dl••· 

, A.rt. tlti -· M p~ntt• de <!erdssao e <Ht -=•••llçAo de 
a~en.tadori.a 01.1 di.c!;lQnibi,tidt~de ::u;u~·lio impo:tas ~lo Suçotrlor 
'!'rib-.lt14l. Milit<'Ut, • -- _ . . .. 

A.rt. 87 - A aplim~<·;~o de: pena d1.8f.iiplinü:'·~derll ••r 
preee<1id4 d• a4vsn:t6nalo., a juS,-.:<;> da aut.oridade,C'OI>lpel:fft.l.t~, no C440 
de M9liginc14 no eu:npr!,mcmtc dos dav<~u::fl!.:s do C<'l;r'gO. ' -

94..:./iqr«!o \ln1C'O - 1\ .sdve,rt:ttACJ.A, 'i"'• j>octa~:& •• ta:zer 
ntsarvad-ntllt, n~ C'Ott3t4r4 doa lUI-IIIItT.'I:4tl'i(J!It:.en funcionaifl. 

A;(t,, .09 - Cllb!!!:.;á r~t.~rno f>*l:"~ :o Supvrtot' T.r-ibu:~~&l 
Mll.i::Ar da• ~nll.• 11pU.cad4a ~Lu: _a!lto!:'lde>"!:e"' _ r~fer~d<!l_!_ Al'Ul, a~ f.n~4~ _ 
• e b do <111't. SS 1:!1u1ta lo-i, no pra~ do qu1nz:e àúur corttado da d4ta 
dA cJ.4neia de •11a -o.pJ.ie.!lç&o ou dO indeferi-n.~~49_ pedl.do _de 
rOC<>nslder&Ç"4o. ..-. - -· 

Parfh,traro á:nico - 0411- peruts apllca&u pelo OlretOJ;"' 
!;-~1~;e4b<i!l:rA ~ur11o ao Pr(l!l.idcnt,. do Trl~nal, lt4 i"Oftlt.l dea~ 

Art, GJ ~ Ma viq*nclo. do ast.fdo de querr&~ s.lc 
6t'ijloa. da J'uatlça MUlt~u: junto tios torç.u em opotro.ç6ou 

1 ~ os <:on:U$0l.hoa S<.tf'N"iO"'-IJ. d<t Jullt~ÇA MU1t.•.r, 
U - oa COI\ll'('>l.ht>lf do Justiço. MlHtar1 
tl! - oa J'll.(:~:.,s-l>>,l'.:ltt..orwa. 
Art.. til~·- Cotrrp<.tt::o 40S Ói!'Ji608 rof.er:l®l no árt.iqo 

•nt•riol:" o pr.:X:ó!'ll!l'l:l e ju1c.tm0t'ltO dos e-rhr~t« Ç'!:'-'t.Lc.lldo• -ttlll t.•at.t'O d" 
opor~• lllli!lltareo OLI m,. t.arrltôt:lo oatrlll'\'f'J'iró, tó.lit&rmente 
ocup•®a pol:' feu~·'>"'* bra•il ... l.ra•, rea:s.l!lvado o diapoat-o ea t.r•t.ado• 

• eanvençOew ln~;;~;;!'t~"l~~ico -o - 69enea • ct:rust<!or.v!o •• 
opençe.-" aUit:t~.res d~~tJJd• o -n-..-o .d• •111'1.\ des~oc•-nto pà.t:a o 
t••tro ~ o~ro.ç-Oes ou par11 o tl;lrrlt.ó.riu elll:r41J\9DJ.ro ocupadQ. 

Art.. H - O >:;nnsalho Superior <kt J\l,;t.I.Çil 6 GJ:g;No de 
••qurnta J.l\4t.Jonci4 a c'cl#pÕe-lJe <Úf, dot.e -orteioio-ge:'leraia, de 
e•rreit'4 ()U rellf>!:"V4 con.vçendo, e Llllt J'o.i:t-Audttor. no-a-dOe pelo 
P.:••idue. da R-ap~b ti c a.. 

l".ot"dgr4fo !.lnieo "' A ~vrc~lidên<:: l" dq ~151i!lh0 Su.purii:ir 
<:M ""•t:i'i• 111il..illAiõ 'li <t""'n::.ld11 pa:to Jui:t. <2* po=to :~Mcl~t e-tc:vo.do~ ou 
;-lo uJ.tJ _imt.;got. ""' q__a;lJQ de i,qwtidade de J>O!!:t.O. , 

· -- -- -~ - Jo:rt, 91 - .1\lot.o a e4d& COn!l'(:lho lhtpor_inr d,ç .l\15tlc;a 
fun.<;lOI'l&r.lo U!J, P'.r<X!tlrodor " "'" t:lafon!W~ PúbUi::o; 11o-.:dow p.!ll-o 
P.realdttnté d4 Repúbllea~ der.ere o• mvlllhro:s Go ttinist.6rio P\Jtolico da 
uni-lo jun'to .!!. J~.~•t.iça MHit.ar e d4 Oólofensort.o P®ii>::.a d4 Utd.ao~ 
X:..CJ?QCt.iVIII-1\t:e. , ~ , ···- , 

Pa.l'áq~:afo iinicQ-.., O Preotdente <io Conselho SUP"!rior 
U Ju•t:lça r~l.ait.ará, .!lo Minl.!ltro miHt..!lr -compet.al'l.te, o pes!lo<tl< 
n.<:eaii.Árfo . .-o 11u~rv1ço do eeerotari.!:, désign(l;ndo o secoot..ir1o~ qua 
-rA 4• Pl:"lferénc:ia !:a-charel (!lll Ol.ro-ito. -_ -- · 

A.rt, iJ - O COm:tei.ho do Juatiça e~m-s• éb(t ~ 
J'llla-Aw:l.itor ou: Ju11'~Auditor Sub:lt!tu-eo o dol11 oU.el111is <lo 1)9St<o 
R~Mrior ou igual ao do A<:US'!!Ido, obee=.sdo, n• iUtlm4 Aip.Stonà";' o 
pc-lncipio <la iltl'tiguldad.o <iG po$1'.0. 
. · - - S .ta - O COne~J.ho de q\)e trata o•te ~~;rt:Lqo ••r<ll 
CQN~t!,t.uldo p4ro. C.!ld,a proc:éuo o dibii'Oivldo após o t:~t'JlitiO .. do 
jc.l'SJ4lllltnt.o, cabendo ~ preeidêncit~: ao 1u1z de f101Jto ~~~<~~i• elevado~ ou 
ao *"" entiqo - c.sao d-a iif!.l•!dad., <kt postó. 

_ S 2• - 04 Ofieia.l.a da M.llirinha, do Exlh:c:J.to <!I d.s 
MJ:On4utic& ••r.lo jul9adct., quando poll'alv•d, por jui:l:es :nili'tAitVíl 
441: ~*p.ct.lv.a torça. 

Al:'t· J4 - Havl!l"rA. no e••t:r:o de ope.l:t~<;aeo~~, tant
Audi.t:oriaa quantas fox- OIJC:e3•Arlaa • 

S 1• - c-omee>qm-:~~é ..s Am:Utoria de 1.1111 ,1\tiz-Audltor. mw. 
JIX:oc:ur&dor~ Ul'tl Ditteneor Pl1blieu, l.lrii Socrãt"4r:to a. - >~Ulriliarc~t 
neot~~••lrio•4 ~n<10 11:• du.1u1 !ilti.JMI:I funçõew 11'011:" 4xl!fre.\da• f~<>r 
praç:aa qr4du.-4dilfl. 

S 2i!: • Um doa .auxi.!.iart-4 cte quo trata o p4r.lqr.s!o 
&nterlor, •••rc:or.l, por ~aicpu~çáo t:tc:> Ju.l:t•Al.lditoc~ o. fu.n<;AC! de 
6fteiaJ. de ~,;:~~ti<;ll. 

Al:t.. !i15 • Orurlpeua ao Conaelho Superior d'<t J'U:Itiçat 
I ~ proe4aear e julljar oriqinar:t.:r.~Pen'te oa o!iciaia~ 

!1 - jult;~~or aa apel~<Çõ-0• intv:rpost:lt• da~ aebtençaa 
prct•rid4a p.lo:=~ CóiUKllboiJ. do Ju:!lti..ya a ,Jui;;.oa~AudJ..to:nrs; 

Ilt - j~lqa.r 011 élnbargOa ç.postoa ' &o decia~ 
pr<Jftu:id.44 n.oa prOC'QSsoll; da sua CCU!p!tt.ênci« Q;ri.qin.S.J:ia. 

- Par.lqra!o C:n!.co ~ O C"OI!Ior.d.ante do to4U"o dct 
Opc!T~s, rea:ponder.! a pl;IX;-•Q p(l:l:'ltl'lt& o Superior Tribunal 
Militar~ eondic.tonad4,. 4 in&tAl.lreç!o da 4<7~0 pen.,J.~ A re-quJ.siç!o dQ 
~tdent.• da ttepübLh;:4., 

Art. 96 - C'!ompeta 4Q Conselht:> de Ju:lt..t.ÇIIJ 
! • o j•.llqlunento doe• oflei4is atê o posto (lu 

OOronoJ.~ l1'1ÇlUIJift1 
U: - decidir llQbra arquivaMnto de iflq..,f:rU.o e 

inat.auraç3o o:t. lj!rocet~so, no. cuo• do violllnci.ll. p,;;atlc.sd.-ll· eontra 
Uf•rior para eompeU-lo a.o eumprilllento do dever leif.tl, ou ea 
·-np~.tb& 1t aqre.nio. 

• Art. 97 ~ ~~te ao Jui%-.Audi.ttl.n 
l - prt!eidir ., inntrllçdo cri111i.nt~l ~os proeMJJOIIO eM 

q1.1e to~ réus praça•, e i vis dú Qfl_ç-i,u..e atf! o· poat:o ee c•pi.t.l<>•de~ 
Mr • querra 01.1 co~J., inelU4iv&; 

I:J: - julgar ~:~• pro~~çaa o oa cl.vl•. 

........ ,. 
1IU DISPOIXÇ6%$ GEI'lllXS,. ~llil:TÓR:tM C P!lnUS 

O<P1'%VLC :t 

9M Dl:SPOIIlÇÓU. QZ'MX$ 

IUHtár, M ~~1P~ ~,J=~ia9 :;;~ r~&~'\.!~r~~ni~: 
_ Ka!J_1:1~~t.tu:a, do ~nhrt-f+iR Públ.teo • da Dtif-e.IIA, · · ~ 

JU=-t~ 99 - 031 -<JiSt.;l:'<'ldO:o, 0(1 repl:"IUíOfl't.)fl.tft d.o 
lti..DJ.at6riá. Pdbli.eo, oa O.f•n.or~•~ o Sm:r11Urio do" 'l'rlb11.nal Pleno, 
o O.t.nto:c C. s.er•t:&rl.o, o Ofielal-<1:~-Juati.ç-a Aval.i.Ador • 011t:co• 
••l:'V1dót:ea o•a~lo, nttll' •etttS6ea e audlêl'l,l;i4s, o vnstuário • 
1n•l!Pll4:lC eat:a~laeidQ11 o• lei ou no Reqt.men.to rnt•cn.o dó 'tribunal. 

' Al:t. 100 - AÇt[l:III-ISÓ a di:i!opOIStO: 1\CJ at:"t. 61 t.l(!'liU 
h:!., AC# têp,tnsuiii;<l<Utf.!li Jó M.inJ.stórJ.o PIJ.blleo, 1\dll'oq,d•'nt. n 
••tvi.dOTêll dll; JumtiÇ6 l(ilit.4C, .Qb:hU'VolloJ()~ qtllll!\t.Oc-4 Ulllt•a~ 4 qJr('OÇ40 
~vbt.-a no R>aqi:no Ju,rf.tl.ico Onic:o <!Q.e: ~tvldot"tls Pr.íblJ.-coa Cl>rh ds 
Utti.Ao-

~t.. 10:1 N0\5 •t.oa d6 ll''lliJ oficio~ &st..So lnvMJt.idQa 
da t• p4bl1ca o S&eJ."olltAl"iO t:o '!'rU)tHHÜ Pleno. o• Plrewrc-a de 
S..:t<•ta.~ill, Ollf oflciJ:>:l.:l•do~~~J'!lllfti.ça .\v;o1l.adat:'lla •• 00111 !u•sim, o 
tiU.tor-GoilrAl. do 1'rUxm.1.l v aqunlos q;.~tí reali-;(4:11 «tivid~:~de-a 
proee••u•~• noa •~Jt:.Oa dw r9C"Ur•o>a Q\.1 pt:;OC*aso• de eolllpet.ênc{s 
<>ri9in&da, 

c:ut~ li 

DU DtSPOI'JXÇÕ'!"S TIIUUfSI'l'Ó~Ú.s :C P"IUX:IJ 

Art-. 102 ~ .JUs ll.l.ldttodaa d" .:ruttt.J.ça MHiU:!I' Uhllo po~ 
lll•d!)J a• d.a Primeira Cireun•eriç.!io .J~:~dieiAJ:la MUit.:~e. ~ ~{d4de d<:> 
Ri<> <:te -Ja:neiro/R.H liA d11 Se<JUI'M!:4, .s e'id~fJo de sAo !!'auto/SI"~ .!Iiii d$ 
'!'aweetra, ~J"~pectiVII.rnertte, •• c1da.d\ls da J'C.)Ç't.o AhHl'N• S.:~qé e sar.t.1 
Mcrl..A/RS; « <la ouart..l!~ • etQ.sde de Juh: d.,; rcratMG: 4 do. Qu.tn.ta, a 
Cidade da CUritib<~~/Pt:l;, 4 d4 SP.I:Xtlll, 4 Cida<Út llilt S~lvadOJI'/BA; 4 d4 
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S4tt.-i a ci.d..:kr do Rectfe/P&: a do Oitava. • cidade de Belêm/PAt a que a 2uardasse o término do parecer que está scnd. o emitido 
~- !<IQ;)&# • eidbde d& Cal!lpo CXtu\d:<t/KS; d dA Wc!liWil, a c.iclalie do ..., 
1"0.\:'tdeu/CE~ u da 04cirr.a Pr!.~~~ttiu,. a eidadw do aradlia/l)V • A d& pelo Senador Pedro Simon, e~ logo em seguida. a ~tesa garan~ 
l.lt.eillld Sqgu.n<la., a etfi.tde d-e Mllit14Wl/AH. • • iJ ! t d M t G d S I 

Par4çcalo Onioo - A inetalaç.&o da 2 • Aud:!.tocla. da tina' áõ ustre represen an e o a O rosso o u a prerro-
111 cJ.n:uMcriçio .Judié:iAda Mllit.l'lr, a qu., «• refet."' a an 11, gativa de iniciar a discussão da matéria. 
aUnea t:, de .. ta lei.~ qw terA por 11Mo a cld:.tcle de Bri!Utilia# Uc:a 

eond.i.ci.:»~ad• .,. ::;~~t~~1~ ~a .,;~~ta;:.:r~·:i!i;::o;:~;t;fr~~; 4• O Sr~- Saldanha Derzi- MUlto obrigado, Sr. Presidente. 
J;.usuy• Milit.u da !Jniilo ~r.lllan&ce~ll!, tunc:.l<.::m..,lnwmt4, na. fO:z:1ll4 <:ta 
~:9~u~~o antedQr, atá quo üj« Ol:ÇJ4niz~lll « oet.-n.ori«. Fl'ibliea' o SR. PEDRO SIMON J!"':"':_Quanto a essas três ordens 

Art. 104 - e::sta l•i ant~a em v:iqor aenent.n •:U.o• de emendas, Sr. Presidente, creio que a do Banco do Brasil 
«I,'IÓa 11. 11114 publie-açao, :r3V0<]4dlUI li.IJ dil'lpoWiÇOflt - <X>t:Jtr.i:riey d (" OS de ' éd•t ag Í OJ d • 
(Ooer&t.O-LOJ.. n~ l.OGl, de 21 <t• ou.t.ob;-o de l!Hl'll) ·~..,. eap.c;ial, 0 e a 3$ COOpera IV ..._r l 0 fC as, po era Ser uma 
s a• do •n.· .no M C6d1.ço do P:t'OCes.o hrtal M.Llie...r. saída. Mas vejo e sinto que vai haver votação e pedido de 

O SR. PRESIDEJ:>iTli: (Alexandre Costa)
Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 37, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do an. 336, 
c, do Regimento Interno.z 

DiscusSão; em turno unico, do :projeto de Lei da 
Câmara n' 37, de 1991 (n•2.796192, na Casa de origem), 
de inciativa do Presidente da República, que dispõe 
sobre a concessão de subvenção econônrica nas opera~ 
ções de crédito rural. (Dependendo de Parecer). 

Nos termos. do art. 140, alínea a, Regimento Interno, 
concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon para relatar 
a matéria. 

destaque para votação, para sabermos se aprovamos o que 
~u da. Câ01ara,. que são apenas os estabelecimentos oficiais, 

-Oti Se ·aproVamos as emendas que tenho aqui, que falam em 
cooperativas de crédito e bancos oficiais. ou se· aqUelas que 
liberam todos os bancos para o fornecimento do nédito agrí
cola. 

Sr. Presidente, veja como hoje o crédito agrícola já não 
_A_ tão fácil qua.J!.dO no tempo em que fui Ministro. porque 
_f!~qQ~Ia época nenhum estabelecimento particular fornecía 
crédito agrícola, porque este era subsidiado. Na verdade, só 
o Banco do Brasil fornecia crédito agrícola. Agora~ como 
o crédito não é um favor. nãO é caridade e, o banco ganha 
com o fornecimento de crédito, os bancos particulares já estão 
se apresentando como fornecedores de créditos para os pro-
prietáiios rurais. -

Uma outra emenda, a do_ Senador Esperidião Amin, 
O Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente, detxa Emenda n" 1: 

a cadeira da presldência, que ~.ocupada pelo Sr. Mauro "Atualização dos preços constituirá em subvenção 
Benevides, Presidente. equívaJente a parcela do saldo devedor do financia~ 

··--- mento que exceder o valor de mercado, através de 
O SR. PEDRO· SIMON ("PMDB - RS. para 'Proferu- leilões em bolsas de mercadorias do produto financiado 

Parecer. Sem revisâo do orador.)~ Sr. Presidente, Srs. Sena~ nas operações amparadas pela polttica de garantia de 
dores:. . ··•', -·pre·ços míffimos·, de ·que trata· O decrefo-lei. 

Este é mais um projeto que chega hOje e, hOje mesmo. A emenda que Of"d apresento tem como objetivo 
é votado. dar maior adequação à redaçáo do artigo. de forma 

Não há dúvida de que é um projeto da maior importância, a facilitar o seu atendimento e cooperação.·~ 
do maior significado. _ - - Acho correto, Emenda n~ 2-Senador Esperidião Amín: 

Trata-se de sUbvenção económica nas operações de crédi-
to ruraL É uma gránde vitória do Minfstro da A;gricu).~~ra. A equalização dos preços consistirá em subvenção 
Chega agora um·a linha de crédito rea~me~!!:_.~portante e equivalente à parcela do saldo devedor do financia~ 
significativa no· que tange à p:fesença. do Governo na _política mento que exceder o valor de mercado do produto 
agrícola e na polltica de crédito agrícola. financiadol apurado através .de leílões em bolsas de 

Este projeto passou na Câmara e chega ao Senado para metcadoria~t nas operações amparadas pela politíca 
ser apreciado. Lamentamos que não tenha ido às comissões de garantia de preços mínimos de que trata o Decre~-

to-Lei n' 79. · e que não o tenhamos debatido, analisado, principalmente Justificativa: 
porque a situação é poliEmica com relação a algumas das emen~ 
das. _ _ .. ,~ .A_ e_J:p._enda vi$a !AQ;sPm.~nte ;;tprimorar a redaçâo 

Esse crédito agrícola deverá ser feito apenas pelo Banco do projeto. de lei, oriundo da Câmara dos Deputados, 
do Brasil ou poderá ser feito também por estabelecimentos tornando clara a forma de apuração do valor de mer-
gerais? O Governo havía determinado que seria feito por ~~·· ·'cado dos produtos financiados .. , 
estabelecimentos gerais: Banco-do Brasil e o~!~s _estabeleci~ Acho favorável essa emenda. 
mentos. A Cãtnara dos DeputadOs emendou, ficando a_Eenas Terceira emenda. 
BancO do Brasl1 e eshibelecilliêritos ·olicúiTs:- - UParágrafo único do art. 2~, do Projeto de Lei 

Há uma discussão sobre isso. ExiStem três- tipo$ de emen- n" 37. que passará à ter a seguinte redação: 
das: as emendas que permitem que 0 crédito seja- feito s6 "Parágrafo único. Fica garantido aos mini e pe-
peios bancos -oficiais, ou seja. o Banco do B~il;_ e~.endas quenos produtores rurais a aplicação dos instrumentos 
que permitem que seja feito por qualquer tipode banco, da AGF - Aquisição dó Governo Federal, e EGF 
e emendas que permitem estabelecimentos oficiais e coope:~ - Empréstimo do Governo· Federal~ com opção de 
rativas de érédito agrícola. venda para produtos contemplados pela política de ga· 

rantia de preços mínimos. Aos inédios produtores ru-
O Sr. Rachid Saldanlui Derzi Permite-me V. Eii·um rais será facultada a aplicação de AGF e aos grandes 

aparte. nobre Senador Pedro Simon? produtores mrais será facultado à aplicação de EGF, 
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}--:Nobre Sena· sem opção de venda para os produtos contemplados 

dor Rachid Saldanha Derzi, a Presidência pediria a V. Ex• . pela política de garantia dos preços mínimos"'. 
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Emenda n" 4. O parágrafo único do arL 2" redija-se Qa 
seguinte forma: ~ - -

"Pan'igrafo único. O pagamento da subVençãO 
a que se refere exonera o Governo Federal 
da obrigação o produto, que poderá ser 
livremente co nos mercados. n 

Sr. Presidentet sou contrário a esta emenda. 
Emenda n~ 5. É modificativa· ao· ca:Put do art. 3", que 

terá a seguinte redação: 

HQs :Ministi'oS de Estado da Agricultur~ e ~eforma 
Agrária, Economia-~ Fazenda e Planejamento proporão 
ao Presidente da República, em cada exercício finãn
ceirot necessárias providências de natureza orçamen
tária, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, 
na forma da Lei n• 8.17!, de janeiro de 1991." 

Providências de natureza operacionalt para o cumprimen
to do disposto nessa lei. inclusive no que diz respeito à forma 
de apuração de valor de mercado do produto. 

Acho essa emenda altamente importante, Sr. Presidente. 
Mas creio que só poderá ser votada no momento oportuno 
e não agora. 

Suprima-se o art. 4", diz o Senador Eduardo Suplicy. 

"Art. 41 A subvenção de equalização das taxas 
de juros ffcará limitada ao diferencial entre o_ custo,_ 
de captação de recurso~ acrescido do custo admínis~ 
trativo.', 

Sou to'talmente simpático~, favorável à emenda do Sena
dor Suplicy. Só que, se aprovarmos essa emenda, o Presidente 
da República vetará todo o projeto, porque a filosofia do 
Governo é diferente do que trata essa eme:iida. Acho que 
o Senador Suplicy está correto. Seria uma forma de estabelecer 
um juro real, eqüitativo, para o nosso produtor rural. Mas, 
não tenho nenhuma dúvida, Sr. Preistdente ~ aprovar esse pro
jeto determinará o veto por parte-do Presidente Collor. Sou 
solidário e gostaria de votar favorável_ à emenda do_ Senador 
Suplicy, mas fJ.Camos na opção em que, aprovando ã emenda, 
estaremos garantindo o veto total ao projeto. Acredito que 
os próprios agi'icultores haverão de: entender que, por mais 
simpática que seja a emenda do Senador, é U:mà emenda 
que, praticamente, nada vai determinar para os agricultores, 
porque o Presidente a vetará. A filosofia do Governo, em 
termos de crédito agrícola, é essa que está sendo posta em 
prática e todos nós a conhecemos. 

Emenda n1 7, do Senador Levi Dias: 
"Suprima-se do caput, art. 4•, do -Projeto de Lei 

da Câmara n1 .37192, a e~pressão H oficiais". 

é a mesma tese a que me referi, sãO Várias emeifdas 
tratando da matéria. Volto a repetir, "oficiaisn" como veio 
da Câmara. quer dizer~ o Presidente da Repúblíca~ qua!l~o 
mandou o projeto para a Câmara, não falava em ofiClats. 
era qualquer estabelecimento de crédito. A Câmara emendou 
e veio para o Senado. Hoficiaísn - ~omente_~~t~belec~~~_pt~ o 

de crédito oficiais. - · · · · · 
Há três tipns de emenda: 1 - fica como está na Câmara: · 

'"oficiais"; 2 - cai "oficiaisn, será qualquer tipo de banco~ 
3 - oficiais e cooperativas -de crédito agrícola. Sobre essa 
matéria vamos ter que debater. _ _ 

O Senador Ruy Bacelar apresenra uma emenda que seria 
uma g_uarta hipótese. 

"Parágrafo único. A subvenção económica a que se re-
fere este artigo estende-se aos empréstimos concedidos a partir 

de 11-7-91, pelas instituições financeiras oficiais federais e esta~ 
duais e cooperativas de crédito rural. .. •· Pelas instituições- fi~ 
nanceiras oficiais federais e estaduais ... Essa é ·a segunda! 
A emenda do Senador Humberto Lucena; 

"Serão estabelecidas taxas dUerenciais de juros em favor 
do produtor da região Nordeste, nos contratos de fmancfa:.· 
mentos de custeio das safras agrícolas." 

Sou favoráve1. em homenagem a V. Ex• e ao Líder da 
minha Bancada, Sr. Presidente. 

D.isseram'-me, Sr. Presidente, que haveria: uma emenda 
com relação à garantia de compra fora da bolsa. 

De qualquer maneira, o parecer é favorável, Sr. Presi~ 
dente. e creio que as emendas haverão de ser votadas "de 
acordo com o debate que, naturalmente, sucederá aqui no 
plenário. 

Mas digo a V. Ex•, Sr. Presidente, que seria normal e 
lógico que a Comissão se reunisse, debatesse, e que tivéssemos 
condições de aprofundar o nosso estudo e análise em cima 
dessa matéria que envolve assunto do maior significado e 

-da maior importânda. --SObre a qua) tenho a mais_ absoluta 
convicção de que os Srs. Senadores gostariam de debater. 
Todavia, chega aqui, e devemos votá~ la agora porque importa 
aos produtores rurais. Então, vota~se em regime de urgência 
urgentfssima. sem condição, sem análise e sem debate. 

Essa _é daquelas matérias, Sr. Presidente, que se depen~ 
desse de mim não a estaríamos votando agora; mandaríamos 
-o projeto a uma comissão. para que fosse debatido, que essas 
· emeridas fossem analisadas, para que aquilo cjué foi discutido 
na Câmara dos Deputados fosse apreciado aqui no Senado. 
pois se somos Casa revisora deyeríamos estar revisando e 
não homologando essa matéria. 

_Devo dizer, Sr. Presidente, que tenhó a honra de dar 
o meu pare-cer. Estou convicto e voto _com conhecimento, 
mas, na verdade, é uma matéria que esta Casa, para votar 
cOm profundO respeito aos agricultores~ não teria o difeito 
de fazê-lo agora; deveria ii'' pá:fa a cOiriisSão, para: análise 
e debate, os Deputados que apresentaram as emendas teriam 
o direito de defendê~ las, e, na hora. votaríamos com profunda 
convicção. 

Com a rnaiór iranqííilidade, agradeço a indicação do meu 
nome para Relator e acho que temos condições de votar fa-vo~ 
ravelmente. 

SÃOASSEGUINTESASEMENDASMENCIO
NADAS PELO RELATOR: 

- N•l

Dê-se ao art. 2" a Séguinte rédação: 
,, 
Art. 29 A equalização de preços consistirá em 

subvenção equivalente à parcela do saldo devedor de 
firiaricianlentõ qüe exceder o valor de mercado, parado 
.através de leilões em bolsas de mercadorias, do produto 
. fio~dQ, nªs operações amparadas pela polftica de 

-.~~ gãriintraaé. preços fuftíirfios, dé qué trata o Decretó-Lei 
· n' 79.; de 19 de dezembro de 1%6. 

Justirreação 
A Emenda que ora apresentou tem corno objetivo dar 

maior adequação à redação do artígo 1 de forma a facilitar 
seu entendimento e cOmpreensão, 
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-·N•2-
Dê-se ao art. 2• do Projeto de Lei da Câmara !1' 37, 

de 1992, a seguinte redação: 

"Ar!. 2' A equa!lza_ção de preços consistirá em. 
subvenção equivalente à ~parcela do saldo devedor de 
financiamento que exceder o valor de mercado do pr()
duto financiado, apurado através de leilões em bolsas 
de mercadorias, nas operações amparadas pela política 
de g>uantia de preços mlnimós, de que trata o Decre-
to~ Lei n" 79~ de 19 de dezembro de 1966. n , 

JllSiiflcaçlío 

A emenda visa tão-somente aprimorar a redação do Pro
jeto de Lei oriundo da Câmara dos Deputados, tornando 

, clara a forma de apuração do valor de mercado dos produtos 
financiados. 

Sala das Sessões. - Esperldlão Amin. 

- N•3-
0 parágrafo único do art. 2' do PLC N• 37/92 passará 

a ter a seguinte redaçáo: 

"Parágrafo único. Fica garantida aos mini e pe
quenos produtores rurais a aplicação dos instrumentos 
de AGF- Aquisição do Governo Federal e EGF/COV 
- Empréstimos do Governo Federal, com opção de 
venda, para os produtos contemplados pela Política 
de Garantia de Preços Mínimos. 

Aos médios produtores rurais será facultada a apH .. 
cação do EGF/COV. E aos grandes produtores rurais 
será facultada a aplicação do EGFISOV sem opção 
de vendat para os produtos contemplados p~la J?olítica 
de Garantia de Preços MínitÍlos. u - - -

Justif'reatlva 

Será feita óia:lmente no plenário. ~-~ 
Sala das Sessões, 13 de maio de .1992. -'-Eduardo Supllcy. 

-:"i"4-

Parágrafo único do art. 2': Redija-se desta forma: 

"Parágrafo único. O pagamento da subvenção 
a que se refere este artigo exonera o Governo Federal 
da obrigação de adquirir o produto, que poderá ser 
livremente comercializado nos mercados." 

Justif"JCativa 

I-Não será a mera concessão, mas sim ó efetivo paga .. 
mento da subvenção o que deverá desonerar o Governo Fede· 
ral da garantia de aquisição dos produtos .. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. ~Henrique Al· 
meida. 

- N~s-

o caput do art. 3• do PLC n' 37/92, terá a séguinté reda
ção: 

j'Art. 3i' Os Ministros de Estado da Agricultura 
e Reforma Agrárlà e. di Economia, FaZenda e Plineja~ 
mento, proporão ao Presidente da RepúbJicat em cada 
exercício .financeíro, as nicessánas-providências de na~ 
tureza orçamentária e~ oUvido o Consêlho Nacional 

de Política Agrícola. na forma da Lei n<> 8.171 de janeiro 
de 1991t as providências de natureza operacional para 
o cumprimentO do disposto nesta Lei. inclusive no que 
diz respeito ã forma de apuração do valor de nieréado 
do produto.~' · 

Justiíu:ativa 

Será feita oralmente no plenário. 
Sala das Sessões, 13 de maio de 1992 -EduardoSnplicy. 

-N•Ii

Suprima-se o art. 4• do PLC N• 37192·. 
Justificativa 

Será feita oralmente no plenário. 
Sala das Sessões; 13 de maio de 1992. -Eduardo Suplicy. 

-N•7-· 

Suprima-se, do eaput do art. 4• do Projeto de Lei da 
Câmara n~ 37, de-1992, a expressão .. :· Oficiais1

'.,,. 

J llSiiflcação 

L O inciso I do art. 192 assegura às instituições finan
ceiras oficiais e privadas o acesso a todos os instrumentos 
do mercado financeiro bancário. 

2. A concê.ssão de -uma subvenção exciusivamente às 
operações rurais praticadas por instituições oficiais, discrímj
nando entre as instituições- financeir;lS, eXpeliria as· demais 
do mercado finànceiro bancário. 

3. Além disso~ a empresa pública, sociedade da econoM 
mia mista e outras entidades estatais que explorem ativ:idade 
económica estão sujeitas ao mesmo regime jurldico próprio 
das empresas privadas- e não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensiVos às do setor privado: é a norma dos 
dois primeiros parágrafos do art. 173 da Constituição Brasi
leira. 

4. A limitação das subvenções às instituiÇões oficiais 
federais oonduzirá à dominação, por elas, dos mercados do 
crédito rural 1 com elitp:inação da ooncorrência~ significando 
igualmente violação do§ 4• do art . .173. · 

5. A própria liberdade de concorrência seria ferida pela 
subvenção discriminatória (irié. IV do art. 170 da Constituição 
Brasileira.) 

Sala das Sessões. - Esperldião Amin. 

- N•S-

Suprima~se do art. 4~ a e~pressão Hofíciâisn. 
~~" < < ** > • • • • • • '• • • • • ••• • • • ••«+ • .-"~••••• • ;·,. •'• + + +++U • •••••••" •• • +h• o • •••••ww .. 

Justificação 

Como o "crédito rural é institucionalizado, não será justo 
excluir da equivalência os produtores que buscarem financiaM 
mentos em bancos não oficiais, como o são as p-róprlã.s Coope~ 
rativas de Crédito RuraL 

O artigo~ assim, volta ·a ter o texto original apresentado 
pelo Governo? que é mais adequado. 

Sala das Sessões. Esperldilio Amin. 

- N~9-

Parágrafo único do art. 4' - Suprimam-se as palavras 
"oficiais federais." 
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Justificativa 

1. O inciso I do art. 192 assegura às instituli;óes finan
ceiras oficials e privadaS o ··acesso a to_dos. os inst:t1).mentos 
do mercado financeirO bancário. 

2. A concessão de uma subVenÇão ixdusivamente às 
operaçõeS rurais praticadas por instituições oficiais, discrimi~ 
nando entre as instituições financeiras, expeliria as démais 
do mercado financeiro bancário. 

3. Além disso, a empresa pública, sociedade de ~·cono~ 
mia inista e outras entidades estatais que explorem atividade 
económica estão sujeitas ao niesmo· regime jurídico próprio 
das empresas privadas e não poderão gozar de 
privilégios fiscais não extensivos às .do se to r privado: é a norma 
dos dois primeiros parágrafos do art. 173 da Constituição 
Brasileira. · 

4. A limitação das subvenções às ínStitúiçóes'oficiais 
federais conduzirá ã dominação, por elas, ·dos mercados do 
crédito rural, com eliminação da oonoorr<!ncia, signifiCando 
igualmente violação do§ 4' do art. 173. 

5. A própria liberdade de concorrençia seria feita pela 
subvenção discriminatória (ínc. IV do art. 17Q da Çonstituiç.ão 
Brasileira.) 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -.-Henrique Al
meida. 

- N•lO-

Art. Serão estabelecidas taxas diferenciàdas de juros, 
em favor dos produtores da Região Nordeste, nos contratos 
de fmanciamento do custeio das safras agrféolas. 

Parágrafo único. Osjurós a~s:erempraticitdos nos finan
ciamentos a que se referem neste artigo-- córreS.f:Kmde-rão a 
valor de cinqüenta per cento (50%) das taxas fixadas para 
as demais regiões. · 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -Sanador Hum
berto Lucena, Líder do PMDB. 

- N•ll-

Ar!. 49 ....... ,,.h .. ~··T~ .. ·-···----u~···..-~---'\Mf,.., 
Parágrafo único. A Subvenção económica ~_9_ue· se refe

re este artigo estende-se aos empréstimos concedidos _a pirtfr 
de 19-7-91, pelas instituições financeiras oficiais~fedéraís~ eSia- · 
duais? cooperativas de crédito rural aos produtores rurais .. 

JustiítCação 

A presente emenda visa evitar a discrimináÇãó~é:ritre fi
nanciamentos feitos pOt instituições federáis de crédito. 

Sala das Sessões. -... Ruy Bacelar.~ 

- N•l2-
0 art. -41 passa a ter a seguinte redação. 

"Art. 4' A subvenção de equalização de taxas 
de juros ficará limitada ao diferenciai de taxas entre 
custo de captação de recursos, acrescido Pe custos ad~ 
ministrativoS é tributários a que estão sujeitas as insti~ 
tuíções financeiras oficiais e cooperativ-as de crédito, 
nas suas operações ativas. e os encargos cobrados do 
tomador final do crédito rural. n 

Justirl<:ativa 

Achamos oportuno que as cooperativas "de crédito sejam 
,incluídas no artigo em pauta. A perspectiva de atuação dessas 

cooperativas é o pequeno e médio Prôdutor ru!al, que é quem 
precisa ser estimulado. _ 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -Senador Nelson 
Wedekin, (PDTISC). 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

~ ~ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presi
<:iêncta~ antes de conceder a palavra respectivamente aos Srs. 
Senadores Rachld Saldanha Derzi, Jutahy Magalhães, Ronan 
Tito e Arnir Lando, informa aos Srs. Senador~ ""~está sendo 
processada a ímpressão das emendas a fim de que do teor 
delas, o Plenário tome conhecimento imediato. 

Enquanto isso) prosseguinios coni a discussão do projeto. 
· CO.ãc"edo a palavra, pela õrdem, ao nobre Senador Jutahy 

M~galhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem. Sem revisão dó orador.) -Sr. Presidente, sobre a pri
meira proposição que fãria, V. EX' se antecipou, como serripre~ 
no sentido de distribuir as emendas para tomarmos conheci~ 
mento do que iremoS votar: 

Como não entendi bem, não sei se o parecer do relator 
foi favorável a todas as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dênda esclarece_ ao nobre Senador Jutahy Magalhães que o 
parecer foi favorável às Emendas n~ 1,2,3,10 e 12. 

E-contrário às Emeriâas n.,s 4,5,6,7,8,9 e 11. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (As razões apresen
tadas pelo Senador Pe_dro Simon são as minhas. Entendo que 
matérias como esta não deyeriam.ser votadas sem tomarmos 
pleno conhecimento do que vamos discutir, o que' v a IDos votar. 

- Mas. infelizmente. querem reservar sempre esse papel 
ao Senado: homologar ou~ pelo menos~ fazer uma mudança 
de última hora~ sem termos um conhecimento concreto do 
que está sendo votado. 

O Sr. Racbid Saldanha Derzi ~ Sr. Presidente, peço 
1f-j5'ãlavra para discutir a matéria: . - .. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
á palavra ao nobre Senador, em se_gu-ida ao Senador Ronan 
Tito. 

O SR. RA,CHID SALDANHA DERZI (PRN- RS. Para 
discutir, Sem revis.ão âo orador. t- Sr. Presidente~ Srs. Sen_a
dores~ ouvimos o parecer do nobre Senador Pedro Simon, 
que, como ex:~Ministro da Agricultura~ realmente tem conheci
mento de causa. Sua Excelência proferiu parecer favorável 
ao projeto. 

Esse projeto~ realmente, está vindo em socorro da zona 
rural, do pequeno e do médio agricultor. Temos urgência 
urgentfssima na sua votação porque está se esgotando o prazo 
do plantio: Em Mato Grosso~ por exemplO, o plantio do trigo 
era até 30 de abril, e, até hoje, o Banco não póde enlear 
com os recursoS: para custeio da lavoura de trigo, porque 
estamos dependendo da votação~ o mais urgente possível? 
deSse prOjeto. que vem em socorro da zona agrícola e dos 
agricultores brasileiros. 

Sr. Presídente. estamos de acordo com as emendas que 
receberam parecer favoráveL Façot porémy um apelo aos auto
res das emendas, no sentido de que as retirem. Apresenta~ 
rfam_os, entã-o, cada uma_ de-las como projeto isolado, no com .. 
promisso de aprovarmos tais emendas com um projeto e ime: 
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diatamente as re~eteríamos à Câmar~ dós D~epÜt~dos~ 'paia 
não atrasar o processo. Se esse projeto não fot votado boje 
haverá um verdadeiro descalabro para a zona rural brasileira' 
especialmente _para o pequeno e o médio produtor.· • 

O Govemo deseja, realmentet amparar, subvencionar 
sobretudo os pequenos e Os médios agricultores, a:través dos 
bancos o~ciais, e o Banco do ·Brasil é o que; re~men_te, tem 
dado .asSisténcia aos pecuaristas e aos agricultores. Quando 
o Presidente da Repúblcia, em decreto, autorizava os bancos 
particulares a lançarem mão de até 20% da quantia que eram 
obrigados a depositar no Banco Central, do depósito à vista 
nos seus bancos, não. houve um banco p-articular que viesse 
em socorro dos pecuaristas ou dos agricultores. 

O Sr. Jutaby Magalhães ..:...Permite-me V. EX. um aparte? 

O SR. RACIDD SALDANHA Dll:RZI - Ouço V. Er 
com pnuer. · 

. O Sr. Jutahy. Magàlbães - Nobre Senadot, não· faço 
afirmação e sim índagação; porque não conheço o projeto. 
Tenho que perguntar a quem sabe, a quem o conhece. V. 
EX1'. está utilizando um argumento que~ em matéria ge-rai, ~ilão 
aceJto pelo fato de o projeto chegar aqui, em 6.Jtima.hora. 
e sermos obrigados a votá-lo para que não volte a amara 
dos Deputados. A meu ver, voltar para aquela Casa não deve 
significar atraso de decisão. Se há urgência urgeÍltíssím"a',' a 
Câmara dos Deputados também deve se manifestar com a 
mesma urgência urgentíssima e votar logO ru:remendas aqui 
elaboradas. 

Não tenho o convencimento da importância, da necessi
dade de se estender essa possibilidade a todos os bancos parti· 
ciparem desse crédito-subsidiado. Tenho idéia sem conheci:. 
mento de causa e tenho a impressão de que as cooperativas, 
por exemplo, deveriam participar. Mas não tenho certeza se 
isso seria benéfico· ou não. Poi essa ràzão é que perguhto 
a V. EX' o que esse crédito subsidiado dará de recursos para 
OS" bancos, pos.to que, V. E?" infO~~ que rio: passado oS 
bancos não se mteressavam em fazer crédito rural? lssp foi 
afirmado em outras palavras pelo Senador Pedro Simon citan
do como exemplo quando 'era Ministro da Agricultura. Hoje, 
então, o que significa essa pàttlcipaÇâo de--tOdOs os bancos 
em ganhos para eles. ou em prejuízo? V. Ex!' tem informação 
a esse respeito que nos -possa transmitir? 

O SR. RACHJD SALDANHA DERZI- Por que os 
bancos p·articulares vão captar recursos para emprestar à zona 
rural, aos agricultores e aos pecuaristas a juros: subsidiados 
e não receber do Governo a juros ilormãis; sê-ó-Banoo do 
Brasil é o único que vem assistindo realmente o homem da 
zona rural? Em nellhum município do Brasil há um banco 
partícular que realmente dê assistência efetiva ao homem da 
zona rural, quando eles tinham a liberdade de deixar ·de 
depositar no Banco Central 20 ou 25% daquela obrigato· 
riedade que tinham para emprestar à zona rural~ não u faziam 
ou. quando isso ocorria, era entre os grupos, entre eles, não 
com o pequeno e médio p-rodutor. Estes vivianf à rllíngua 
de recursos. O"úriico· que- teãlmente dava e continua dando 
assistêneià, levando inclusive, prejuízOs vultósoS.éom essa ati~ 
tude, é o Banco do_ Brasil. Nesta hora em que pretendemos 
dar esta oportunidade para que o Banco-do Brasil tenha maio~ 
res recursos para assistir o pequeno e médio produtor, os 
grandes banqueiros querem7 também, levar vantagem, ou se~ 
ja, querem que o Governo consiga recursos para que eies 
ganhem dinheiro. Penso que deveríamos estudar melhor. O 
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apOiO que faço? nes"te momento. é fio sentidO de votarmo-s 
togo esse projeto. Eú me comprometo a votar a favor dessas 
emendas. Muitas delas são boas como projetos de lei. Votaría
mos aqui e. em seguida, femeterfamos ã Câmara dos Depu
tados. 

Com isso iríamoS 4àr recursos o Jl)~is rápido possível 
ao pequeno e médio produtores que est:io precisando disso 
para~ complementação, para o custeio da sua lavoura., 

Este é o apelo que faço a V. EX*s Vamos votar favoravel~ 
mente. encaminhá-las corno um projeto único. apoiá-las, em 
regime de urgência urgentfssil!la e remetê~las à Câmara. En
quanto isso, liberemos· esse projeto para que os recursos che
S4em <: mais rápid~ possível ao Banco do Bra~il. 

O Sr. Epitácio Caleteira -Permite· me V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

. .. O.SR. RACHID SALDANHA DERZl.-.,. Concedo o apar· 
teaV.Ex~ _ 

(I Sr. Epitácio Caletclra - Congratulo-me com v. EX' 
A questão foi bem colocada. No momento de ter grande pre~ 
juízoS devido ao financiamento rural, o Banco do Brasil, em 
nenhum momento~ pensou no lucro, porque sempre foi uma 
parte do Governo, e no desejo de ajudar. muitas vezes, sofreu 
grandes prejuízos. Dando esclarecimento ao Senador Jutahy 
Magalhães, queria dizer qual a vantagem do banco privado: 
se receber também esses recurSOS, de certa forma~ alimentará 
a sua clientela, os seus depositantes normals. aqueles que 
si.iô os seus bons e grandes cltentes, QU"eln nos garante que, 
através disso .. ele não vai criar outra clíentela? Nobre Senador 
RonariTito, o Banco Ce~tral iem-muitocuidado com as opera
ções triangulares. que sao~ em geral danosas para o sistema 
financeiro. Não tenho a menor dúvida de que o caminho 
é esse que V, Ex~, Senador Saldanha Derzi~ aborda. Vamos 
votar e rápidot pois é importante que esse dinheiro entre 
rapidamente em circulação para evitar até queda de preço 
da nossa produção agrícola. 

O SR. RACHID SALDANHA DERZI- Muito obrigado, 
nobre Senador Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides) - Concedo 
a palavra ao próximo orador inscrito. Senador Ronan Tito, 
e, logo em seguida, ao Senador Ruy Bacelar. 

OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente~ Srs. Senadores, iSto 
mais parece um diáJo'go de sur~os, pois estamos discutindo 
um ponto e o projeto diz respeito a outrO--Completamente 
diferente. Esse projeto está ·trarltitando no 'Se'nado há três 
dias em regime de urgência urgentíssima, ápõs tef sido <Jlscu
tido na Câmara dos Deputados, onde também permaneceu 
por três dias, por solicitação dos produtores agrícolas para 
o Tesouro subvencionar o preço mínimo. 

Sr. Presidente. vou tentar agora e-xplicar. Não sei se os 
Srs. Senadores me ouviram falar aqui qUe o sr. MfniStrO da 
Agricultura estava pregando inconvenientemente uma super
safra. Por que S. Ex~ dizia- iSSO? Porque, no ínOme'ofo em 
que se prega uma enOrme safra, o preço dos produ tos agrícolaS 
caí. Os produtores agrícolas, prinéipalmente os pequenos, não 
estavam alcançando sequer o preço mínimo. ao ponto que 
denunciei desta tribuna mais de uma vez que o s.aco de milho 
estava sendo vendido por menos de US$5.' 

Atendendo a ésse apelo, o Ministro da AgriCultura man~ 
dou um projeto ao Ministro da Economia pedindo recursos 
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do Tesouro para subsidiar a compra de produtos agrícolas) 
de tal maneira que o pequeno agricultor não vendesse o seu 
produto por preço menor do que o mínímo garantido pelo 
Governo. Esse é o teor do projeto. , 

Nobre Senador Jutahy Magalhães~ ninguém, nem V. Ex~, 
sente-se mais indignado com as urgências urgentíssimas do 
que eu. Precedi V. EX. em lamentos, em gritos aqui na tribuna, 
principalmente quando era líder~ no sentido de pararmos com 
essas urgências. No entanto o que acontece agora não é um 
projeto Urgente. mas uma situação. 

Neste momento~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, os pe~ 
quenos agricultores comercializam a sua safra e se eles não 
têm a garantia do preço mínimo e se o Governo não está 
comprando o excedente, o que acontece? Vou fazer uma de
m1ncia e, pOr favOr, confiram. V. Ex~s sabem quantos compra~ 
dores de milho temos no Brasil? Dez compradOres de milho 
compram mais de 90% da safra brasileira. Por conseguinte, 
o que eu denunciava é que o Minis~ro anunciâva uma safra 
de inais de 70 milhões de toneladas. E o que acontecia? Esses 
10 senhores deprimiram o preço e passaram a comprar o milho, 
por exemplo~ por muito menos do que o preço mínimo garan
tido pelo Governo_, ])enunçiei isso aqui no mínimo em cinco 
·vezes. Atendendo essas denúncias e ·outras que foram feitas 
na Câmara, o Governo, através do Ministro da Agricultura, 
resolveu, de acordo com o Minístro da Economia, fazer uma 
lei urgente. Para quê? Para criar uma eqUalização para a 
compra dos produtos agrícolas, ou seja, o milho está garantido 
em torno de cinco dólares e meio a saca e está na faixa de 
quatro dólares e meio. Falo is~o porque hoje o preço é um, 
amanhã. outro. Se o agricultor se sentir premido, não tiver 
condições de vender, ele vende, recebe com nota fiscal e 
o Governo, através do Banco do Brasil, faz a equalização~ 
seja, paga o diferencial para que o agricultor não tenha pre-
juúo ao -vender o- seu produto abaixo do preço mínimo. Esse 
é o espfrito do projeto. . 

De início, Sr. Presidente, eu pretendia retirar a expressão 
"oficiais H, acrescent~da ao projeto da Presidência da Repú
blica, ou do Ministério da Agricultura - "órgãos financeiros 

' ge crédito" para que o Banco do Brasil passasse a ser 
o único equalizador. A partir de então, comecei a receber 
telefonemas de agricultores de todos os lados, alertando-me 
para o fato de que, se o projeto, ao receber emendas, tiver 
que retornar à Câmara dos Deputados e, depois, à sanção 
presidencial, serão, no mínimo, dez dias cruciais para o peque
no agricultor. Não é O caso do grande, que tem seus silos 
na fazenda, onde pode armazenar enquanto espera serenar. 

Tenho denúncias aQuf, dias seguidos, porque essa super
safra de 70 milhões de toneladas a que se refere o Miniátro? 
Que_stioneí S. Ex• pessoalmente sobre isso. Como S. Ex~ mes~ 
mo disse, s6 ocorrerá colhermos quatro milhões de toneladas 
de trigo no Rio Grande do Sul e oito milhões de ~<meladas 
no Nordeste. 

Ora. meu Deus, ainda nem plantamos o trigo! Como 
falar disso, no momento em que o pequeno agricultor tem 
o produto para vender? 

Abro mão de retirar a expressão "oficiais" da frase, "enti~ 
dades financeiras oficiais", diante da explicação do Presidente 
do Banco do ~rasil de que o dinheiro utilizado para equaJizar 
o. preço final do produto agrícola, é do Tesouto NaciQnal e 
será fiscalizado pel9 Gov~~o, através do Banco do Brasil. 

Não é, porta'nto, verdadeira a idéia de que quem teve 
o seu plantio financiado por cooperativas de crédito ou bancos 
particulares não terá equalização. Garantiu~me o Presidente 

do Banco do Brasil pediu~me, inclusive, que empenhasse 
a sua palavra aqui, de público que não importa quem 
tenha financiado, se um banco partiçular ou uma cooperativa 
de crédito, pois o subsídio do Tesouro Nacional, via Banco 
do Brasil~ será concedido a todos, indistintamente. 

Sr. President!', é a palavra do Presidente do Banco do 
Brasil, empenhada nos Anais do Senado Federal. Quero dizer 
i$o bem alto, porque aqui se enco-ntram, na Tribuna de Hon
ra, de representantes de cooperativas de crédito., 

Se a um s6 pequeno agricultor de qualquer parte deste 
Brasil for negado esse diferencial, por favor, procurem-me? 
porque tenho empenhada a palavra do Presidente do Banco 
do Brasil. S. S• insiste - penso que é natural - que esse 
Banco seja o elemento regulador, mais do que isso, flscaU~ 
zador da equalização, porque o dinheiro é do Tesouro. E 
pode acontecer-:- sabemos que sim- que um banco particu~ 
lar~ por Intermédio de um gerente qualquer do interio{, faça 
um acordo com o agrieultor e tire uma nota fiscal a menos. 
Quem pagará isso? O Tesouro'? Não. Nós~ os brasileiros. Por 
isso, o Banco do Brasil~ que é estruturado em todo o ·País, 
com mais de 4 mil agências e escritórios por todas as regiões, 
oom suas portas abertas, a qualquer momento pagará o dife
rencial, seja o financiamento através de uma Cooperativa de 
crédito, seja através de um banco particular. Palavras do Presi· 
dente do. Banco. do Brasil, que pediu-me fossem colocados 
nos Anais do Senado, como compromisso governamental: 

Sr. Presidente, creio ser mais razoáVel que se atenda 
ao espírito da lei. Temos uma emenda- se não me engano •. 
de meu Líder, Senador Humberto Luce~a da maior impor~ 
t:ância e da maior seri~dade. Os juros para o agricultor do 
Nordeste não podem ser os mesmos do Rio Grande do Sul, 
das minhas Minas Gerais e de São Paulo. SabemOs que, na 
agricultura, trabalhamos com solaridade, pluviosidade, quali
dade de solo etc. Sabemos que a terra do Nordeste é boa, 
mas o céu costuma trabalhar por lá. As chuvas às vezes vêm. 
Assim, cobrar os mesmos juros é ígUatar os desiguais. No 
entanto, esse projeto não visa isso. Esse projeto é uma emer· 
gência: . . 

Sr. Presidente. permita~me fazer uma comparação. Exis~ 
te, no sinal luminoso, que é não só uma lei mas uma convenção 
no mundo todo, o verde que significa "passe"; o amarelo, 
t'cuidado"; o vermelho, Hparen. Quando há um incêndio, 
o carro do corpo de bombeiros liga sua sirene e atravessa 
com sinal vermelho. Esse projeto, Senador Jutahy Magalhães, 
é uma urgência, uma emergência para acudir ao pequeno 
agricultor. _Se atrasarmos. ele não terá como sustentar por 
mais dez, quinze dias o %u produto. _ 

Repito;· Sr. Presidente, no Brasil. de 8 milhões de Km2, 

de; milh.ões e milh~s _de agricultores~ d~z oo~pradores -
não mais do que isso - compram mais de 90% do milho 
brasiJeiro~ E o que se quer, :neste momento. é justamente 
evitar que o agricultor "entregue o ouro para o bandido H. 

Qualquer Senador que queira um aparte, estou disponível 
para dar esclarecimentos. 

Este meu discurso não é isolado, faz parte de uma seqüên~ 
cia de exposição que vinha fazendo há mais de um mês, denu!k 
ciando ser inoportuno dizer que o Brasil tem~ neste momento, 
uma supersafra~ porque sendo período de colheita, os preços 
caem. Este projeto portanto~ visa proteger o agricultor para 
que ele não venda o seu projeto abaixo do mínimo garantido 
pelo Governo. 

O Sr. Amir Lando -Permita-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ronan Tito? 
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O SR. RONAI'rTlTO- Ouço V. Ex~ com muito prazer, nãó vai' ocorre-r, q~er dizer1 O colono ainda vai sair perdeOdo, 
nobre Senador Amir Lando. e muito, nessa jcigadã. 

O Sr. Amir Lando _Nobre Senador Ronan Tito, 0 ati:. O SR. RON'ASTITO -Se não aprovarmos esse Projeto 
2'~ do projeto merece. 11m a leitura demorada para que se enten~ urgentemente, o que é 30 .vai passar para 50 a 60%. 
da a exegese e a amplitude dessa disposição. Poderíamos partir O Sr. Amir Lando- Sim, mas o· ·Gov_ernot nobre Seoa-
de,um outro ponto, nobre Senador, consagrado na lei agrícola. dor, havia prometido estabelecer essa equtvalência. Aqui já 
vetado e restabelecido posteriormente. 9ue Çj~a respeito à veni a equalização. · 
equivalência entre o produto e o fin<!nCUl,mcnto, ou 5ceja, o 0 SR. RON&'\4 TITO-::-. Estou de pleno acordo. 
financiamento importava em quantia de' produto in OBtura 0 Sr. Amir La~do :-- Haviam~se comprometido publica-
e, no vencimento, os J·uros deveriam Mescer também na mes-""' mente o Presidente da RepUblica, o Ministério e o Presidente 
ma proporção. Essa idéia1 infelizmente até hoje_ __ J;lâo tomou -·do Banco do BrasiL 
corpo, no Governo, -embora, na última -safra, Hvesse sidõ-- Agóra somos surpreendidos com um projeto que, aparen-
propagado que o que importava era o plantio; o va1or do temente. quer restabelecer uma realidade que está definitiva-
financiamento do produto in naturacquivaleria, evidentemen~ mente perdida: a TR e a evolução dos preços

1 
os preços míni-

te, ao mesmo produto no pagamento do débito. Pergunto mos acompanhando ao menos 0 valor do financiamento. 
a V. Ex~: a equalização é um diferencial entre o preço de 
mercado e o valor do financiamento? O SR. RONA.N TITO - O que V. EX' me aconselha 

O SR. RO!SAN TITO- Terá sempre como limite o valor 
mínimo estabelecido, que, _como sabe V. E~. evolui à m~dída" 
que mudam a inflação c os juros. Vamos àditilti!-. por hipótese, 
que o preço do milho neste instante esteja em tomo de 14 
mil cruzei!os e que no mercado ele esteja 10 mil cruzeiros. 
Nessas condições, o que acontece'! Em vez de Comprar o 
excedente, abarrotar armazéns, fazer cereais turistas, arama~ 
~ns turistast para depois a imprensa noticiar grandes escân
dalos como os que em determinado armarem faltaram _s6 200 
mil toneladas de cereais c que houve quebras. o q-uê ptétende 
o Governo? O Governo eStá fazendo algo que os Estados 
Unidos da América fazem há mais ou menos 70 anos "C que 
a Europa e o Japão sempre fizeram. 

O Governo prefere dar subsídio ao agricuJtor diretamente 
do que criar anomalias através de armazéns. de empresas 
transportadoras. 

O Sr. Amir Lando -Esse assunto, re-àLmentc, mereCe 
uma discussão e um:a apreciação mais ampla. O lndiêe Geral 
de Preços - IGP, _no período de outubro a abril progrçdiu 
em torno de 281%, enquanto que para o milho houve nesse 
mesmo perlrido, houve um acréscim(Yde 182%, ou sC.ja, urna· 
perda, em relação ao valor de 28-1 %t uma perda àe 25%~ 
O índice do fetjãô, nesse me-smo p-eríodo, teve um aument_o 
de 187%. São dados reais que caniJoguei e J>esq.uisei atra\·és 
da minha assessoria. Quero demonstrar que o projeto é bem 
menos é do que aquilo que se propagava. O cálculo nos finan
ciamentos dos pequenos produtores é TR +9%, dós méclio-s 
e grandes, TR+12,5%. Isso signifieit, ·no peiíbdo da~_,safni, 
um aumento do grosso dos financiamentos de 433%; de oUtu~ 

, bro até abriJ, inclusive. Portanto~ o difereiiciã1llnllli0 grande, 
porq~-os-preços mínimos subiram acima do preço de mercado 
em torno de 30%. e hoje os preços estão deprimidos em 
30%. Nobre Senador, o colono. mais uma vez, entrou no 
canto da screiat porque obtém uma garantia de preço mínlmo. 
Não é o que esperava, sobretudo quem representa a classe 
agrícola; como o meu Estado d~ Rondóriia. Lá-rião há gaiariiía 
do preço mínimo, o que já é alguma coisa. Mas essa idéia, 
fá- cónsagrada em lei~ da equivalência, Sobnúudo pãra os pe~ 
quenos produtores, aqui fica reduzida não -à evolução da infla
ção no período, mas a esse diferenciai entre o mercado ~ _ 
os preços mfnimoS:Parece--me que o prójftO riãOVaTestíiDUfa! 
a -agricultura tanto quanto o desejado. Mas propaga a mídia 
eletró-nica que· haveria esta equivalência entre aumento do 
produto e aumento das taxas de juros, inflação etc. E isso 

quanto a essa le~ diante disso?, 

O Sr~ Amir Lando -No meu _entender, a discussão que 
se deveria abrir cóm o GOvêri10 não era exatamente nos termos 
em que estou colocando, porque_ esta lei é uma migalha. b 
alguma coisa, pois, h,<>je,_ entre mercado e preço niínítno há 
uma defasagem, uma depressão de 30%, que pode chegar 
a 60%. Mas o Governo, que se comprometeu publicamente 
a estabelecer esta equivalência. hoje vem com uma solução 
que vai colocar em gra,nde dificüldades os agricultç.res, os 
produtores rurais. 

O SR; RONAN TITO -"- Se não aprovarmos essa lei, 
eu gostaria que V, EX" bril~ante advogado e também homem 
do campo - dissesse para nós. aqui qual seria a solução. 
Hà uma defasagem. Já a denunciei mais de urna vez. 

Há um projeto Versando sobre a questão da equivalência, 
de. minha autoria, aprovado aqui quando eu era Líder do 
Partido, há mais de um ano. 

Tive um debate_aqui- quase chegamos ao corpo a corpo 
....,.... com o Senador Roberto Campos, que dizia que eu estava 
querendo voltar à época do escambo. Respondi-lhe que a 
agricultura brasileira ainda não chegou ao escambo. 

Nest~ instante Senado;r pergunto a V. EX"~ qué tem ~onhe
cimento para esclarecer esta Casa. Se essa lei não for aprovada 
urgentemente o prejuízo que hoje é de 25 a 30% vai para 
quanto? -- · 

O Sr. Amir Lando- Não-diScuto exatamente se devamos 
ou -~~9 aprová-la. C_r~io_qf:le a ma~~Ijªjn~r~riaJ,lnl!l_n·ego~ 

Clá-ç3ii-ã nível de Governo, não em nome do Senado ou dos 
Senadores que atu3m !Jesse campo, ll!as em n_ome _dª agricui
-für~ bra"Sííeira. A diScussão que devei-ia ter sido aberta com 
o Governo era exatamente para chegar-se a um patamar de 
garantia mínima para o produto, É isso que esto.u colocando. 
Denuncio aqui que a idéia propagqda através da mídia eletró
nica de que iria realmente,_ ser estabelecida a_ equivalência, 
está perdida nessa lei. Pelo princfpio do mal menor, é prefe~ 
_iivef essa 'IeL Mas é Preciso que _se_ esclareça a ~ação que 
aidéía de equalização subentende equiyalência_entre financia
·rn(!Tuo e paganiellto 1 ou seja, a quantia financiada in natura 
do produto seria aquela que iria responder na mesma quantia 
para o pagamento do empréstimo. Aqui vai ficar um diferen
aãrileSadÕ -pata ·o· agricultor. Evidentemente, é melhor que 
fique assim, garantindo-se-o preço mínimo. Mas o preço míni
mo deveria.evoluir na mesma pr-oporçt'ío, da TR mais os jurOs 
que são cobrados dos agricultores. Senão, torna-se impossível 
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continuar na agricultura. É um incentivo mllit<f pequeno. É 
alguma coisa~ concordo com V. Ex~. mas sabemo~ que o Brasil 
recentemente importou dois bilhões de dólares eir; grãos. 

O SR. RONAN TITO- Mais um pouquinho. 

O Sr. Amir Lando- Mais um pouquinho, diz V. Ex' 
com correção. Nobre Senador, realmente, mais uma vez o 
agricultor vai a conta da supersafra, que cada dia diminui. 

O SR. RONAN TITO- "Supersafra•• 

O Sr. Antir Lando - O Ministro está_ aCiqJiti!ldO que 
as metas estão diminuindo e vão diminuir mais_, Tenho aqui 
uma projeção- um discurso que desistir de fazer hoje, porque 
o assunto mais importante é esse projeto abordando essa 
questão e algumas contribuiçdes modestas das mjnhas peque
nas observações. 

O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Senador Amir 
Lando. 

Uma vez o inventor da correçª_o mopr?tá.liª' que J~t;>je 
se chama TR, perguntou a opinião da grande economista 
e então Presidente da República da França, Giscard Déstaing, · 
sobre sua criação. Refiro-me ao Deputado Delfim Netto. A 
resposta foi notíCi3.da nos jornais da época. Não há por que 
não repeti-la agora: "para fraudar o povo não tem nada m~lhor 
que a correção,.. . . , , 

O que está fazendo a correção? Fraudando mais uma 
vez. Nas mudanças de índices quase~ sempre quem sofre' é 
o povão. , 

V. Ex• tem inteira razão. Qual a atitude que devemos 
tomar neste instante? Aprovar o prójeto ta] qual está", e emen
dá-lo. ou colocar todas as coisas da agricu1tura e dos projetas 
agrícolas. agora dentro desse projeto e fazê-lo retorn.ar à Câ
mara? 

Permito-me, neste momento. pleitear a desgraça menor: 
aprová-lo agora. Por quê? Porque ele socorre o pequeno agri
cultor. No momento em que esse projeto for sancionado. pela 
Presi4ência da Repúblíca, o mercado reagirá porque não 
adiantará ele querer pagar menos, pois o agricutor te(â: .com9 
apelar para receber a equalização. Vamos fazer pelo menos 
o mínimo -equ-.:rnôo falo erri ·mínimo, neste País, é o mfnimO 
mesmo. O saláfio mínimo s6 pemite unir o 'Corpo à alma. 
se o diminuirmos em um cruzeiro. aquele que o recebe desen~ 
carna. Esse mínimo de que falo aqui, também é assim. Pensa
mos. às vezes: ••o que' é um dólar para um saco de milho? 
O que é um dólar para o agricultor?'' Principalmente para 
o agricutor, talvez seja a sobrevida. 

Quanto ao empobreciment'o d3_ agricuiturá-;_ Pelo "âmor 
.de Deus, já o denunciei desta tribuna _este anc. _!;_st~>l!.JJm 
Senador monocórdio, que s6 sabe falar nisso. NQs três últimQs 
anos foram subtraídos da agricultura maü: de '30 bilhõe.s_ d,.e 
dólares em recursos, que foram para outros setor~. Denuncio 
isto todo dia. 

Sr. Presidente, reivindico a autorja em_ prlffiéf!O i~g-âr. 
da solicitaçãO para que o MinistrO e todas as autoridades 
parassem de ficar· falando -.na maior safra'\ porque ....,.... é evi
dente -a diminuição dos preços. 

E o próprio agricultor se sentiria có·m-pelído a vender 
o seu produto, Ora, se houve uma safra tão._grand_et Q que 
farei com essa pequena quantidade de milho que colhi? É 
preciso vendê-la. Acudindo a isso é que vem essa lei urgente, 

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Com_ prazer ouço V. Ex•. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Ronan Tito, 
V, Ex• mais uma vez def~nde os nossos agricultores, os nossos 
produtores rurais. . 

Isso tem. realmente, realçado o se~ ~pfrito público, por
que um Pais: que não defende a agricultura é destinado a 
crises terríveis. V. Ex\ várias vezes em seu 'discurso, que 
estou acompanhando com atenção. tem feito referênCia a:os 
pequenos produtores e agricultores: "A lei irá favorecer os 
pequenos agricultores". Realmente, isso está no pensâmento 
de V. Ex', no meu pensamento. Esta é uma lei que beneficia 
os nossos produtores rurais e esperamos que beneficie prefe
rencialmente os pequenos e médios produtores rurais, Mas 
como V. Ex• verifi.c<iu, isso eStá apenas: nô pensamento de 
V. Er e no nosso~ pois a lei não distingue e!iltre pequenos, 
médios e grandes produtores. Ela tem como destinatários to
dos aqueles que tenham feito operações de crédito ruraL 

Apesar de não haver nenhum dispositivo na lei dando 
preferência aos pequenos e médios produtores, esperamos 
q-ue rr:,cexecução do diploma legal, se leve em cosideraçáo 
esse aspecto: .essa lei deve, em primeiro lugar. proteger os 
pequenos e médios e. se possível. todos os produtores rurais, 

O SR. RONAN TITO - Agradeço ao nobre Líder do 
PSDB, Senador Chagas Rodrigues. do Piaui. pelo aparte. 

- De certa maneira~ "Senador, é verdade o que V~ Ex~' falou. 
Quem financía a totalidade de sua .. safra quase seritpre é o 
pequeno produtor. 

- Devo fazer uma confissão pública: tenho uma iavoura
zinha não financiada, O que pude colher e colocar no silo 
eu coloquei; a outra parte, resolvi assim: temosuma_tecnologia 
roceira, cuja técnica é quebrar a cana do milho, virando a 
ponta da espiga para baixo, para que ela se defenda da chuva. 
Esse milho está armazenado no campo. Por quê? PorqUe sou 
médio produtor e me defendo. Sei, e repito. não é força 
de expressão: dez compradores no 6rasH manipulam o preço 
do milho. Se houver necessidade, sou capaz de desfilar, aqui, 

. o nom..e. _dçs dez compradQ!es que controlam a çompra do 
milho, O que acontece tOdo ano. Senador Chaga;; Rodrigues? 
Os pequenos ag'ricultores, na boca da safra, desovam os seus 
produtos oo mercado. Como eu disse, o gerente do Banco 
do Brasil~ cioso de suas responsabiHdade_s, fala para eles: "'vo
cê.s não podem ficar inadimplentes paguem imediatamente"! 
Para pagar~ o que eles fazem? Vendem! O m·édio, o grande 
produtor, dá o seu produto como garantia. Ele pega o seu 
produto leva para o armazém geral e, lá, o gerente do Banco 
eXpede "~arranis, dando como gãn:intia aquele produto, Em~ 
prestar o que ele quer e prorroga o seu.fiiui.m;:iamento .. Logo, 
à urgência des~a l,ei é p~rt,t o pequeno agricultor, que não 
tem condiçã,o de pegar o seu produto e levá~to para o armazém 
e pedir um EGF, V-Ex' entendeu? 

.D.~a forma, gostaria de esclarecer ao nobre Senador 
Jutahy Magalliães.-Temo-nos batido- )1. EX", talvez. mais 
do ,que eu - sobre a questão da .urgência. Mas esse projeto 
.não ficou quatro. nem seis meses na Câmarã dos Deputados 
e·siin três dias, e não podia ter ficado mais, porque ele é 
uma urgência, uma emergência. Se não acudirmos imediata~ 
mente o pequeno produtor. daqui a 15 dias será tarde, "lnê_s 
é morta••, A produção já terá passado para a mão do especu
lador. Tomem nota V. Ers, por favor. Daqui a 15, 30 dias 
o preço do milho em moeda comparatíva:mente fixa -- tfpo 
dólar, marco, iene- terá subido. no mínimo, 20 1 30%. porque 
o pequeno agricultor desovou. 



Maio de 1992 PIÁRIO PO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 15 3497 

Porém, se aprovarmos esse projeto e ele for sancionado 
imediatamente, tenho certeza de que, em seguida. todo agríw 
cultor brasileiro - pequenoT médio ou grande - receberá 
o preço mínimo, o preço mínimo~ o que é pouco~_Com<>~d.isse_ 
o Senador Amir Lando, é ínfimo. 

Sr. Presidente~ gostaria de fazer um apelo a todos os 
Srs. Senadores que querem aprovar, querem aperfeiçoar o 
processo legislativo com rela_ção a agricultura; que o façam~ 
mas em um projeto de lei. Contem com este modesto Parla~ 
mentar para subscrevê~ lo. No entanto, esse projeto-- repito 
- é uma emergência. Quando há uma emergência, até os 
carros de bombeiro desrespeitam os sinais. Tocam as sirenes 1 

atravessando os sinais vermelhos. . __ 
Por isso, em nome dos agricultores, peço aos Srs. Sena

dores - principalmente em nome dos pequenos agricultores 
-que aprovem esse projeto. Para qualquer anomalia, qual
quer melhora no projeto, estaremos presentes. Vamos elabo
rar um novo projeto, e dar~ihe até o rito de urgência~ tentar 
aprovâ~lo. Porém, o que precisamos, neste momento, é asse
gurar? pelo menos. o mínimo. Muito obrigado, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue 
a discussão da matéria. - - -

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador Ru_y_Bace·> 
lar, para discutir~ concedo a palavra ao nobre Senador Eduar~ 
do Suplicy para que justifique as três emendas que apresentou, 
nos termos previstos no Regimento Interno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - (PT-SP. Para justificar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores~ 
As emendas que apresenteif modificativas. são as que se sew 
guem. Em primeiro lugar~ o caput do art. 3~ do PLC n9 37, 
de 1992, terá a seguinte redação; ~--- · -

"Os Ministros· d~ Estaç!o da Agricultura, da Refor
ma Agrária, e da Economia, Fazenda e Planejamento 
proporão ao Presidente da República em -cada exercido 
financeiro as necéSSá_ri~ providências de nattii"eia órça~ 
mentária, e ouvido o Conselho Nacional de Política 
Agrícola na forma da Lei n' 8.111, de janeiro de 1991, 
as providências de natureza operacional para o cumpri~ 
mento do disposto nesta [ei. indusive no que di:z respei
to à forma de apuração de valor de mercado do pro~ 
duto." 

Gostaria de ler as emendas que apresentei~ para justifi~ 
cá-las em conjunto. 

O parágrafo único do art. 29 do PLC passará a ter a 
seguinte redac;ão: 

HFica garatltida aos mini- e p~querios produtores 
do Governo Federal e empréstimos do Governo Fede
ral pela política de garantia de preços mínimos. Aos 
médios produtores rurais será facultada a aplicação de 
EGF-COV; aos grandes produtores será facultada a 
aplicação de EGF~SOV. sem opção de venda, para 
os produtos contemplados pela política de garantia de 
preços mínimos." 

Finalmente, a terceira emenda suprime o art. 4? do PLC 
37, de 1992-

Com respeito aOs subsídios sobre juros do crédito .as::ríco
la, é preciso considerar. Sr. Presidente, que se trata de valor 
que não pode ser quantificado, pois o custo de captação depen~ 
de da política monetária que é atisteià; elevada e também 
das expectativas dos agentes econômicos, ora favo_rável, ora 
desfavorável. 

É um subsídio suscetível a inúmeros desvios e de difícil 
controle. 

Os recursos financiados com subsídios podem ser aplica~ 
dos em ativos finan-ceiros com taxas de juros réais. Tantas 
vezes ocorreram na história de subsídios, inclusive agrícolas, 

- distorções nessa área. Em subsídios similares existe uma prá
tica con-denável por parte das mesas de operações, em alguns 
bancos. que consiste em elevar ardfldalmente o custo de capta~ 
ção, Com isso, o subsídio é aumentado~ a diferença é dividida 
entre o investidor no banco e a instituição) através âe produtos 
financeiro;;·, ou seja, é precisO que haja CUidado com r'espeito 
à maneira como são destinados os créditos à agricultUra. ·E 
a história de dístorções coril subsídios leva-nos a ter o cuidado 
substanciado nas três emendas apresentadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi' 
dência consulta ao nobre _Senador Ruy Bacelar. que. havia 
solicitado a sua inscrição para discutir a matérl'á, se ainâa 
deseja fazê-lo. (Pausa.) · 

- S. Ex•, neste exato momento, não se encontra em ple-
nário. · 

- Concedo a palaVra ao nobre Senador Amir Lando. para 
discutir a ma'térfa. - --- -- - -- ' 

O SR. AMIR LANDO (PMDB __: RO. -Para discutir.) 
-Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos diante. de uma emergência, e como sói acontecer 
nesses casos sempre a indulgência plenária da Càmara dos 
Deputados e do Senado Federal Jem sido a tônica e a prática 
éõnsuetúdinária. 

É bem verdade, Sr. Presidente, que o Governo tema 
dar um pass-o em socorro aos agricultores. Também provenho 
da área agrícola e set o que é plantar e colher e o que é 
chegar ao fim c;Ia safra com. o produto valendo pouco ou quase 
nada,~ 

No meu Estado de Rondônia. sobretudo, tem sido uma 
reiVindicação constante dos agricultores, que: não têfifgàrantia 
nenhuma de preços mínimos, não têm sequer mais· estradas 
para escoar a produção e as tulhas cheias guardam a miséria 
da gente rondoniense. . - .. 

Quando toinaroos conhecimento dQ projeto, através da 
imprensa, a idéia que se tinha e que nieToi tratis-.Inífida incl_u
sive·por agricultores era de que esse programa representava 
a redenção da agricultura brasileira. A leitura apressada da 
matéria mostra que aqui a equalização não dfz senão a gáranita 
_entre um valor de mercado e os preços mínimos. Esse diferen-
cial a-menor será pago pefo Tesouro, -

É evidente que o projeto neçessitaria de alguns aprimora~ 
m.entos~ sobretudo porque fica em aberto a possibilidade de 
fraudes e a lei, neste aspecto, é complacente~ porquanto o" 
produtor vai comercializar no setor privado a sua produção, 
e ai não existem mecanismos capazes de aferir a certeza do 
valor do produto comercializado. porque é essencial. para 
se díminuír oS gâstos do Tesouro, que este valór seja o máximo 
possível. No projeto,- na sua forma, não há estfmu]O para 
o produtor buscar o melhor preço, lutar para: que o produto 
atinja 1,1m patamar desejável? desde o momento em que ele 
tem esta garantia, atrayés do ".feso!lr~. operada pelo B_a~co 
do Brasil. 

Sempre reivindicamos. Sr. Presidente, a garantia dos pre
ços mínimos. Sabemos que a comercialização, através dos 
órgãos do Governo, sempre proporcionou escândalos e frau~ 
des, e a co~~~ia!i~ação sempre_ foi objeto de enriquecimento 
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sem causa dos oligopólios que dominam a aquisição dos produ~
tos agrícolas. 

Em verdade. Sr. Presidente r _a!go_ precjs_ava _seJ fe_ito_. e 
o Governo toma essa inicíaiiva. Embõrã O prOjeto não atente 
para essas peculiaridades do mund~ re_a!, ºas ~nd!çõr;s -~u_t_~ _ 
e perigosas do mercado; espondo o Tes'?uto, quem sabem, 
a desvios estrondosos, o Governo~ que é o gerente deste pro~ 
grama, certamente avaliou) entre as _pdssibilidad:e~. aqu~le 
métOdo mais seguro e eficiente. 

É por isso, Sr. Presidente~ que devemos saudar a iniciativa 
governamental, porque a agricultura brasileira desde há muito 
vem entrandn neste conto do vígârio·; ~·plante que o Governo 
garante". ''do encher a mesa do trabalhador''. O que falta 
neste País, em verdade, não são pacoteS, não s·ão soluções 
emergendaisj -é preciso que- se invent~.~-no País, um planq 
agrícola sério! Só a imaginação e a art~, que faltam 4esde 
a Carta de CaminhaT serão capazes de dar ao País um plano 
agrícola coerente, con$iStente, um plano agrfcola que venha 
dar suporte â grandeza territorial do BrasiL 

Este é um País imenso de terraS' gê-rfe!OSas enqiiãnio -féi=
teis; este é um País de climas variados que tudo pode produzir. 

Mas o que tem sacrtficado o produtor rural é a falta 
de uma política agrícola, não elaborada para a satisfação da 
mídia <:lctrónica de um determinado governo numa determi
nada circunstância, mas para atender a vocação àgrfco~a do 
País, sobretudo o apelo à produção. E para isso é neceSsária 
a garantia de preços mínimos. . - . . 

Aqui, neste pro]do;- nUrha situaÇãO--de· emergéUCíii·es6o
ça-se a caricatura de uma solução circunstancial; mas é muito 
pouco, Sr. Presidente, Srs. Senadores. para que o. País pqssa 
ser o celciró do mundo; é muito pouCo para dar à agriCultura, 
uma atividade sujeita a tantas_ vícissituôeS de clima e _que 
encontra a incerteza maior 2:inda nO me!Cadô: -

Ê preciso mudar essa atitude goverij~ent~il. É necessário 
que tenhamos um programa agrícola que comece pela distri
buição da terra c pela garantia dos preços ~if!i_os dÇlS produ
tos agrícolas; isso é indispensável para dar a solidez, que é 
o pressuposto do desenvolvimento económico e social. 

Não ~á nação desenvolvida no mundo que não se sustente 
senão numa agricultura sólida. E as bases do desenvolvimen~o, 
sobretudo de um país de imensidão territorial como o Brasil, 
devem emergir do campo. Mas é preciso, Sr. Presidente. pas
sar das palavras à ação; passar imediatamente à elaboração 
de um programa que seja um pró grama Brasil da Agricultura, 
que atenta a milhões de trabalhadores sem-terra. Mais de 
10 milhões de farm1ias estão à margem do processo da produ
ção agrfcuJa, esperando a oportunidade de f~~~l:'!er~_uitLtra.ÇQ 
de terra, a fim de semear e plantar, 

E assim, Sr. Presidente, a par dessa emergência àe se 
votar às pressas, não há uma contribuição do Poder Legislativo 
que enriqueça. que aprimore e que dê, enfimt condições para 
a aplicação correta da Jei, 

Aqui* o Poder Exc_Cutivo encontra apenaS unla autorÍ~-
zação legisiativa, cabendo-lhe a responsabilidade de instit_uír 
mecanismos para a segu'tãhça da correta aplicação da norma. 
É alguma coisa, Sr. Presidente. _ _ _ __ 

E. por lsso que a despeito de discordar do modus faciendi, 
da celeridade com que os projctos nos são submetidos, não 
poderia deixar de atender ao menos o pouco que este projeto 
se di-spõe a fazer. - -

Et efetivamcnte; uma situação de emergéncia, e d~- ~.1!1~
gência em emergência nãO vamos construindo tim fu-turo me .. 

lhor e sólido, va.mos construindo, sempre~ soluçÕes instan~ 
tàneas para uma cri-se- que _cada dia se avulta e se agjganta. 

Desse modo, Sr. PreSidente, encaminho favoramente ao 
projeto. Eritendo que 3s emendaS. embora o objetivo maíOr 
dos sens autores seja no sentido de aprimorá-lo, mereceriam 
maior meditação porque toda emenda feita de afogadilho tal
vez não aperfeiçoe> mas ao cOntrári(f, ãáescenta apenas um 
embaraço a mais. 

-~É por isso, Sr. Presidente, que encaminho favoravelmente 
ao projeto nos termos aprovados pela Câmara dos Deputa_dos. 
E" encaniüiõ"o·ciYrii as ressalvas que fótmulei~ também às pres~ 
sas. para qu-e o agricultor. lá dos confins de Rondônia. que 
hoje vende o seu produto a menos de 1/3 do valor no~ínat 
dos preços mínimos, encontre nesse mecanismo uma form~ 
de redenção para contíriuar a tfabalhar pela grandeza do Bra~ 
sil. Digo isto, Sr. Presidente. porque é lamentável ver o quadro 
desolador que pude observar, ainda na semana passada, ao 
percorrer t>S't-o"t'l.fins de Rondônia; pude constatar que, apesar 
da_ tulha cheia, o nosso colono vive na miséria, porque ·os 
preços estão aviltados; os preços dos produtos agrícolas não 
remuneram o trabalho empregado ao solo; os produtos agríco
las são trocados por mercadorias. por manUfaturas. por nada. 

É por isso, Sr. Presidente, que sou favorável a este projeto 
,apesar das ressalvas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue 
a discussão do projeto. 

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

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

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB .,-PI. Para discu
tir~ S~m-reVfsãO do ofâdor.) Sr. Presidente. ilustre Sena
dora, Srs. Senadores, está em discussão o Projeto de Lei 
da Câmara n" 37, de 1992, de íniciativa do Senhor Presidente 
da República que dispõe sobre a concessão de subvenção 
económica nas operações de crédito rural. 

Este Projeto, Sr. Presidente, favorece os produtores agrí~ 
colas_; _ajuda os agricultÇJres e cortoorre portanto para o deseo~ 
volvírnento da nossa agricultura. Tem, sem dúvida, o meu 
apoio e receberá o meu voto. Mas eu me permitiria fazer 
algumas considerações sobre a proposição. 

Observo, Sr. Presidente, que a -mensag~m .de" Sua Ex~· 
lência, o Senhor Presidente da República, é de 30 de abril 
deste ano. Sua ExcelênCia encaminhou õ projeto à CâMara 
no dia 30 de abril e aquela Casa, não obstante o acúmu1o 

·de matéria, o número de seus "co~p~fl:ente~.- não demorou 
em sua aprecíação, -A Câmara dos Deputados discutiu e votou 
esse projeto em poucos dia~!~ j~ _se~.~nco~tra ele __ em regíme 
de urgênci~ para ser votado pelo Senado FederaL 

Não há dúvida que a matéria é importante e requer um 
tratamento prlvi1egia(_'lo de urgên~a, . . _ . 

Sr-Presidente, Srs. Senadores. a lei é_.autorizativa. Esta~ 
mos votando esse projeto, demonstrando boa von~ade para 
com a agricultura brasileira~_ mas o projeto tem apenas natu
reza autorizatíva. o art v· diz: 

"Fica o Poder Executívo autorizado a conceder sub
venções econômicas nas operações d~. crédito rural, s_ob 
a fôrmâ de equQlizaçáo de preços e de taxas de juros~ 
observado o disposto nesta lei." 

_Jsso significa que, se o Governo entender, não concederá 
a subvenção de que trata o diploma legal. 
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Há outra observação, Sr. Presidente. O art. 5• vale por 
uma delegação de oompeténcia. Diz o citado ·artigo: 

"Art. 5"' A concessão da subvenção de equali
zação de juros obedeceJ,"á aos limites e normas opera
cionais estabelecidas pelo Ministério da Economia, Fa
zenda e Planejamento, especialmente no que diz respei
to a custos de captação e de aplicação dos rccur&QS." 

Estamos, portanto, concebendo poderes amplos e espera· 
mos que o Poder Executivo, por intermédío "do' Ministério 
da EcOnomia, Fazenda e Planejamento, cumpra o· que está 
de ~r do. c~m a n'?tureza e 1 o espírito da _lei, e que ouça 
o Mm1sténo da Agncultura, as cooperativas e todos aqueles 
que produzem neste País especialmente através de médias 
e pequenas empresas. _ " _ _ . , 

Final.mente~ Sr. Presidente, Srs. Senadores ruiUi con-
fesso a nunha grande surpresa- talvez não tenha entendido 
fl:evid~ente o projeto. Ele precisa ser aprovado com urgênM 
cut, pots há nesse sentido uma mobilização geral. Estou rece
bendo solicitações de produtores rurais~ de cooperativas para 
aprovar o projeto e fáMlo--ei com boa vontade . .Entretanto, 
algo me surpreende. Peço portanto a atenção dos nobres Sena· 
dores. O projeto framítit eril regime de urgênciá. Ê necessário 
aprová~lo hoje. A Câmara já o fez em três dias. Todavia 
leio, no art. 8~' do projeto, algo que não se hannoníza com 
essa idéia de urgência-i.itgentfssim-a: · 

"'Ar!. 8' O Pod"rExecutivo, no prazo de 60dias 
contados da publicitção desta lei, encaminhará ao Con~ 
gresso N acíonal o pedido de abertura de crédito espe
cial necessário à cobertura, no exercício de 92, das 
despesas.decorrentes das subvenções .• ,_ 

ConfessO, Sr. Presidente, que a minha idéia seria no sen~ 
tido de reduzir o prazo e votaria mais satisfeito se o~ projeto 
estabelecesse - e o Governo já deve ter uma noção - umá 
autorização de crédito~ podendo, oportunamente - se fosse 
o caso - vir um pedido de crédito adicional ou uma nova 
autorização. 

Observo portanto que, o projeto pa<)ece, no meu modesto 
entendimento, dessas irregularidades. Mas se o prazo é de 
60 dias, isso "significa que, nos termos do art. 8~' <fPOder 
Executivo não pode exceder o prazo estabelecido'. Dir~se~á 
que ele pode, inclusive aprovada a lei, imediatamente encami~ 
nhar ao Congresso o pedido de abertura de crédito. Espero 

"'que o G~ovemo faça iSSo. Aprovado o projeto, sancionada 
a lei, publicado o diploma legal, que venha imediatamente 
o pedido que terá também o meu apoio. · 

Sr. Presidente~ o projeto, portanto, tem~ no meu modesto 
entendime~to, essas imperfeições. Eiltre·tanto;·tefá meu âpoio 
e o meu voto para que os nossos agricultores possam, com 
base nesse diploma legal. receber o incentivo preViSfó ê ter 
um pouco mais de POilfi<!uça, porque éles não podem ficar 
su~eitos às manobras <;los especuladores r daqueles que se apro~ 
ve1tam do trabalho alheio sobretudo dos pequenos e médios 
pr~utores, para auferir gnmdes lucros. o projeto terá o meu 
apozo e o meu voto. 

Era,o que eu tinha a dízer, Sr. Presidente. 

~-~R. PRESIDENTE (Mauro Bene~ides) - A Presi
dêncta mdaga aos Srs. Senadores se no pJenário há mais al-
guém que deseje discutir a matéria. · 

O.Sr. Esperldlão Amln- Sr. Presidente, peço a paJavra 
para discutir. 

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

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC, Para discutir.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. serei breve. Desejo deixar 
esclarecido que apresenteí duas emendas~ aqui comentadas 
pelo Senador Pedro Simon e por outros Srs. Senadores, que 
tinham dois objetivos. O primeiro parece-me que deve ficar 
registrado para fins de advertência quanto ao projeto que 
será elaborado em função do acordo. Como está redigida, 
no art. 2~', a expressão_ .. através de leilões em bolsas de irierca~ 
darias .. dá Q. enteQQ~ment9 de que só as tra~ções 'reítas 
em leiJões _de mercadorias serão catalogadas ~mo-~ujeitas 
a essa equali-zação. Por isso, propus a seguinte alteração: A 
~ualídaçãq de preços consistirá em subvenção equivalente 
,r. parcela do saldo devedor de financiamento que exceder 
.o valor de mercado do produto financiado, apurado através 
de leilão de mercadorias, ou seja, o vaJor de mercado é ínfor~ 
ma do pelo leilão mas as transações feitaS fora de leiJão também 
poderão ser atendídar;. Essa é a primeira einêiida. A segunda 
emenda tem como objetivo retlrar a· expreSSão nofl.ciais". 

Quero também deixar aqui registrado o porquê da emen~ 
da. Companheiros meus, a começar pelo presidente do meu 
partido em Santa Ca.,tarinã, que é o' Presidente das Coope
rativas de Crédito de Santa Catarina o Deputado Estadual 
..19sé Zeferino Ped~qso, Presídente da Cooperativa do Meio
Oeste e Vice-Presidente da Cooperativa Central de Santa Ca
tarina, Presidente da OCB - Organização das Cooperativas 
de Santa Catarina - juntame:tit~ com Parlamentares preocuw 
pados com a questão agrícola, como os Deputados Dejandir 
Dalpasquale, do PMDB, e Hugo Biehl, do PDS de Santa 
Catarina, demonstraram-me que essa restrição cingiría o aces~ 
so à subvenção e, virtualmente, ao crédito a um número mais 
reduzido do que o possível de instituições de crédito. Por 
essa razão. apresentei a segunda emenda. 

... Diante da perspeCtiva de acordo, que foi amplamente 
debatida, curvo~me em nome da urgência que todos atribuí~ 
·mos aQ projeto que, no mérito, é o melhor possível~ porque. 
pela via do subsídio ao preço, pratica ou pretende praticar 
o úiliêO subsídio são que se pode dar à agricultura em qualquer 
lugar do mundo, O subsídio no erédito é perigoso porque 
o dinheiro não tem coleira e pode ser usado. tomado barato, 
em outras coisas. como já ocorreu. _ 

O produto colhido é sagrado por ser fruto bem sucedido 
do esforço do agricultor. Não é justo que seja víiipendiado 
na hora da sua venda, da sua entrega para o pagamento de 
uma dívida. 

Por essa razão, o projeto é são _e rn.e.rece o nosso· aplauso 
antes mesmos de merecer o nosso voto. Peço desculpas se 
proltmguei a disc.ussão~ mas· sinto~ me no _"dever ~e prestar 
esses esclarecimentos aos nobres pares da Casa e, também 
para resguardo da minha posição. a quem quiser. posterior~ 
mente, analisar como tramitou, no Senado Federal, o projeto 
encaminhade pela Mensagem n' 133/92--, PLC 37, desta data. 

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. EX' um aparte? 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer, ouço V. 

EX' . 

:0 Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Senador Esperidião 
~mm, V. Ex' apresentou emendas damelh.Qr qualida&. inclu
SlVe a que trata dos leilões; analisou mais que o próprio autor 
do projeto. É louvável a emenda de. V. Ex• Sou do.s que 
cnucam normalmente a passagem do projeto, depois de apro--
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vado na Câmara, como: fato consuniado. Mas estamos numa 
preméncia, nobre Senador Esperidião Amin: Há um acordo 
e~ dentro dele, poder~se-ia encaixar tudo aquilo que falta no 
projeto, Não sei se todas as emendas são de autoria de_ V .. 
EX' 

O SR. ílSPJl:RII)IÃO AMIN- Só -tenhoduas, Senador. 

O Sr. Epitádo Cafeteira- Sou favorável_ a que se aprove 
este projeto como veio da Câmara, porque essas emendas 
não chegam a prejudicá-lo mais do que o produtor seria prejuR 
dícado se demorassem a chegar ao I?anco os reC~UjOS neces~ 
sários para fmancíar essa produção. Aoompanho, portanto, 
V. Ex~ na votação desse projeto tal como veio da Câmara. 
Estou pronto a apoiar a emenda de V. Ex•, porque aperfeiÇoa 
a intenção do projeto~ de morte que as mercadorias, não 
apenas as do. leilão, tenham o mesmo tratamento. Congra~ 
tulo~me com V. Ex• por, embora autor dessas emendas~ estar 
pronto para votar o projeto na sua íntegra~ tendo em vista 
o alcance que terá a sua aprovação -e a -sua sanção imedíata. 

O SR. ESPEIUDIÂO AMIN :__ Muito obrigacíó, Senador 
Epitácío Cafetéira. · 

O aparte de V. Ex' valoriza o meu modesto pronuncia
mento e, mesmo não o retificando, aumen_ta"'" em substânci_a, _ 
a justificativa da mínlla posição de resignar a inteção de lutar 
pelas emendas em prol do acordo que, permitindo a aprovação 
do projeto como veio da Câmara dos Deputados, desafogue 
a situação de tensão que os produtores rurais brasileiros, justi~ 
:ficadamente, estão a viver. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 
a palavra ao nobre Nelson Wedekin para discutir. 

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT SC._ Para.discutir. 
S.em revisão do orador.) Para discutir e também encaminhar 
em nome do PDT. 

O nosso Partido vai votar a favor do projeto nos termos 
em que veio da Câmara dos Deputados, por todas as razões 
aquí claramente expostas~ o apesar de termos as mes:tpas per
plexidades de, mais uma vez, receber um projeto para ser 
aprovado praticamente em uma tarde~ sem a condição de 
o Senado Federal fazer um exame mais aprofundadO e mais 
detalhado do projeto. 

Não é tanto pelo comeiído do projeto que veio daquela 
Casa, e sim pelo amplo acordo que realizamos ao longo desta 
sessão e pelo compromisso assumido pelas várias Lideranças 
desta Casa, prindpàlmente pelas Lideranças do Governo -
posso dizer isso, porque certamente essa informação será Con
firmada após pelo próprio Ministro da Agricultura -, que 
a nossa emenda inclui as cooperativas de crédito~ junto com 
as institUições oficiais, ri art. 4", assim conio o compromisso 
de que se elabore, com toda a urgência, um projeto de Jei 
que terá origem no Legislativo, relativo também às coope~ 
rativas de crédito. -

Trata-se de um projeto de Jeit originário do Legislativo, 
que propõs nova redação ao art. 411 • Inclaírido -as cOoperativas 
de crédito, contO visa a no:ssa emenda, e as agências bancárias 
privadas nos municípios onde não houver agência bancária 
oficial nem cooperativa de crédito. 

Entendemos que esse é um acordo que atende às concep
ções do PDT a respeito desse projeto. 

Esse é um compromisso de praticamente to·das as Lide~ 
ranças que participaram dessas negociações. Trata-se de um 

compromisso do Governo_ de -votar essa matéria' cOnl toda 
a urgência. - - - · - ---- .- -

Esse projet6pode começar aqui no Senado ou na Câmara. 
Mas, de qualquer modo, estamos todos acordados que ele 
tramitará em regime de urgência urgentíssima, de tal sorte 
que, provavelmente! já na semana que vem, tenhamos essas 
complementações. essas modificações, sem prejurzo do pro~ 
jeto original, que, a nosso juízo, quer evitar o prejuízo, sobre~ 
tudo, para os milhares de pequenos e _médi~s produtO!es_ru
rajs, CJ.Ue já seíão atendidos no projeto como vêio original~ 
m~_nte da Càrila1;a. _ -~ _ . 

Então, Sr. Presidente~ o nosso encaminhamento é a favor 
do projeto, nos termos em que veio da Câmara, dentro .do 
amplo acordo que realizamos nesta Casa, com o qual nos 
julgamos plenamente atendidos. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Pr'esidente. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Discussão 
encerrada passa~se agora ao encaminhamento de votação. 

. Concedo a palavra aO -nobre Líder Humberto Lucena, 

_ O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-,---, PB. Pà;a en~
nllrihar a votação) -Sr, Presidê:nte, Srs. Senadores, o-_ Projeto 
de Lei da Câmara n' 37 de 1992, que dispõe sobre a concessão 
de subvenção económica ilas Operações de-crédito rural. deu 
margem à apresentação de várias eme!lçlas •. muitas. das quais 
tiveram parecer favorável do nobre Rela~or; Senador Pedro 
Simon. . 

Ocorre que durante esta Sessão 'houve uffia negOciação 
entre as Lideranças e os autores das respectivas emendas, 
no sentido de tentar-se um acordo~ em alto nível, que possibi~ 
litasse a aprovação da matéria~ sem qualquer alteraÇão do 
texto que v~io da Câmara dos Deputados O objetivo era 
atender. aos justos reclamos, sobretudo~ dos pequenos e mé
dios produtores rurais, que estão a espera dos resultados bené
ficos deste projeto que estabelece uma equalização de preços+ 
,a.través de um subsídio do Tesouro NadonaL 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas emendas visavam. 
sobretudo, incluir-se ou não, no texto do projeto que veio 
d~ Câmara, as cooperativas de crédito e também as instituições 
privadas de crédito. 

Após o entendimento efetuado, conforme testemun[lo 
que naturalmente o nobre Líder do governo, ~~nador ~arco 
Macier~ vai dar em Seu encaminharrtento, ficou estabelecido 
que votaríamos o texto do projeto sem alteração. 

Mas, desde logo, houve entre nós um compromisso de, 
na próxima terça-feira, apresentarnios um projet'o àe lei dando 
uma nova redação ao art. 4" desta proposição. de tal sorte 
que se incluíssem na equalização de preços, as cooperativas 
de crédito e, nos municípios onde_ não há bancos oficiais nem 
cooperativaS~ também os bancos privados. 

Temos absoluta convicção de que referido projeto de 
lei a ser apresentado entrará de imediato em regime de urgên
cia, conforme ainda compromisso das Lideranças firmado na 
tarde de. hoje. E. bem assim, se amanhã, for aprovado na 
Câmara dos De-putados. será certamente sancionado pelo Se
nhor Presidente da República. 

Quanto à emenda que apresentei, no sentido de -estabe
lecer taxas diferenciadas de juros em favor dos produtores 
da Região Nordeste nos contratos de financiamento do custeio 
das safras agrícolas, vou retirá-la~ atendendo ao apelo do nobre 
Senador Ronan Tito. 

-Realmente convenci-me de que o presente projeto trata 
apenas de equalização de preços e não de financiamento de 
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custeio agrícola. Pretendo disciplinar a matéria depo-is, através 
de um projeto de lei autónomo. 

Portanto, o PMDB de acordo <X>m o entendimento entre 
as lideranças, votará favoravelmente o projeto, eôrtl a redação 
que veio da Câmara. 

Era o que tinha' a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Maúro Benevides) - Concedo 
a palavra ao Senador José Eduardo para encaminhar a votação 
da matéria. 

O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB -PR. Para enearninhar 
a votação. Se:m revisão do ora,dor.) -~ Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, encaminhamos a votação favoravelmeo,tc, ~s emen
das aprovadas pelo Relator visando garantir a igualdade de 
acesso ao crédito subsidiado a todos os agricultores, indepen~ 
dentemente da região ou muhicípio onde esteja localizada 
sua atividade agrícola. . . . 

A proposta de um novo projeto de lei estendendo à~ 
cooperativas e aos bancos privados naquelas praças onde não 
haja bap.co oficial ou cooperatiyas ~ão atende, porque nesses 
municípios não há produção agrícola ou essa produção é_ mini· 
ma~ irrisória. Hoje os, produtores agrícolas estão sediados nos 
centros de produção, em praças onde. na sua maioria~ existem 
instituições bancárias, tanto oficiais federais como estaduais 
e privadas e cooperativas. E o agricultor tem a opção e a 
liberdade de dirigir-se a qUalquer uma dessas entidades para 
recorrer ao crédito. 

Obviamente, naquelas entidades on-de .ele já é cad~trado, 
cliente há muitos anos, é priorizado o seu atendimento com 
mais rapidez e facilidade. , . .. _ _ _ 

Por isso defendemos as em(:Udas, obJçtiV3:rido estender_ 
o benefício a rodos os produtores rurais, ibdependentemente 
da agência bancária onde ele seja cliente. 

Encaminhamos o nosso voto pela aprovação das emen
das. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Prossegue 
o encaminhamento. Concedp ~palavra ao nobre Líder Maroo 
Madel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL -: PE Pa{a enca!Ulnhar. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente~Srs. Seitadores. 
chega a nossa deliberação um projeto de leí d~J~i~fil_t_lV3 do 
Poder ExecutiVo - leia-se do Presidente da República 
que dispõe sobre a concessão de subvençáo económica nas 
operações de crédito rural. 

O projeto fo1 aj)Tóvado çon~ems~lrnept~ n4 Câmara dos 
Deputados em regime de urgência urgentíssima e aqui é agora 
objeto de deliberação. . 

Nesta Casa ele não mereceu~ ao contráriq do que acon
teceu na Câmara, a urgência urgentíssima, mas teve também 
uma tramitação especial, posto que a ele foi deferido trata~ 
mento da chamada urgência de líderes, ou s_eja, a urgência 
c prevista no nosso F,egiment-9 I.nternO. . . · 

O projeto, Sr. PresJQ.epte, foi amplamente discutido. Não 
quero~dazer considerações outras, porque estamos a desoras, 

, mas não gostaria de deixar de mencionar o- émpe'º-Jl.o que 
demonstra o Poder ExecUtiVõ Federal em enfrentar e resolver 
os problemas da agricultura; em melhorar. côóSeqüc!nteffien
te, o abastecimento, sobretudo o abastecimentQ da ce-sta bási~ 
ca. O Presidente da República, a meu ver, com total acerto 
e oportunidade, entendeu que. apesar do rígido programa 
que executa no sentido de combater a iriflação, alg~~a~ exce
ções poderiam ser abertas com o oferecimento de crédito 

·público; inclus:ive·atraVésâe dinheirósu.bsídiado, para o desen
volvimento da agriCultura em nosso País. E isso explica,-de 
algwna forma, Sr. Pi:ésident<i, Srs. Senadores, o dasenvol
vimento que a àgriCUltura está tendo e que vai ajudar~a abaste

--cer o mercado interno e criar condições para que voltemos 
a ser exportadores de. produtos primáriOs e semi-elabora4os. 

Não quero, Sr. Presidente, fazer muitas considerações 
sobre o projeto. Quero apenas ·elogiar a iníciativa do Presi
dente da República. Por este caminho, de fato, já oonsegnimos 
dar um passo muito Significativo no- se-ntido de melhorar o 
desempenho da agricultura em nosso País. qUe além do abaste
cimento interno e externo. tem a gr~nde vantagem de oferecer 
empregos, indusiv.! na are-a rural, á mão..de~ohra qualificada 
e não qualificada. ' - · 

A matéria está sendo votada, Sr. Presidente~ mediante 
acordos entre os Líderes. Obviamentet este arordo fQi_ prece
dido de amplas negociações que envolveram as L~deranças 
partidárias do PMDB, do PDT, do PTB, através do Líder 
José Eduardo, do PRN, do PDC, do PSDB. do 1'DS, do 
PST? do PT. E esse, acordp, Sr. Presidente, permitiu fazer 
com que o referido projeto que ora discutimos possa ser agora 
vqt~dp.sem maiores in,cidentes.r:~giment~i~. ~ ,~ , _ 

. Quanto ao acordo_ que celebramos, com a presença inclu~ 
sfve do Sr. Ministro da Agricultura, António Mano Cabrera, 
ficou estabelecidQ. que as lideranças partidáríã.s n() Senado 
da República vão oferecer'"- em regime. de urgência utgentfs~ 
~hna.. uJIJ_proiE?"tO que esperamos aprovar na próxima se-mana, 
e que~ será~ c-Onseqüentementet remetido à Câmara dos Depu
tados, dando nova redação ao a,rt. 4~ do projeto para incluir 
entre os benefícios concedidos pela lei~ nos 'inúnicíPios olicle 
não houver agé-nda âe crédito oficiai~ as çoàpera:i!VaS de crédi
to -e os bitncos privados. -Esse foi ó acordo que celebramos 
eôm a pre>ença do Líder Humberto Lucena, do Líder em 
exercício do 1'DT, Senador Nelson Wedekin, do Senador JOsé 
Ed!l.ar(!o, do Líder doPRN, NeY M~ranhão, do P~DB, r~pre
senta:do não somente pelo Líder Fernarido Hê"nrique Cardoso 
e seu Více-Lfder Chagas Rodrigues, mas~ também, pela pre
sença do Senador José Richa. e _como disse, de outr_as liden;m
ças partidárias. 

De outra parte, Sr. Presidente, quero dizer que indepen~ 
âenternente da aprovação do projeto aqui no Sen'àdo, - e 
creio que Isso ocorrerá_ na Câmara também - _e!J _me dispus 
a falar com o Presídente da República, o Sr. Fernando Collor 
de MeUo, no sentido de que, uma vez aprovada tanto no 
senado quanto na Câmara a proposição. nós possamos ter 
a sanção· do Presidente aa: referido projeto. ·· -

E evidente que ainda não falei com Sua Excelência o 
Senhor Presidente .. da República,_ mas pretendo amanhã, o 
mais tardar"'n-o sábado, quando e-starei com ele, conversar 
sobre o assunto. E m~is: idêntica _conduta terá o Ministro 
da AgriCultura, Dz:. António fyfa.nQ Çabrer~~ que ta~~ém 
se dispõe a falar com o Presidente Fern,__a_ndo CoUor~ mQ~traJ,ldO 
a conveniência em- Se aconlher a proposição que ora vamos 
começar a discutir, ou seja, que vamos fazer tramitar nesta 
Casa~ certamente a partir da segunda, ou, no máximo, terça-
feira âa próxima semana. -

QSr~_ Ne~n W~,e~.i~ :-)('ermite~me V. Ex• um ~aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Se não houver qualquer 
impedimento, ouço o aparte do nobre Senador Nelson We
dekín. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi
dência informa ao nobre Líder Marco Maciel que .S. Ex4 está 
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no encaminhamento de votação. Certamente; o mesq~o espaço 
de tempo será utilizado ('elo Líder Nelson Wt?;~eJc_in e.m. mo
mento próprio, quarido S. Er encerrar o seu pronunciamento. 

O SR. MARCO MACIEL - Lamento. Senador Nelson 
Wedekin~ não poder acolher a manífcstação de V. Ex•, por 
imposição regimental~ mas, certamente, quando, oomo Líder, 
encaminhar a votação da matéria, V. Ex• produzirá os argu~ 
mentos que iria ofe.iecer por ocasião desta minha m-anifes
tação. 

Sr. Presidente, em face da exposto aPenas venho reco
mendar à bancada que aprovemos o projetop conforme o en
tendimento havido entre as Lideranças Partidárias, e reiterar, 
mais uma vez, que nos dispomos a assinar com ·os demais 
Líderes Partidários um projeto, e requerer para O ·mesmo 
a urgência estabelecida, fazendo um aprimoramento da propo-
sição que ora vamos votar nesta Casa. ·· 

Era o que tinba a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Para encami
nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Líder Nelson 
Wedekin. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encami
nhar a votação.)- Sr, Presidente; desejo apenas--pedir um 
esclarecimento. 

Peço ao Senador Marco Maciel, por gentileza. a sua aten
ção. Na verdade, no art. 49 , junto oom ~~instituições fin~n
ceiras oficiais se acrescem também as cOOperativas de crédito. 
Peço mais uma vez a atenção do Líder do Governo, porque 
isso é de grande importância. É apenas para a termos toda 
a clareza, uma vez que isso foi objeto do entendimento. 

A alteração proposta, que será objeto desse eDiendimen
to que as lideranças irão apresentar na semana que vem1 em 
urgência urgent!ssíina, é para acresCentar~ juntO com as iriSti
tuíçóes financeiras oficiaiS~ ãs coópe[afiWis ae~ crédito, e IÍos 
lugares onde não houver agênciaS bancárias oficiais e coope
rativas de crédito é que entram os bancos privados. 

Invoco o depoimento do nobre Líder Humberto Lucena 
nesse sentido e nessa direção. 

Então~ está devidamente esclarecido e eu fico muito agra~ 
decido, assim como desejo cumprimentar o nobre Líder Marco 
Maciel que praticamente conduziu esses entendimentos que 
chegaram a tão bom termo. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me· 
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• :1.71, DE 1992 

Requeiro. nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 
a retirada da emenda n" 01, de minha autoria, oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 37; de 1992. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1992. Ésperidilio 
Amill. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que O ãprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 272. DE 1992 

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 
a retirada da emenda n"' 08, de minha autoria, oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1992. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 1992. - Esperidião 
Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Em votação 
o re-querimento. · - -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. -
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<? 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 273, DE 1992 

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 
a retirada da emenda n' 10, de minha autoria. oferecida ao 
Projeto de Lei n' 37, de 1992. 

Sala das Sessões. em 14 de maio de 199Z. Hliinberto 
Lucena 

O SR. PRI!SIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 274, DE 1992 

- ·Requeiro, úà-s termos do 3.rt. 256 do Regimento Interno, 
a retirada da Emenda n" 11. de minha autoria; oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara ri• 37, de 1992. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. - Ruy Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação 
() requeriment~. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovado. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. 

- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 275, DE 1992 
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno, 

a retirada da Emenda n? 12, de minha autoria, oferecida ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 19Q2. 

Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. -.Nelson Wedekin. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votaç~o 
o requerimento. 

Os SrS. $.enadores que o aprovam queiram pennanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovados os requerimentos, ficam retiradas as Emendas 

de n• 1, 8. 10, 11 e 12. 
Passa-se à votação do projeto. ressatvadas as emendas 

não retiradas. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta~feira 15 3503 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação as Emendas de n~ 2 e 3, em globo~ de parecer 

favorável. 
Os Srs. Senadores ,que .as aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Rejeitadas. 
Em votação as Emendas de n'l' 4. 5~ 6, 7 é 9~ de parecer 

contrário. ~ 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram peirnanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitadas. . 
Aprovado o projeto e rejeitadas as emem:fas. a matéria 

vai à sanção. 

É. a seguinte a matéria aprova~~:: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1992 
(N• 2.7%192, na Casa de origem) · 

(De iniciativa do Presidente da Repúl:>lica) 

Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica 
nas operações de crédito f'Ul'al. · 

. Aft. & A aplicação irregUlar ou desvio "dos recursos 
'provCnientes das subvenções de que trata esta Jei sujeitará 
o infrator à devo1ução, em dobro·d:a subvenção recebida, 
atualizada monetar,iarr,tente. sem prejuíZo ôas penalidades pre~ 
vistas no 3Ft. 44 d~tl;.<ii n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Art. 7' Cal:>e ao .Banco Central do Brasil acompanhar . 
-e fiscalizar às- operações de crédito rural beneficiárias das 
subvenções concedidas por esta lei. 

Art. 8" O Poder Executivo, no prazo de sessenta dia§_, 
contado da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso 
Nacional o Pedido de abertura de crédito especial necessário 
à cob(útU:ra, no exercício de 1992, das despesas decorrentes 

_ das_ Sú-6venções. -
Art. 9" Esta le.i entra em vigor na data de sua publi-

cação. --
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides)- Dado o tér· 
mino do prazO' régimental da sessão, a Presid~ncía deixa de 
Subm-eter à deliberação do Plenário ós ·demais itens na pauta 
de hoje, que ficam sobrestados. 

São os seguinte os itens cuja apreciação é. sob!es
tada: 

-ó-
0 Congresso Nacional decreta: PROJETO DO SENADO N' 173, DE 199! 
Art. 1~' Fica o Poder Executivo autorlzado··a conce~der ~·~·(titÇUJídQ .. eni=órrl:tm~ do Diâ- ri'O~ t_et:m9S .<?o ~·rc 172~ 1; 

subvenções económicas nas operações de crédito rural~ sob do Regimento Interno.) 
a forma cle equalização de preços e de taxas de juros, obser- (Tramitando _em _conjunto com os Projetos de Lei do 
vado o disposto nesta lei. . Senado. n" 56 e 145, de 1991.) 

Art. 2~' A equalização de preços consístirá· erli" subveo~ lliscussão~ em tUrno úniCo~ ~O Projeto de ~í ~O Sé_!t?do 
ção equivalente à parcela do saldo devedor Qe financiamento n"' 173, de 1991, de a1,1toria Ço Senador Josaphat Marinho. 
que exceder o valor de m~rcadp do produto financiado, nas q~e.__ d!s_i?õe sobre a liberdade de impreflsa. de opinião e de 
operações amparadas pela politica de garantia de preços míni~ infOrmação, disciplin-a ·ã responsabilidade doS riiC:íos de comu~ 
mos, de que trata o Decr~to~Lei. n" 79, _de 19 de dezembr.<l nicaç_ií~Le d_á.outras providéncias. tendo -- -
de 1966, através de leilões. em bolsas de merc,adorias. .. ~ARECI';RES: 

Parágrafo únicO. "A"conceSsãh. da subvenção a que se " da Colnissão .. de ConstítiliÇão, JuStiça e- Cidadania: 'Sób 
refere este artigo exonera o GOverntYFideral da. obtigí!çáo n~_lO.e 116, de 19~2_; 1" pronunciamento: favorável ao-Projeto, 
de adquirir ó prodUto, que deverá ser comerçializado pelo nos termos do Substitutivo que oferece;--2' pronunclamerito 
setor privado. (sobre as emendas de Plenário): favorável ~s emendas d~ 

Art. 3• OsMinistrosaeEstadodaAgriculturaceJl.efor· Il'Z.9,_13 a12, 18, 19, 20, 25,.26;-parcialmente à de n' 11 
ma Agrária e da Economia, Fazenda e PlanejamentO proporão (quanto aos parágrafos 4" e~); favol-á-Vel, nos teánOs Oe -s·une:· 
ao Presidente da República. em cada exercíció.fhmnçeiro~ mendas às de n"1 2, 4 e 16; contrário às de_n>?S _3, 5t-6, 7, 
as necessárias providências de natureza orçamentária e, ouvi~ 8? 10~ 12, 17~ 21 a 24? 27. _ . 
do o ConSelho Nacfóital de Polítiéa ·Agrícola, pa~fQ_rma ~-ª------ ----~"--= Prç!e._ric!9_~m ph;nário:t.Pelo Se~ador José Paulo Bisol~ 
Le-i_n~ .. 8.171~ de 17 de janeiro de 1991. as provid~nci_as d~ em virtude da aprovação do Requerimento n~ 746, de 1991, 
natureza operacional~ para concessão da subvenção de equ~h._. que solicitou fosse ouvida,-tãmbém, a Comissão de Assuntos 
zação de preços. inclusive no qu·e dEz respeito à forma de Sociais. · 
apuração do valor de merçado do produto. (Dependendo de Parecer da Comissão de .,.<\s.suntos So-

Art. 4'.1 A subvenção de,equalização de taxas de juros ciais sobre as emendas de Plenário.) 
ficará limitada ao d~ferencial de taxas e.n~re o ~ust() de capta~o _ 

7 
_ _ _ 

de recursos, acresctdo dos c~stc:s !'dlXlllUStrat!vos e trib~tános PROJETO DE LEI DO SENADO N' 14S DE !991 
a que estão SuJettas as mstJtutçoes financeuas ofiCiais, nas • 
suas operações ativàs, e os encargos cobrados do tomador (triClUfóó im Ordem do Dia. nos termos do art. 172, 
final do crédito rural. I, do Regimento Interno.) 

Parágrafo único:- A subvençãoeconômica a qUe se refe- (Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
re este artigo estende-se aos empréstimos concedidOs, a partir Senado n{'S 56 e 173, de 1991.) _ 
de 1"' de julho de 1991. pelas instituiÇões financeiras oficiai$ Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei do Senado 
federais aos produtores rurais. n9 145, de 1991, de ilutoria do Senador Márcio Lacerda, que 

Art. s~ A conces.são--da SJJ.bvenção çl~ J.rquaU~aç~o~_~e _ regQlao çii,rejto de r~sposta para os- efeitos_ do- inciso V, do 
juros Qbedecerá aQS limites _e normas _operacionais _estabeJe- art. 5('-;-da Comissão Fed~ral. tendo 
cidos pelos MinistériO da Economia~ Fazenda e Pianejamento~ PARECERES! 
especialmente no que diz respeito a custas-_de captação e de - <J_a Co:gtissâo de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
aplicação dos recursos. n"$10 e 116+ de 1992~ 1"' pronunciamento: favorável ao Projeto,~ 

,\ 
I, '1 
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nos termos do SubstitutivO que oferece; 2>:> pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emeudas n"" 
9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n•ll (quanto 
aos parágrafos 4'1' e 5"). favorável, nos termos de Subemendas 
às de n' 2, 4 e 16; contrário às de n' 3,5; 6, 7, 8, 10, 12, 
17,2la24,27. - -- -

-Proferido em Plenário, pelo Senador José Paulo Biso!, 
em virtude da aprovação do Reqoerimento n"' 746, de 1991, 
que solicitou fosse ouvída, também, a Comissão de- Assuntos_ 
Sociais. 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos So
ciais sobre as emendas de Plenário.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

(N' 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) . _ , . . . .. 

(Tramitando em conjunto ooffi OS PioJeto·~~deLêiOO
Senado n~ 145 e 173, de 1991.) 

Cóntinuação da discussão. cm turno únicó, do Projeto 
de Lei do Senado n' 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3• do art. 20 da Lei n' 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações! e o inCiso 
IT do § 3' do art. 138, do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezem
bro de 1940, que instituíu o Código Penal, tendo 
PARECERES: 

-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 
n9' 10 e 116, de 1992: 1" pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos du Substítutivo que oferece~ 2<~ pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20; 25, 26; parcialmente à dê "n'11 
(quanto aos páragrafos 4'e 5•); favorável, nos termos de Sube
mendas às_ de o?s 2,4 e 16; contrário às de n~ 3? 5, 6, 11 

8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. · ···· · 
-.Proferido em Plenário, pelo Senador José Paulo Biso!, 

em virtude da aprovação do Requerimento n" 746, de 1991, 
qne solicitou fosse ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Sociais. · - · 

(Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos So
ciais sobre as emendas de Plenário.) _,_ 

REQUERIMENTO 
N' 94, DE 1992 

Votação, em turno únicO~ do Requerimento ntt 94, de 
1992, de autoria do Senador Carlos Patrocfnio~ solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Artais do Senado 
Federal, do editorial publicado no Jornal do BrasU, edição 
de 22 de março de 1992, intitulado "Um golpe no analfabe
tismo": 

-!O
REQUERIMENTO 

No 102, DE 1992 

Votação, em mrno -único, do Requerimento n~ 102, de 
1992, de autoria do Senador Oziel Carneiro, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição nos Artájs do Seriado Fede
ral, do artigo ~·Penosa Interpretação", do Minist_ro Jar~.as 
Passarinho, publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 26 de março de 1992. · 

- 11_: 
REQUERllV!ENTO 

N' 219, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 219, de 
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termOs 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em 
Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n? 94, de 1991, de 
sua autorla, que altera. no Regimento Interno do Senado 
Federal, a tramitação de requerimento de remessa a determi~ 
nada da Comissão de matéria, despachada a outra. 

-12-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 272, DE1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I~ 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoriza as 
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos- e dá' outras proVíôêri.cias. 
(Dependendo de Parecer.) 

-13-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N' 273, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) · 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere 
ao dominio do Estado de Roraima terras pertencenteS à União 
e dá outras providências. (Depende;ndo de Parecer.) 

-1-
PROJETODE LEI DA CÂMARÁ

N' 125-COMPLEMENT AR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336~ c1 do 
Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 'Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-1? pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 2~> pronunt.lamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comis·são de Assuntos Económicos.} - -
(Dependendo da votação do Requerimento n? 245, de-

1992, de extinção da urgê~ci~.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Requeri
mento n~' 266/92, lido no Expediente da presente sessão, que 
deveria ser apreciado após a Ordem do Dla~ nos termos regi~ 
mentáis, fica prejudicado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presi
dência deseja comunicar aos Srs. Senadores que não estiveram 
presentes à reunião do Congresso na manhã de boje, e creio 
que foram poucos os que lá não estiveram, que na própria 
quàrta-feira. às 10 horas da manhã> vamos realizar a sessão 
para apreciação dos vetos presidenciais, e se· tén:tarâ;· riúl"IS 
uma yez, a utilização da sistemática da cédula única, ela~te~ 
cendo o prazo de votação até ãs 14 horas de quarta~feira. 
De às 14h daquele dia se processará a votação dos vet.os que 
constam do avulso hoje distribuído no plenário do Congresso 
NacionaL -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- )'la presente 
sessão terminou o praz-o para apres-entação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 22, de 1992, (n' 4.564189, na 
Casa de origem). de inici~tíva do PreSidente da Re.Púb1ica~ 
que dispõe sobre a criação de cargos nas -nOVà-s··uhJaades de 
ensJno técnico e agrotécnico. · · ·- ·· 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna-

mente. · 

!> SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesT '- A Presi· 
dêncta convoca· sessão C'ltraordinária a realizar-se boje às 
18h32min, com a seguinte. ·- ~ · 

ORDEM DO DIA 
-1- . . 

. REQUERIMENTO ))i' 103, DE 199Z 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 103 de 
1992~ de autoria do Senador Pedro Simon solicitando 'nos 
termos regimentais, a transcrição. nos Anai; do Senado Fede~ 
ratJ da matéria publicada no Correio Braziliense edição de 
19 de f~vereiro de 1992. sobre a reunião que bouv~ no Supre
mo Tnbunal Federal para tratar de assuntos relacionados à 
impunidade dos casos de corrupção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene\ides) -Está enc;!r· 
.rada a sessão. __ _ · 

(Levanta-se a Sessão às 18h 28minutos) 

Ata da soa Sessão, em 14 de maio de 1992 
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Mauro Benevides 

ÀS 18.HORAS E 32 MINUTOS, ACHAM.SE PRE-
SENTES OS SRS,SEJ'I,é.DORES: . .· . .. 

Albano Franco - Al~ndre Costa - Almir Gabriel -
Aluizío Bezerra - AmazonlnoMendes _:. A!Íili'l.3ndo - Anto
nio Mariz - Áureo Mello - Bení Veras :.: Qlrlos De'Cadi -
César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de .Ca..Valho·:.. 
Coutinho Jorge - DarcyRibeiro - Dario Pe["eii'Jl - Dirceu 
Carneiro - Eduardo Suplicy - Efcio Álvares - Ilüêas Farias 
- Esperidião Amín :- Epitácio Cafeteira - Fernando Henri· 
que Cardoso- Flaviano Meia- FranCisco Rollenlberg - Ga· 
ribaldi Alves- Gerson Camata- Guilheiwt,-Palweíra:.. Hen
rique Almeida- Hugo Napoleão -Humberto Lucena - Hyde
kel Freitas - Irapuan Costa Júnior - Jarbas PassarÍ!lho -
João Calmou - Jollo França - Jonas Pínhelro - · Jósapnat · 
Marinho -Jose Eduard(l -Jose Fogaça- José Paulo !lísol 
-José Ricba- Júnia Marise- Jutahy Magalh!íes ..:r:avoisíer 
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha .., Louríval 
Baptista- Lucfdío Portella -Magno Bacelar- Márcio Làcer· 
da - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maur(
cio Corrêa- Mauro Benevides- MeÍra Filho:::.. Molsés:Abrao 
- Nabor Júnior- Nelson Weâekín- Ney Maranbao - Oda· 
cir Soares - OnQfre Qufnan - Pedro. Siii!On - Racbid Salda
nha Detzi - Raimundo Ilra - Ronaldo Aragão;;.; Ronim Ti
to- Ruy Bacelar - Téot.ônlo VIlela Filho- Valmir Campelo. 

O SR. PRES!DEJ)iTE (Mauro Benevides) -;-·A ljsta de 
presença acusa o comparecimento de 7l Srs .. _ Senªdore:s. Ha
vendo número regimentalt declaro abertp a sessão. · _-.~- --·· · _, 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a Mesa, requerimentos que vão-ser lidos pelo Sr~ 

1? Secretário. 

REQUERIMENTO N> 1:76 DE l992 

Re~ueremos urgência~ nos termos do art. 336, ·alínea c, 
do . .Regtmento Interno~ para o Projeto de Lei da Câmara 
n"_l~.~dc;:_l991 ~-que dispõe sobre o Crédito Educativo. 
.. Sala das Sessões 14 de maio de 1992.- Esperidião Amin 
.~~ __ Marro Ma~eJ - Humberto Lucena- Chagas Rodrigues 
-Nelson Wedekin - Ney 1\tlaranhão- José EdUardo. 

REQUERIMENTO N' Z77, DE 1992 

-Requeremos urg~ncia, nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno~ para Projeto de Decreto Legi$lativ0 
nl' 46, de 1992} qUe aprova o texto do Acox:do entre o Gqvemo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Federal da Alemanha sobre Cooperação Firianceira nO mon-~ 
tante de DM304.858.202,00 (trézentos e quatro milhões, oito
~centos e cinqüenta e oito mil, duzentos e dois marcos a,leti:tães), 
celebrado em Brasília, a 24 de outubro de 1991, 

'Sala das Sessões, 14 de maio de 1992. - Marco Maciel 
- Esperidião Amin - José Eduardo - Jutahy Magalhães 
.;.;;; Humberto Lucena~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri· 
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma 
do art. 340, inciso II do Regimento Interno. 

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

ORDEM DO DIA 

ltem r, 
Votação, em turno único~ do Requerimento nl' 103, 

de 1992, de autoria, do Senador Pedro Simon. solici~ 
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tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da matéria publicada no Correio 
Braziliense, edição de 19 de fevereiro de 1992, sobre 
a reunião que houve no Supremo Tribunal Federal 
para tratar de assuntos relacionados à impunidade dos 
casos de corrupção. 

Ei:n votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitad·a. 

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS-
CRIÇÃO É SOLICITADA: .. . . 

Correio Bra:dliense - 17-2-92 

CONTRA A IMPUNIDADE 

Ruy Fal>iano 

A impunidade continua sendo a palavra~chave para expli
car as mazelas do processo político brasileiro. Para debelá-la, 
o Senador Pedro Simon (PMDB-RS) concebeu umá ldéia sim
ples~ mas aparentemente eficaz. como ponto de partida: reunir 
todos os responsáveis pela condução do processo punitivo 
no Brasil~ desde a esfera policial mais elementar, pa-ssando 
pela legislativa e indo até a mais alta inStância do -Judiciário. 
Assim é que, amanhã, estarão sentados~ frente a frente, no 
gabinete do Presidente do STF, além do anfitrião, os Presí* 
dentes da Câmara, do Senado, do T.rib!J.n~L4~-- CQn~s _da 
União, o Ministro da Justiça, o Procurador~Geral da Repú~ 
blíca e o próprio Simon. 

A pergunta central é:_ onde está o buraco negro no pro~ 
cesso punitivo que leva- rodas as acusações de crime contra 
o patdmônío público a cair no vazio? A po!ícia diz que- o 
problema é com a Justiça, que, por sua vez, argumenta que 
apenas cumpre a Iei-. que, no fim das contas, seria a culpada 
de tudo. Os legisladores acham que não é bem assim. A lei 
é boa, s6 falta ser aplicada. E aí tudo volta ao começo~ num 
interminável ciclo vicioso. O Senador Simori, membro da Co
missão de Constituição ·e Justiça do Senado, cansou~. ao 
longo de sua vida pUblica, de ouvir as mais diferentes éx_r:)lic;a
ções: para o fenómeno. Variam na forma e até no conteúdo, 
mas não no resultado: a ímpunidadc, que acabou se transfor~ 
mando em grave fator de descrédito da autoridade pública 
e matriz de fenómeno que recentemente passou a atender 
pelo nome de tngovernahilidade. 

Em sentido contrário, lembra Simon, bá proveitosas li~ 
ções que vêm do exterior. Em alguns países europeus: por 
exemplo, quando está em jogo o património público, a patavra 
de ordem é: primeiro prender, depois conferir. Assim é que~ 
alguns anos atJ:ás, a atriz italiana Sophia Loren, acusada de 
sonegar o Imposto de Renda - e não obstante sua imensa 
popularidade e prestígio internacional -, íoi presa, sem dó 
ou piedade. Nem mesmo o argumeflto de que não teria pes~ 
soahnentc elaborado sua declaração de rendimentos. entregue 
à responsabilidade de uma firma de contabilidade, a poupou 
do constrangimento da prisão. Sua de[esa. deu~se em privação 
de liberdade. O mesmo aconteceu com o dneãsta S:ueéO Ing· 
mar Bergman - e pelo m~sn1o motivo, No Brru}il_, jgnora~se 
o que seja ísso: -A partir de uma certa posição sociaJ. alcan
ça-se, juntamente com a independência econômica1 o estágio 
da plena c ahsoluta impunidade. 

Simon diz que são tantos os casos. recentes remotos, 
que é impossfvel memorizá-los. Espantou-se 1 recentemente~ 
ao saber que os donos da extinta financeira Delfin, acusados 
de atentar contra a eoonomia pofnilár, não apenas -não foram 
punidos, como estão em vias de receber indenização de mais 
de um milhão de dólares, quantia superior à que obteriam 
se estivessem em pleno funcionamento. Apesar disso, Simon, 
a partir de afgUns sinais, passou a crer numa reversão do 
quadro. 

Além da reuníão de amanhã -marco importante nesse 
processo -. registra o sinal v,erde do Presidente Collor para 
a aprovação de seu substitutivo ao projeto que trata da impro
bidade administrativa~ em vias de ser vot~do pelo Senado, 
tornando mais rigorosas as penaJidades. E está em curso nÇttó· 
ria lavagem de roupa suja na administra_s:ãQ p~P.lica, com figu
rões do !vlinistério da Saúde encarcerados e submetidos a 
inquéritO, policiaL Uma coisa é certa, diz ele: ''Se há um 
momento propício para deter a impunidade, êste- momento 
é agora". Tomara. 

Correio Braziliense - 1!!-2·92 

PODERES DA REPÚBLICA 
SE UNEM CONTRA FRAUDE 

Regulamentação da escuta telefónica; autorizaÇão para 
quebra de sigilo bancário e fiscal; reforma do Código de Pro
cesso Penal~ viSando acabar com..a morosidade dos processos 
na Justiça; aplicação de pesadas multas (apenas pecuniárias) 
sQbre ~quelas pessoas que lesarem o patrimônio público; e 
facilitação do seqüestro dos bens adquiridos com a prática 
de fraudes. Estes são alguns dos pontos definidos pelos "Sete 
representantes dos Poderes Executivo. Legislati~o e Judiciário 
em reunião, ontem, no Supremo Trí.bunaí_Federal (STF). Du~ 
rante~qua·se duas horas, eles procuraram definir mecarilSmõs 
de çornbate à impunidade e às fraudes e propor medidas que 
co1bam tais iniciativas. 

Estiveram presentes ã reuniã_o o Procurador-Geral da 
República. AFis~ides Junqueira Alvarenga. os Presidentes do 
S~!1lldQ, Mauro Benevides (PMDB -CE), da Câmara, !bsen 
Pinheiro (PMDB RS), do Tribunal de Contas da União 
·creu), Carlos Átila, o Senador Pedro Simon (PMDB -
RS), o Secretário E.xecutivo do Ministério da JustiÇa, ln.ocên
cio Mártires Cóelho e o Presidente do Supremo TdbunaJ Fede~ 
ral, Ministro Sydney San;:;hes, _O ministro aOtis de lniciar a 
reuniãot falou da sua preocupação sobre a sensação de impun1~ 
dade existent~ na opinião púhlic_a e o de:;ejo de que a corrup~ 
ção_ ""seJa eficazmente _com.l:!atida~·. O grupo sai com a missão 
-=--delegada especialmente ao TCU, Procuradoria e Ministério 
da Justiça- de elaborar textos sobre os temas em discussão, 
para serem apresentados na próxima reunião, marcada pafa 
7 de abriL 

O Congresso Nacional, segundo o Senador Mauro Bene~ 
vides. se empenhará na aprovação de projetos de lei que 
fofneçam à Justiça e ao Ministério Público instrumentos ade
quados ao início de uma guerrá contra a impunidade. Ontem 
mesmo, Mauro Benevides apresentou no Senado um projeto 
de lei restabelecendo as atfvidades da Comissão de Fiscali~ 
zação e Ci:mttblé do Congresso Nacional. Benevides também 
prometeu ãgiliZar no Senado a aprovação da Lei Orgânica 
do TCU e a que regulamenta as funções da Advocacia~Gera1 
da União e do Ministério Público. A Lei Orgânica do TCU 
deve ser apreciada pelos senadores nos próximos três dias •. 
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já com as 30 emendas propostas pelo Senador Pedro Simon. 
Crime - O Ministro Sydney Sanches falou também da 

idéia comum de se criar um~Jei_que considere crirrie a manipu
lação de informação privilegiada~ hÉ preciso haver instru
mentos que coibam_ o jqsider tradino pratíêãdo por aquelas 
pessoas que particij>ám da administração pública e sabem de 
algo que vai acontecer e se valem dessa posição pâra tirar 
proveito~ com vazainentO de informações para amigos provo~ 
cando um grande prejuízo para a Nação". Para o Presidente 
do SUpremo, essa atitude deve ser descrita como crime_ np 
Direito brasileiro, com sanções penais, -inclusive penas pecu-
níârias. --

Entre os empecillios_ para punir a fraude e a _Qarropção 
(os chamados crimes de "colarinho,bran<Q") e11umerados pelo 
lliiniStro estão a falta __ Q~J,IpareUiamentO di PQ'I{Cia, do Minis-
tério-Público e do próprio Judiciário. Hoje, em todo_ o Pais, 
existem dez mil cargos para magistrados, sendo que 25 por 
cento precisam ser pree-nchidos. ·•o ldeal seria termóS 50 mil''~ 
avaliou Sydney Sanches. Mas o Judiciário não consegue suprir 
as vagas para jufzes -porque, segundo ele, a qualidade do 
ensino jurídico no País não permite a aprovação de um número 
tão grande de candidatos, "por não estarem preparados para 
isson. 

CÁMARAREVê_LEGlSLAÇ~O 
A Câmara: dos Deputados terá de rever o Projeto de 

Lei n9 94~ de autoria do Executivo, que determina o combate 
à "improbidade adminlsnativa ·~. Depois de aprovada pelos 
deputados, ao chegar no Senado o projeto passou por acirrada 
discussão e recebeu 11 emendas do_ Senador Pedro Simon. 
Nos.17 artigos, o projeto de lei trata principalmente da punição 
de qualquer ato contra o património público, Pone~ por exem
plo, todas as tentativas de fraude; amplia o rol de penalidades 
a que ficam sujeitos oS agentes públicos para ·coibir o recebi~ 
mento de beneficióS, ~inCentivos fiscaiS óu ·cre'ditfciOs-. 

O projeto do Executivo tainbém reserva um tópiCo para 
o uso~ em benefício próprio, de informações privilegiadas Hca~ 
pazes de afetar preços de bens ou mercadorias''. Estão incluí
das na proposta penalidades para liberação de verbas públicas 
sem a estrita observância dos regulamentos .. Agora·. com início 
dos trabalhos, a Cârriàra dará noVos trâmites· áo .Pr:ojeto de 
Lei n" 94, enviado ao Congresso Nacional peto Executivo 
ainda no início do ano passado. As emendas do Senador Pedro 
Simon aumentam o poder de fiscatiza~ão· e interferência do 
Tribunal de Contas da União~ conferindo ao 6t'gãõ o direito 
de determinar o afastamento temporário do funcionáriO res-
ponsável por qualquer ato da administraçãp pública~ caso haja 
indícios de corrupção. Este ato pod-erá ser feito ·de ofício 
do próprio TCU ou a requerlmeiltó do Ministério Pu'};)Hoo. 
Se passar peJa aprovação da Câmara, esta- lei municiará a 
Justiça de novos me~nismos contra a corrupçãO e as fraudes 
e deverá ser sancionada pelo Presidente Fernando Collor, 
um dos principais interessados no cQmbate _à corrupção no 
Brasí!. 

JUSTIÇA SERÁ SIMPLIFICADA 

Um novo projeto. visando simplificar, agilizar e raciona-
lizar a ' lação civil está praticamente concluído~ restando 

- discutidos em reuniões da Comissão 
de Deshuro Qa Jpstiça programadas para sexta~feífa 
e sábado, no Ca'D'oroHotel, em São Paulo, das 10 às 18h. 
A comissão foi nOmead_a pi-!1o MiniStro da JustiçaJa·rbas Passa
rinho, e é liderada pelo Desembargador Regis Fernandes de 

Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo1 presidente 
da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. 

O gi-upo ·de juristas fez; em várias reuniões em Brasília, 
Rio e São Paulo? ao longo de 1991+ um dia~óstico dos ob-stá
culos que emperram o andamento dos prOcessos na Justiça. 
"Depois, procurou chegar a fórmulas e soluções rápidas e 
efiCazes para agilizar o Judiciário'~. explica o Desembargador 
Ré gis de Oliveira. 

Correio Brazíliense - 20-2-92 

GUERRA A CORRUPÇÃO 
Jamais na história deste País representantes dos três pode

res reuniram·se, como agora. para acerto de providências co~ 
muns destinadas a atalhar a síndrome crónica da corrupção 
e pôr fim à impunidade. A dissolução do$ costumes no âmbito 
do poder público atingiu tál nível que se tornou necessária 
intervenção enérgica das instituições e dos homens- chamados 
a· diri'gi-las. Com efeíto, era fundamentai recolher o clamor 
da sociedade e dar-lhe conseqüências adequadas. por· meio 
de medidas concretas capazes de armar o aparelho do Estado 
na guerra contra os corruptos e Jevá~los a punições compatíveis 
com- os danos Causados, ao patrimônio público. 

Presidido pelo Ministro Sydney Sanches, do Supremo 
Tribunal Federal, a importância do encontro pode ser avaliada 
por vários aspectos. n'iáis, espe'é'iàlmente, pelo caráter·opera~ 
tivo que lhe emprestaram os seus participantes. Não se perdeu 
tempo com o debate das causas_ essenciais da corruE_çã~_ s~não 
para destínar-lhe providências práticas de combate e fortnu
laçâo das hipóteses punitivas. seja por meio de sanções penais 
seja mediante reparação de dano-s, ou pela adoção simultânea 
de ambas, 

Na linha do entendimento mais difundido na área social~ 
onde os delitos contra os deveres da a1,.1steridade pública reper
cutem de modo traumatizante, buscou-se obviar certas gaiari~ 
tias legais, que não podem servir de proteção a criminosos. 
Assim. é cabível elaborar a legislação relativa à escutá telef<J.. 
nica de maneira que não torne inviável sindlcância sotu:e· de~ 
núncias consistentes de atos corruptivos, cot;~forme entendeu 
a mesa dos trabalhos. 

- Da mesma forma, a Jei do sig(Io -banéário e fiseàl rião 
pode ser convertida em biombo para ocultar expedientes lesi
vos às finanças públicas. Há de ser alterada para permitir 
investigações eficazes em presença de suspeitas autorizadas 
pelos fatos e para colheita ésse-Tldal de material probante a 
ser lançado em processo judiciaL Também tais questões mere
ceram aprovação geral, como convém aos pressupostos de 
desestabilização das fraudes oor1:tra o int~resse Jiúblico. __ 

É pelas brechas da legislação que os crimin<?~Os ~tuinàm 
escapar do ato punitivo correspondente, uma vez posta a Jus
tiça fora dos instruntentos. que poderiam dar corpo e snsten~ 
tação jurídica às sanções aplicadas. Urge fechá~ias com todo 
rigor possível. Para alcançar semelhante objetiyo, fundamen~ 
tal é a realização de ampla reforma na lei substan~iva e adjetiva 
penais. além da oficialização dà possibilidade legal do seques
tro de bens para garantia de eventual ressarcimento, e a perda 
irremissível daqueles adquiridos com os proveritos da fraude. 
Os três poderes, nesse particular também, entenderam-se sem 
divergências apreciávéís, -

- No arremate do front agora aberto contra a corrupção, 
cabe ao Congresso papeJ exponencial. Com efeito. seni 6 
enriqiJecíri\ento do or~eQ~ento ju~(dico_ com uma l~g_i~~ção 
riloderna .. portãdor~ de eJevados instrumentos de operació~ 
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nalidade, não será possível exercer tutela <!ficiente sobre a.;óes 
delituosas contra o património públiCo e nia~ndar- à custódia 
da prisão os delinqúentes, 

AdvirtaRse que a legislação penal brasileira é uma rede 
de malhas extremamente largas, por onde costumam escapar 
os mais ladinos. É que o excesso ritualisiíêo do processo e 
dos procedimentos en-s-eja toda a ~orte de manob~as escapaR 
tórias. Alterações substanciais, portanto~ se fazem indís_pcn~ 
sávets para que não se conceda qualquer tipo de vantagem 
aos corruptos na manipulação da leL 

Correio Braziliense - 24-2-92 

Entrevista/Pedro Simon 

"ENRIQDRCIMENTO ILíCITO TERÃ PÚNIÇÃO" 

Ana Paula Macedo 
Relator de cl;oi~ imp<?ftantcs projetas de.ici que combatem 

o enriquecimento ilícito e estabelecem os cafoOS _de irnprQcw 
bídade administrativa, o scnado.r Pedro Simon (PMDBiRS) 
está empenhado na busca de uma solução para a impunidade 
da corrupção. E exulta ao falar do encontro reaJL?:ado na 
liltima sexta~feira, que uniu. pela prlmcira vez umà- história 
brasileira. representantes dos Três Poderes. A partir de agora, 
acredita, a mudança está proxima. "porque a impunidadê 
é um estímulo". 

Enquanto aguatda a próxima reunião. marcada Para o 
dia 7 de abril,Simon vem se dedicando aos projetos em trami
tação no Congresso Nació-riã[ Prliiêípalmeote a proposta de 
combate ao enriquecimento ilícito e a nova Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas da União (TCU), das quais <t relator. 
A primeira, que retorna à Câmãra coni inúoierã-s fnorlifica~ 
ções, deverá ser debatida amanhã pelo colégio de lideres. 

Traz como gfande noVidade a colocação entre os puníveis. 
das empreitcíras. ··Quer dizer, pune o funcioná[i.9. JU.as tam
bém as empresas. Ou seja, se a Lojas Ô9 Pedro está,en_v:olvida. 
não é só o funciOnário que responde" assjnala. Prevê ainda 
sanções à tentatiVa de improbidade. 

Na outra proposta1 . atl_lplia os poderes do Tribunal de 
Contas~ "Creitique temos que dar força para o TCU". afirma:. 
Seu substitutivo abre um leque de atuações~ conferindo ao 
tribunal o poder de afastar funcionários s~spcitos e seqüestrar 
os bens dos envolvidos. '"-0 resultado de toda esta discussão" 
opina, "poderá ser uma grande reformulação do quadro pe: 
naP'. 

Senador, o- senhor estli relatando dois projetos de lei contra 
a corrupçêo e improbidade administrath•a e ao mesmo tempo 
envolvido nas discuSSÕf!s dos Três Poderes, que buscam alterna~ 
tivas para a questão. A situação administrativa no País atingiu 
um nível intolerável? 

-Eu creio que a reunião realizada na última terça-feira 
é de máxima importância, porque pela priffieira vez vimõs 
o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente 
do- Tribunal de Contas da União (TCU). o Ministério da Justi
ça, a Procuradoria-Geral da RcpúbUca, o presidente da Câma~ 
ra e do Senado juntos, participando de um encontro que teve 
como objetivo fazer uma análise de toda esta _questão, dos 
delitos praticados contra. a administração Pública e do _que 
nós temos chamado de jmpunidad~. No ano passado1 insti
tuiu~se no Senado uma subcomissão da Comiss_ão de Consti
tuição e Justiça~ para tratar deste pro_blema. ~ão é. uma comis
são de inquérito, nem vê questões específicas, mas para abor
dar este aspecto: por que, no Brasil, em tcsc. __ qucm rouba 
muito do Governo não acontece nada? -

Em que estaria o cerne da questão? 
-Porque existe a comissáo·de inquérito, existe a denú:U

cia, as manchetes de jornal e daqui a pouco as coisas caem 
num certo e·squecimento. E as coisas ficam por isso mesmo. 
t claro que muitos inquéritos e denúncias existem. Muitas 
·conderiações até exis-tem. Mas, quando elas acontecem, é tal 
o período de distância entre o fato e a condenação que, na 
verdade~ os jornais publicam manchetes-e manchetes, semanas 
a fio~ em relação ao ilícito e na hora do fato da punição 
vira um~ pequena notícia de canto de página, porque o fato 
já desapareceu. Como agora·, no caso. ôa mandioca, fora~ 
sete anos ... 

O Senhor falou que, em tese, as pessoas fitam impunes. 
Não ~- e~~.Qtmeg,te isto que ac.~_ntece? 

-Porque não se pode dizer que não há punição. Muitas 
vezes~ os tribunais até tenninam condenando. Mas estas con
denações são tão raras e tão esvaziadas ... 

O que falta, então, senador? ~fais rigor ou menos moro-
sidade? 

-São justamente estas teses que começam a ser discuti
das. A primeira idéia foi essa de constituir uma comíriisSão, 
formada pelo procurador~geral da República (Aristides Jun~ 
queira), o presidente do Tribunal de Contas da União (Mi· 
nistro Carlos_Átila) e o procurador do Ministério da Justiça 
(Inocêncio Oliveira Martines C<>elho), que vão fazer todo 
um estudo amplo e geral das situações apresentadas. Vão 
realizar um levantamento dos vários- casos e, no dia 7 de 
abril, haverá uma nova reunião para apresentar os resultados. 

~essa reunião, Já vai dar para se ter um balanço, os mime-
ros reais deste quadro de: impunidade? 

. ....... Não. Eles váo fazer uma análise e apresentar uma 
série de propostas em relação ao que deve ser alterado na 
le gíslaçáo técnica. · 

Algumas das qúestões que foram debatidas durante o 
encontro. Foi Levantada a escuta telefónica. Então, o procu~ 
rador Aristides Junqueira lembrou um caso em que houve 
~ma investigação envolvendo tráfico de tóxico. A polícia pe~ 
gou em flagrante. prendeu as pessoas, mas na hora dos grandes 
responsáveis. o juiz ab~oJveu. Porque a prova era uma escuta 
telefónica. Então~ nós analisamos que a nossa Constifuição 
foi baseada na épcca do regime militac Então, nós fomos 
muito duros com a liberdade e, para nós, ~ escuta telefónica 
era dirigida para políticos~ enfim, usada contra a classe polítiw 
ca, contra questões que nós sabemos .. , 

A visão agora é outra? 
-Essa análise que foi levantada oobre a escuta telefó~ 

nica~ no que tang~ a cJefender a sociedade em caso de delitos 
desta gravidade. deve ser feita. Este é um estudo que vai 
ser desenvolvido. Outro> refere~se ao sigilo bancário. Tudo 
isto deve ser estudado. Muitas vezes, você capta a ilegalidade, 
o ilícito, a imoralidade através da conta .. 

Algumas das decisões dessa re-união vão ao encontro de 
matérias que o senhor já está relatando. Por exemplo? a pro~ 
posta eontra o enriquedmento ilícito, que- segue para a Câmara 
dos Deputados. 

-No que tan.ge à i,UJ.probi_Q~de~ trata--se de um projeto 
que veio do Presidente da República. Passou pela Câmara, 
veio ao Senado e nós apresentamos ilm substitutivo, aprovado 
por ünanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e 
no plenârio do Senado. Voltou à Câmara e, segundo o presi
dente, deve ser votado nos próximos dias. Ali, já há algunS 
aspectos importantes: resguarda o património público~ amplia 
o conceito ~de agente público e põe entre os puníveis aqueles 
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que induzem ã prática do ato de improbidade. Quer· dizer, 
pune o funcionário, mas também a empreíteirà. A Lojas do 
Pedro, se e.stá_envolvj.da, não é só funcionário que responde. 
Além disso~ define o que é_ o dever de probidade, pune· a 
tentativa de ato de_improhidade, torna obrigatória a represen~ 
tação do Ministério Público. EnfiJP~ uma gama de itens impor
tantes. 

Inclusive~ o projeto estabelece que o uso de bens da União 
coos(ste em i!llprobidade. Por exemplo, um funcionário que 
for ftagrado usando indevidamente um carro do Governo está 
sujeito a punição? 

-Também. Foi debatida na reunião a questão referente 
à informação prlvilegíada. Está nesta lei de improbídade admí~ 
ni.strativa exatamente isso: "'pune a revelaÇão de informação 
privilegiada capaz de afetar os preços de bens e mercadorias''. 
E outra questão discutida foi a Lei Orgânica do TCU, também 
já aprovada na Câmara. Temos um projeto que "está na Comis~
são de CoristituiÇão e· Justiça~ que será apreciado nos próximos 
días. 

Em síntese, o que prev~ esta proposta? 
-Há uma série de itens da maior· importância. E que 

envolvem, eu creio, mudanças_fu_ndamentais. ___ ~- _ 
Dentre outras coisas, amplia a atuação do TCU, não é 

mesmo? Na sua opiniãó;O TCU está limitado? 
-Eu creio que nós ternos que· dar força para o TCU 

e é. exatamçnte isto que o projeto faz. para que o tribunal 
possa ir adiante. desenvolver as suas atividades e estab~Iecer 
normas definitivas, com relação ã impunidade. Nas emendas 
que apresentamos, abrimos este leque. ~ TCti, com isso, 
poderá pedir afastamento de f!lncionários, seqüestrà.r os bens 
dos envolvidos, pode ir aos livros- da,s empfeíteiras. Como 
o TCU pode anaJisar ... Quer dizer~ <:óndena~se o funcionáriõ. 
Mas e o corruptor? Com·o ·provar o envolvimento, se não 
há acesso nos documentos? O empreiteiro de obra pública 
tem que estar sujeitO a penalidades como o funcionário. Se 
algo ficar provado. não trabalha mais para isSo. ·· 

Isto restringiria muito as opções, não é verdade? 
-Repare bem. Deve ter S'mpreiteira neste País que há 

20 _a_nos vem fazerido _obras_ e que funclonãiios podem ter 
cometido atos ilfcitos. E· muda d~ govçmo, -saem os funêio~ 
nários e a emprciteira está lá. se :isto acon-tecêr; ·provãdo 
o ato irregular, a empreiteira não volta nunca, mais. -

Voltando ao projeto contra a improbidade administrativa 
-e eotique<:imento ilícito, o próprio ministro Jarbas Passarinho 
já se manifestou favorável às al~rações que o senhor empreen~ 
deuT O pr-ojeto or-iginal, como veJo do Exec~iivõ, -e_siaVji"l:taco? 

-O projeto era bom. A questão enrque estava muito 
genérico. Permitia, embora as intençõeS fosseifi boas. que 
o réu escapass-e. Por exemplo, dizia "c[Ue7Se b fúilcionário colo~ 
casse ·as mãos no dinheiro público poderia ser punido, desde 
que se provasse que isto aumentou seu património. Pelo_ ~uc 
apresentamos, não ~eria que provar nada. Se ele botou a 
mão, botou a mão. Se ficoU n:rais um menos· rico_~ não· importa. 
Importa é que cometeu um delito e têin- qUe pagar o pfeço, .. 

No fmal, a Lei Orgânica do TCU fJca como uma conti
nuação deste projeto. O senhor colocou um dispositivo nesta 
prop-osta, por exemplo, que determina que as contas, não só 
dos ordenadill'es de despesas, mas dos cônjuges t;ejarn subme~ 
tidas ao tribunal, para evitar que os go.mhos sejam transferidos? 

- Exato. Outra coisa é que óbrlga os furtcioriãrlos à efe~ 
tuarem uma tledaração de bens. Quer dizer, 'nós~ estãmos 
instituindo a obrigatori_edade dos ordCnadore)) <j_e d~spesa a 
prestarem conta periodicamente. " -~- "-

Aumenta ainda para Cr$ 4S milhões o limite de multas? 
Estã é a questão fundamental. Discutimos, inclusive, 

na reunião" ~no Supremo, Porque se carrega na pená, mas 
nós sabemos que o sistema penitenciário neste País é dramá~ 
tico. O que a gente_ acha é que se deve dar força para a 
pêna pecuniária. O ressarCimento dP_s ~o~ causaçlos. É isto 
que praticamente não se tem c<mh~ci~_ent_o neste J?aís, E pre~ 
cisa existir. E também a diminuiÇão de prazos. 

Isto tudo, então, vai culminar com uroa reformulaçiô geral, 
do quadro penal? 

-É ai que .eu acho importante. A análise do Çódigo 
de Processo Penal é muito importante. Seqüestar os bens 
do -responsáVel, como acon~_ nos Estado$- Yn~dos_, q0:imdo 
ocorre um delito contra o património público, É uma corrida 
totaL Praticamente~ a primeira coisa que -se quer fazer é garan~ 
tír o "Patfimónío púOiico, tudo com muita r~sp0nsabilidade1 
pata não haver enganos. Um exemplo que dou é o ex-presi· 
dente GetÓlio Vargas. QuanQo morreu, dizia-se que o_ Palácio 
do Catete era um mar de lama, Depois. verificou-se 'que eJe 
tinha deixado para seus filhos e mulher, após 20 anos na 
Presidência, menos do que tinha recebido do pai dele. 

Correio Brazillense - 9-3-92 
HélloMota 

-O setor de construção dvil sente~se. prejudicado _e quer 
acabar com a corrupção. Quem garante é o deputado L_uís 
Roberto Ponte (PMDBIRS) e presidente liéenciado da Câma
ra Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), afirmando 
ser "uma unanimidaden entre os empreiteiros "saóêar o pro~ 
cesso de relacionamento ,entre_ empresários e Governo". Nesse 
SCDtido ele apresentOU -um proje.tO estãbe1ecerid0-~ sf:gllndo 
deferide, condições de tranparêncla e justiça nas lfdtii.Çóes, 
devidamente avalizado pelos síndicatos de construtores de 
todo o Pais. · 

a projeto tramita nà Câmara nas COI;rdssõçs de Constj~ 
tilição e Justiça e de Trabalho, onde aguarda relatórios d<is 
deputados José Luís Clerot (PMDB-PB) e Tidei de Lima. 
Com 104 artigos. ele pretende substituir o oecreto~Lei 'n~ 
2.300~ hóje a bíblia da$ licitações. Ele se aplica a compras 
e alienações por parte do poder público em todos os níveis. 
SegUndo o deputado, seus alvos principais são as notas de 
desempate sub;etívas e uma mais perfeita definição das exigên
cias de um edital, bem como clara especificação de seus prazos 
de pagamento. Para que não haja suspeitas quãnto ãs futuras 
licitãções. 

Faturas - Por força de seus dispositivos, fica proibida 
a'lnversão da crõn61ogia de pagamento das faturas, de forma 
a eliminar, como argumenta o deputado, com o ''poder ditato
rial qu~ tem_ o administrador de acabar com a fiiDpresa ao 
postegar inexplicavelmente seus pagamentos". E garante~se 
~empresas interessadas na obra~ um conhçdmento. ma.~~~~!~~ 
Jhado de seu orçamento, estabelecendo aínda a continui?-a~ 
do projeto, caso as obras ultrapassem um exercício finanCéiro. 

O deputado define corrupção como Hum casamen~o espú~ 
-ti<?~~ntre o administrador e o particularn, que normalmente 
"se mancomunam a-ntes dO prOcesso·-ae- IkifaÇãO, escolhendo 
previamente quem vai vencer-.., Segurido denuncia, iSSó preju~ 
dica o setor, pois "expunge centenas de milhares de empi-esas 
do processo em que só vão ganhar aquelas pinçadas pelos 
corruptos que têm preço acertado". 
· · Vício- Daí, ~u esforço em tentar iechar"o maior núme
io-de portas possível'~ para o \·ldiiffiento de 1icit.ações e contrã~ 
tQ(_COJ'!l o ~ove_rno. -~le já __ obteve algum ~;:~ltado em sua 
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luta, ao impedii que fosse praticado um certo "'pre_ço mínimo 
oculto'' em licitações levadas 'â ·efCit~_ s:~---~º~v~ios_ com 9 
Ministério da Saúde. Foi o caso do hospital do Paranoá. De
nunciada~ a prática foi considerada "sem amparo teg~r' pelo 
Tribunal de Contas da Uniáo (TCU) e substituída por um 
preço mínimo expresso no editaL 

Mas mesmo esse meca-nismo ê considerado "''um artifício •• 
pelo deputado. Segundo explica, quando se quer viciar a con
corrência, "coloca-se um valor bem alto para: o··vreÇo ·míni
mo"'. Admite-se uma variação de, por e~emplo. cinco por 
cento para mais ou para·menos e o res~ultado é g~e as_~_mQresas 
acabam empatando nesse preço inferiOr. Af, denuncia Ponte, 
"o desempate é feito por uma nota t~cn,ica subjetiva .. , pois 
os critéiloS para essa nota são definidos pelo_ ~~!l!Jni~~r3:~~~. 
O desempate, em sua opinião, só poderia ser efetuado por 
sorteio e o preço mínimo teria de. ser n~ri~ente oriundo 
de um projeto ~:com um grau de det~lhamento que permita 
fazer um orçamefito com erro máximo de dez por cento". 

Ponte defende novas regras 

Luis Roberto Ponte reconhece que o próprio setor de 
construção civil tem dificuldades em estabelecer o valor corM 
reto de urna obra. Há muitas variações. que permitem diferen~ 
ças de até vinte por cento. Para tentar evitar que _os orçamentos 
sejam 'inchados H 1 o deputado já estabeleceu um contato com 
a Fundação Instituto de Pesquisas Económicas (FIPE), da 
Universidade de São Paulo, visuando estabelecer um_ meca
nismo que possibilite uma referencia capaz de verificar se 
um determinado orÇamento está .. inchadon ou não. 

Um outro ponto combatido pelo deputado é a questâo 
de fiscalização que 1 pot suas falhas, permite a empresas "ven~ 
der uma coisa e entregar outra.,. Ele encontrQu uq~_ meç:anismo 
para evitar tais práticas, __ na medida en1.~que todo o processo 
de licitação e contratação tenha que ficar arquivado à di posição 
do púbUco, inclusive os pagamentos. Por esse caminho. qual~ 
quer pessoa pude verificar uma denúncia, e encaminhá~la ao 
Congresso. (H.M.) 

Bens serão confiscados 

O Governo confiscará Os bens dos corruptOs oU de tercei~ 
ros benefiàãdos por atos de corrupção. Nem os herdeiros 
ficarão livres de ressarcir os prejuízos casados ao Erário pelos 
maus administradores. Esses dispositivOS-constam da Lei da 
Improbidade Administrativa que deverá ser votada na Câmara 
ainda esta semana.- q projeto foi proposto pelo_ P!~sidente 
Fernando Colloi e foi aprimorãdo por um substitu.tivo do 
Senador Pedro Simon (PMDB-RS) que acolheu total ou 
parcialmente 26 emenda;; de senadores. .. _ . 

O Senador apertou os laços do_ pacote de ~edidas morali~ 
zadoras enviado pelo Governo. dotando a J~i de m:;tiot:_ efícáci;t 
na punição do enriquecimento Hícito por parte de agentes 
públicost eleitos~ nomeados ou funcionáriOs. Aléni de ampliar 
a mensagem presidencial de 14 para 37 artigos~ o SenàdO 
elinúnou a vinculação de interesse do corruptor à rélllização 
de negócios com o Go_vemo,- como cistava no texto enviado 
pelo Palácio do Planalto. . .. 

Caso no novo· texto sejA aprovado com as modificações 
do Senado, o s_igilo ban_cá~ío deixa}"á de repres~ntar obstáculo 
para as investigãçOe-s das denúncias, ficando o MinistériO Pú~ 
blico responsável pelas informaçóe~ a ele confiadas~ Q ónus 
da prova é invertido. cabendo ao acusado de enriquecitnento 
ilícito provar a Origem de seu património~~ JI~-~SUj_HiOS 
às suas penalidades os admiriiStradores de" quaiquer entidade 

que receba subvenção, beneficio ou inCentivO fiscal ot.i credí~ 
tício, dos cofres púbiicos. 

A lei determina ainda que ficam ""automaticamente inCor~ 
por a dos ao património do Estado H os presentes ou donativos 
de valor económico recebidos por administradores. Nesses 
casos, o funcionário que receber esses presentes ou donaUvos 
fica obrigado a informar dentro de 24 horas~ sob pena de 
caracrerizar~se enriquecimento ilícito·. 

QUALQUER PEsSOA PODÉ FAZER DENúNCIAS 

A lei confere a qualquer pessoa a poder de denunciar 
à '"autoridade administrativa competente" a prática de ato 
de improbidade) embora seja omissa em definir que autori~ 
dade é essa. A omissão permite repetições do imbrogJio causa~ 
do pela denúncia do ex-diretor de Arrecadação e Fiscalização 
do INSS, Volnei Ávila, que tentou fazer sua denúncia de 
recebimento de propina por parte do ex~minístro Antônio 
Rogério Magri ao próprio Presidente~Fiinando Collor, sem 
consegui~ seu objetivo. , 

O projeto contudo, segundo o senador 1 confere elevado 
grau de responsabilidade para o denunciante, ao imputar pena 
de detenção de até dez meses para o autor de denúncia falsa. 
que aja por vingança ou perseguição. Para os efetivamente 
e Culpados, o projeto atribuiu punição bem mais severa. inclu
sive para as tent3tivas de corrupção, como perda de furição 
de contratar com o Governo óu dele receber benefícios fiscais 
ou creditícios. 

Com o objetivo" de dar maior consistência à fiscalização, 
úca proibido aceitar emprego. comissão ou exercer atividade 
de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica 
sobre a qual o funcionário tenha tido poder fiscaliZador. a fé 
cinco anos após seu desligamento da função. Esse dispositivo 
atinge, por exemplo, os dirigentes do Banco Central. que 
ficam proibidos de aceitar emprego em qualquer instituição 
financeira ou mesmo assessorar ou prestar consulto-ria a seus 
acionistas. (H.M.) 

STEPHANES INVESTIGA OS PARCELAMENTOS 

Rio- As investigações sobre irregularídades no parcela~ 
mento de dívidas com a Previdência Social serão aceleradas 
a partir de hoje, quando começam _a ser ouvidos pela Polícia 
Federal, em Brast1ia, os principais personagens ligados às de
núncias do suposto suborno recebido pelo ex-Ministro Rogério 
Magri. __ _ 

O atual miniStro do Trabalho_ e Previdência SOcial, Rei~ 
nh9IQ Stephanes~ também está comandando uma investigação 
paralela e determinou o levantamento de todos os parcela~ 
mentos de débitos ocorrfdos no ano passado. 

- .As atenções_ estão cqncentradas nos process'?s de dívidas 
acima de Cr$500 milhões, faixa em que as autorizações de 
parcelamento são de competência exclusiva da presidência 
o Instituto Nacional ile Seguridade Social (INSS). 

Uma deputada federal e o ex-Díretor de Arrecadação 
e Fiscalização. Volnei Ávila. serão ouvidos hoje pela Polícia 
F,ederal e. prometem entregar novos documentos que, segundo 
eles, incriminam ainda mais o ex-ministro Magri. 

Será o segundo depoimento de Á viia à PF. Há dez dias, 
logo após a revelação de que ele tinha em seu poder uma 
gravação onde Magri admitia ter recebido 30 .mil dólares para 
facilitar negociações com uma empresa. o ex-diretor do JNSS 
passou oito horas na sede da PF em Brâsília. Q delegado 
~pa~eci4o Lopes Feltrin, responsável pelo inquérito, quer 
que Ávila ajude _a esclarecer alguns pontos que não_ ficaram 
claros na gravação. -
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O ministro Reinhold Stephanes também tem pressa nas 
investlgações que mandou realizar. Enquanto as coórdena
dorias de Arrecadação e Fiscalização do Rio e de São Paulo 
fazem o levantamento_ dps débitos parce.lados nO~ S.no passado, 
também a Dataprev - responsável pelÕ procéssârnento de 
dados da Previdência Soci,al - está trabalhando a todo o 
vapor para concluir a relação dos cotltratos· feit9S PeJa empr'eSa 
sem licitação. .. 

Hoje ã tarde, StePh~es estará reu_niPo. éom o Pres_iden~ 
do Conselho de ReeuMJs da Previdência So9al {CRt'1'J> JQfte 
Salvador Simões, que deverá apresentar documentos que te~ 
vantam mais suspeitas contra o ex;.:NHnistro Magri. O CRPS 
é um órgão autónomo e representa a Ultima instância de julga
mento de débitos prcvidenciáribs. Em dezembro do ano passa~ 
do, o órgão foi colocado em recesso por Magri- fato inédito 
em 52 anos de atuãção do conselho - e os julgamentos só 
foram reestabelecidos quase cinco meses depois. -. · 

Simões critica o ex~Minls:fro" António Magri por ter requi
sitado alguns processos de débitos durante a fase dorreces_so. 
'"Isso deu margens a muitas desconfianças~), afirma o _pr~si
dente do CRPS. Segundo ele, cerca de 14 mil processos deixa
ram de ser julgados entre 12 de dezembro de 1990 e 18 de 
abril do ano passado? período em que os trabalhos ao órgão 
foram suspensos por determinação de MagrL '"Foi uma medi
da absurda e que nunca foi explicada'\ acentua Simões. O 
presidente do CRPS evitou detalhar os Pocumentos que pre
tende entregar ao Mínislro Rcinhold Stephanes hoje à tarde. 

DEGRA V AÇÃO DA FITA É DIFÍCIL 

a iniciativa de um contato, apesar de ambos terem passado 
O d-omitigo no mesmo bairro, o Lago Sul de Brasflia. 
·-- -•·o que eu vàu dizer a ele?" indagou o Deputado. 

O' advogado da Confederal, Regínaldo Oscar .. ®. Castro, 
afinnou que a empresa não solicitou o parcelamento dos débí~ 
tos,~ para o INSS. Segundo ele, a empresa entrou com um 
recurso rta Justiça para impugnar a autuação feita pela f1sca1i-
zaçílo do )NSS. _ . 

·"Nem· a manhã ensolarada de ontem,, em Brasília, âniffiOu 
o' ei~Mlnistro Antônio Rogério Magri a sair de casa, Magri 

· ··nãõ fei seu fradicionál oooper e nem saiu para passear acompa
nhado da cadela Orca:; um dog alemão que permanece durante 
todo o dia dormindo na porta da garage~. O ex-Ministro 

· preferiu passar o domingo lendo os jornais comprados por 
seu genro por vofta das 9h da manhã. 

Correio Braziliense- 3 de março de 1992 
IBSEN QUER LEI ANTICORRUPÇÁO . 

· Hóli<> Motta 

. O presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro 
(P_M_D_~ - R.S), vai discutir com os líderes partidários uma 
forma de se juntar-os diversOs projetes que tramitam no Con
gresso sobre corrúpçâo, consoiidando~os num único texto? 
para tornar mais ágil sua aprovação. A grande maioria dos 
projetas modifica o Decreto~ Lei n9 2.300. dando mais consis
tência às Hcítaçóes. __ Ele ressalta. contud0 1 que os parlamen
tafé"i não-serãO ~•um cil,ila1 para leis arbitrárias nem para meca~ 
nismos inquisitoriafs"'"--. 

Os técnicos do Instituto ~acional de Criminalistica ainda Além_ desses projetos. a Câmara vai receber de volta 
não concluíram os trabalhos de degravação da fita âP!esent3da dO- s-eõ.aêfõ~ na prOXíiria semana, "à Lei Orgânica do TCU e 
por Ávila, Segundo uma fonte do Governo, a má qu~lidade inicia a discussão de uma nova lei para disciplinar a escuta 
da fita tem provocado dificuldades na dcgravaç~~ õe_ alguns telefónica nas investigações criminais, para que esse rneca~ 
trechos. Esta font~ informou que em uma parte dos 45 minutos nismo poSsa ser exercido em defesa da sociedade, mas com 
da conversa entre ÁvHa e Magri há uma "mistura de __ vozes". a preservação dos direitos indivíduais. 
E questiona: "'Cómo isso pode acontecer, se haviif a pé nas-~----- Segundo o presidente da Câmara, uma das causas da 
duas pessoas conversandç.>''. Dísse 1 porém, que está descartada impunidade é a legi~Iaçào íncompleta, !\.·Ias uma outra causa, 
a possibilidade de ser uma _montagem o trecho em que o _a f~lta de instrumentação material para o Judiciário. o Minis~ 
ex~Ministro admite já ter recebido_30 mil dólares, par~ favof~~ · térfO PübHco e as polícias, é, na avaliação de Ibsen Pinheiro, 
cer uma empresa. . .. . · um problema mais que .administrativo. "É a pobreza do Pais 

O ex~Diret.or de Arrecadç~C? do lNSS, Volne1 Ávlla~ deve~ que não permite ter 50 mil magistrados como precis-iiríáll'lOS." 
rá comparecer ao lnstítutoNacional de CriminalfSt!~ (INC), O Brasil só tem dez mil vagas de juiz e, dessast 25 por cento 
para fazer um teste de timbre de voz, que será ençamính~~~a _n_ão_es.tão preenchidas. 
_para a apreciação dos têcnicos da Universidade de Campmas _"NóS não po~emos enfrentar esse problema com decisão 
(UNICAMP). política, porque essa é uma questão que tem fundamentos 

DEPUTADO NEGA PRESSÃO A MAGRI 
eeórtômicos e soci.lis, mas vamos enfrentar por decisão política 

~. ·-··--=-=· .. 4 necessidade de se modernizar a legisla_ção", _disse Ibsen Pi· 
O Deputado Paulo Octávio _(PRN- DF)_(fot~}< n~_go~ -· n~eiro, Nesse caso, está a vinculação da polícia judicíária 

ontem que tenha feito pressões junto ao ex~Minístro Antonio ao Poder Judíciário, deixando~:a livre das. influências politico~ 
Rogério Magri cm favor do parcelamento dos déb.itQ.s da em~ partidárias que comprometem sua atuação sob o comando 
presa Confederal para com o I!'SS, P~uio Octávio ~firmou Ç-o Executivo. 
que nunca foi procurado por digirentes da Confederal para ~A"" idéia de des~jnar o comando da polícia ao Judiciário 
que pedisse a Magri o parcelamento das dívidas. surgiu na Constituinte mas, segundo o presidente da Câmara, 

O Deputado atribui a cit?ção de sel!. nome na conv~rsa Q assunto acabou sendo superado, "por causa da radicalização 
entre o ex~ Ministro Rogério Magri e o exMDiretor do INSS havida nas posições. ·corporações que tinham cinco ou dez 
Volnei Ávila à sua condição de amigo do Presidente Fernando votos de constituintes negociavam seu apoio às teses institu-
Coltur,Jlªrn..o Deputado, se Ma_grl realmevte.~soõ ~o nómc-1 cioriais, conforme tínham abrigo suas reivindicaçõescorpofati-
o ex-Ministro estaria~~~Huerettdo impressionar Volnei". -\las:"O deputado espera que se tenha apre.ndido a lição, -sendo 

Paulo Octávio afirmou que, se for confimüida a cTtaç·ão· ~.fitC5Vâvel a correção do erro na revisão constituc~on~L 
de seu nome,.exigirá de Magri um esc1arecimentç_c!Q episódio. Um outro ponto que a Câmara pretende abo_r4ax "é 9. 
Se o ex·Ministro não n·egar pu0tlc3mente seu envólviment_õ. - fortalecimento do controle interno. Hoje, segundo o presi-
Paulo Octávio-disse que irá processá-lo. Ontcrn!Paulo Octávio dente do Tribunal de Contas da Uoião. mínisttê> Carlos Atila. 
afirmou que não foi procurado pe1o ex~ Ministro e não tomaria esse controle vem sendo exercido pela imprensa. o que, para 
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o deputado Ibsen f>i:nheiro. "é perigoso". Isso sigoifícàrla, 
em sua opinião, "a privatização do processo de controle inter~ 
no", que, segundo acredita tem que ser da socíe(jade_ direta~ 
mente~ ou por sua representaçãO. ·· · -

O presidente da Câmara está convencido de que a qua1i~ 
dade da representação tem decaído, "Nosso sistema eleítoral 
está em colapso, o quadro partidário é caótico, mas em nenhu
ma hipótese podemos admitir que õ desvio se transforme em 
regra. As corporações assaltaram o Legislativo- através do 
sistema eleitoral deficiente, baseado na proliferação partidária 

e no voto propordonal. Eu acho que isso tem que ser atacado~ 
par4 que nós comecemos a redefinir os me~nismos de con~ 
trole da sociedade. H 

Ibsen Pinheiro alerta para o denuncismo, qu·e- .considera 
uma forma de impunidade. "Pior do _que a impunidade é 
o punicionismo", diz. Ele defende mecanismos de denúncia 
responsável, de forma a não expor o indivíduo ao ''lincha~ 

mento de sua imagem", antes mesmo que tenha qualquer 
possibilidade de defesa. H A troca recíproca de acusações pro~ 
duz efeitos droimátioos no Plano material e no plano moral." 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se, 
agora, à votação do Requerimento n9 276/92 de urgência, 
lido no Expediente, para o PLC.N" 123121, que dispõe sobre 
o crédito educativo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senatlores que o aprovam queiram petniartecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a rn~téria a qut:: ~~r~~er~ _tig~~ 

rará na Ordcm-~dõ-Dia 'da segunda sessã<? ordinária subse~ 
qüente. 

O SR. PRESIDENTÉ (Mauro Benevides) - Passa:se à 
votação do Requerimento n11 277i92 de urgência para o Projeto 
de Decreto Legislativo n• 46192. 

Em votação_ o requerimento. 

-3-· 
REDAÇÃO FINAL 

PROJETO.D.E LEI bO SENADO . 

N' 105, DE 1991 
Discussão em turno único, da redação final (oferecida 

pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 109 . .de 1992) do 
J.>rojeto_de Lei do Senado n' 105, de 1991, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto~ que dispõe sobre o custeio de trans-

·---porte escolar e construção e manutenção de casas do estudante 
do ensino fundamental com recursos do salário~educação e 
dá-outras providências. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 18, DE 1992 Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer - -
sentados. (Pausa.) (Incluído em Ordem do Dia nos teririOi do art, 172, II, 

d, do Regimento Interno.) Aprovado. 
Aprovad? o r~guerirl!:e_nto, a matéria a que se refere =frgu~ 

rará na Ordem ao Dia da segunda sessão ordinária subse: 
qüente. 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n"__l8, del.292 (n' 2.,25U91, na _Ca:la.de origem), de iniciativa 
ao· Presidente da República~ que extingUe taxas, emólumen

~· tos~ contribuições, parcela da União das Custas e Emolu-
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nadá.mais mentos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providén-

havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designa:q9o_ para ___ ~<.:ias. (Dependendo_ de Parecer.) 
a sessão ordinária de anianhã a seguinte _ 

5
._ 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 125-COMPLEMEl'<'T AR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Votação. em turno dnico, do Projeto de Lei da 'Câmara 
n' 125, de.l991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das- despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, profeiídos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

-1"' pronunciamento; favorável ao Proj~to~ .. . 
-29 pronudamento: favorável à Emenda de Plenário. 
(Dependendo de pare~er 5-f?bre as e~endas -~pr~seqqtda~ 

perante à ComissãCLde Assuntos Econômícos.) -
(Dependendo da votação do Requerimento n' 245, de 

1992, de extinção da ur~ência.) 

-2-
REDAÇÂO FINAL ·~· . - ·-· 

PROJETO DE D~CRETO LEG!SLÀTlVO . 
N' 26, DE 1992 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 19, DE 1992 

·----·(Incluído em 9rdem do Pia nos termos do art.)72, II, 
d, do Regimento Interno.) .. .. . 

__ Písc!)_ssão, em turno único, do ProjetoJi.e Lej da Câmara 
ri• 19, de 1992 (n' 2.154191, na Casa de origem), de iniciativa 

· do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atas do Poder Públicot e dá 
outras providências. (Dependendo de Parece!.) 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

W !07, DE 1991 

Disciissão) em turno suplementar, do Pfojeto d·e Lei do 
Senado n»107, de 1991t de ;J.U~oria_çlaS!i!nadora Marluce Píiito} 
qUe disCíplTria a pU-blicidade dos atos, programas, obras~ servi
ços e campanh~s do~ ôrg_1~:ç>s púbHcos.- tendo 
. J'ARECER, sob n" 110, de 1992, da Comissão 

- Diretora, oferecerido a Redação do VenCido. 

...:: 7 '-"·· 

PROJETO DE LEI DO.SEN8-D_Q_ -~ 
N'_17l,cDE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172~ I, -
do Regtmentr~ • 'l~erno.) 

(Tramit •. .._.~.do em conjupto com os PrpjetO$ _de Lei do 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353; pará- Senado n'' 56 e 145, de 1991.) 

grafo único, do Regimento Interno.) "" _ _ c;op.tinuação da discus~ão, ~:m turno único, do .Projeto 
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida de Lei do Senado n~ 173, de 199L, de autoria "do Senador 

pe[a Comissão Diretora em seu Parecer n~ 1?~. ~e !99~)_ dSt ___ !~.1lphat Marinho, que dispõe sobre a lil?crdade de-imprensa, __ _ 
Projeto de Decreto LegislatiVO nc. 20",'de 1992 (n~ 32/91, na. de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade do~ 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renoya -~2~P.~--!!!~f~s-~~ ~9:tp:J!JP,95tÇáo ~"Qá_çmtr_as~providências, tendo 
cessão outorgada à Rádio Rio Claró Lida., ·para explorar PARECERES: . 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de:: Iporá, Estado - da Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania. sob 
de Goiãs. n"" 10 e 116, de 1992: !<?-pronunciamento: favorável ao Projeto, 
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nos termos do SubstitUtivo que oferece; 29" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às Emendas de 
n\'S 9t 13 a 15, 18~ 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 4' e 5•); favorável, nos termos de Sube· 
mendas às de n~ 2, 4 e 16; contrário às de _n?!' 3, 5, 6, 7, 
8, 10, 12, 17,21. 24, 27. 

- Proferida em Plenário: 19 pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtu4e da aprovação do Reque· 
rimento n' 746, de 1991, que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2"~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos .termos do Parecer n' 116192-CCJ. 

-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos d9 ar.t. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os _Projetos -de Lei do 
Senado n" 56 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n• 145, de 1991, de autoria do Senador 
Márcio Lacerda~ que regula o direito de resposta para os 
efeitos do inciSO 'l, do art. s~. da Constituição_Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"10 e 116, de 1992: 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 1.9 pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n(IS 9, 13 a 15, 18, 19, 20~ 25, 26; parcialmente ã de n~ 11 
(quanto aos parágrafos 4~> e S\'); favorável, nos termos de Sube
menda às de n91 2? 4 e 16; contrário às de nf>S 3, 5 6, 7, 8, 
10, 12, 17, 21 a 24, 27. 

- Proferido em Plenário: f9 pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque~ 
rimento n~ 746, de 1991, que solicitou fosse ouvi~~também, 
a Comissão de Assuntos S_ociais; 2~~" pronunciamento (sobr~ 
as Emendas de plenário): Relator, Senàdor Wilson MartinS, 
favorável, nos termos do Parecer n' 1~6192-CCL 

-9-
PROJETO DE LEI D.O SENADO 

N• 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do ar!. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com Os Projetos de Lei do 
Senado n'' 145, e 173, de 1991.) . . . 

Continuação da discussão~ em turno úniCo, do Projeto 
de Lei do Senado n' 56, de 1991, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3• do art.ZO da Lei n' 

de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
~ pensamento e de informações, e o inciso 

II d art. 138, do J:)ecteto-Lei n• 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940, que institui o Código Penal, tendo 

PARECERES: . . .. .. .• . 
- da ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n~"lO e 116, de 1992: l' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitt.~:tivo que oferece: 2? pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; paicialmerite à de n' 11 
(quanto aos parágrafos 4' e 5'); favorável, nos termos de Sube-

menda às de n"'" 2* 4 e 16; contrário às de n9"'l 3f Sr 6, 7, 
8, lOl 12, 17. 2la 24. 27. , _ 

- Proferido em Plenário: 1~" Pronunciamento: Relator 
Senador Jsoé Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque
rim<Ónto n' 746, de 1991, que solicitou fosSI' ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 29 pronuilciamétlto (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator; Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Pareeer n• 116192-CCJ. 

-lO-

PROJETO DE LEI PO.SENADO 
N• 272, DE 1991 

(lnchiído em Ordem do Dia nQS ternws dá art. 172. I,.-~ 
do Regimento Interno.) 

De autoria da SenadQra Marluce Pinto, que autoriza as :· 
peSsóãS ffsicas a abaterem em suas 4edarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providências. , 
(Dependendo de Parecer.) 

-11-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 273, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do artigo 172, 
I, do Regimento Interno.) ' 

De autoria da Senadora Marluce Pinto, que transfere ' 
ao domínio do_E~adode Roraima terr!ls pertencentes à União. 
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Está encer- .· 
rada a sessão. · -

(Levantawse a sessão às 18 horas e 35 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 

. ATO DO PRESIDENTE N• 194, DE 1992 

O Presidente do Senado Federai, no uso da sua compe~ 
- tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegar;ão de competência que lhe foi outorgada pelo A to 
da Comissão Dit~torit n9 Z~ de 4 de abriJ de 1.973, e tendo _o 

em vista o que consta· do Processo n• 005. 7lS/92-0, resolve 
·-tornar sem efeitQ o Ato desta Presidência n<) 56, de 1992, 

publicado no DCN, Seção II. de 26--2-92, que aposentout vO- · 
luntariamente, FAUSTO INÁCIO DE OLIVEIRA Técnico· 
Legislativo, Área de Transportes, Casse "Especial':~ Padrão'. 
lil, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Senado Federal, 13 de maiõ de 1992, -Senador Mauro ' 
Benevides, Presidente. -

ATAS DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 
4• Reunião Extraordinária, realizada em 13 de maio de 1991 

As onze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze 
de maio de um mil~ novecentos e noventa e dois, reúne~se _ 
a Comissão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões 
'da Presidência~ com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa 
Primeiro Více~Presidente~ Dirceu Carneiro, Primeiro Secre: ~ 
tário. Márcio Lacerda~ Segundo~Secretário) Saldanha Der.zi~ , 
Terceiro Secretário~ Iram Saraiva,· Quarto Secretário e Meira 
Filho, Suplente, e de Líderes Partidários, os seuS ;epresen-
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tantes EXcelentissimos Senhor~f> Senadores Marco Maciel 
(PFL)' Chagas Rodrigues (PSDB), José Eduardo (PTB), 
Humb~rto Lucena (PMDB), Esperidíáo Amín (PDS) e Eduar-
do Swlic~ (PT). ·· ·. · - · 

Deixa de_ comparecer, por motivo justificado, o Excelen
tíssimo Senhor Senador Carlos Alberto de De'Carli, Segundo 
Vice-Presidente. 

Antes do debate .sobtt.: o Projeto de Resolução alusivo 
à Reforma Administratíva, objetivo da presente reuniãot o 
Senhor Presidente faz um relato das conclusões dos trabalhos 
da Comissão Técnica, iricumbida de estudar a isonomia sala
rial, que concluiu pela apresentação de um Ante projeto de 
lei decorrente de consenso entre os três Poderes. 

Em seguida •. o Senhor Presidente co~~P-~~a pafa'-:~a ~? 
Senhor Primeiro Secretário que· f~z ob~rvaçõ~s ~obre a atual 
estrutura administrativa ao Senado Federal, consíderando~a 
defasada, extremamente burocrática e 1enta,.__o que oCãsiona 
tramitação deficiente, att! ruesmo para simples compras, que 
exigem cerca de quarenta assinaturas. 

Após essas observações iniciais, explicou que o projeto 
de Reforma Administrativa em debute foi êlaborado após 
amplos estudos da Primeira Secretaria com todos os setores 
administrativos da Casa, firmando-se em tr~s bases: Processo 
Legislativo. Informação e Administração. Acrescenmu que 
para a implantação dessa estrutur~. bási~a, 'fOi §fereCi9.o ProR 
jcto de Resolução que, após receber sugestõ~s:rlos Líderes, 
será submetido à Comissão- Dírctora. na:·forma de Projeto 
de Resolução. · · · · ·· 

Durante a apresentação do Projeto, o Senhor Primeiro 
Secretário deteve.,-se- principalmente na questão da informa
ção, a seu ver. fundamental para o êxito úos~ trabalhos l~gjsla
ti•ios. 

Fizeram colocações a respeito os Senadores Eduardo Su
pHcy t Humberto Luccnat Espt:ridião Amin, José Eduardo, 
Márcio Lacerda e Saldanha DerzL 

, Ao finalizar o Senhor Primeiro Secretário fnforma aos 
presentes que cnvíafiá cópia do ProjetO a~riS Lfdcrcs e Mem
bros da Mesa para oferecerem sugestões. 

~ada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente decJara 
encerrada a reunião, ãs .doze horas e trinta minutos, pelo 
que cu. Manoel Vilela de Magalh~es, Diretor~Geral e S:ecré
tário da Comissão Díretóra, lavrei a presente ~ta que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Oiretora, 13 de maio de 1992. -=Sena
dor Mauro Benevides, Presidente, 

7~ Reunião Ordinâria, realizada em 11 de maio de 1992 

Às dezoito horas e cinqüenta minutos do dia onze de 
mato de um mil. novecentos e noventa c dois, reúne-se a 
Comissão Diretora do Senado Federal. na Sala de Reuniões 
da Presidência~ coin a prescriçâ dos Excele.niíssimos SenhOres
Senadores Mauro Benevídes, Presidente; Alexandre Costa. 
Primeiro Vice-Presi:dente; Dí:rceu Carneiro, Priffieiro Secr~ 
tário; Márcio Lacerda, Segundo Scerctárlo, Saldanha Derzi, 
Terceiro-SecretáriO~ e Meira Filhó, Su~pien·te. 

Deixam de comparecer. por motivo~(justificados, '?S E_xR 
celentfssimos Senhores Senadores Ciirlo·s·~AibeTto l)e'Carli, 
Segundo Vice-Presidcnte, e Iram Saraiva, Quarto~Secr~tárío. 

O Senhor Pre-sidente dá início à reuniãO c·.ip_:es~ntà aOs 
presentes os seguinteS assuOtos: 

·a) Requcr;mento n" 235. de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Ministro da Agricultura, informa-

çóes relativas à .. carne de TchernobH", importada pelo Go~ 
verno brasileiro, em 1986. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéría e a encami
nháiri à SecretariaMGeral da Mesa para as devidas providên
cias· 

'b) Requerimento no236, de 1992, no qual o Senhor Sena· 
dor Pedro Simon solicita ao Ministro das Minas e Energia, 
informações sobre servidores da Petrobrás que foram demi· 
tidoS em conseqüência da apUraç-ão de- Hlcltos por favorcd~ 
mento comerciais de derivados de petróleo. 

Os presentes, após exame~ aprovam a matéria e a encamí~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên· 
cias; 

e) Requerimento no 237, de 1992, no qual o Senhor Sena· 
dor Pedro Simon solicita ao Ministro da Previdência Social, 
informações acerca das opeyações financeiras efetuadas peJo 
Fundo de Pensões da Petrobrás- PETROS, desde 15-3-90, 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encamiR 
nham à Secretaria-Gerai da Mesa para as devidas providên~ 
das; 

· d) Requerimento n• 238, de 1992, no qual o Senhor Sena
dor Pedro Simon solicita ao Ministro da Previdência Social. 
informações sobre operações financeiraSefetuadas por F~ndos 
de Pensões de Empresas Estatais, desde 15-3-90. . . . 

Os présentes, após exame, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria·Geral da Mesa para as devidas providên
cias. 

e) Requerimento n" 246, de 1992, no qual o Senhor Sena~ 
dor Pedro Simon solicita ao Ministro -da Saúde, informações 
atinentes à Portaria n' 0047/GM, de 22-1-92, daquele Minis' 
tério.- . 

OS presentes, ·ãpós exame, aprOvam a ni.ãtér1a é á encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providén~ 
cias. 

A .seguir~ o Senhor Presidente concede a palavra ao Se~ 
nhor DiretorRGeral. que submete aos presentes os seguintes 
assuntos; 

-- a) Expediente do SenhÓr Senador Humberto Lucena"sO~ 
licitando ressarcimento de despesas com hospedagem, por 
ocasião de sua viagem ao Instituto do Coração, em São Paul9, 
para realizar exames especializados. 

É designado o Senhor Ségundo Secretário para relatar 
a matéria; 

b) Processo n" 009514191-0, em que a Gerência do Banco 
do Brasil S/A~olicita a concessão de um espaço no Senado 
Fede;al para a instalação de ur:ta ~ala Vip. _ . _ -

E designado o Senhor Pnmeuo Secret:áno para relatar 
a matéria: 

c) Processo ne004534192-!, noqual a servidora Isabel 
CfiStlna Rodrigues requer Licença para Trato de Interesses 
Particulares, por dois anost a partir de 1'-' de junho de 1992. 

-Após discussão~ os presentes concedem a lícença solici~ 
tada; . _ _ .. 

d) Processo. n" 005040i92-2, no qual a servidora C!ar~ 
Maria de Vasconcelos Torres Dantas requer interrupção de 
Licença para Trato de Interesses Particulares, a partir de 10 
de junho de 1992. 

Após discussão, os presentes autorizam a interrupção, 
na forma salici~ada; 

e) Processo n' 005102/92-8, no qual o servidor Miquéas 
Dantas de Morais requer interrupção de Licença para Trato 
de Interesses Particulares, e a part!r de 23 de abril de 1992, 
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Após discussão, os presentes autorizalfi "à' interrupção, 
na forina solicitada. 

Nada mais havendo a tratar. o Senhor Presidente declara 
encerrada a reunião, às. vinte horas e cinco ,nliri:t.~ltos, pelo 
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secre-

tário da Comissão Diretora, lavrei á presente Ata que, depois 
de assinada pelo Senhor Presidente~ vai à publicação. 

Saia da Comissão Diretora, 11 de maio de 1992 . .,-Sena· 
dor Mauro Benevkles, Presidente. 
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SUMÁRIO 

l-ATA DA Sl•SESSÃO, EM l5DE MAIO DE 1992 

1.1- ABERTURA 
1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei da Câmara n• 1192 (n' 9Q2i91, na Casa 

de origem), "que modifica di~posiçóes do Código cte Pro~ 
cesso Civil, alusivos à prova pericía1". _ --

-Resolução n" 50/91. que rerratificOU a Resolução 
n" 85190, referente à contratação pela Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S._A.- EMBRATEL, çorrtgar~~tia 
da República Federativa do Brasil, de operação de crédito 
externo no valor global de até US$ 286.424,673,00 (duzen· 
tos_ e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte ·e quatro 
mil e seiscentos e setenta e tr~s dólares americanos.) (Pro-
jeto de Resolução n• 2QI92..) .. 

-Emendas oferecidas pelo Ex:m"' Sr. Senador Mau~ 
rícío Corrêa ao_ S_ubstitutivo oferecido ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 99191 (n" 161!91, na Casa <jc origem), que 
dá nova redação aos §§ 1"' e 2" do ap. 18.4 ;:lo Código 
Penal~ acrescenta-lhe um § 3~, altera .o art. 186 do Código 
Penal e estabeJeç:e normas para a apuração e julgamento 
dos crimes previstos nos §§ 1'' ~ 2'-' e 3" do mencionado art. 
184 do Código Penal. 

Projeto de Lei do Senado n" 111191 > que "prç>:íbe 
a União Federal_ de prestar auXilio financeiro aos Estados 
e aos Municípios nas hipóteses que menciona." 

-Projeto de Lei do Senado n~ 276191. que "dispõe 
sobre a obrigatoriedade da fotografia do portador na Car~ 
teira Nacional de Habilitação, Título de Eleitor c Carteira 
de Saúde e dá outras providências';. 

-Projeto de Lei do Senado n·• 296/91, que "fixa prazos 
para o pagamento dos financiamentos contratados pelo 
Programa do Crédito Edua,çati\'0 e dá outras providên
cias". 

1.2.2- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n" 62192, de autoria do 
Senador Valmir CampeJo, que altera o inciso VI do art. 
21 da Lei n" 8.025, de 12 de abril de 1990. 

· 1.2.3 - Comunicações da Presidência 
- Abertura de prazo para apresentação de emendas 

ao Projeto de Lei da Câmara n·' lí92. 
- Aprovaç_ão~ pela Comissão Diretora. dos Requeri

ihênlos n~ 235 a 238 e 246!92t de. informilçôç$. 
1.2.4 - Discursos do Expediente 
Senador V ALMIR CAMPELO - lsonomia salarial 

entre os--poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Senador AMIR LA:>IDO - Elaboração e execução 

da Lei Orçamentária. 
"Senador ESPERID!ÃO AMIN- Participação de S. 

Ex' em seminário promovido pelo Baóco Central do Brasil 
de avaliação da situação dos bancos estaduais _em nosso 
País. Preservação dos bancos estaduais etn façe -do caráter 
eSpêculativo dos bancos privados. 

··"Senador ÉLCIO ÁLVARES Contribuição dada 
pela Comissão Parlamentar de fnquéritotdestinada a inves
tigar denúncias de corrupção e irregularidades na contra
tação de obras públicas ao apresentar o Projeto de Lei 
do Senado n"' 61192, que_ estabelece normas gerais sobre 
Hcitaçóes e contratos da Administração Pública e dá outras 
providêncjas. como instrumental necessário e indispensável 
ã ação moralizadora das concorréndas e licitações púh1ic.as: 
RcabHítação do instituto das CPL 

Senador JUTAHY MAGALHÃES- Rcatívação do 
sefor agrfcola como meio eficaz e barato de recuperação 
da economia do País c_ de combate à inflação. Politica 
económica recessiva adorada pelo Governo Collor. Canse~ 
qüências da fixação do novo salário mínimo para o desem
penho global da economia bra&ileir~.--

1.21; - Leitura de projeto 
--Projeto de Lei do Senado n" 63/92. de autoria do 

Senador César Dias, que determina a aplicação de reservas 
técnicas das entidades de seguro em programa e/ou projetos 
de construção imobiliáría para fins residenciais. exdusiva-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁPIOO DO SENADO FEDERAL 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES 
Dir<tor-Goral do Senado Pedenl 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Eu:ctúivo 
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA 
Ditetor Administra.tivo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretcr lndlJitrial 
FI.ORIAN AUGUSTO OOI.l11NHO MADRUGA~ 
Diretor Adjit.ato 

mente para seus assedados. revigora a Fundação da Casa 
Popular e dá outras providências. 

1.2.6 - Ofícios 
- N~ 13/92, do Presidente da Comissão de Consti~ 

tuição, Justiça e Cidadania. comunlcando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n·' 276191, que "dispõe sobre 
a obrigatoriedade da fotografia do portador na Carteira 
Nacional de Habilitação~ Título de Eleitor e Carteira da 
Saúde e dá outras providências. 

1"\~> 14/92~ do Presidente da Comissão de Corlsütuição, 
Justiça c Cidadania. a aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n"' 296!91. que fixa prazos para o pagamento dos 
financiamentos contratados pelo programa do crédito edu~ 
ca"tivo e dá outras providências. 

- N" 15/92, do Presidente da Comissão de Consti
tuição~ Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do 
Projeto de Lei do Senado n" 111191. que pr01be a União 
Federal de prestrar auxt1io financeiro· aOS -Estados e aos. 
Munícípios nas hipóteses que menciona. 

1.2.7- Comunicações da Presidência 
- Abertura de prazo para interposição de recurso. 

por um décimo da composição da Casa, para que os Projeto 
de Lei do Senado n' 111,276 e 296, de 1991. sejam apreda~ 
dos pelo Plenário. 
~ Término do prazo sem que tenha sido interposto 

recurso. no sentido de inclusão cm Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n~74/92, que dispõe sobre eleição 
do Presidente e Vice·Presídcnte da República pelo Con· 
gresso Nacional e dá outras provídê:ndas, apreciado conclu
sivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. À Câmara dos Deputados 

- Encaminhamento ao Ministério dos Transportes 
e das Comunicações das solicitações contidas nos Requeri
mentos n''' 113, 147, 149 e 162, de 1992, tendo em vista 
a edição da Lei no 8.422, de 13 de maio de 1992, que 
extinguiu o Mini~w!rio da lnfra- Estrutura. 

1.3. -ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Câmara n• 125191 - Comple· 

mentar (n~ 60/89. na Casa de origem). que disciplina os 
Jimites das despesas com o funcionalismo público, na forma 
do art, 169 da Constituição FederaL Apreciaçãosobrestada, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
1mprett10 IOb retpollUbilidade da Meu. do Sena.d.o Federal 

ASSINATURAS 

Tiragem 1.200 exernplares 

em virtude .da inexistência de quorum para o prossegui
mento da sessão, 

- Reôação final dO P-rOJCto de Decreto Legtl?lativO 
ne 26/92 (no 32191, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rio Claro 
Ltda., para explorar serviço de rediodifusáo sonora na Ci
dade de !porá. Estado de Goiás. Apreciação sobrestada, 
em virtude da inexistência de quorum para o prossegui~ 
mento da sessão. 

- Redação final do Projeto de Lcí do Senado no 
105191, que dispõe sobre o custeio de transporte escolar 
e construção e manutenção de casas do estudante do ensino 
fundamental com recursos do satário~educação e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, em virtude da inexis
tência de quorum para o prosseguimento -da Sessão. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 18192 (n" 2.251, na 
Casâ· de origem). que extingue taxas. emolumentos. contri
buições, parcela da V'nião das Custas e Emolumentos da 
Justiça do Dístrito Federal e dá outras providências. Apre
cia~ão sobrestada, em virtude da ínexistência de quorum 
para o prosseguimento da sêssão. 

-Projeto de Lei da Cãma~ra no 19192 (no 2.1:S4i91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de medi
das cautelares contra atos do Poder Público e dá outras 
providências. Apreciação sobrestada, em virtude da inexis
tência de quorum para o prosseguimento da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado n" 107i91. que disciplina 
a publicidade dos atos, programa, obras~ serviço e campa
nhas dos órgãos pô.blicos. Apresentação sobrestada, em 
virtude da inexistência de quorum para o prosseguimento 
da sessão. 

- Projeto de Lei do Senado n' 173191, que dispõe 
sobre a liberdade de imprensa1 opinião e de informação. 
disciplina a responsabilidade dos meios de comunicação 
e dá oUtras providências. (Tramitando em conjunto com 
os Projetos de Lcí do Senado n• 56 e 145191.) Apreciação 
sobrestada, em vlrtude da inexistência de quorum para 
o prossegulmento da sessão. 

Projeto de Lei do Senado n" 145/91~ que regula 
o direito de resposta para os efeitos do inciso V do art. 
51 da Constituição FederaL (Tramitando em conjunto com 
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os Projetas de Lei elo Senado n"' 56 e 1737 de 1991). Apre~ 
clação sobrestada, em virtude da inexistência de.~quórnm 
para o prosseguimento da sessão. _ o " 

- Projeto de Lei do Senado n• 56/91, que revoga 
o § 3• do art. 20 da Lei n' 5.250, de 9 de fevereiro de 
1967, que regula a liberdade de manifestação do pensa
mento e de informações, e o inciso H do § 3' dQ árt. 08, 
do Decreto-Lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
institui o C6digo PenaL (Tramitando em conjunto com 
os Projetas de Lei do Senado n' 145 e 173, de 1991.) Apre
dação sobrestada em virtude da inexistência de quorum 
para o prosseguim~nto da sessão. _ 

- Projêto de Lei do Senado n~ 272191~ que autoriza 
as pessoas físicas a abaterem em suas dec!araçõe~ de renda 
os gastos com empregados domésticos e dá ~utras providên
cias. Apreciação sobrestada, em virtude da inexistência de 
quorum para o prosseguimento da sessão. 

- Projeto de Leo do Senado n' 273, de 1991, que 
tr•'.H'<:~f,. ..... ::. ..... õnmlnio do Estado de Roraima teiras perteri':' 

~ntes à União e dá outras providênCias, Apreciação Sobre· 
·tadâ. em virtude da iriexisténciade quorum para o prosse· 
guimemo da sessão. 

1.3:1 - Comunicação da Presidência 
Térmirio dQ prazo para apresentação de emendas_ aos 

Projetos de Lei da Câmara n"5 7/91 e 9192, sendo que ao 
Projeco de Lei da Câmara n" 7/91 7 foi apresentada uma 
emenda. 

----1.3.2- Designação da Oniem do Dia da próxima ses-

1.4- ENCERR.-'\MENTO 

'i= CONSELHO DÉ SUPERVISÃO DO PRODASEN 
A~as de re.unióe~ d~ Con~elho 

TES 

3 - MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN: 

Ata da 81 a Sessão, em 15 de maio de 1992 
za Sessão Legislativa Ordinári~, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Mauro Be~eJi, .Epitácio Cafeteira e Jutahy Magalhães 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRBSENT!3S . 0$ SRS . . 
SENADORES: · 

Amir Lando - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares - Es
periàião Amin - Epitácio cafeteira - Gerson Camata- Jo
sê Ricba - Maurício Correa - Mauro Benevides - Valrnir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevide~) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 10 Srs, Senadores. Ha~ 
vendo número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, inicia·mos nôssos' trabalhQS. 

O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguinte 

EXPEDffiNTE 

PARECERES 

PARECER N• 132, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
do Senado Federal, sobre o Pr{}jeto de Lei da Cârnat:'lJ 
n" 1, de 1992 (n• 902-B/91 na Casa de origem), "que 
modifica disposições do Código de Processo Civil, alusi~ 
vos à prova pericjaln ~ 

Relator: Senador Magno- Bacelar 
Atualrnente, o bem-elaborado Código Buzald contém, 

em seus arts. 42Q_ a. 439, o disciplinamenro sobre a prova 
pericial. prova essa das mais importantes, ao lado das de 
natureza documental e testemunhal. 

_A prova perícia] se traduz_ no enfoque técnico, produzido 
por terceiro alheio aos fatos. Isso a torna sobre: maneira espe-
~al porqu'e despida de cunho emocional,_ como é o caso da 
prova por testemunhas, ou de possibilidade. de fraude, caso 
em que pode se enqu~drar a prova por documentos. porquanto 
djre~ameg!e,,yin~l:l!:'~as às partes_que integram a lide. 

Inob_stante a apontada vantagem da prova periciai sobre 
as demais? esta se mostra~ no Código de Processo Civil, mere~ 
cedora de aprimoramento, notadamente quanto à simplifi~ 
cação~ O projeto de lei. ora sob exame desta comissão~ acres~ 
centa ao texto daquele Código Adjetivo o benefíci-o da simpli
ficação, sem eliminar princfpios fundamentais, como o do 
contraditório. 

Alêm disso~ dá ao assistente técnico sua ·verda_deira di· 
mensão que passará a fornecer parecer em lugar de laudo, 
este último, a encargo exclusivo do perito do juízo. 

O projeto propõe também a dispensa dos compromissos. 
apresentados pelos assistentes ao juízo, deixando ver a desne
cessidade -dessa prática pela ótica simples de que essas mesmas 
partes devem produzir provas que levem o magistrado à con· 
vicção da verdade. Quem deve ter compromissos com o jufzo 
é o perlw deste; e não da.s partes. 

Por fim, a proposta dá ênfase ao preexistente principio 
da oralidade, permitindo a inquisiÇão dos expertos nos casos 
mais simples, o que, nem por isso. deixará de ser consignado 
em ata. assegurando-se assim o registro nos autos e pereni~ 
zação das conclusões técnicas. 

Por essas razões todas, e considerando ainda a boa técnica 
legislativa. a juridicidade e a constitucionalidade,. expressa 
esta no art. 22, inciso I, combinado com o caput do art. 48 
da nova Carta, somos de parecer favorável à aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n-~> 1. de 1992, (n'-' 902~B/91, na 
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Câmara dos Deputados), que modifica disposições da Lei n~ 
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Proces.so CiviL 

Sala das Comissões. 13 de maio de 1992. Mauricio 
Corrêa, Presidente em exércfcio -Magno Bã.ceiâr, Relator 
-Antônio Mariz - Francisco Rollemberg- WUson Martins 
- Alfredo Campos - Josaphat Marinho. -:- Qdacir Soares 
- Garibaldi Alves- Amir Lando- Cid Sabôia- Jutahy 
Magalhães. 

PARECERES N~ 133 e 134, DE 1992 

Sobre a Resolução n15Q"t de 1991, que rerratifreou 
a Resoluçáo w 85, de 18 de dezembro de 1990, referente 
à contratação peJa Empresa Brasileira de Telecomu .. 
nicações S.A.- EMBRATEL, com garantia da Repú
blica Federativa do Brasil, de operação de crédito exter
no no valor global de até US$286,424,673.00 (duzentos 
e oitenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro 
mil e seiscentos e setenta e três dólares americanos}~ 

PARECER é'<'' !33, DE 1992 
Da Comis.~âo de AssuntoS EcOõdmícos 

Relator: Senador Dario Pereira 
A Resolução n'1 50, de 1991, que trata da rerratificação 

da Resolução n" 65, âe 18 de dezembro de 1990, referente 
à contratação pela Empresa Brasileira de Telecomunicações 
S.A.- EMBRATEL de. operação de crédito .externo de até 
US$286.424.673,00 {duzentos c oitenta e seis milhões, quatro~ 
centos e vinte e quatro mil e seiscentos e setenta e~ três_ dQ~are.s_ 
americanos); -apresenta-um erro no art. 1~, í)afágrafo úUiCo,
inciso Ill. A referenda sobre a taxa de juros está errada: 
em vez de 9,55%, deveria ser 9~65%. 

Nos casos de erro cm texto cujaredação_fínal já tenha 
sido aproVada, a corrcção deverá ser efetuada de acordo com 
o art. 325 do capítulo XV do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Como os demais artigos d~ 'B.csol!l-.Çáo __ ~~Q __ CQ_ttetos, 
sugerimos que ela seja modificada nos termos do seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N·· 2ó; DÉ 1992 
Modifica a Resolução n' 50, de 19 de setembro 

de 1991. 

O Senado Federal resolve: _ _ _ _ . 
Art. 1 '' O art. 1", parágrafo único, inciso III da Resotu~ 

ção n" 50t de 19 de setembro de 1991 passa a ter a seguint~ 
redação: - - -- · -·- -

"lll-Credor: ExporHmport Baok of ihe United States 
(EXIMBANK) 

a) Valor: US$178.305,469.00 (cento c setontâ e oito mi
lhões, trezentos e cinco mil e quatrocentos e sessenta e nove 
dólares americanos): 

b) Juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa 
de 9,65% ao anot durante tanto o período de caréncía quanto 
o de pagamento, 

PARECER W 134, DE 19~?,: "~·~ 
Da Comissáo de ConstitUição. Justiça é Cidadania 

Relator: Senador Jutaby Magalhães 
Nos termos do art. 325, alínea a do Regimento Interno 

do Senado Federal, vem a exame desta comissão a matéria 
constante do Projeto de Resolução n" 10. ~e_1~?1_.! _ori.l!ndo 
da Mensagem n" 220, de 199L(n·' 451191, na origem), do 
Sr. Presidentê da Reoúhlica, que submeteu a esta Casa pro· 

posta de rerratificação da Resólução n' 85, cte Il!:ft-90, com 
a ql.lal foi aprovada a contratação, pela Empresa Brasileira 
de Telecomunicações S.A. ~.TELEBRÁS, com garantia da 
República Federativa do Brasil~ de operação de crédito exter.
no, no valor global de até US$286,424,673.00 (duzentvs e 
oitenta e seis_ milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, 
seiscentos e s.etenta e três dólares norte~americanos), junto 
ao Export-lmport Bank ofthe United States-EXIMBANK, 
o Credit Lionnais e o Bank Brussels Lambert S.A. 

2. A Comissão de Assuntos Econôrriícos aprovou .a ma~ 
téría, na forma da Resolução n" 50/91, publicada no Diário 
OfiCial da União, Seção I, de 25-9-91, pág. 20639-

3. Ocorre que o texto publicado contém um erro no 
art. 1 ~, parágrafo únioot inciso Ill, referente ao valor da taxa 
de juros ali mencionado, 

De fato, consta 'do citado dispositlvo o valor de 9,55%, 
quando na realidade a taxa é de 9,65% •. 

4. De volta àquela comissão para sanar-se o erro, o 
ilustre Senador Dario Pereira~ ali Relator da matéria. opina 
pela correção do equívoca, observado o disposto na art. 325 
dQ Regimento Interno desta Casa, na forma do projeto de 
resolução que propõe. ~ 

5. O referido díspositívo regimental e sua alínea a tem 
o seguinte teor: 

"Art. 325. Verificada a existência de erro em 
texto aprovado e com redaçâo definitiva, proceder~se~á 
da seguinte maneira~ 

a) tratando..se de contradição, incoerência, preju~ 
diciaUdade ou equívoco que importe em aheração do 
sentido do projeto, ainda não remetido ã sanção ou 
à Câmàra~ o Presidente encamírihará a riüttéria à Comis
são competente para que proponha o modo de'cofrigíi 
o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania antes de ser sub~ 
metida ao Plenário; 

~Cõlhõ se observa. o procedimento regimental previsto 
não se ajusta. com adequação, à hípótese ora examinada, 
pois, no caso. trata-~ de matéria de competência pTívativa 
do Senado Federal, não sujeita à sanção presidencial nem 
a apreciação bicameral. __ 

De qualquer forma, Tnexistindo p-rõcedirnento específico 
nos demais dispositivos do Capítulo XV do Regímen to Inter~ 
no, só resta aplicar, por -extensão, realmente. o dispositivo 
no citado art. 325, a. 

Assim, a ComissãO de AssUntos Económicos, nos termos 
do parecer do Relator, propõe a correção do erro da Resolu~ 
_çâo n" 50191, por meio de nova resolução, cujo projeto, antes 
de apreciado em plenário, submete~se ao exame deste cole
giado. 

6. Ante o _exposto, tendo sido feito o reparo necessário 
na forma proposta e_ estando a matéria Teguf_armente_ confor
mada à constitudOnalídãde, à jtii-10iCidàde e ã regirnentalidade 

-pertinentes. opinamos por sua aprovação, na forma do projeto 
de resolução formulado pela Comissão dc __ Assuntos Econó
micos. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1992, -Mauricio 
Corrêa, Presidente --Jutaby Magalhães, Relator -Antônio 
Mariz- Francisco Rollemberg - Cid Sab6ia - Wilson Mar
tins- Élclo Alva,...- Josaphat Marinho- Alfredo Campos 
-· Amir Lando - Pedro Simon - Garibaldi Alves Filho. 
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PARECER N• 135, DE 1992 
Da Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania 

Sobre as emendas ofereddas pelo Ex:m~ Sr. Senador 
Maurício Corrêa ao Substitutivo oferecido ao PLC n• 
99/91 (n• 161, de 1991, na Câmara dQs Deputados), 
que dá nova redação aos§§ t• e 2'1' do art. 184 do Código 
Penal? acrescenta~lhe qm § 3'\ altera o art. J86do Código 
Penal e estabelece normas para a apuração e julgamento 
dos crimes previstos nos §§ 1", 2" e 3" do mendQnad<t 
art. 184 do Código Penal. 

Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho 

Retornam-se os _autos deste projeto de leí de alteração 
do Código Penal para o firo de apreciar as emendas que> 
no turno suplementar, foram apresentadas pelo crniilentc Se
nador Maurício Corrêa. 

São emendas _que visam a corrigir erros datilográficos: 
a troca da palavra criminosa pela palavra cinematográfica, 
no § 5" do art. 5? do projeto. e o número ordinal do artigo 
derradeiro do projeto. que é o 6~ e foi colocado como 74 

Emendas certeiras, que bem demonstram a acuidade do seu 
autor. Não há como não as acolher. 

Aproveitamos a oportunidade regimental para propor 
também a corrcção da redação do texto dQ _.:§ _r do art. 1 ~ 
relativamente a erros também datilográfk."'S. Assim, o texto 
deve ser o seguinte: 

EMENDA N' 1-CCJ 
§ 1· S. a violação consistir na reprodução, por 

qualquer meio. com intuito de lucro direto ou indireto, 
de obra intelectual, no todo ou em parte~ sem autori~ 
z:ação expressa do autor ou de quem o represente .. ou 
consistir na reprodução de fonograma ou de vidoofono~ 
grama} com intuito de lucrõ direto ou indireto, sem 
a autorização do produtor ou de quem o represente. 

No § 29", a palavra país deve ser escrita com a iniciai 
maiúscula. _ _ . 

Sala das Comissões, 13 de maio Pe )992. - .Maurfeio 
Corrêa~ Presidente em exercício - Cid Sabóia de Çarvalhot 
Relator - Beni V eras - António Mariz - Élcio Álvares 
- Francisco Rollemberg- Wilson :vtartins- Rolrnldo Aragão 
- Odacir Soares - Alfredo Campos - Amir Lando - Pedro 
Simon - Josaphat Marinho. 

PARECER N• 136, DE 1992 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cíd~danía 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1991, 
que "proíbe a União Federal de prestar auxilio finan~ 
ceiro aos Estados e aos Municlpios uas hipóteses que 
menciona". 

Relator: Senador Cid Babóia de Carvalho 

O projeto cm questão tem por finalidade proibir que 
a União conceda a Estados e Municípios recursos orçamen
tários~ aval para a t'olagem da dívida ou para a obtenção 
de recursos externos. na hipótese em que o Govcrnadoc ou 
o Prefeito tenham nomeado para cargo em comissão ou função 
de confiança pdssóaS iriôkiadas em Comissões Parlamentares 
de Inquérito ou que tenham sido responsabilizadas por irregu~ 
laridades na administração pública, consoante-decisão do Tri
bunal de Contas da União ou dos Tribunais de Contas dos 
Estados ou dos Tribunais ou Conselhos de Contas dos Mulii
c!pios. 

Como se pode verificar, o projeto visa penalizar ó Estado 
ou Jv~unicipio que tenham admitido pessoa para ocupar cargo 
em comissão ou função de confiança, cujo passado riâo a 
recomenda em virtude de haver sido indiciada em CPI ou 

-de ter sido responsabilizada por Tribunal de Contas pela prá~ 
tica de irregularidade na adminístração pública. 

O assunto merece ser examinado quanto aos aspectos 
da penalização. Há de questionar~se se é justo punir·· o ente 
politico, na hipótese de um de seus agentes, ames de integrar 
seUs quadros. ter-se conduzido de maneira inadequada no 
trato da coisa pública. 

De início; é preciso separar com bastante nitidez a figura 
institucional do Estado ou Municfpio, que são entidades fede
rativas permanentes. da de seus agentes ou mandatários, que 
tH:upam postos ou cargos por períodos determinados ou transi
toriamente e que se deven1 pautar em consonância com os 
princípios da legalidade, inipes5oalídade, moralidade e publi· 
cidade, dentre outros. 

Ora, se o sen;ídor se porta de forma a tran!!gredir normas 
jur(dicas que ihe incumbe observar+ normas essas traçadas 
pelo Poder Constituinte c pelos próprios entes federados, a 
punião aos Estados e Municípios não encontra qualquer emba
samento~iiã lógica, no bom-senso nem no Direito. 

Além do mais, apenas os Estados ou Municfpios. na hípó~ 
tese a'vítrada no· projeto sob exame,-constitufrla um injusto 
castigo para toda a população do respectivo território. O desti
natário final da penalização seria", em suma, ·o cidadão que 
não cometeu qualquer irregularidade nem para tal contribuiu, 
porquanto o ímpedimento de o Estado ou Município obterem 
recursos redundaria, indiscutivelmente. em prejuízo na presta
ção de serviços públicos essenciais à coietividade. 

"Condutas irregulares de servidores pübHcos devem ser 
punidas com todo o rigor das leis e. diga-se de passagem, 
neste ponto a nação está bem servida~ bá leis o suficiente 
para respaldar a aplicação de sanções, tanto na esfera adminis
trativa, cível e penal, a toda espécie de ação ou omissão de 
agente da administração pública, da qual decorra prejuízo 
ao Erário. 

Se problemas existem, talvez possam residir muito mais 
na deficiência da execução ou aplicação das normas legais 
do que na suposta inexistência de leiS OU de suas possíveis 
lacuna~. 

O fato é que há uma idéia quase generalizada no País 
de que a impunidade campeia a passos largos, e essa é uma 
situação que precisa ser revertida_ mediante o apoio de toda 
a sociedade e, especialmente, do Poder Público, no qual se 
inclui o Congresso NacionaL Contudo, não será elaborando 
leis, como a que propõe o projeto em causa, que o Poder 
Legislativo estarã contribuindo para minimizar o quadro que 
se apresenta. - --

Ante tais considerações. entendemos que condutas irre· 
guiares de funcionários públicos devem ser coÍbidas severa~ 
mente, todavia as punlções não podem passar da pessoa do 
culpado. 

Por todo o exposto~ manifestamo-nos pela rejeição do 
ProjetO de Lei do Senado n' U 1, de 1991. 

Sala das Comissões, em 13 de maío de 1992-Cid Sabóia, 
Presidente em" exercício ~ C_jd_ Sabó~, R~lator -" Jutahy 
Magalhães - An!ônio ~ariz - Francisco Rollemberg- '\o'\'"il

_soo Martins - Elcio Alvares- Josaphat Marinho- Amir 
Lando - vencido _:.:: Alfredo CaWJ>os - Odadr Soaris -
Pedro Simou. · · 
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Voto em separado, venddo, da Senadora Júnia Marise, 

sobre o Projeto de Lei do Senado n• 111, do 1991, 
que "proíbe a União Federal de- prestar auxílio finan
ceiro aos Estados e aos Municípios nas hipóteses que 
menciona". 

Melhorando o nível dos ocupantes de cargos em comissão 
ou de funções de confiança, certamente estará melhor as:segu· 
rada a aspiração da sociedade brasileira de contar com serviço 
público eficiente e dentro dos padrões morais exigidos pela 
Constituição. 

Sob o aspecto constitucional, entendemos que o projeto 
deve ressalvar as transferênc~ de recursos aSsegUradas pela 

Na forma regimental vem a exame desur Comissão o Constituíção aos Estados e Municípios, em seus artigos 158 
Projeto de Lei do Senado que "proíbe --a_ ~Jnião Federal de --- ê 159. 
prestar aUXllio financeiro aos Estados- e aoS MuõiCfpiOS -nas Ante as raZões apresentadas. opinamos pela aprovação 
hipóteses que menciona". do Projeto de Lei do_Senado n·' 111, de 1991. com a Emenda 

A proposição objetiva proibir que ~ '{jnião conce~~ a n" 1-CCJ. 
Estados e Municípios recursos do Orçamento anual~ aval para 
rolagem da dívida ou para a obtenção de recursos externos. 
na hipótese em que o Governador ou o Prefeito tenham no
meado para cargo cm Comissão ou funÇ_ão çíe confiança pes~ 
soas indiciadas em Comissão Parlamentar de Inquérito ou 
que tenham sido responsabilizada::; por irregularidades na ad~ 
ministração Púbfica, consoam,; decisão do Tribuna[ de Contas 
da União, dos Trlbunais de Contas dos Estados ou dos Tribu~ 
nais ou Con-ScihOs-ae Contas do~s Muiü::=-{PiO~~--~ ~-- _-- _· -_-

Justificando sua íniciativa s·alienta o ilustre Senador Ger~ 
son Camata: 

"'A moralidade no serviço público há de ser uma preocu
pação permanente dos poderes constituídos, a evitar a açâo 
de pessoas incscrupuiosas que. ao serem investidas em cargos 
púbticos, se valem do exercfcio da funçãO para lograr proveito 
pessoaL em detrimento dos bens e valores da coletividade. 

A gestão pública há de pautar~se sempre pela obediénda 
aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade. dentre outros. como, aHás. preconiza nossa Lei 
Fundamental, enfatizando, ainda, em seu art. 37, § 4". que 
os atos de improbidade administrativa T-m.pOTta:rao a SusPensão 
dos direitos políticos-, a perda da função pública. a índisponi~ 
bilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação prevista em lei~~~ prejuízo çl!!_~Ç~O _p~_ll_aLcab_i\:et 

Este Projeto t\!m por obj~tivo criar empecilho aos que. 
comportando-se de modo censurável na gestão pública, bus
quem o abrigo político noutras unidades da Federação, para 
elidir~ por meio de influência-s indevidas, o _efeito de seus 
atos prejudiciais ao -erário oU l mcifaiídade -p6bHcà:" ""' - · 

A Constíti.ltção de 1988-, em seu artigo 37, determina 
que a Administração Pública obedece-rá aos princfpios dê-hi·ga~ 
lidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ressaltando 
em seu índso V que "os .cargos em comi~_Sã<?, e as_ f~nçôes 
de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servi" 
dores ocupant~s de cargo de carreira técnica ou profh;sional. 
nos casos c condições previstas em lei''. 

Já o § 4" do art. 37 dispõe que os atos de improbidade 
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. 
a perda da função púhlica. a indisponihilidade dos bens e 
o ressarcimento ao erário. na forma e gradação previstas em 
lei. sem prejuízo da ação penal cabiyeJ. _ _ _ ·- ~~· ·-··· 

O projeto é procedéiÚC e oportuno por co!ocar nas mãos 
do Governo Federal um instrumento realmente eficaz para 
impedir que pessoas índicíadas ou já responsabilizadas por 
ato.s de improbidade ou porirregularfdades. voltem a ser inves~ 
tidas em funções públicas. 

A proibição legal constante do projeto levaria Governa
dores e Prefeitos a tomarem maior cuidado na cscoJba de 
seus auxiliares, pesquisando melhor os nomes e a· vida funcio-
nal daqueles que ocuparão funções de direção nos J:;stados 
e Municípios. 

EMENDA N• 1- CCJ 
(Substitutivo) 

o artigo 1" do projeto· passá a ter a seguinte redação: 

.. Art. 1~ Ressalvado o disposto no art. 160 da 
Constituição Federal. fica a União proihida de conce~ 
der aos Estados e Municípios recursos do Orçamento 
anual, av~l pª_r~ ~ rQJ_agem da dívid~_q~ para a obtenção 
de recursos externos, l),a hipótese em que o Governador 
ou o Prefeíto tenham nomeado para cargo em comissão 

. ou função de confiança pessoa indiciada em_ Comissão 
Parlamentar de Inquérito ou que tenha sido responsa~ 
bilízada por irregularidades na administração publica, 
consoante decisão do Tribunal de Contas da União 
ou dos Tribunais de Conta dos Estados ou dos Tribunais 
ou Conselho~ de Contas dos Municípios. n 

Sala da Comissão, 13 de maio de 1992. -Senadora Junia 
Marize. 

PARECER N" 137, OE 1992 

Da CorriiSsão de Constituição. Justiça e Cidãdztnia. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n' l76, de 199!, 
que ''dispõe sobre a obrigatoriedade da fotografia do 
portador na Carteira Nacional de Habilitação, Título 
de Eleitor e C~rteira de SaúdE, e dá outras providên-

. das". 

Relat~r: Senador !\1agno JJ;~c~lar 

Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado 
o" 276, de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares. 

A proposJção em análise d-etermina. em seu .art. 1·', a 
obrigatoriedade de constar a f\1tografia do portador na Car
teira Nacional de Habilitação, no Título de Eleitor e na Car
teíra de Saúde. O .art. 2" atribui ao Poder ExecuH:vo prazo 
de cento e vintt: dias para regulamemáMla. , , 

O a·utor do projeto sustenta que a fotografia tornaria 
mais confiáveis tais documentos. 

Não ob~tante os ele_vados propósitos que inspiraram seu 
autor. a proposição parece~nos inoportuna. por dificultar e 
encarecer a obtenção de documentos indispensáveis ao exer~ 
cfcio da cidadania, a exemplo do Título de Eleitor. 

A volta da (:)brigatoriedade de inclusão da fotografia no 
Título de Eleitor já foi debatida pelo Senado Federal ao exami
nar proposta nesse sentido do nobre Senador Alexandre Cos
ta, que não foi acolhida. quando do exame do Projeto de 
Lei n" 82, de 1991, transformado na Lei n'' 8214, de 24 de 
julh~ ~e 19~1. re~ent~m~nte·~prova<)a, que disciplina as elei~ 
ções municipais de 3 de outubro de 1992. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II..:.) ______ Sã_ba_d_o_l_6_3_52~5 

A experiéncia já demonstrOu~ -por outro lado~ que o uso 
dá fotografia não inibe o uso indevido dos documentos. Enten~ 
demos, ao contrário, que a obrigatoriedade de apresentação 
da Cédula de Identidade, juntamente com os documentos 
de que trata o projeto em questão, assegura~lhes~ efetív3-
mente, maior conf1abiJi.dade. 

Em face do exposto, opinartlo$'contrariamente à apro
vação do projeto de lei em epígrafe. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1992. - Mauricio 
Corrêa, Presidente em exercício- Magno Bacelar, Relator 
- Jutahy Mai!JIIhâ<s - Antônio Mariz - Francisco Rollem
bel1l, - Odacir Soares - Amir Lando - Alfredo Campos 
- Elcio Álvares - Josaphat Marinho - Pedro Simon -
CidSabóia. 

PARECER N• 138, DE 1992 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 296t de 1991 t 
de autoria do Sénador Gerson Camata, que "'fixa prazos 
para o pagamento dos financiaméntos contratados pelo 
Programa do Crédito Educativo, e dá outras pr<>vld<!n· 
das". 

Relator: Senador Jntaby Magalhães 

O Projeto de Lei do Senado n' 29"6, de 1991, de autoria 
do Senador Gerson CaiData) fixa upràzos para o pagamento 
dos financiamentos COntratados pelo Programa do Crédito 
Educativo e dá outras pro.,.idências". 

O art. P do projeto estabelece que a Cãiia Económica 
Federal deverá pagar os referidos financiamentos ãs escolas 
em duas parcela-s anuais, credítadas nos meses de maio e 
outubro, até o terceiro dia útil desses meses. . . 

Segundo o art. 2", a não observância doi pfiios-e·Stàbele· 
cidos obriga a Caixa Ecoilômíca Federa1 ao pagamento dos 
jUros e demais taxas normalmente suportadas pelos estudantes 
em atraso. Por outro lado. o art. 3? dispõe que será aplicado 
o regime disciplinar prevísto na Lei ri" 8.112190 ao servidor 
público que causar atraso na liberação dos re;cursos do Crédito 
Educativo. _ . . . ~ 

O aUtor justifiCa o projeto Observando que 1'as constantes 
delongas na autorização de gastos orçamentários -criam ver_da~ 
deira corrente: o_ Ministério da Economia~ F;u:enâa e Planeja
mento não destina os recursos para o Ministério da Educação. 
que não os transfere para a Caixa Econômica Federal, que 
não efetua~ diretamente às escolas, o pagamento dos contratos 
assinalados", Lembra. então, que "o reiterado atraso na quita
ção das semestralidades escolares tem gerado sérios trans
tornos aos estudantes'"~ que. normalmente. ' 4materialíz3m-se 
sob a forma da obrigatoriedade de pagar diretamente os juros 
relativos ao atraso e do constrangimento_ de não poder.realizar 
os exames escolares até que a prestação seja quitada", 

A situação configurada é. de fato~ preocupante. O estu~ 
dantc firma um oo·ntfãto com a ·caixa· Econômica Federai 
pelo qual esta instiúiiÇão se· obriga a financiar seUs eStUdos 
e aquele a reembolsá~la apôs a formatura. Em face dascírcuns
tâncias exógenas ao contrato, a Caixa Econô~ica Federal 
descumpre cláusulas deste, atrasando o pagameilto às escolas. 
Desta forma~ o estudante, que não tem a menor culpa pelo 
atraso. é obrigado a arcar com o ónus. se quiser efetuar nor~ 
malmente suas provas e concluir o tâo almejado curso profis~ 
sional. 

Efetivamente, trata~se de 'Situação anómala que deve ser 
de pronto s_olucionada. de vez que não pode o cidadão ser 

responsabilizado por infração a que náO deu causa. Por outro 
lado, cabe à administraçãopúhlica, direta e indireta, organi
zar~se para que, planejando sua execução orçamentária,' de 
modo a cumprir pontualmente as obrigações assumidas~ não 
venha a causar prejuízos a terceiros nem tampoucO ao Erário 
Público. 

· ··- "-Assim, como se observa, t-em inteira procedência ã méd1" 
da, motivo pelo que~ considerando a perfeita juridicidade, 
consti~ucionaHdade e regimentalidade da matéria, somos pela 
ápiovação do projeto em epígrafe. · · ·· 

Sala das Comissões, 13 de maio .de 1992. Mauricio 
Corrêa, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator- -Antônio 
Mariz - Ganl>aldi Alves - Cid Sabóia - Francisco RoDem~ 
berg - WiiS<>n Martins -·Alfredo Campos - Amir Lando 
- Pedro Simon - Josaphat Marinho - Odacir Soares -
Élcio Álvares. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O Expe· 
_diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. projeto de lei do Senado, que será lido 
pelo Sr. 1' Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1992 
- . - -
Altera o inciso VI do art. 29 da Lei n? 8.025, de 

12 de abril de 1996. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1' O inciso VI do a.r1. 2' .da Lei n" 8.025, de 12 
. de abril de 1900, passa a vigorar com a seguinte redação: 

· ~I _.::... o contrato de compra e venda, ainda que 
o pagamento integral seja feito à vista~ conterá cláusula 
impeditiva de o adquirente, no prazo de 2 (dois) anos. 
vender, prometer vender ou ceder seus direitos sobre 
o -imóvel alienado nos termos desta lei. •• 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
_cação. 

. Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

É fato notódo que, em Brasüia. o funcionali§mo público 
sempre dependeu do imóvel funcional para viabilizar, econo
micamente. sua sobrevivência. Com efeito, o nível modesto 
de remuneração, que é característica da maior parte dos cargos 
pUblicas, aUmentou. ao longo dos anos, intransponível depen~ 
dência do aludido segmento social em re~ação a determinadas 
regalias que passaram a ser verdadeiro salário indireto. 

A rigor, os funcionários públicos cõntríbuíam com simbó
licas quantias para usar, indefinítivarnente, os imóveis funcio
nais. A maiorparte·dos custos dessa liberalidade era, portanto, 
absorvida pelos cofres públicos, como forma de atrair recursos 
humanos para Brasília. bem como de complementar a remune~ 
ração básica da categoria, 

Com o decorrer dos anos. tOdavia. os custos da manu
tCnção dess~ au~l1io indireto extrapolaram. em muito, os limi~ 
tes que poderiam ser considerádos como razoáveis. 

Visivelmente desgastados em alguns casos, esses imóveis 
estavam a exigir imediatos e vultosos reparos. Nesse contexto, 
é aprovada e sancionada a Lei n\' 8.025. de 12 de abril 5ie 
1990~ que autoriza a venda dos imóveis functonais aos seus 
legítimos ocupantes. · 



3526 Sábado 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Màiode 1992 

É restringido, todavia, conso.ante o inciso VI. do artigo 
z~, da referida lei, o direito de o adquirente dispor do imóvel. 
Nos termos do citado diploma legal, somente após 5 (cinco) 
anos poder~se-ia vender, prometer vender ou ceder os direitos 
sobre o bem alienado. 

Embora pudesse parecer justa de início, essa imposição 
revelou-se imensamente gravosa para a classe dos funcionários 
públicos. Realmentej com a compra, todos os_subsídios públi
cos que garantiam moradia a preço simbólico ao servidor fo
ram extintos. Além disso. os pesados encargos de manutenção, 
as elevadas taxas de co~dom{nio e) até mesmo, as prestações 
mensais que passaram a.ser devidas· _açarretaram_ formidável 
impacto no orçamento familiar dos adquirente&. -:--

Esse quadro de dificuldades é agravado com a deterio
ração dos vencimentos dos_ funcionário_s, o que inviabiliza, 
na prática, a manutenção do imóvel por grande parte dos 
adquirentes. , ··-

A opção lógica, diante dessa constataç~o~ se ri~_ a de facul
tar ao interessado a decisão pe-SSbal de alienar o bem. Assim, 
seria juridicamente viabilizada a aquisição de um imóvel mais 
modesto. isto .é, sem os elevados custos de manutenção que 
afogam o exaurido or~~m~vto_ famíJiar._o que possibilltaria 
ao adquirente equacionar melhor sua vida financeira. 

A propósito, alguns adquírentes têm optado por alugar 
suas unidades. decisão que nem sempre culmina numa solução 
feliz. Há sempre o risco-de o inquilíno não cumprir suas obtiga
ções contratuais, além de: o próprio funcionário ter que alugar 
imóvel mais modesto .. Registre-se, pois, o elevado ônus em 
que se transformou essa restrição do, direito de propriedade 
do adquirente, a qual a presente proposta procura corrigir. 

Por último, cumpre lembrar que esta proposição, se apro
vada, minimizará o;; impasS~~ relatadQ&. _trazendo vários bene
fícios.,Entre eles cab_e_dtar a reativaç-ão_ do mercado imobi
liário de Brasilia. onde os mutuários efetuarão permutas con
forme suas necessidades e poder aquisitivo;- gefação de mais 
impostos para o Governo d9_Distrho Fed~ral; tnais._reçursos 
financeit:os para· a-Caixa Económica Federal, nos casos de 
renovação contratual com índices atua1i~dos; menos desgaste 
para o Governo Federal para fiscalizar a cumprimento da 
!eí na forma atuaL 

Is~o posto. encarecémbs aos nobres pares o_ apoiO a eSta 
proposição. que cettamente benefidará todas as partes envol-
vidas. . _ , _ 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1992 .. - Senador Valmir 
Campelo. 

LEGISLAÇÃO CITAj)A 

LEI N' 8.025, pE 12 DE ABRIL DE 1990. 
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residen

ciais de propriedade da União, e dos vinculados ou incor
porados ao FRHB, situados no Distrito Federal e dá 
outras providêndas. 

., .... Art:·2;···Ã··c~i~ri~-;-~ó~-i~-~-·?~d~_;~i·-;;~;i~i-~~~~~;;~~·-
cesso de licitação na forma do .art. 1"_ ~esta lei e observará 
os seguintes critérios: 

VI- O contrato de compra e venda, ainda que o paga~ 
mento integral Seja feito ã vista, conterá c1áusula impeditiva 

·de o adquirente, no prazo de 5 (cinco) anos, vender, prometer 

vender Ou ceder seus direitos sobre o imóvel alienado nos 
termos desta lei. 

(À Comissão de Constiluição, Justiça e Cidadania 
- Decisdo Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O projeto 
lido se_rá publicado e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Foi encami· 
nQada à publicação o Parecer ~~ Çqmis~~o de Çcms_titui~~o, 
JUStiça- e Cidadania, que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' I, de 1991. 

A matéria ficará sobre a meSa durante cinco sessões ardi~ 
nárias, a fim de receber emendas, n9s termos do art. 23.5, 
II,_~.~ ?<?_;RegimtEnt~ Inter_no. 

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· 
dência comunica ao Plenário que a ComisSão Diiúora apro~ 
Vou. em sua reunião do dia 11 de maio corrente, os seguint~ 
requerimentos de informaÇões: , __ _ , 

- N<' 235 a 238 e 246, de 1992, de autoria do Senador 
Pedro Simon. aos Ministérios da Agricultura~ ~íinàs e Em:!''r~ 
gia, PrevidênCia Social ~ Sãúde !es~~i~ameflte, ' 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ã 
lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Se:nador Magoo Bacelar. 
(Pau'".) 

S. Ex~ não se encontra em plenárío. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Beni V eras. (Pau~ 

sa.) 
S.- Exb-não: se encontra em plenâiío: 
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares. (Pau· 

sa.) 
S. Ex• não se encontra em plenário. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. 

_ ()SR. VALMIR CAMPELO (PTB- PF. Pronuncia 
o- segtiiilte djsÇurso.) --Sr .. Presidente~ Srs.- Senadores, o pro
blema das desigualdades no sistema de remuneraç_ão do fun
cionalismo público. fonte de inegáveis_ injustiças parã diversas 
categorias funcionais, parece estar caminhando para uma solu~ 
ção. 

A grande distorção do s~sterna de remuneração do funcio~ 
nalismo púbfico se situa na desigualdade de vencimentos entre 
servidores dos Três Podetes. . _ 

· · · Diante' desta disParidade, fica evidente que existe uma 
anomalia que precisa ser corrigida, até para que se coloquem 
em prâtica os princípios de isonomia previstos no texto constí~ 
tucionat 

É notório, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que, ao Jongo 
dos anos, se estabeleceu uma autêntica subversão na escala 
de valores das diversas categorias funcionais, exatamente em 
raz;Tirdesta.díferença de remuneração dos servidores dos Três 
Poderes. Daí surgiram inúmeras injustiças~ que, em boa hora. 
está se tentando corrigir com a isonomia sàlariaL - · 

7 

, • O !'•· Epi~d~ Cafeteira,-; Pe~mite·me Y. fu;• \Jlll aparte? 
O SR. VALMIR CAMPELO- Pois não. Ouço. com 

mu'ito prazer, .Q aparte de V. Ex". nobre Senador Epitácio 
Cafeteira. 
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do Senado Federal c,do Congresso Nacional, o exemplo que 
dá para todos nós para que possamos r~solvcr esse problema 
que atinge os três Poderes. Muito obrigado a V, Ex~ Contí~ 
nuando o meu pronundamento. eu diria que ·as proposições 
contidas no anteprojeto da Comissão foram razoavelmente 
bem recebidas pelos servidores. principalmente os do Execu
tivo, indiscUtiVelmente os mais atirigidos pelo _arrocho salarial 
imposto pelo piano de ajuste e_conômico. 

O pessoal militar. que reconhecídamente_ vem_sofrendo 
com os_setttLSPldos__extremamente defasados, recebeu CQm 
expectativa a possibílidade de solução das extremas díficul· 
dades que tem enfrentado. 

Resta, agora. Sr, PreSidente e Srs. Senadores, que as 
autoridades e os especialistas se debrQçcmJ'S,obre !!Stá propos~ 
ta-guia apresen~ada pela Comissão de estudos, a fim de que 
possamos corrigir de vez esta indesejável distorção 'de venci-
mentos entre os servidores dos Tres Poderes, · · 

A isonomía, reclamada pelos servidores mais sacrific~dos, 
é wn direito indiscutíVel. O que precisa ser feltõ, e: CQm urgên~ 
cia, é a perfeita correspondência entre as diversas categorias 
funcionais existentes· erri tada um dos Poderes, para. a partir 
daí, fixar~se a equivalência de remuneração. .. 

Isto, evidentemente, é uma tarda de extrema comple
xidade, sobre a qual teremos que refletir profundamente, a 
fim de alcançarmos a solução certa e definitiva para um probleR 
ma que vem se arrastando há anos. 

No âmbito gerat o passo iniCial foi dado. E múito bem 
dado. É digno de todos os elogios o trabalho realizado pela 
Coniissão de representantes dos Três Poderes. 

Espero que com esta propostaRguia possamos resolver, 
de fato. a questão das diferenças existentes no sistema de 
remuneração do funciOnalismo público. 

A isonomia salarial, mais que uma exígênCía dos serviR 
dores públicos. tornou~se uma questão de,sobrevivência para 
muitas categorias funcionais, que n-ão reCebem sequer-o salário 
mínimo. 

Na verdade~ o auc se busç_a, muito _acjma da. isonomia 
salarial~ que é necesSária e de direito, é uma remuneração 
justa para o servidor público brasileiro. 

Nesse aspecto~ a isonomia que está se buScando implantar 
agora constitui um passo im"portaritíssimà~ -que deve merecer 
o empenho e o apoio de todos nós, {Jue temós responsa
bilidades para -com o sofrimento do povo~ que é oonstituído 
basicamente de assalariados~ exatamente onde se inclui a sacri
ficada classe dos servidores públícos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palma5:) 

Durante o discurso do Sr. Vaimir Campelo, o Sr. 
Mauro Benevides, Presidéftte, ãr!ixa a Cadeira da presi~ 
déncia, que é ocupada pelo Sr, Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDEJI<TE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se
guinte'-discurso. Seín ·revisão do oradqr.)- S!~ Presidente) 
Sr•s e Srs. Senadores, um dos propósitós'da- minha vida parla~ 
mentar, que se inicioU-na Assemblêia Legislativa do meu Esta~ 
do, era fazer uma profunda reflexão a Lei Orçamentária. 

Pensava~ eu. de forma ingénua, que se poderia desmis~ 
tíficar a Lei Orçamentária, torná~ la palatável ao povo, torná~la 
transparente) tomá~la uma Iei visível para todos. ~o entanto. 
Sr. Presidente e Srs. Sen~dores, concluindo o mandato óe 

Deputado Estadual, assumi o Senado com o mesmo propósito. 
-e vejo 'ainda que a Lei Orçamentária é um pomposo engodo 
que se estabelece em forma de normas, É, em verdade, uma 
caixa misteriosa igua:J a uma ·'caixa preta u. Escrita. talvez. 
em sânscrito, línguagpm a que poucos têm acesso. 

Sobre a Lei Orçamentária se estabelece uma discussão 
e bouve, em termos fonnais- é preciso que se diga- alguma 
evolução,_ porque uma lei que era da iniciativa e manípulação 
exclusiva do :poder F~e:cutivo, a partir da Carta de 1988, abriuR 
_se uma estreita faixa de ingerência do Poder Legislativ9. 

Mas é, de fato, ~ma ,ficção a mais que se eStabelece+ 
uma maneira mais-sutHizada de enganar O povo, sobretudo 
aqueles que representamos nos confins dos nossos Estado.s 
e Municípios. 

As emendas que os Parlamentares oferecem não consti~ 
tuem algo de concreto e real para a melhoria das nossas gentes, 
~~-não se,r aqU_eles que tem livre tráfego na corte- e a corte 
aqui é o Poder Executivo -,que conseguem transformar em 
realidades conc:rêtaS algumas melhorias, para os habitantes 
dos seus rincões. . "" ___ . . 

Digo como exemplo. Sr. Presidente e Srs. S~nadores, 
que e~bora tiye~e ofe!ecido algumas-emendas no Orçamento 
de 1991. nenhuma das emendas que ofereci, -àtendendo a 
pleitos de Prefeitos, de Deputados, de políticos do meu Esta
do. nenhuma delas foi deferida, nenhuma delas foi ~c~eíta; 
e no exercício de 1991 ofereci emendas para o Orçamento 
de 1992, poucas também foram aceitaS. Mas estou convicto 
de que a inocuidade desse procedímento, e também me causa 
certa. ~stra_nhe~, quando se briga, pública e relativamente. 
às emendas oferecidas à Lei' Orçamentária. 

_ Quero aqui registrar. para dar corpo a minha afirinação 
anterior. que~ das emendas oferecidas pelos diversos Parlamen~ 
tares pára o exercfc:io de J991, no Estado de Rondônia. em 
termos de execução~ apenas uma delas foi aceita. e serviu 
apenas de gancho para uma negociata que se fez no Ministério 
da Saúde com o ex~Ministro· Alcen1 Guerra, intermediada 
pelo' S-r. PC. paia a construção de uffi hospital superfatui3do 
no Município de Caooal. nos moldes do que for feito exa:ta
mente aqui em Brasflia~ cujos custos, segundo a apuração 
que tivemos a oportunidade de acompanhar em uma Comissão 
Par.lamentar de Inquérito. que ainda tramita. porque ainda 
não ocorreu o relatór:o final. sobre a corrupção da construção 
dvH nas obras públicas. Esse_ hospital serviu de modelo pelo 
Brasil afora. e essas verbas, uma pequena verba. uma pequena 
quantia que. nos valores atualizados na época do contrato 
ác 1991. em torno de 700 mUhões de cruzeiros. serviu de 
base. serviu de gancho para a construção de um hospital com 
um valOr nominal. ã época, superior a',7 bilhões de cruzeiros~ 

Vejam os Srs. Sefladores que estamos aqui desempenhan
do mais· um Capítulo da grande farsa nacional. da grande 
farsa que é reservada, sobretudo, ao Poder Legislativo. Por· 
que a Lei Orçamentária~ a despeito desta forma obscura com 
que é elaborada. a despeito desta forma especial. vazada em 
termos, em modelos que apenas minorias manipulam é efetivaR 
mente uma grande lei do ocultismo. Nela tudo se oculta, 
na<;l~ transparece. Esta é a forma com a qual se quer governar 
cristaHnamente o Pais. - _ 

_ Ê preciso um grande esforço. que deve iniciar por uma 
reflexão ainda na ciência das finanças públicas e, sobretudo, 
no esforço legislativo para tornar esta lei visíveL Mas, mais 
do que tomar esta lei boa e sábia~ é preciso que a lei seja 
respeitada. Não se respeita lei alguma mais neste País: não 
se.respeita a Constituição. as leis não servem hoje para talhar 
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O Sr. Epitádo Careteira- Nobre Senador Valmir Cam
pelo? há exatamente uma semana, nesta Casa,.fiz Um pronun
ciamento sobre o tema que V, Ex* está abordando. Gostaria 
de ·incluir no pronunciamento· de V. Ex~ alguns dados que 
considero relevantes. nesta hora em que se discute a isonomia 
salarial. Se o Poder Legislativo teve, de início, um salário 
superior ao do Poder Executivo é porque os-funcionários-do 
Poder Legislativo estão, não diria cOndenados+ mas Obrigados 
a exercer suas fun~ões somente em Brasflia. Daqui não podem 
sair, porque não há para onde s_erem transferidos- o poder 
reside em Brasília. A mesma coisa ocorre com õ Poder Judiciá~ 
rlo: todos têm, até a aposentadOria, que residir em Brasília 
e aqui desempenhar suas funções. Talvez isso tenha gerado, 
com o correr do tempo~ urna distorção muito grande entre 
os salários do Executivo e os do Legislativo e Judiciário. O 
que também existe é uma distorção entre aqueles que podem 
ter um outro salário e os que têm dedicação exclusiva. Neste 
caso, o típico exemplo é o militar 1 que tem que ír para os 
quartéis no iníciO e voltar no fim do dia. São proibidos~ pela 
legis1ação que disciplina a sua conduta, determinando como 
devem agir, proibindo~os de exercer qualquer outra atividade. 
O civil, de uma:· maneirà- geral, pode exercer cargos muito 
altos, pode ser dono de uma bo~te 1 .de um b~r. Qe uma loja. 
O militar não. tem que viver com o seu soldo. Isso~ natural
mente, com o correr do tempo. foi criando essa grande dificul
dade, talvez até: por alguma má vontade que havia em decor
rência de um período de governo militar. Eu que fui Oposição 
a todos aqueles governos, todavia, reconheço que -não é possf~ 
vel ntanter na tropa oficiais da Marínha, do Exército e da 
Aeronáutica com- os atuais soldos. Os primeiroS que saem 
são os da AeronáutlCã, ·eom os Cúrsos' de pilotagem que têm, 
saem e vão trabalhar numa companhia aérea otl numa dessas 
empresas aéreas de menor porte ou até mesmo como pilotos 
particulares de proprietários de fazendas YII'! todo o BrasiL 
Então~ é esse Quadro que está sendo ç_xaminado. Po:r outro 
lado, não é possível teimos FOrças Armadas para nos defender 
e defender o País se não temos verbas no Orçamento para 
atualizar o nõSs<Híiaterial bélico. Há pouco tempo, li a notícia 
de que o poder de fogo do Exército NaCional .é de poucas 
horas; não temos munição que nos garanta a segurança num 
caso de necessidade. Não podemos ter uma tropa· de ficção; 
não podemos ter uma Marinha, uma Aeronáutica e um Exêi~ 
cito desequipados. 

Temos que pensar que não pode haver qualquer revanche 
em decorrência do período de governo míl_ita_r que houvaneste 
País. Temos que saber manter o equilíbrio. Digo isto ·a V. 
~x' como homem que foi Oposição durante todo esse tempo. 
E preciso manter a dignidade da nossa tropa, 

O SR. VALDIR CAMPELO- Agradeço as palavras de 
V. Ex• A sua exposição vem fortalecer o meu ponto de vista. 
A sua explanaçãa profunda sobre o assunto realmente vem 
se somar ao meu pronunciamento deste momento. 

Muito obrigado, nobre Senador Epitácio Cafeteira. 
Os servidores do Executivo, tanto os civis. q'uanto os mili

tares~ reclamam, com ju-sta raz.ãot o direito de ter seus venci
mentos equiparados aos do pessoal do Judiciário e do Legis
lativo. 

O 3.nteprojeto apres-entado esta semana pela Comissão 
de representantes dos trê> Poderes propõe o congelamento 
das gratificações pagas· aos se-rvidores melhor remunerados 
do Legislativo, Judiciário e do próprio Executivo e a criação 
de gratificação de atividade para o pessoal civil e militar do 

Executivo, até que se alcance a isonornia prevista "'a Consn~ 
tuição. · - · - -

A proposta da Comissão prevê, também, um te to máxirim 
para a remuneração dos servidores dos 3 Poderes. qUe- não 
poderá ser superior àquela percebida por Senadores e Depu
tados, no Legislativo, ou a ~os Mln_iStioS._dc _EstadO e do 
Supremo "tribunal Federal, no Executivo e no Judiciário. 

Da mesma forma, a Comissão propõe que nehum servi~ 
dor, civil ou mUitar, poderá ganhar menos que o salário mí~ 
nimo. 

Aos ióativos e pensioniStas, aplicam-se os mesm0s proce~ 
dímentos previstos para o pessoal em atividad~ - ~.o que 
diz a proposição. Sr. Presidente e Srs. Senadores, em princí~ 
pio. devo reconhecer que existe um esforço indiscutível dos 
3-Poderes, em estabelecer a isonomía salarial para os seus 
servidores. 

Devo reconhecer~ também, que a proposta apresentada 
pela Comissão encarregada de estudar o assunto, na forma 
de anteprojeto, representa um avanço muito significativo fla.S 
providênciás destinadas a estabelecer a isonomia salarial para 
os servidores públicos. 

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex- um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço, com muita honra, 
o nobre Senador e Presidente desta Casa. Senador Mauro 
Benevides. 

.. o Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Valdir Cam· 
pelo, deixei por alguns instantes a cadeira da Presidência da 
casa a fim de que pudesse intervir nos debates e. conseqüen
temente, apartear V, Ex' no instante em que aborda. com 
a percuciência habitual. a questão relacionada com a isonomia 
dos servidores públicos federais da União. Eu diria a V. Ex> 
que quando o Presidente _da República nos convocou para 
uma reunião do Palácio da Alvorada há cerca de 40 días, 
presentes o Presidente do Supremo Tribunal Federal, da Cá~ 
mara dos Deputados e eu próprio, além do Ministro da Justiça. 
nós expressávamos. naquéla ocasião, a nossa integralsolídarie~ 
dade ao cumprimento de um preceito que fora incluído na 
Carta de 5 de outubro de 1988, depois de longos e exaustivos 
debates na Assembléia Nacional Constituinte. Nós creden
ciamos os representantes do Senado Federal. da mesma forma 
como fez o Presidente IbSen Pinheiro, _os_ nos;;Q;; represe~n~ 
tantes foram o Dr. Manoel Vilela de..Magalhães e o Diretor
GeraJ da Casa, Dr. Marcos Vieira e, anteontem, ambos me 
procuraram para, formalmente, me comunicar que se chegaria 
no âmbito da Comissão a uma solução consensual, que aten
deria aos interesses dos três Poderes, representando para o . 
Legislativo e para o Judidát'ió' u~tt~.a·colaboraçâO, a fim de 
que se alcançasse, num espaço de tempo razoâvei, a isonomia 
estabelecida na Lei Fundamental brasileira. Portanto, nós va
mos examinar, a nive! de Comissão Oiretora~ o Plenário certâ~ 
mente apreciará mensagem do Presidente da República nos 
próximos dias, e eu quero. exatamente~ nesse aparte a V. 
Ex~ reiterar o nosso propósito de· ta do fazer, para que as 
diretrizes isonômicas venham a ser postas em prática, garantin~ 
do-se, assim a eficácia à norma con-stitucional que integra 
a Lei Maior brasileira. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador Mauro 
Benevides, agradeço o aparte e os esclarecimentos prestados 
por V. Ex~ nesta manhã. 

Incorporo ao meu pronunciamento. com muita honra, 
o aparte de V. EX". pOrque parte de V. Ex• como Presidente 
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condutas, porque há uma desob_ediência civil pelo País afora, 
além de haver uma dcsobediénda didática dos poderes consti-
tuídos: -

Não serão leis sábias que salvarão o Pais, porque. se 
assim fosse, seria fácil chamar jurisconsultos qu~. num forum 
privado, poderiam elaborar as melhores leis para o BrasiL 

Mas não é esse o fato hipotético que poderia salvar o 
País. Não são as lS!is_. por mais sábias~ boas e justas. que 
salvam as economias .e fazem a grandeza nacional. 

O que quero dízer é que esse fenómeno de desobediência 
à lei na Lei Orçamentária atinge patamares que mereCem 
a nossa repreensão mais veemente. - . . __ _ 

É evidente, Srs. Senadores, que a Constituição -e eu~ 
neste momento, não tenho ânimo de lê~la. porque não adianta, 
já que ela não é obedecida - tem princípios -que são claros 
quanto .ao controle, inclusive~ da execução orçamentária, 

Mas sabt>:mos que tudo isso é uma grande mentira, que 
o Orçamento. onde se lê que ''estima a receita e fixà as Ç.espe~ 
sas~\ em ver9ade, começa por uma ficção; a estimativa ... 

O Sr. Esperidliio Amin- Senador Amir Lando, V, Ex• 
me concede um aparte, quando julgar oportuno, e se julgar 
oportuno'? 

O SR~ AMIR LANDO- Julgo oport_un-o, ~f:!:S concluirei 
apenas este raciocínio e darei o aparte com muito prazer a 
V.Ex• 

Quando estima a despesa é ôbvio que é uma idéia. mas 
que deveria rastrear-se em base científica; que d~sses mínimos 
detalhes de certeza. O que se observa é que as estimativas 
se fazem ao talante do Poder Executivo, das suas ambições} 
das suas metas e dos s.eus programas hipotéticos, se niô-diZer 
ainda. muitas vezes, da sanha pantagruélica de devorar os 
recursos públicos. ·-~· ~~~-~ 

Mas, no que tange à despesa, essa, sim, deveria of~recer 
segurança para os admíriistradores: O Poder Executivo deve
ria estabelecer metãs a serem. efeti_vamente, 9!H.'J?.priqas:- e 
esse cumprimento seria um compromisso decorrente da impe~ 
riosidade da lei., porque a lei é feita para ser obedecida. 

Mas nada segue o que a lei hipoteticamente estab.elece. 
A verdade é di versa, c sobre ísso ainda preteOdo fazer algumas 
consideraçõe-s. Pri.t:neiro· oavírei o-nobre senador Esperidião 
Amin, · · .- .· · 

O Sr •. Esperldlão Amin - Nobre Senador Amir Lando, 
V. EX'" focaliza vários aspectos da questão do Qrçamento, des
cendo. a detalhes das irregularidades facilitadas pela forma 
da elaboração orçamentária. Em fim, V. E;JC1' faz um discurso 
de largo espectro. · 

O SR. ÁMIR LANDO - É generosidade de V, E~ 
O Sr. Esperidlão Amin - Mas eu quero abordar aqui 

uma questão prática. Fui desígnado para participar dê um 
grupo de trabalho presidido pelo Senador Chagas Rodrigues, 
um homem sério. experimentado conhecedor das leis e dos 
Regimentos do Legislativo. Estamos muitO bem presididos. 
Eu havia sugerido que S. Ex' fizesse um pronU:ilciatiÜ~:óto, 
ainda esta semana, sobre o trabalho deste grupo de trabalho 
designado para oferecer novos termos à Resolução n11 1191, 
que dispõe sobre o funcionamento da Comissão Mista de Pla
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização~ esta últim~. fi_scali
zação, geralmente esquecida. Portanto, estou, neste aparte, 
fazendo apenas uma breve referêncía náo à autópsia. ntas 
ao prognóstico. Não há como impedir irregularidades, porque 

- jamãiS Se rã possíVéi coibir definitivamente o tráfiCo da influên
cia~ o lobby, a influência de empresas e de grupos económicos 
no.contexto da democracia.. O que não pode é haver facilidade; 
e no caso do funiconamento da Córillssãõ de Orçam~nto o 
que existe é um facilitário. Estou convencido de que a confusão 
armada.no _ano de 1991 emJç:;rno _da C€?missão de Orçamento 
não foi ~m __ .acaso. Há brigas e brigas, há entreVeros 'e entreve~ 
ros. Existe o entrevere fruto de uma centeJha involuntária, 
não premeditada; e existe o entrevere pianejado. Fumaça, 
poeira ou areia nos olhos pode acontecer por acidente e pode 
acontecer para beneficiar alguém, E. es·te alguém pode ser 
o autor da fumaça, da poeira ou da at;~ía nos oJhosdo.S,Of.lOnen~ 
,tes. Para que o entrevero dirríinua o fator como esses a que 
V. Ex..s se referiu tenham dificultada a sua viabilização, impos
sibilitada, não diria. Propus no seio daquele 'grupo de trabaiho 
cinco providências elementares e práticas, nenhuma filosófica. 
Filosófica seria uma Lei de Diretrízes Orçamentária:s~LDO 
que limitasse mais explicitamente as despesas por função. pro
gram;ts) subprojeto e atividades~ que induzisse o orçamento 
anão iniciar obras novas sem uma avaliação de custo-benefício 
das obras que_ estão penduradas por 1 ou 2% de verbas para 
serem concluídas, num escárnio a um país que se debate com 
a pobreza, como o nosso. Essa seria mais complicada. Falarei 
de providências práticas e elementares. 

A. primeira -seria restringir o número de _emendas que 
o parlamentar pode apresentar. Se alguém disser que estamos 
feríndo o mandato é mentira. Em nome da liberdade+ então. 

·-devemos permitir" que úrtt'Senador apresente cinco rnH emenM 
das? Daqui a pouco teremos um milhão de emendas, Se sabe
mos que a Casa não tem condições práticas de processá-las, 

·~-es.<>a liberdade é uma ficção ou é uma premeditação. Em segun~ 
do lugar, deve ser [J.Xado o v_olume finatJ<.:eiro _Qe~sã.s efn~ndaS: 
Ou adotamos esse procedimento, ou queremos que o ev.tre-

··-vero ·continue+ que a confusão continue. E é conf.usão para 
benefiCiar ãlguém. Então. vamos merecer da opinião pública 
a execração de quem percebeu a irregularídadt::: e continua 
colaborando com ela. A terceira providêncil:l_seria es~abeleceT 
que o Relator, na Comissão de Orçamento, relata, não cria; 
.compõe com o que já existe. V. Ex\ como advogado, sabe 
que o que não Consta do processo, o que não consta dos 
autos, não existe·nú mundo. 

O SR. AMIR LANDO - Quer dizer, as emendas do 
Reiator devem ser oferecidas no prazo normal. 

O Sr. Esperidião Amin- Não. Relator relata~ não cria! 
Em quarto lugar. 'Relator não pode 'se_mariifCs.1ar sobre emen
da de sua autoria. Não quero mencionar· nomes, mas rio ano 
passado houve relator s.etorial e parcial que s6 aprovou as 

-suas,emendas. Relator relata, não cria. Se ele considera a 
sua emenda muito importante, que espere o pr6tirtlo ano 
para apresentá~la. Relator relata, não cria. Relator setoriaJ; 
parcial ou geral não conhecerá emenda de sua autoria, ... Se 
ele <::On5:idera que isso vai prejudicá-lo, que desista de ser 
relator! Se a sua emenda é tão ímportante, que -desista desse 
d.nt.ís! Finalmente. proponho a redução do número de mem~ 
bros e a inexistência de suplentes. !'\ão considero essas últimas 
providências essenciais, mas as demais sim, se quisermos redu~ 
zir a. confusão. Se não quisermOs reduzir a confusão, vou 
me reservar o díreito de duvidar da boa-fé de quem diverge. 
Essa atitude é muito grave para o meu espírito. Sou homem 
habituado, domesticado até para admitir que o ineu oponente 
no campo das idéias tenha razão. Neste caso, vou preveni~lo. 
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o·sR. AMJR LANDO- Suspeitar. mentÕ, aí estão os '"buracos negros". Por aí. passam elefantes 
- e caravanas de Ali Babá. 

o Sr. Esperidiãó Amin Suspeitar de que, em princípio. Por aí passam as estradas de ferro. os hospitais etc .• acres-
está m•l,·ntenCl·on•do quem não concordar com isso, a meu "" .. centa o Senador Espiridião Amin. Esse é o caminho vulnerável 
juízo. do Orçamento. Por isso estq_u preocupa-do. ~esse aspecto+ 

Faço isso até um pouco contristado, porque é contra 0 pediria à Comissão que estuda a matéria que a execução orça~ 
meu treinamento. Não sei se é contra a minha índole, mas mentária fosse exatam.ente exercitada na forma que a Consti-
é contra 0 -meu treinamento mental. Pode ser que o outro tuição estabelece. 
tenha razão. Nesse caso~ parto do princípio de que é -~rto - Não leio mais a Constituição porque é um documento 
que ele não tem razão; vai ter que me provar que tem. Queria inútil, ninguém obedece, ninguém cumpre. Precisamos mora .. 
oferecer essa modesta contribuição ao pronunciamento de Iizar a Constituíção. Infelizmente, hoje, ela chegou a esse 
V. Ex-- para, quem sabe~ implementarmos esses procedimen~ patamar de inobservância. De qualquer sorte, a Constituição 
tos, ou outros melhores do que os que proponho. Ano que estabelece que, ao menos bimestralmente, o Poder Executivo 
vem, nã teremos que lamentar tanto tempo perdído nesta remeterá relatório sobre a execução orçamentáriat ou seja, 
Casa para explicar ·o inexplicáveL Congratulo-me com 0 sen· dará a conhecer uma fotografia sobre à que vem gastando 
tido do seu pronunciamento que, como "disse, cobre e recobre e, evidentemente. também~ sobre o que vem recebendo. Mas 
um espectro muito mais largo do que essas minhas obser- não s~ tem notícia de uryta ª9ª9 .e.tetivJa_do fQdecL~gislativo 
vações. ·- - - - - ·Sobre a "ànáHse dã correta execução orçamentária. ·-··-- --· 

. -- . - -- --·-· --- ·-
0 SR. AMilf LANDO - Nobre Senador Esperidião 

Amín, V. Ex' com a acuidade que lhe é peculiar atingiu o 
cerne da questão. Antecipou alguns aspectos de ordem práti~ 
ca~ quando ainda me detinha no campo das idêias, nas genera
lidades. V. Ex~ tem toda a razão nas ptOVídéncias que sugere. 
São de um rigor ético e moral que 'só merece o apl~uso. 
Talvez a aprovação ainda passe por percalços, mas não se 
pode du•ídar da seriedade da proposta. Há dificuldades, por· 
que nem todos estão informados, pela boa vontade, pela higi· 
dez de conduta, como V. Ex• acentua~ com muita propriedade. 
nessas sugestões, com as quais eu concordo plenamente. Pode
ria trazer uma~ luz, no meu entender, para resolver a questão 
das emendas oferecidas pelo Relator no prazo legal, dentro 
dos trâmites legais. que poderia5 então, se: r noméado a poste
riori, inclusive escolhido~ de forma bastante imparcial, um 
Relator ad hoc para apreciar as emendas oferecidas pelo Rela~ 
tor~ tempestivamente, obedecído o cronogf'àthã. Talvez aí se 
pudesse, me parece~ amenizar e o princ!pio moral a que V. 
Ex~ se refere. Inclusive esse Relator ad hoc deveria ser feito 
por sorteio, entre os membros da Comissão, excluído, eviden~ 
temente, o Relator. Isso, para não se estabelecer um contrato 
adredemente acertado, para que não se >~trocassem figuri
nhas'" t como bem disse o Senador Elcio Alvares. 

Então. poderia ser dada uma solução, para não haver 
nenhum prejuízo. Concordo com a soluçãO alvitrada por V. 
Ex\ mas poder-se-ia am~nizá~la. 

O Relator~ como qualquer outro membro da Comissão 
ou do Poder Legislativo. oferece as emendas no tempo certo, 
evidentemente, ternpestivamente. e as suas emendas, no dia 
final da entrega do relatório, serão apreciádas por um relator, 
ad hoc, sorteado dentre os ·membros da Comissão: É uma 
sugestão que me parece que se pode amenizar um pooco, 
mas que não tira, de maneira alguma, o méritonem altera 
o conteúdo ético e moral das providéncias que V. EX' sugere._ 
Mas, nobre Senador Esperidião Amin, ése conleço -ciue se 
faz já é alguma coisa. A minha preocupação, neste momento, 
ainda resíde, não nas emendas, porque nós sabemos que as 
emendas oferecidas não redundam em nada. O Poder Legís
lativo pratica, soberanamente, os atos que entende._ contiu
gemia o Orçamento, não o executa na forma estabelecida, 
e o que resta para o Poder Executivo manipUlar no Orçamento 
são as suplementaç6es contínuas.as aberturas~~c;!e _ cx.~di$<? ex
traordinário que~ em prinCÍpio, são proibidas, mas sempre 
dependem da autorizaçâo legislativa e~ neste aspecto? o Coo~ 
gresso tem sido complacente porque ai estão os furos do Orça-

O Sr. Gerson Camata- Senador Amir Lando, V. EX' 
me permite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Com muito prazer, Senador 
Gerson Camata. 

() Sr. Gerson C~ata - Ilustre Sefi'ad~r Amir Lando, 
a preocupação que V, Ex~ coloca aqui é a da grande maioria 
_da Casa: o problema de_~_omo _é feito o Orçame_nto ~a maneira 
de 'c:Orrío eJC é excutado depois. que é o que V. EX" aborda 
agora. Observamos, por exemplo. que, na feitura do orça~ 
mento deste ano, um grupo de parlamentares novos entrou 
n~. Comissão e começaram a bater violentamente no esqueina 
que havia ali dentro, atingindo principalmente o Relator. De
putado João Alves. Na hora em que o Orçamento ficou pronto 
nós observamos que tudo .aqulJo que esse grupo de novos 
parlamentares havia condenado no Deputado João Al~~s, fez 
pior. Acumulou emendas, foi pior do que quando o Deputado 
João Alves era o Relator. O Deputado João Alves tinha as 
suas emendas paroquiais~ mas esse grupo novo colocou emen
das piores. Há parlamentares que colocaram um negócio de 
30 trilhões) emendas destinando verbas para outros Estados, 
~sem ser o Estado que representavam. Acredíto, ilustre Sena
dor~ que uma das medidas que se poderia adotar para melhorar 
o desempenho da Comissão de Orçamento seria regionalizar 
ou estadualizar a discussão do problema orçamentário. Já 
disse isso, aqui, aparteando outro dia o Senador Márcio Lacer
da, que há urn problema que eu não consigo entender. Eu, 
do Espírito Santo, lá na comissão, voto a favor ou contra 
uma emenda do interior de Rondônia, um lugar onde nunca 
fui. Então vou votar para construir um hospital em Cacoal. 
Não sei o custo do hospital. Como será aquele hospital. se 
a _região" precisa dele? Que tipo de hospital a região precisa? 
~as um parlamentar do EsJado"_,eonbece. Ao mesmo tempo. 
o parlamentar do Acre, que nunca foi ao Espírito Santo,_ 
vota a ampliação da BR-259~ na saída_ sul da cidade d~_vitQria. 
Ele nunca foí lá~ não sabe se aquiio é importante para o 
Espírito Santo, se é. uma prioridade. Acredito, então, que 
faríamos um orçamento bem mais prático de ser discutido 
se ocorressem duas etapas de discussão: na 'primeira, os parla~ 
mentares, membros da Comissão, iriam discutir, por exemplo, 

__ qual a porcentagem do total dos investimentos da União que 
caberia a cada Estado. Então, o parlamentar de Goiânia iria 
brigar para ficar com um percentual maior. o da Bahia iría 
querer mais para o seu Estadot o de São Paulo mais para 
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São Paulo. e ~assim por diante. Bstabelecer-_se-ia unl-criterio 
de como se dividir o percentual dtt investimento. Porque acre
dito que~ no que se refere ao pagamento de folha da União 
-custeio, pagamento de pessoal- não há problema, quer 
dizer. é um Orçamento rígido engessado. Portanto~ é o investi
mento que provoca a grande disputa. Feito issO. vai~se saber, 
por exemplo, que ao Espírito Santo caberão 5j)_ bilhóe~ de 
cruzeiros. Vai~se reuriir a Bancada do Espírito Santo. de _De~_ 
putados e Senadores~ que vão colocar as emendas? vão brigar, 
vão discutir e levar_ para a Comíssão de Orçamen(o õ que 
o Espírito Santo deseja em relação àquele percentual que 
lhe coube, o mesmo ocorrendo çom os outrQs Estados. Em 
seguida, o Relator-Geral junta essas emendas, e V. Ex~ Véría 
um Orçamento muito melhor. E nós~ parlamentares do Espf~ 
rito Santo, por exemplo, saberíamos acompanhar muito me
lhor o que estaria acontecendo em cada Estado, e cada um 
írlã ·cuidar do seu terreiro. Essa desorganização existe, porque 
ninguém tem condição de acompanhar o que está sendo feito, 
muito menos um Parlament~r_ do .)aspfrito Santo cohseguiriã
descobrir o que está ·sendo feito cOm o Orçamento no Acre; 
em Rondônia, no Rio de Janeiro ou em São Paulot Se se 
estabelecesse .esse critério, já no Orçamento deste ano. V. 
Ex'" iria ver essa discussão moralizada, feita a nível do- EStado~
e os parlamentares opin-a-ndo e votando sabre o que conhecem 
e não discutindo emendas de outros Estados~ ond~,_às veze_~!
nunca foram e cujos problemas nunca estudaram com profun
didade. Cumprimento V. Ex+ pela preocupação que mostra, 
que é de toda a Casa, e pelo enfoque que dá, demonstrando 
sua revolta diante_ desses errps que estão se repetíndo e que 
não estão sendo corrigidos. Se esse Sistema de dis_çussão e 
votação fosse implantado~ em que cada parlamentar tomasse 
conta do seu "terreiro" 1 sem intervir oos·prOblemas dos outros 
Estados, creío que a discussão seria muito mais efi-caz:~ rápida. 

O SR. AMIR LANDO Agradeço a V. Ex• pelo aparte 
extremamente sábio. que vem ao encontro da minha proposta~ 
da minha idéia, das minhas reflexõe_s. Ele vem no sentido 
de esclarecer~ de tornar o Orçamento visíveL 

A Lei Orçamentária poderia ser afixada em qualquer 
botequim e o po-vo saber o que está acontecendo. A Lei Orça~ 
mentária é a base do que se constrói na sociedade organizada, 
sobretudo na_ SOçiedade democrática. É no Orçamento que 
vemos as condíções de melhoria, as condições de construção 
nacionaL O Orçamento é o resumo de todo QsiS;t.e.ma tributá
rio~ o resumo desse poder imenso que o Estado tem ao criar 
tributos, arrecadar recursos da população e dev_olvê~los na 
forma de obras e serviços. 

A proposta de V. Ex~ encaixa-se. exata:m:fmte, no âmago 
das minhas preocupações gerais. A minha re\'Oita é qoanto 
á inobservância dos princípios que já estão aí consagrados. 
Daí, hã uma certa indísposiçio frustrante de até buscar solu
ções, como esta que V. Er sugere, que, segundo entendo, 
daria uma contribuição à transparência, à moralização do O r~ 

recursos para: a agricultura e com a liberação de recursos 
para a construção civiL Ninguém mais sço imporia. nes.<>a hora, 
com a origem e com o remanejamento desses recursos. ·E 
tenho certeza de que na hora em que o Executivo bater aqui 
às portas do Congresso - com_o__já estava previsto, quando 
da aprovação~ ontem do projeto da equaHzação dos produtos 
"~çolas, que o Governo, em 60 dias1 mandaria lei suple~ 
mentar para a abertura de crédito -ele se rã atendidO. Quer 
dizer," a própria Constituição; que proíbe, no final, abre uma 
exceção, ao prever que, através de uma autorização legislativa, 
pode-se alterar o Orçamento. E o Poder Executivo tem usado 
esse artifído. 

Então. em relação às emendas que foraín oferecidas, mui
ta gente itínda está bringando pelas suas emendas. mas eu 
já desisti das minhas, porque sei que nenhuma delas vai ser 
efetivada. Eram emendas de pouca monta, de 10 ou 20 milhões 
de cruzeiros, que fiz a pedido de alguns prefeitos. Não estou 
mãis preocupado. Talvez o percentual total de todas as erp.enE 
das, hoje, em valores atualizados, não chegasse a um bilhão 
de cruzeiros para um Estado~ Pare<:e·me que esse montante 
nâri"Constitui nenhutna ofensa e nenh\lma lesão ética ao Orçá
menta e à idéia da Lei Orçamentaria. 

·Mas precisamos criar mecanismos para· que se possa 
aoompanhar. efetivamente, a execução Orçamentária, sobre
tudo na área dos investimentos.. Que os compromissos que 
o -GOVerno assume, que os pedidos que o Governo faz para 
que o Poder Legislativo aprecie e aprove seja ao menos execu~ 
tados. É evidente, temos que pensar em todos os gastos1 indu~ 
sive nas obras inacabadas, que são as que mais custam ao 
Poder Público. Dou um exemplo do que ocorreu _em Rondó· 
nia: a hidrelétrica dC Samuel ~t:ava inicialmente <;:~rçada em 
2QO milhões de dólares. Esse custo foi-se alter~ndo 1 e, hoje~ 
já está quase ultrapassando a cifra de um bi!hão de dólares, 
e a obra ainda não está concluída, quer dizer, temos que 
acompanhar para que os contratos, sobretudo em moeda está~ 
vel. como é o dólar~ mantenham as quantias nomioaís estabele~ 
cidas. Te mos que acabar com essa fórmula brutal de ampliação 
constantes desses valores, que chegam a quantias astronó~ 
rnicas. 

Realmente, é lamentável o que vem ocorrendo em termos 
de Q:r_çamento, mas conclamo esta Casa a uma profunda reflew 
xão sobre essa matéria. para que possamos desmistificru a 
Lei Orçamentária. Há mecanismos, como o que sugeriu o 
Senador Gerson Camata, e outros que. por cerro. a nossa 
jmaginação, o nosso engenho e arte, a nossa experiência e 
vivência haverão de sugerir para que possamos dar uma contrlw 
buiçãQ ao Pafs. 

O Sr. Jutahy Magalhães-Permite~me V. EX'uril apahe? 

O SR, AMIR LANOO- Com muito prazer, ouçO o nobre 
Senador Jutahy Magalhães._ -

çamento. O Sr. Jutahy Magalhães Senador Arorr Lando, como 
Não estou preocupado, até com o que houve em termos seffipl-e~ V.~E.x~ ôá seriedade e competência aos pronuncia-

de emendas. As acusações não constr~rn nada. e não vim mentos que faz aqui. nesta Casa,_ fazendo com que todos_ 
aqui acusar ninguém, nem o que se verificou no Orçamento. nó~ tevemos em consideração e reflitamos sobre o tema que 

Para mim, nobre Senador. tudo aquilo náo resulta em V. Ex' aborda. Essa. questão da Comissão Mista de Ot:_Çãiriento 
nada, porque não temos formas coercitivas de obdgar o Poder é uma das principais para nós que queremos ver o Congresso 
Executivo a executar o Orçamento. Ele altera, modifica, como respeitado. Infelizmente, a Comissão Mista de Orçamento 
bem entende~ e socorre-se desses mecanismos previstos na tem servido para campanha de desmoralização do Legislativo, 
Constituição~ que são, exatamente~ às leis que vêm supie:.---·· e temos que nos convencer de que existem razões para essa 
mentar o Orçamento. A(, altera as rubricas. sem-pre· premido campanha, porque a Comíssão de Q.rçamentç vem errandQ __ 
pelas circunstâncias, como- ocõrreu agora com a liberação de seguidamente. Este ano, ouvimos uma fala do Presidente 
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Mauro Benevides de que não aceitará, em h!p6tese algUma~ 
a protelação dos prazos estabelecidos. Este é um dos pontos 
fundamentais, porque~ como ouvi aqui num aparte do nobre 
Senadór Esperldião Amin, sempre alguém está procurando 
colocar fumaça e poeira para evitar que haja uma visão abso
luta e perfeita daquilo que se está fazendo. E temos, muitas 
vezes, por anos seguidos. votado caixa preta. O~OrçameD.to 
é uma verdadeira caixa preta para nós. Não sabemos. de que 
foi acertada uma modificaç~o depois do Piazo. Isso não pode. 
Isso não existe. As propostas que o Senador Esperidião Amim 
fez, que o Senador Gerson Camata ta~rribém fez e V. Ex~ 
está fazendo devem ser levadas em consideração. Um dos 
pontos, também? muito importante é que .façam parte da Co
missão aqueles _que queiram realmente dela participar, e não 
apenas nominalmente. Isso eu digo até com autoridade, por.: 
que fui colocado na comissão pelo meu Partido e pedi para 
sair porque não tenho condições de ficar lá permanentemente, 
como deve ser a obrígação de um componente da Comissão 
de Orçamento. Essas propostas de limitar o número de propow 
sições, de emendas. de o Relator não apresentar suas próprias 
emendas porque aí está um dos grandes escândalos dessa Co-_ 
missão de Orçamento são muito importantes. Então, deve 
haver uma relfexão de todo o Senado1 para levarmos essa 
proposta convencidos de que é necessária. V. Ext abordou 
essa questão de uma obra específica da sua região. E, como 
essa, há outras obras, porque não temos na propo-sta um verda~ 
deiro planejamento de execução orçamentária. O~que eStamos 
fazendo é uma ficção. Votamos um Orçamento que não vai 
ser cumprido mais adiante,_ vai ser conting"enéíado de aco;rdo 
inguém saber o que vai sei modificado, quais as Oórãs <}ue---
serão feitas, -- - -

O SR. AMIR LANOO .:._: Poderia ser .dispensada da Lei 
Orçamentária. 

O SR. JUTAH'\:' MAGALHÃES -É .umafícçãl) .que 
fazemos. Isso é o -que-nós-temos que fazer respeitar. V. Ex~ 
fala da necessidade que temos de acompanhar a execução 
orçamentária. É urna luta que nós temos que empreender, 
aqui porque esse é um dos papéis que temos ~ obrigação 
de executar. O que é que se tém publicado de Qois em dois 
meses? O Executivo diz, que está publ.icando. Publica só um 
resumo. 

O SR. AMIR LANDO -Além do mais, ininteligível. 

O Sr. Jutahy Magalhães - ... do qual não se pode tirar 
uma conclusão do que é que está sendo realizado. Há essa 
falta de entrosamento entre o Executivo e Q _Legislatívo e 
o próprio Tribunal de Contas da União. que é o órgão auxmar 
do Legislativo, que de auxiliar não tem nada praticamente~ 
porque não há uma união de es-forços entre eles. V. Ex~ merece 
aplausos por tratar desse assunto, que é um dos mais _sérios. 
E. preciso que haja compreensão de todos nós, porque temos 
que .levar esse assunto a sério, apresentar propostas para mu
dar o que existe na Comissão de Orçamento e lutar para 
que não façamos aqui o papel, que não é nosso, de elaborar 
um orçamento ficçâo. - - · -

O SR. AMIR LANDO- Nobre Senactof'ltltahy Maga~. 
lhães, V. Ex~ dá um colorido muito especial a essas resumidas 
e singelas idéias que elabora em torno do t~!lUt. _ _ _ 

Não tive qualquer pretensão, hoje, de trazer este assunto._ 
O fiz ao acaso, porquanto não havia sequer oradores iOScritos 
para esta sessão e para que ela não fosse encerrada~ Ol.+Sei 
fazer uma reflexão sobre essa temática. Quis tiazer este tema 

ao deb::lte, mas parece qué- o meu propósito despretensioso 
está atingindo sen1 objetivo, porque os Senadores, respei~ 
tados, todos o são, mas que têm um trabalho sério, estão 
se manifestando sobre essa questão e vamos aos poucos enri
quecendo um assunto que tem apelos urgentes. Trata·se de 
um assunto que preci~a da cQptribJ.tiçtJ.o de todo o Senado 
Federal. As inteligências, como disse, têm engenho e arte 
para fazê-lo. Acredito que o Senado Federal é um colégio 
de homens sérios, devotados aos interesses da Nação e do 
povo brasileiro. 

. O sr; JOão Calmou ..:_ Permite-me v. Ex• um aparte, 
nobre Senador Amir Lando? . . 

O SR. Al\UR LANDO - Ouço o nobre Senador João 
Calmon, com muito prazer. 

O Sr. João Calmou -Nobre Senador Amir Lando, dese
jo, tambémt felicitá~lo pela objetiviclade das suas observações 
em relação aos graves problemas que o Congresso Nacional 
enfrenta, entre eles da Comissão Mista de Orçamento. Ainda 
nessa semana, compareci a uma reunião em qUé propus aff 
novo Présidente, Deputado Ntessías Góis. que se· eliminasse 
uma praxe deplorável adotada naquele órgão do Congresso_ 
Nacional, que é a aferição do quorum para a reailzação d~ 
reunião ~través da assinatura dos parlamentares no livro de 
presença, nas últimas quatro reuniões. Trata.:se de um prOcedi~ 
mento inteiramente inaceitável, mas que até ·agorâ 'é adotado 
rotineiramente. O problema, entretanto~ nobre Senador Amir 
Lando~ se agrava ainda mais, porque a (:omissão Mist~ de_ 
Orçamento, como já foi salientado, deveria também se encar~ 
regar da fiscalização da exec\lção orçamentária. O nobre Sena~ 
dor Jutahy M.agalhães já fez uma observação, como sempre 
muito objetiva, que é a falta de cumprimento~ pelo Tribunal 
de Contas da União da sua missão imposta pela Constituição~ 
de ser um órgão auxíliar do Congresso NacionaL O TnOunªl 

-de Contas da União, onde pontificam vários ilU.stresex-compa;. 
nheiros possos do Congresso Nacional, não faz isso por má 
vontade ·ou por irnpatriotisrno. Ainda não houve um esforço 
sério, conjugado, para esse entrosamento. A Comissão Mista 
de Orçamento é encarregada também, pelo menos teorica~ 
mente. da fiscalização da execução orçamentária, Em virtude 
~o ~cúmulo de suas tarefas e da simultaneidade da realização 

__ de.reuniõest de numerosas Comissões técnicas, de numerosas 
Comissões Parlamentares de Inquérito, a ComisSão Mista do 
Orçamento também não pode cumprir esse dispositivo constí~ 
tucional. Porisso mesmo. nobre Senador Amir Lando. felicito 
o nobre Senador Mauro Benevides, Presidente desta Casa, 
pela iniciativa que tomou esta semana de reapresentar um 
projeto ku, aprovádo após o encerramento do seu primeiro 
mandato de Senador, criando, nesta Casa, a Comissão de 
Fiscalização e Controle. que incluía todos os mecanismos para 
o acom~nhamento e fiscatízaçãá dii execução orçamentária. 
Infelizmente. a Comissão se instalou e foi,. inicialmente, presi
dida por um dos luminares do Senado Federal, que talvez 
por isso mesmo não houvesse tido tempo de se dedicar a 
essa tarefa. 

·o·sR. AMIR LANDO -Luz demasiada às vezes cega, 
não é verdade? 

O Sr. João Calmon -Por isso mesmo~ Senador Amir 
Lando~_ todos n9s dev_:et:f~mp_s_ reall~r uma concentração de 

··eSforços para a aprovação rápida dessa proposta do Senador. 
Mauro Benevides. já que a Comissão nãO-chegou a funcionar 
com um grau razoáVel de eficiência. De agora em diante.' 
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depois das dúras lições aprendidas por todos nós, com o caso 
da Comissão Mista do Orç4n1ento, poderemos dar um passo 
muito avançado, fundamental para a preservação da imagem 
do Congresso Nacional. Como sabemos, o Orçamento é uma 
peça que é mera obra de ficção~ por ter as característiCas 
de uma lei meramente autorizativa, que o Governo_ pode cum
prir ou não, dependendo da boa vontade do Executivo, e 
do volu_rne maictr ou menor de arreca4ação de im·postos. Reno
vo-lhe as minhas felicitações pela sua objetiva e brilhante 
exposição, nobre Senador Amír Lando. 

O SR. AMIR LANDO - Ao agradecer a V. EX' pelo 
judicioso ê -brilhante aparte, queria declarar, desta trlbuna 1 

que saio desta sessão gratificado por ter abordado um tema 
momentoso e que constitui preocupação geral dos Senadores 
desta Casa. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que o meu dia não foi em 
vão, que esta matéria estã sendo elaborada CO!Il muita respon
sabilidade pelos membros desta Casa. Tenho cerreza de que, 
no curso deste ano, faremos progressos sensíveis no se_ntido 
da moralização do Orçamento. . _ 

O 'momento ·não é hora de "caça às bruxas;' ou de bus
car-se "bodes-expiatórios'". O momento é, sobretudo, o de 
se buscar a construção de mecanismos que dêem a segurança 
e não permitam a delinqUência. 

Esta é a função do Poder Legislativo. 
E medidas como as sugeridas aqui pelos Senadores Espe" 

ridlão Amin, Gerson Camata, Jutahy Magalhães e João CaJ. 
mon dão, para nós todos~ a certeza de que algo estará mudan
do, de que o Orçámellto passa ·a Ser· ·uma lei dirigida não 
apenas aos uespertos~~ que manipulam esse sânscrito brasi
leiro; mas que seja -uma lei digerível que o povo também 
possa controlar, porque deve ser visível? transparente~ crista" 
lina; deve ser, sobretudo, uma lei clara, que permita a qual
quer cidadão saber o que o Governo arrecada e onde está 
gastando. . ... 

O Orçamento precisa. ser simplificado. É necessário mu
dar-se, inclusive, conceitos _que vêm da ciência das flnanças. 
Temos que tomar o- Orçamento algo mais simples, para que 
todos possam compreender. Fora daít será sempre uma lei 
que mais encobre do que explicita~ uma lei a que apenas 
a corrupção terá livre acesso, oilde apenas ela tefá livre cUrso. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

() SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERlDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr_. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
ontem, tive oportunidade de participar de um seminário. que 
ainda está em curso, promovido pelo Banco Central do Brasil, 
que tem como objetivo aValiar a situação dos bancos estaduais 
em nosso País. -

O primeiro conferencista desse seminário for um eist}ecia
lista argentino de nome Abel MigUone, que trouxe algumas 
informações acerca do processo de privatização dos bancos 
provinciais na ArgCntihá. -

É notório, é- evide-nte ·o prOpóSitO do seminário a que 
me refiro. Um dos seus patrocinadores é o Banco Mundial, 
que elaborou estudos a respeito do assunto e que~ num relató
rio reservado, recomenda a extinção ou privatização dos ban
cos estaduais brasileiros. sob a acusação, já conhecida, de 
que os bancos estaduais estão comprometidos pela política 
clientelista~ pelo empreguismo, pela ineficiência. 

Em boâ parte, não há dúvida de que tais acusações, que 
depreciam os bancos estaduais do nosso País~ têm_pr~ên: 
cia. Contudo, no depoimento que fiz na condição de de batedor 
da primeira palestra, tive oportunidade de, menos em defesa 
dos bancos estaduais e mais em acusação ao sistema financeiro 
privado do nosso País, apresentar alguns argumentos. Foi 
o que fiz ontem e é o que faço aqui resumidamente hoje, 
repito, menos para defender os bancos estad_uais e mais para 
apontar falhas muito graves do sistema financeiro privado 
brasileiro. 

A primeira falha~ tívemos oportunidade de apreciar na 
tarde de ontem, quando votávamos o Projeto de Lei da Câma~ 
ra n11 37. dispondo sobre subvenção económica para crédito 
ruraL Os bancos privados no nosso País se desentere;ss_aram 
e ,se desinteressam, como regra, do atendimento às necessi~ 
dades dos agricultores, abandonando, dessa forma, o crédito 
rural. 

Em segundo lugar, o sistema financeiro privado no- Brasil 
foi levado à perversão em função da especulação que adotou. 
Não criou, mas adotou. Não dispondo de recursos para em
préstimos de largo prazo. os bancos privados no Brasil têim 
se comportado, pelo menos nos tiltimos oito anos, como um 
verdadeiro conjunto de vampiros que precisam díariame-nte 
de uma quota mínima de sangue. Qual é o sangue nesta compa
ração? E a taxa da inflação. Qualquer coisa abaixo de 15% 
representa anemia. Qualquer flutuação para baixo. qualquer 
redução na taxa de inflação provoca uma verdadeira ínstabi~ 
lidade no sistema financeiro em geral e no sistema financeiro 
privado em particular. 

Por esta razão, levei esta modesta, mas sincera contrl~ 
buição~ ontem, ao semínário promovido pelo Banco Central 
e gostaria de registrá~la nos Anais da Casa. 

Extinguir um banco estadual é uma providência radical 
e insustentável? pe1o menos relativamente insustentável politi· 
camente. como demonstrou a recente ressurreição de três 
bancos: o Banco do Rio Gr~nde do Norte, o da Paraíba_ e 
o do Piauí. 

Privatizar significá conduzir· os bancos es-tadlJaiS para o 
time dos bancos privados, que têm virtUdes operacionais e_ 
de competência gerencial, mas que têm defeít~, __ dentre os 
quais; "esses que apõntei. E~tâo viciados pela especulação. 

As op-erações ativas dos bancps privados no Brasil nada 
têm a ver, como regra, com o processo de cresci:rnentO econQ-_ 
mico. Quase nada contribuem para a geração de riqueza. 
Afeiçoam~se quase como regra geral, à especulação, geral~ 
mente oriunda do giro de títulos de dívida pública itresga
táveis; Letras do Tesouro Estadual ou do Tesouro Federal 
que circulam não monotonamente, mas contiil~uadame.nte; if~ 
resgatáveis na prátíca 1 repito, e por tsso insinuadoras das altas 
taxas de juros que afligem a econoroia nacional. 

Por esta razãot desejo aqui deixar uma advertência: ~ta
mos todos sendo fascinados e vacin,a9os pela modernidade: 
fascinados pela idéia rla modernidade e vacinados contra tudo 
que possa parecer que não é modemo. Acabar com os bancos 
estaduais é uma idéia moderna. Mas seria efetivamenté mo
derno e não uma aparê-ncia de modernidade, se o sistema 
financeiro privado~ ao qual se pretende igua,ar o sistema finan
ceiro oficial, fosse um organismo prestante à eoonomi.a nacio
nal, se não fosse pelos defeítos decorrentes do fenômeno da 
especulação financeira. se não fos-se um instrumento quase 
que inútil ao processo de desenvolvimento do nqsso .País. 

Desejo deixar essa advertência registrada neste dia, por~ 
que creio que ela deve se-r associada àquilo que votamos ontem 

. -
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e ao.que ficou aqui acordado entre as lideranças dos principais 
partidos, para se escrever na semana que vem, a propósito 
da subvenção económica que o Governo e~itá autorizado, por 
nós até estimulado, a conceder aos empréstimos agrícolas, 
ao crédito rural. 

No projeto de lei que aprovamos ohtem, maiS uma vez 
para não retardar o processo de apreciação nesta Casa, s6 
as instituiÇões oficiais foram credenciadas} nem mesmo- as 
cooperativas de crédíto foram alvo do projeto e a banca priva
da ficou de fora. Não sou a favor disso. Sou a favor da compe
tição. Quero deixar aqui a contradição do Governo. É a última 
colocação que quero fazer. 

Aqui esteve o Ministro da Agricultura com um apelo 
para, em nóme da celerida~e, aprovarmos_ o projeto como 
estava. O projet<Y só co:ntempla as instituições oficiais. No 
mesmo dia se iniciava u·m seminário que 'pí-OSse-gue -hoje~ pro
movido pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco Mundial, . 
que tem como objetivo questionar. Questionar para quê'? Não 
é só questionar, questionar para induzir a que se critíque 
a existência de bancos est~duais no nosso País. Então, há 
uma evidente contradição. 

O Governo pede para aprovar um projeto, excluindo 
a banca privada do atendimento ao crédito rural e, no mesmo 
dia, faz uma reflexão para questionar a existência' dos bancos 
estaduais. Está correndo na Cãmara o projeto de lei que dispõe 
sobre o Sistema Financeiro Nacionalf que tem como Relator 
o nobre Deputado César Maia, no qual não se fala, hoje, 
em bancos estaduais. No corpo do projeto é como se os bancos 
estaduais não existissem, coerentemente com o questiOna~ 
mento do Banco Mundial e do Banco Central. De outra parte~ 
estamos praticando leis- tanto na Câmara quanto no Senado 
-; nas quais, pelo menos ntrprojeto de lei~ aprovado, ontem. 
o banc<Yprivado é excluído de uma das operações, cuja natu
reza é mais relevante para o processo de desenvolvimento 
do País~ que é a operação de crédito rural, de custeio para 
a produção agrícola do nosso País. 

Fica~ àqui, consignada a minha preocupação, que será 
a desta Casa nos dois projetes. de lei seguintes, a que me 
referi, e que, agora, tornO a rememora!-: o projeto de lei 
que nos comprometemos a elaborar, orttem~ e apresentar na 
semana que vem, estendendo às cooperativas de crédito e 
aos bancos privad?s o alcance~ projeto de lei da subvenção 
económica para ctédito rural, e o projeto do sistetrta financeiro 
nacional~ que está tramitando na Câmara. 

Essa contradição vai ter que ser resolvida por ~ós. Çreio 
na adverténcia que aqui coloquei vai contribuir para a consoli~ 
dação de um pensamento equHibra.do, como sói acontecer 
ao Senado Federal. 

O Sr. Garlbalcli Alves Filho - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ESPERlOlÃO AMIN -Com prazer,nobre S~na" 
dor Garibaldi Alves Filho. 

O Sr. Garibaldl Alves Filbo- Senador Esperidião Amin, 
sei que V. Ex~ está abordando tema relativo a:os. bancos esta
duais~ mas situandot apenas de relance, a questão dos bancos 
que tiveram as suas atividades liquidadas. Gostaria de fazer 
uma reflexão, no meio do discurso de V. Ex·, a respeito desse 
assunto. Na verdade, o fato de alguns bancos estaduais terem 
passado por problemas e experimentado uma fase de díficul~ 
dades1 não terem resistido ao clientelismo político. não quer 
dizer que, em geral~ não possam sobreviver, não possam ter 

uma existência que rião seja eivada. que -não seja marcada 
por esses erros, por esses desacertos. Tanto que agora, por 
ocasião da reabertura desses bancos liquidados e que tiveram 
suas atividades encerradas, temporariamente, está se queren
do fazer uma nova experiência de administração e de gerência 
bancária. Seria o caso de se verificar~ com ~ temjlO, co~ç, 
é que vai se comportar esse novo gerenciamento dos bancos 
estaduais e não condenar, como acontece. A imprensa do 
Sul tem sido, realmente, impiedosa, porque a maioria desses 
bancos são do Nordeste. inas multas vezes estamos sabendo 
que bancos oficiais do sul dÓ País também passam por proble
mas semelhanJes e até muito maiores por çonta da sua dimen
são, 

O SR. ESPERIDIÀO AMIN Quero registrar, agrade-
cendo o seu aparte+ que a minha posição foi complementada 
ontem com o seguinte cons-elho: o Banccr do Estado de Santa 

·Catarina já foi objeto de administração especial, não de liqui
dação extra judiciai+ e V, Ex~ é testemunha, poís já den'unciei 
muitas vezes que se intervenção em banco tivesse que ser 
feita df!veria sê-lo em cima do Banespa, que foi o banco que 
ritais dinheiro emitiU neste País, prfncipalmente na campanha 
eleitoral de 1990. Já demonstrei isso na COmissão de Assuntos 
Económicos com númerosj com dados tornados públiCos pela 
imprensa do nosso País. 

Um deles, o mais escandalosO, fOi â autorização q,nce~ 
dida P.elo demissionário Pieside:O.te-do Bãnco Centralt Sr. Ibra
hím E ris, no dia 9 de maio de 1991 ~ para que o Banespa 
pU:desse ter lastreados os seus títulos com LTN, títulos da 
dívida pública federal~ no dia 9 de maío do ano passado. 
equivalentes a mais de 1 bilhão de dólares~ com o de,.talhe~ 
no dia 9 de maio de 1991 -o Sr. Ibrahirn É ris já era ex-Presi· 
dente do Banco Central, porqu-e~ ju:Oto com a Ministra Zélia 
Cardoso de Mello, pediu demissão no dia 8 de maio. Mas, 
no dia 9' ainda deu essa autorização~ foi autorizada a emissão 
de um bilhão de dólares_ ~m Letras do Tesouro -NacioÔi.d~ 
em- títUlOs da divÍda pública federal, para lastrear "micos pre~ 
tos~', ou seja, letras sem capacidade de circulação no mercado~ 
mas que induzem a taxas de juros elevadas. de interesse do 
Governo do Estado de São Paulo, patrocinadas pelo seu braço 
financeiro~ o Banespa. . 

Por isso+ solidarizo-me com a colocação de V. Ex~ e não 
compartilho dessa idéia de que são podres apenas as institui
ções, operações situadas numa certa latitude do nosso Pais. 
O que defendi ontem isso quero deixar registrado para 
conhecimento de V, Ex•, que sempre _se interessou pelo assun
to. não apef!-_a~ para defender_ Q_ in~resse do." Estado do Rio 
Grande do Norte._mas tam]?é~_a_lisura,_e 9 aperfeiçoamento 
da administraÇão pública no Brasil- a Asbace- Associação 
dos Bancos Estaduais-, bem como o BDE, que compreende 
os bancos de desenvolvimento dos Estados. deveriam estabe~ 
tecer-se como uma espécie de conselho tutor da gestão desses 
bancos, inclusive com uma: tabuada que impusesse, a quem 
dela se desviasse. penas por danos morais. E o Banco Cenn-:al 
tem que aperfeiçoar os ·mecanismos. que São sua raZio de 
ser~ ele existe para fiscalizar os bancos. Defendo sua autono
mia. Creio que deva ser cada vez mais autónomo até completa
mente autônomo, para que a moeda tenha um zelador real
mente independente, como a importância da moeda exige 
e como os países desenvolvidos mostram que deve ser, 

Com base nessa fiscalização verdadeiramente on line, ao 
vivo, poderíamos ter rodas as experiências, inclusive os insu
cessos de bancos estaduais representando uma espécie de cate-
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cismo para que tais erros não se repetissem e para que estes 
pudessem até optar pela sua prívatizaça:o total ou parcial, 
mas em níveis de competência e não de véspera: de extinção, 

Creio que um banco competente pode optar por uma 
privatização parcial, por uma maior participação dos seus em~ 
pregados nas ações. Por que não"? O que não pode é .ser 
levado a isso por não Prestar. por estar maL D_e_ve ser le":ado 
a isso por estar bem. E l(!les não estão mal, principalmente 
se forem comparados com os bancos privados, cujo papel, 
lamentavelmente, no Brasil, há muito tempo não tem nada 
a ver com . crescimento económico. Se a_lgum de J!.~ pegar 
a relação das operações ativas do sistema financeiro brasileiro 
nos últimos oito anos, vai Observar que há muita compra 
de título da dívida pública irresgatável e mUito põü1~~roperação 
ligada diretamente ao creScimento económico, muito pouca 
operação ligada à geração de riqueza, muita especulação e 
pouca aposta no trabalho. De forma que, jogar para esse 
conjunto, para esse .ti.m~, jogar dessa forma} os bancas esta
duais~ não é a política adequada. 

Era o registro que eu gostaria de fazer, e qeio que esse 
assunto vai render muítq~ porque a nova lei do sistema finan· 
ceiro nacional vai aí para que nós. sobre"~ª' nos debruce.mos .. 
(Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Espen'dião Amin~ o Sr. 
Epitácio Cnfr:Fteifii dei.Xii a câdeira _da pre$idéncia, que 
é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy, Magalhães) Concedo 
a palavra ao nobre Senador ElcLo Alvares. 

O SR. ELCIO ÁLV ARE:S (PFL- ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) Sr. Presidente? Srs. Senadores~ na ~ssão_ 
de hoje, teremos oportunidade de frisar e come·n-tar um pró~ 
jeto de.leí que considero de magna impQrttlncia,- para qu'e 
no Brasil, tão clamante de moralidade nos negócios públicos, 
tenhamos uma resposta efetiva~ oriunda desta Casa. 

O Senador Mauro Benevides teve a oportunidade de.rece~ 
ber das mãos dos Senadores Jutahy Magalháes~ Rui Bacelar. 
Ney Maranhão e Magno Bacelar um documento que repre
senta o esforço ~ uma Comissão P_arlameiitar ãê tltquédto 
para que o· instituto não seja alvo de tãntás CrCtitaS, COnforme 
tem ocorrido. . _ _ __ 

Como- íntegranté de várias comissões~ tenho prptligado 
com veemência <Y número de comisSões io-SfituíàãS nesta Casa 
e no Congresso Nacional para abordar-os mais variados assun~ 
tos, e cujas conclusões. quase sempre, não chegam a soluções 
positivas, 

O preceito constitucional, que determina a existência de 
um fato concreto para que seja instituída a comissãO parla~ 
mentar de inquérito, tem sido--deixado à margem, em alguns 
casos, para dar ensejo à proposição de comissões de inquérito~ 
quase sempre embaladas pelos noticiários inseridos nos jor~ 
nais. Diria mesmo que há um fenômeno de relação entre 
a notícia da semana e a ínstituição de uma Cómis-são Parla
mentar de Inquérito. Esta preocupação avulta no momento 
em que se prejudica também os trabalhos desta Ça;;a, 

Obviamente, depoiS da Constituição dé 1988. as Comis~ 
sões Técnicas do Senado da República ganharam uma impor~ 
tãncia invulgar. como_ se lfâO bastasse a importância anterior. · 
Alguns projetos são terminativos-naS ConiísS(,)CSTécnícas. 
Aí o Plenário da comissão passa. a t'er a riieSriia:-ím·portânda 
deste Plenário do Senado. A instituição de várias comissões~ 
sejam comissões parlamentares de inquérito~ sejam comissões 

mistas, levam a um dos problemas que parece ser dos- mais 
graves desta Casa. O-Presidente, ~lll exercício, Jutahy Maga-a 
lhães tem-se ocupado com muita severidade dessa mecânica 
de funcionamento. N6s sentimos que, em virtude dessa pletora 
imensa de comissões, estamos perdendo no resultado e na 
proficiência do trabalho de cada um. 

Nos dias de quarta e quinta~feira, o Senador que quer 
trabalhar, o Senador que é laborioso tem cerca de seis a set~ 
eventos programados para a mesma hora, e a grande parte 
em prejuízo das co-missõeS téCnicas, das coinissões instit~ídas 
à guísa de assuntos que afloram permanentemente no notih 
ciário da mídia nacionaL 

Fui designado R;e~a_tÇ)~ para CPI instituída Pelo .R.e.queri
mento n"' 167 ~de 1991, qUe formalizou a ComissãO de Inquérito 
destinada a apurar irregularidades na contratação de obr.as 
públicas. O documento que ensejou a constituição desta c;o. 
missão foi a chamada Carta d~ Belo Horizonte, na qual vários 
empreiteiros brasileiro.s· re.clatnava_m QQS processos de lícitàção 
e concorrência, fazendo com que esta Carta de Belo Horizonte 
representasse a vontade manifesta <41 A-ssociação que os con
grega a nível nacionaL 

No primeiro nlom~nto. tive a Óp'ortunidade de assinalar 
que a Carta de Be~o Horizonte não explicitava ou apontava 
um _fato dete~min~dÇ>,, c~mcre'~·. ~ t~l:d~g~V!l" na oc:a:si~o: seria 
possível uma Com!sSão Parlamentar~~ Inquérito sem um fato 
de~ermJ,nad_ç.? 

Na verdade, a Comissão foi instituída e, sendo instituída. 
começou a colher vát:iQs depoimentos, e, mais uma vez, funcio
nou o noticiário dos jornais. Na medida em que saia uma 
notícia em q~aJque~ ôrgãú da imprensa brasileira, eram convo~ 
~dos os envolvidos p~ra prestar depoimento na CP! instituída 
pelo Requerimento n'-' 167 t pedindo a apuração de irregula~ 
ridade na contratação de obras públicas. 

A verdade dos fatos- e no momento estamo-nos preocu
pando com a elaboração do relatórío ~é que alguns episódios 
tiveram vagos indícios.de.que realmente ocorreram irrçgula
ridades. Outros episódios também foram analisados, apesar 
d<1J:igor da ComísSão, sem que tivesse havido u+n resultado 
C9.!'_1Creto na apuração. 

Contudo esta Comissão, sob a Presidência invulgar do 
senador Ruy Bacelar; teve um cuidado paralelamente:_ J?.ão _ 
permitir a prática de: atas consagrados no sentido de fraudar 
a Hsur.a daquelas concorrências"inc}uinãdas como irregulares. 

A par do trabalho das Comissões, foi sendo erigido um 
projeto de lei que objetívava, acima de tudo~ corno instítuto 
de direito, coibir a prática de atos condenáveis~ já àqUela 
a\tura.inteiramente pesquisados pela CPI. Ao longo dos traba
lhos. surgiu uma indagação ao Tribunal de Contas da U,nião. 
Através de voto lapidar do Minisiró Lu~ciáno Brandão deu~se 
acolhida ao pondo de vista da Comissão, entendendo-se que 
o preço~base oculto não podia ser mais consagrado nos pro
cessos de concorrência, porque era uma válvula muito aberta 
para que as concorr.~ndas não tivesl)~ .~ lisura n~~~ri?. 

Em razão disso? surgiu este projeto ·cte lei. É um tta_balho 
de todos os integrantes da Comíssâo, tótno a frisar. pl'trsldida 
pelo Senador Ruy Bacelar, tendo como vice-Presidente o Se
nador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Ger:~nC_amata --V. _Ex~· me_permíte ·u~-ap~rte? ·_ 

O SR. ELCIO ÁLVARES - ÜIJ\'O-o com muito prazer, 
Senador Gerson Cairiata. -- ·· 
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O Sr. Gerson Camata- ilustre senàdor :Eicio Álvares, 
sendo membro da Comissão e vendo que V. Ex~ fala sobre 
o desenvolvimento dos trabalhos, eu não poderia deixar de 
dizer, aqui no plenário, do denodado esforço de V. EX' na 
qualidade de Relator daquela Comissão.~ A1ém de um politico 
vitorioso no Espírito SantO, além de ter sido Deputado Federal 
por três legislaturas, Governador do Estado do Espírito Santo 
e ser atualmente Senador, V. Ex~ é um dos maiores advogados 
do Estado do Espírito Santo e um homem de cultura jurídica 
muito profunda. V. EX" honrou não só O seu mandato mas 
também o seu Estado, dado o brilhantismo coro que :se vem 
conduzindo perante a relataria daquela comissão. Posso atri
buir o êxito da Comissão, que resulta no maravilhoso projeto 
de lei que está sendo encaminhado ao plenário para aprecia
ção, mais ao esforço de V. Ex~ do que ao tr~bâlho do restante 
da Comissão. Está nele o brilhantismo do conhecimento jurí
dico de V. Ex~ Certamente, esse projetO, se aprovado, val 
fechar quase todas as válvulas por onde pode ()(;Orrer corrup~ 
ção, desvío do recurso público e pagamento de comissões. 
Ele vai contribuir para que as licitações sejam mais crist;Uina~, 
melhor fiscalizadas pela sociedade. Recordo-me que. quando 
da instalação dos trabalhos da Comissão, v:·:e.x•, com a expe
riência que tem:, dísse que não seria -fácil que aquf1a êomissão 
:tlagrasse alguém pagando ou recebendo. Lembro-me de que 
V. Ex' disse que seria ínocêncía nossa esperarmos que queiil 
pagou ou recebe-u comissão viesse confessar que assitrt o fez. 
V. Ex,. acentou que o nosso escopo prlneipàl deveiia ser desco
brirmos os defeitos da legislação atual e c_aminharmos para 
um projeto de lei que modernizassef mod~fiCaS~~-~ J9f~.a~:~-
as licitações mais sériãs -é rilaTs tiansparentes. Pois bem, o 
escopo se materializa hoje nesse pr-ojeto, que acredito ser, 
na Juta pela moralização da vida pública, a peça mais impor
tante que se produziu este ano ou_ nesta leg~sla~ura p.o Co,n~ 
gresso NacionaL Devemos isso ao esforço, ao conhecimento 
jurídico e ao trabalho de V, Ex' Cumprimento também o 
Presidente, Senador Ruy Bacelar, que, juntamente com V. 
Ex•, desenvolveu enonne esforço na busca do aperfeiçoamen
to da legislação brasileira que rege as [icitações públicas. V. 
Ex~. anteriormente, enfocou o excesso de CPI existentes, tam
bém um assunto atual. O PDC é um partido pe_queno, com 
quatro Senadores. São tantas as CPI ·que. há -poucoS diã-s, 
pedi ao Senador Amazoníno Mendes que não me des~gnasse 
para o trabalho de comissões, porque há qU_ªrt_afiwf~iras e~ qui~':' 
tas-feiras em que cinco CPI se reúnem ao mesmo tempo. 
O Senador, então, desloca-se de urna para outra e não parti· 
cipa efetivamente de nenhuma. Há uma CPI para apurar a 
briga do Flamengo com a Fifa. Ora,_-iSso 'quando muito~ mere~ 
ceria uma audiência na COriliSs_30 de Ed~~~~'?;w() -.9.u;5?!JSi
dero até inútil. Como a Fifa não está sob a JUrisdtção da 
lei brasileira, se a CPI chegar à conclusão de que a Fifa está 
errada~ vaí ter que ir a Genebra pa·ra ·proc-essá~la. A_qedito 
que o Congresso deveria. criar comissões de investigação sobre 
o assunto. A Polícia Federal executa muito melhor as funções 
de uma CPJ porque vai aos _l~is, busca. document~~~ com 
autorização judicial. grampeia telefone. dentro d() que a Ç9f!~
tituição permite. As investigações_ da Polícia Federal _sãot en~ 
tão't mais contundentes, mais precisas do que as cte uma CPl 
V. Ex' enfocou~ com a lucidez que [he é peculiar que se 
busca sempre a manchete do jornal~ o que caracteriza que 
a existência das CPI está vinculada ao noticiári~. QuaridO 
o jornal pubHca um assunto, ele vem para a"~CPl D~vç:ri~ _ 
ser o contrário: o Congresso Nacional poderia gerar a pauta 
do jornal. Busca--se o sensacionalismo. O parlamentar qúer 

aparecer no jomallev8.ndo à frente aquele denúncia. Depois~ 
nada se apura. Não conheço, na História do Brasil, um cídadão 
que tenha sído punido por causa de uma CPl. Na França. 
por exemplo, as Comissões Parlamentares de Inquérito são 
secretas. Ninguém pode penetrar na sala, as reuniões ocorrem 
sob sigilo. Mas o relatório final é público, para que não ocorra 
esse aproveitámento, eSse sensacionalismo. Aqui se busca 
manchete de jornal e, depois, ningUém é punido, fica~do 
o Congresso Nacional em má situação. Ficam mal o Senado 
Federal e a Câmara dos Deputados. V. Ex~ enfoca com muita 

-lucidez esse assunto. Aproveito o aparte para cumprimentá~Io 
pelo maravilhoso trabalho que teve na CPI das concorrências. 
V. E~ honrou otlo só o seu mandato mas também o Estado 
do Espírito Santo, pelo esforço do trabalho e pelo brilhantismo 
com que o conduziu. Parabéns. 

~ O SR. ~ELCIO ÁL V A,RES -:7 Recolho as palavras do Sena
dOr GersOn Catnata como ·demonstração de amizade e _compa~ 
nbeirísmo, mas goStaria de ressáltar que o trabalho da Comis
são foi uniforme. Seria ifijusfo;·ae nlinha parte, não ressaltar 
a dedicação do Presidente Ruy Bacelar1 que realizou trabalho 
de profundidade e~ também. o apoio permanente do Vire-Pre
sidente Jutahy Magalhães, bem como dos membros que parti~ 
cipararn com muita intensidade. Esse é um trabalho cofetivo? 
e tem que .ser creditado ao Senado Federal7 porque é resultante 
de uma intenÇão· de fazer com que esta Casa produza em 
favor da coisa púbHca brasíleíra. 

Gostaria de aduzir outro <:Qmentário. Semana passada. 
fui indagado por uma jornalista sobre o andamento da CPI 
que apura as irregularidades nas concorréncias públicas. Ela 
queria que eu adiantasse alguma coisa sobre determinado 
evento que ocorreu dentro dos autos. Com delicad_eza e aten
ção? fi~Ia sentir que, como Relator, antes de entregar o relató~ 
rio da Comissão :- o que vai ocorrer dentro de breves dias 
-não gostaria de expender nenhum ponto de vista. Um 
membro da CPI se investe na condição de juiz e seria muito 
~1!1, na t_ramitação dos trabaUtos,_. que o Relator ou qualquer 
membro da Comissão expendesse po-nto de vista num prejulga
mento que não se coaduna com a prática da Comiss_ão Parlau 
mentar de Inquérito. · -
. _ O Senador Gerson Camata. nO seu aparte, frisa ÚÍn ponto 
Importante. .. Na França as CPI são sigilosas; porque o ruído 
da CPI é muito forte. Às. vezes, a CPI conclui absolvendo 
um cidadão ou não imputando nenhuma responsabilidade 
àqueles que foram envolvidost m_as_ Q que já ficou em matéria 
de atoarda é irrecUperáveL 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Elcio Álvares, permi-
te-me V. E_~ um aparte? , . 

O SR. ELCIO ÁLVARES-Pois não. 

O Sr. Esperidião Amio -Gostaria de me congratular 
com V. Ex~ pelo pronunciamento que faz~ mas, muito especial
mente enaltecer o esforço que este projeto representa pa-ra 
reabilitar as CPJ desta Casa do Congresso. Como já foi aqui 
salientado, a proliferação de Comissões Parlamentares de ln
quérif(f contribui muito pa~ ~a- sua_ 9.~s~qrªl~P:Q._ J;_t,utc_re: 
dito que um projeto de Jeij que resulta de uma investígação, 
é muito mais importante do que uma relação de nomes. Porque 
esta Casa tem como principal escopo. elaborar~ aperfeiçoar 
leis e fiscalizar. _E;_ U!fl~ lei atuaii?:f!.çl;i_ pelas informações de 
uma CPI. como esta que V. Ex~ anuncia, e, ontem em caráter 

-p-arncuiar" me deu a conhecer, sobre um assunto tão relevante 
e tão momentoso quanto este. das licitações de obras públicas. 
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é~ sem dúdda alguma, uma contribuição exemplar. Este pro
jeto de lei é uma contribuição exemplar, para o momento 
que estamos vivendo •. c para o aperféiçoamento institucional 
e moral do nosso País. Como sei que a sua e:q:}er1Cncta--co':ttlV 
advogado, como homem público, já enaltecida pelo nobre 
Senador Gerson Camata. e por todos nós conhecida; foi fator 
fundamental para a elaboração deste projeto, desejo adicionar 
às minhas congratulaçócs a esperança de que este documento 
vai, sem dúvida alguma, ser de grande destaque na atuallegis~ 
latura como contribuição dos Senadorest colegas e __ admira~ 
dores que somos de V. E~ 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Agrades:o a manifestação
do Senador Esperidião Amin C transmito à Cas~f tarn_b~m 
a manífestação feita -na ocaSião do rerebímento do projeto 
pelo Presidente !\iauro Benevides, no sentido de emprestar 
o caráter de urgência à-tramitaçãO do projeto, con~iderando 
exatamcnte a relevância enfatizada pelo nobre Senãâor. 

Este prOjeto-. segundo é do meu conhedm~nto. t~m s!mi~ 
lares tanto nesta Casa quanto na Câmara dos Deputadôs, 
onde no momento, díscuto:H.e um proje-to de autori_a _p_o ~e.r>U
tado Luís Roberto Ponte versando o mesmo assunto'"' 

Não houve nenhuma preocupação da Comissão em fazer 
com que este fosse o melhor projeto. ou fosse cotejado com 
os projetos em andamento. Houve preocupação. isto sim, 
de produzir urna p-eça lapidar que pudesse, amanhã, nortear 
as concorrências dentro de um clima de inteira licitude, acb:na 
de qualquer suspciçãd. o que. ínfclizmente, não se dettvou 
com o Decreto n" 2.300; tivemos várias ií:npú.taçõcs de írreguJaM 
ridades, todas elas flagradas também em virtude, principal
mente. do chamado processo do ''preçcrbase oculto''. 

O Sr. Magno Bacelar- Permite·me V. Exa um aparte? 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Com prazer, nobre Sena<,!gr. 
O Sr. Magno Bacelar - V. Ex•traza esta Casa o resultado 

de uma Comissão que não se deixou envolver pelo estrelismo 
de alguns, pois houve depoentes que ali compareceram inte
ressados apenas em aparecer, o trabalho dessa Comissão se 
car:tcterizou, sobretudo. nobre Senador Elcio Áb-•Jl.res, pelo 
modo como todos os seus membros se -empenharam, nesse 
momento de proliferação de CPJ, como jtf foi· aludjdo aquL 
Há comissões em que os requerentes, e muitas vezes os de
poentes, estão em busca de noticiário: Essa nossa Comissão, 
porém,-pautou o seu traba1ho pela seríedade, buscou encon
trar elementos de fiscalizações que teve como resultado, já, 
uma decisão do Tribuna) de Contas da União. Como Iruto 
final do trabalho e da es-perança ali obtida, tive a honra de 
participar ·ontem da- Cómissão ~qu-,,r entregou esse 'Pfójeto ·ao 
Presidente da Casa. Mas o importante é que, além de resgatar 
a credibilidade, a nossa comissão buscou resultados efetivos, 
sem estrelismos de nenhuma das partes, com a segurinça 
do Presidente daquela Comissão, do Vice-PreSfdente, do Re
lator. e de todos os membros que ali estavam presentes. bus~ 
cando encontrar a verdade e soluções para o serviço público, 
em defesa do património polblíco. Tenho o.u.Yid9 1!<:. v..;ir.iQL. 
setores~ inclusive o de construção da casa própria e de obras 
públicas;. e não se .buscou ali o caráter polícialesco ou do 
estrelismo, mas o·c4náter objetivo visando encontrar soluções, 
A Comissão presta uma grande contribuição a esta Casa resga~ 
tando a sua credibilidade. Devemos todos nós -daí este 
aparte ao brilhante discurso de V~ Ex• -_ey_i~ar a proliferação 
dessas comissões. Ontem mesmo, na entrega do documento~ 
ouvimos de um doKSrs. S.enadores, a proposta. em tom de 

bríncadeira. para que as comissões de inquérito tfabaJhassem 
às segundas-feiras, sextas-feiras~ aos sâbados- e domingos e 
a( então o estrelismo desapareceria, e o respeito a esta Casa 
e ao- serviç-o público estariam restaurados. Parabenizo V. Ex1 , 

o Presidente_e o Vice-Pr~sidente e os demais membros daquela 
Comissão. 

O SR. ELCIO ÁLVARES- Obviamente, o aparte do 
Senador Magno Bacelar faz c-om que eu registre agora um 
ponto ~que foi importante. A Comissão, da qual o Senador 

-Magno Bacelar foi figura exponencial. contou, também. com 
membros corno o Sen,ador Gerson Camatâ, e tiveram eles 
somente uma preocupação, a de realizar um trabalho sél-io, 
sem qualquer sentido de promoção pessoal, objeüvando dar 
cãbaJ desempenho â proposta contida no Requerimento no 
167, de 1991. 

··o- Senador Magno Bacelar, que tem pautado sua ativi~ 
da de por serieda-de absOluta no tr'((tó dªs coisas parlamentares, 
dentro da Comissão teve en~jo e cond!ç_õ~~~ropícias de exer
citaressâ sua-catacterística d!; traj)alho: trabalha.rcom 9bj~tlví~ 
dade, .com seriedad~._Jqmamente co~_ o $-enado~. G~rsoo~ Cl:t· 
mata e outros que integraram a Comissão, sem a preocupação 
~~ q~alquer individu.alismo na elaboração do trabalho. 

Gostaria. Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela oportu~ 
nidade, pela concisão, pela objetividade, pelos esclarecimen
tos e luzes que coloco sobre a matéria, de registrar~ através 
cl~J~ÜJJt~ aiustifis;~Içáo deste projeto de lei que, na verdade, 
vai mudar no Brasil o curso das concorrências públicaS. Este 
projeto é, talvez, o instrumento mais importante para que 
não haja mais nenhuma eiva de_ suspeição na lisura dos proce~ 
diroentQs públicos,. objetivando a conco.rrência de obras púbH~ 
cas__~ P__orque, na verdade, é triste constatar que em todos os 
tribunais brasileiros não há um dia sequer que não exista 
uma ação contestando _o resultado de ÇQnco:r:rencia pública. 

-Isso ilé bem o retrato da fragilidade com que o Decreto~Lei 
ni> 2.300, de 1986, tratou de um assun~o de magna relevância 1 

e justamente no momento em que o próprio Presidente da 
República reclama que o Congresso Nacional lhe dê o instruw 
mental necessário para moralizar a coisa pública. Acredito 
que este projeto de_ lei. produto de uma CPI, que trabalhou 
com·seriedade, representa talvez uma das COJ'l~,ribllições mais 
efetivas para que a coisa pública não sofra qualquer imputação 
de cortupçáo ou prática '!lssemeihada. 

-Passo a ler a justificação~ Sr. Presidente. 

"No decorrer dos trabalhos dessa_ CPl, afloÍ'ou 
uma série de _fatos relacionados com licitações para 
construção de hospitais enl dlvcrsos rilmifêipibs br3sf
leiros. inclusive no Distrito Federal~ com indícios vee
mentes de procedimentos que, no mínimo, poderiam 
ensejar o favorecimento indevido de concorrentes. 

Dentre· as várias engenhosidades inseridas nos editafS,_ 
sobressairam as chamadas notas técnicas, como critério de 
desempate. e o cognómínado "preço-base oculto''. 

O preço·base oculto que inclusive motivou uma con-
sulta imediata da Comissão ao Tribunal de Contas da União, 
que Colno já "i:tve_ opOrúlnida(le de ressaltar. atraVes·· ae váio 
primoroso do Ministro Luciano Brandão. espancou de vez 
a possibilidade da _adoçao do preço-base oculto - _fiçou ~ã_o 

evidente como arranjo de favorecimento que, em certas licita~ 
çOes~ os proponentes vencedores cotaram preços com aproxi
mação de milésimos em relação ao valor oculto. Ê iriCiivel 
isso! Uma ohra de~ bilhões de cruzeiros, o cídadão ganhava 
com orna diferença mínima de 100 mi1 cruzeiros. 
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Esse tal de preço~ base oculto deu ensejo a irregularidades 
flagrantes~ O dWcii era. provar, porque a prática, infelizmente, 
estava consagrada dentro do texto l~gal. E a Comissão -
conforme assinalou o Senador Gerson Camata e tive a oportu~ 
nidade de dizer no início- sabia de antemão que seria muito 
dificil ~isso não aconteceria nunca provar a corrupção através 
de um instrumento hábil, como um recibo ou um documento. 
Isso ressalta talvez o maior mérito da CómiSsilO, que, s~m 
a preocupação de fazer listagem de nomes ou denunclar escân
dalos, mas apurar a verdade até onde ela pudesse permitir 
a sua idcntifícação plena. teve a oportunidade. através dos. 
indícios, através das circunstâncias, de caracterizar uma norma 
de ação que resultou neste projeto de lei. 

Em consulta ao egrégio Tribunal de Ço_nt~ da_ lJnião, 

de obra. utilízaç~o de material de qualidade inferior e assim 
por diante. 

Outra modificação importante foi a redução, a pouquís~ 
simos casos, de dispensa por notória especialização. Esse seria, 
talvez, um dos caminhos mais abertos para se fraudar o insti:. 
tuto da licitação. A notóría espedaHzação, determinada pela 
autoridade. dá ensejo a que sejam feitos os contratos de com~ 
padres. 

Agora. recentemente. tivemos a oportunidade de ver. 
não só na área do Ministério da Saúde. mas na área do Minis
tério da Economia, que a notória especialização tomou conta 
de tudo e ninguém questiona aqueles que são parte integrante 
de contratos, diga-se de passagemt verdadeiramente alenta
dos. 

a CPI conseguiu o csciarecimento de que essa prática do preço- E~a modificação foí muito importante, porque, hoje", 
base oculto<:ontraria a legislação vigente, erradicando-se. des.- no Brasil, a dispensa de licitação de finna.de auditoria é 
de logo~ o uso desse malfadado costume d9s proç~edjmentos !.lm_ verd.adeir:o absurdo, Num determinado setor, temos dez 
Iicftatóríos de todas as esferas de govermY. - -- _ ~ , ·- ~--- ou doze firmas de auditoria da mais alta qualidade j e o que 

A par dessa importante conquista, decidiu o Plenário é que ocorre? Escolhe-se exatamente uma firma de auditoria 
da Comjssão Parlamentar de inquérito determinar a realização que tem notória espedaHzação para ser a vencedora. para 
de estudos com vistas à reformulação do Decreto~ Lei n" 2.300, ser a premiada com a distinção do Poder Público, 
de 1986. de modo a retirar do seu ~~xtoa.sr:egr~~·que possam A pardr de agora, com este projeto de tei essa parte 
ensejar a utiliZaç3o dê procedimentos pouco condizentes com de licitação passa a ter cdterios rigorosos e não vai ser permi~ 
o princípio da mora1idade administrativa, ou aperfeiçoá~las, tído aquilo que se transformou num contrato de compadre. 
no mesmo sentido, ou, ainda, acrescentaJ1~0-~~tras que pos~ oom prejuízo evidente para a coisa pUblica. 
sam elidir ou minimizar ·a· corrupçãO: ·na-s licitações públicas. Além disso, fecharam-se- as portas ã utilização de diversas 

Assim, solicitaram sugestões aos Tribunais de Contas de iovencíonices, como preço~ base oculto, notas técnicas e outros 
rodo o País, c-om o mesmo objetívo. Foram, tari1bém, pedidas citérios puramente subjetivos. 
cópias de iegislaçáo similar da Itália, da França e do Canadá. A }1r€:ocupação com a correta utilização do dinheiro públi~ 
Foramt aínda, aproveitadas valiosas idéias contidas em vários co -há de ser uma constante no concerto das instituições. 
proje-tos de autoria parlamentar, bem como foi incorporado Ainda recentemente~ ao apreciar as contas anuais do Go~ 
o texto do Projeto de Lei n"' 1.593, de 1991,_ originário do vemo, exercício de 1990. o egrégio Trib:un~l de ~Contas da 
Po<!er Executivo~ que ''dispõe sobre a_ tutçl~ d~ regu_i-ªrldt:J-de;~ União, no relatório e parecer prévio da lavra do Ministro 
das licitaç6es e dos contratos da administração pública·~. Homero Santos, às páginas 91 e seguintes, sentenciava: 

É importante frisar esse ponto. A Comissão teve o cuida-
do de levantar todas as proposições parlamentares que objeti~ "Só no ano de 199:0~ foram muitos os casos dcoun~ 
vavam o mesmo sentido: fazer com que uma lel espancasse ciadOS e ~v~stigados pei;t Políci_a Federal, pelo 1\-finis-
quaiquer dúvida a respeito da Hcítude das concOrrêndas. tério Público e pelo próprio TCU, de contratações e 

alienações sem licitação; venda do imóvel do lAPAS, 
Hoje, o texto -c, neste sentido. cu quero me adiantar localizado em São Pauto- antiga propriedade da farnf-

- sem qualquer sombra de vaidades pessoais ou col-etivas lia do ex-Presidente Rodrigues Alves; contratação pela 
de uma comissão, é, talvez, o texto mais perfeito de todos Petrobrás de agência de propaganda .. _ outra coisa 
os que já tivemos oportunidade de cxanúnar. E se 0 Governo, muito séria; inclusive é um dos pomos. que deve ser 
se os par1amentarcst principalmente os Senadorest conver- tratado com muita atenç-do. porque evidentemente 
girem para a aprovaÇão deste projeto 'de lei, vamos _ter. na agência de propaganda tem uma notória especialização 
verdade. um instrumento caracterizado com um leque de aber~ e isso dava margem a que fossem feitas campanhas 
tura total, um espectro de consuhas que vão lhe dar a neces- milionárias sem qualquer tipo de concorrência -; 
sária credibilidade para ser o estatuto jurídico mais importante "compras de ces~tas_b~~cas: feit~s pela Superintendéncia 
já feito nesse campo de moraHzar as concorréncías e licitações. -da- LBA. em São Paulo; contrato pelo Ministério do 

Com todos esses subsidios, mais as diversas sugestões Trabalhu e Previdência Social de agência de_ publici~ 
dadas pelos depoentes e a riqueza da experiência haurida dade aquisição de material escolar pela FAE mapas 
dos trabalhos <Ju comissão, procedeu-se~ pri~!~a ver~~~ da_--~- ---históricos e livros sobre a História da Bandeira lS'acio-
revisão do texto do Decreto-Lei na 2-300, de 1986. nal -; e contrato da TELESP para Implantação de 

Elencar aqui todas as alterações feitas no Pe_c:~:çto~Lei serviços de comunicaç~o de dados em São Paulo." 
n? 2.300, de 1986, súia fasÜdio::;o, Cabe apenas ressaltar _que. 
em primeiro lugar. foi eliminada a possibilidade de se f~r Houve, tambêm, a revogação do Decreto ~,, 99.354/90, 
.:::oncorrência para obras tendo em conta apenas o projeto que dispensava de licitação a contratação das obras e serviço 
básico, procedimento que era um verdadeiro ~bs~rdo e que . __ de melhoria das_ estradas federais, no chamado Programa 
agora é suprimido por c.sse projeto dC lei. "SOS Rodovias", embora o problema maior continue sendo 

A prática, muito usual entre nós, de se fazer Jicitaçüo nos casos das contratações de agéncías de propaganda, sem 
tão-somente com o projeto básico propiciava toda sorte~ de _licitação. pelos Governos Federal, Estadual e Munklpal_e_ 
irregularidades como, por exemplo. improvisação, estimativa suas entidades da Administração Indireta. 
de custo impreçisa, desenvolvimento do projeto ao taiante Isso não é só a nível federal, diga~se de passagem. T~yez 
do contratado, aditamento de contrato para complementação se ia um dos maiores -escândalos a nlvel de Governo Estadual. 
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Dêntro desse controle de. mídia, que hoje vai se tornando 
muito grave, principalmente para a sobrevivência politica que 
discrepam dos governos estaduais. Hoje, iriegaVe1menteT as 
agênciãs são instrumentos da ocupação dos chamados espaços 
de publiddade. Quse s_empre. as agências premiadas produ~ 
zem a inserção de determinadas matérias. que 1 às vezes, não 
possuem o rótulo de matéria de administração pública, porque 
há uma lei que proíbe a menção do nome do administrador 
dentro da peça publicitária. Mas fazem, através da agência 
ligada ao governante, uma propaganda indireta, que é inserida 
em todos os horárioS nobres de televisão, às vezes, como 
noticiários, inteiramente escamotead-a nos. jÓrQ,ais. -

ESse prOjeto de lei trata desse assunto e não vai pennitir 
que sejam feitos contratos em nível estadual ou em nível (ede
ral com agências de propaganda que não sofram o critério 
do exame.ri~?roso d .. ac.?~P-~_~itividade~ escopo desse projeto. 

E num remate tnClSIVO e -veemente, o preclaro Ministro 
Homero Santos sintetizou os anseios e a expectativa da coleti
vidade: 

"O problema agora é a garantia que toda sociedade dese ia 
no sentido de que a lei, o interesse pUblico e a probidade 
administTativa prevaleçam nas relações administrativas_ óecor
rentes das ticitaçQes e contn;tações na ~dministração pública. 
O que não se poderá admitir é deiXar o vício do verniZ da 
legalidade contaminar esses procedimeritóS. encobrindo ver
dadeiras artimanhas e acobertando simulados e e+n~ª-!aÇQS9S 
processos. n -- - . 

Hoje, a CPI instituída pelo Requerimento n' 171 dá uma 
resposta cabal à afirmativa do Ministro Homero Santos. 

Estamos entregando ã sociedade brasileira, através desse 
projeto_- e caso seja aprovado - a verdadeira chave para 
que não se pe:míta mais o assalto aos co-fres públicos através 
de concorrênCias fraudulentas QJJ_de JicitaçQes siniUI3das. As
sim sendo, esse trabalho ganha relevância) torno a dizer pof~-
que ele representa o atendimento do clamor público c~ntra 
a corrupção. Ele representa também um atendimento à reiviri
dicação daqueles quet envolvídos no julgamento de processos 
na mecâ_nica do processo de licitação e concóifênçia~ pede~ 
l~.na legrslação que não possa permitir"sombra de dúvida na 
licitude dos negócios públícos. 

Por certo 1 nenhuma legislação será capaz de acabar com 
a corrupção. Este é o fenómeno universal q1.1e._ em maior 
ou menor grau, existe por toda a parte. Todavia, ufna Ieifshl~
ção rigorosa e uma forte vontade social de coibir abusos podem 
contribuir, e muito, para que o dinheiro_ arrecadado Q.9s_ C.QJl_tri~ 
buintes seja corretame(lte apJícado em benefício de todos. 

_ Sr. Presidente~ Srs. Senadores, no momento em que o 
Senador Mauro Benevides recebeu ,o projeto de lei oriundo 
da CPI que investigou as irregularidàdes nas licitações e con
corrências públicas, esta Casa assumiu, por inteirO, o seu Vet~ 
dadeiro papel de proporcionar à sociedade brasileira o instrúR 
mento necessário para que a moralidade pública~ mais do 
que nunca. seja respeitada em todos os momentos, principal~ 
mente na relação do Esta.çlo com todos aqueles que venham 
contratar com ele. 

Assim send0 1 em nome do Pres-idente Ruy .BªceJar, do 
Vice-Presidenle Jutahy Magalhães e de todos os integrantes 
da Comissâo1 faço esse registro na certeza d~· que esta CPI, 
realmente, deu conta da proposta que lhe íof feifa. 

O Sr. Garibaldi AJves Filho - Permite-me V. Ex" uni 
aparte? 

. OS~. ÉLCIO ALVARES- Pois não. Ouço com muita 
:Satlsfação o Senador Garibaldi Alves Filho. · 

O Sr. Garibaldl Alves Filho - Senador É leio Alvares 
queria me çengratular ~m V. Ex'" e com a Presidência d~ 
Comissão~ exerCida pelo Senador Ruy Bacelar, com a ViCe~ 
Presidéncia, exercida peJo Senador Jutahy Magalhãçs. e dizei 
que. de fato. essa Comissão conclui cumpriildo duas finali
dades básicas ~própria existéncia do Poder Legisla~ivo, que 
são a de fiscalizar ~ que ela exerceu na sua plemtude -
e a de legislar, porque ela não se conteve apenas no fato 
de fiscalizar --fisCalizar de uma fonna prudente, conforme 
foi eleito, de urna forma eficiente- ·maS ·talnbéril culirtfuou 
por trazer uma legislação quê, de fato, vai nos levar a um 
combate mais eficaz à corrupção e à fraude, no que toca 
às licitações. Por isso mesmo, Senador Élcio Alvares1 quero 
me congratular com V. Ext, na qualidade de Relator, pelos 
trabalhos dessa Comissão. da qual fiZ parte, comO dizia- o 
Senador Gerson Camata, dentro dessa correria em que esta~ 
~qs ~n_yglvidos~ de atender às so!ícítações. de várias Comis-
sões. · 

. O SR. ÉLCIO ALVARES- O Senador Garibaldi Alves 
~il{to.- a exemplo do que fiz menção expressa aos nomes dos 
mtegrantes_ que aqui estiveram em plenário, deu realmente
O?~teúdo muito grande de participação. pela sua reSJ?onsa~ 
bil1dade, por essa atitude serena que tem sempre no' trato 
<±,a coisa pUblica. objetivando o bem comum. sem qualquer 
11po de promoção pessoaL 

. Faço este registro, Sr. Presidente, também por derra
delfo, como homenagem aos membros da Comissão, O Sena
dor Magn-o Bacelar _foi muít<fi~Hz. Esta Comissão não teve 
as luzes das câmeras de televisão. ESta ComiSsão tiabaJhou 
silenciosamente? com critérios de objetivid.ade e profundo 
apreço à prática parlamentar. exercitada no Senado. .. 

Agora, encerrando este meu pronunciamento. quero co~ 
locar nas mãos do Senador Mauro B;.mevi4es a _esperança 
da ~omissão no sentido de dar tramitação urgente a este 
proJeto, P.ara que possamos, de!ltro de brev_es diast tê-lo apro
vado aqut~ no Senado? e~ logtcamente, ser encaminhado à 
Câmara dos Deputados onde~ por certo. contaremos também 
com- a compreemão "dos nobres (epresentantes do povo, na~ 
que la Casa, para que dentro de breve tempo possamos nos 
orgulhar~ não s6 como integrantes da Comissão, mas de todos
aqueles que acreditam na prática parlamentar honesta e corre~ 
ta, de um projeto de lei, transformado em lei. que represente 
a verdadeira posição desta Casa e muito mais ainda, vá atehâer 
aos reclamos da sociedade brasileira pela moralidade perma~ 
nente na execução do serviço público. 

Era o q:Ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

Durante o discurso do S~. -Élcio Al~~res, ~ Sr. 
Jutahy Maga/Mes deixa a cadeira da presidência que 
é ocupadapelo Sr. Epitácio Cafeteira. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Albano Franco ;_ Alexandre Costa - Amãzonino Men~ 

des - Antonio Mariz - César Dias - Garibaldi Alves -
Guilherme Palmeira -Henrique Almeida~ Humberto Lu
cena -Jarbas Passarinho ~ João Catmon ~ Jutahy Maga· 
lhães - Lavoisier Maia - Magno Bacelar - Mansueto de 
Lavor- Odacir Soares- Raimundo Lira- Teotónio Vilela 
Filho. 
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0 sR. PRESIDENTE (Epitácio Ca-féieíráY _:__,cOilCecto já5atufâd0, o q~;-segura~ente quer dizer mais trabalhadores 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. sem carteira assinada, sem salário mínimo. sem previdência, 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia sem nenhuma segurança. 
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres, a sabe- A rigor, conjetura..se que só Uma categoria de ~rasUeiros 
daria daqueles que nos antecederam já nos alerta, de há muito, , -aquela que faz transa_ções em dó_lares, spb os complacentes 
que "não ajudarás o assalariado se arruinares os que lhe _p~~ olhos oficiais, em desrespe'it? Ilagr~nte à norm~. que estabe~ 
gam". Muito a propósito, a quest_ão da fixação do n()vo mínimo lece~':mo __ :p_~~rão __ m_~~~~nQ_l!ª_CI_2!!~L.Q_q~J!Q__::-=~fi-ºªr_á_ __ ~ 
ero Cr$230.ooo;OO íã.z evidente qUê O CO:tit.PQrtiinCn-tOdo sã.U::-~asãlvo àas s~qUeías Oo novel val?~ estatuído. Há uma série 
rio~ reflexo inevitável do desempenho global d~ economia_ de bens~ s-erVIços entrç nQs que utlhzam o dólar como moeda: 
de uma nação, bem se ajusta, no mom:e:nto peculiarmente assi~ é no setor da í~~o~mática, do mercado imobiliário. ?os 
desalentador por que passamos todos nós) brasileiros, à adver- hot~ts que cobram~ dtanas _caJcul,adas r:a moeda estrangerra. 
tência dos mais vividos, MaiS uma aberraçao esdruxula mexphcável, levando-se em 

Correspondendo a menos de 45 dólares~.a aviltante_ soma con~ que a maioria es'!Ia~ado:a da nossa população receb~ 
de Cr$96.000..-0.0. que vigeu aié a6rH el~J3j.:_:-ítê-_á __ p~a-ra-- -salános oa moeda brasiletra tão desmoralizada e desvalon-
Cr$230.000,00, cujo valor real permanecerá inferior a 100 zada. 
d61ares 1 visto que- o trabalhador irá receb.é-li _só a partir de A insistente~ obstinada e suicida política económica reces-
junho, quando, apro-ximadamente, estará valendo apenas 80 siva adotada pelo Govemo Collor, com aquela paixão desa-
dólares, embutida aí a inflaçã<?_prf?v}s~~ p~r_~ _f!la~~· A_f!~~Q _ brida- d~~ J!!IP!~:Id~~t~l?- ~ iflCQ~.~qüentes* Srs. Senadores -
em Cr$230.000~00 configura úm salário mínimo inf~rior ~ jnctu- - paTião que induz. à falta de lucidez e razão -:- com febril 
sive, àquele que é pago no Paraguai, cuja frágil e_ deficiente ?b~t:i~~~_2- pela privatização, como se esta fora a panacéia 
produção económica fica muito aquéni do aesenipenho brasi· milagrosa para solução de todos os males que se nos acome-
leiro. posto que insatisfatório também. E pior ainda~ o novo t_em. está prestes a consumar a, bancarrota institucional do 
mínimo é inconstitucional, porque desatende ao preceituado Par-s: O mo-delo "faremos-tudo o (iue o Sr. Rei mandar", 
no art. 7<! da Lei Magna. que no seu inciso IV prevê que importac;io e imposto pelo todo-poderoso FMI, já se esgotou> 
ele deve "'ser capaz de atender às necessidades vitais básicas já se exauriu ~ sucu_mbiu à evidência de que os salários nã9 
e às da família do trabalhador urbano e ruraln. Segundo o são os maiores responsáveis pefa" inflação, pe-lo excesso de 
DIEESE (Departamento Intersindical de Estudos_ e_ J;.statí>·. "demanda agregada", como reza a çartilha daquele órgão. 
ticas Socioeconõmicos), é m!smo o mais baixo salário mínimo Congelado que f1cou o salário mfnimo desde dezembro próxi· 
pago no Brasil~ no curso dos seus 52 anos d~ vida e história. mo passado, a inflação brasileira, todavia, não Qorrespondev 

A cesta básica prevista Pó!!"~---~!!!_~ J~qt:Qia Q~_g!!_atrç;-~ pes- em decréscimo, estacionou em tomo dos 20%~ malgrado o 
soas, em fins de março, que somava cerca de Cr$184.000,00. cruel arrocho imposto. _ - --
éindicativodeque_anovaquantiaestipuladapelasautoridades E nesse caos que acena com aumento de desemprego, 
náo corresponde a um salário real. sem nos esquecermos da elevados juros reais-, contratação da demanda~ redução da 
agravante de que a estimativa oficial (IBGE) calcula que 27 produção e do comércio, como fica a iucidênCià da mão-de~ 
milhões de brasileiros nãtr recebem sequer um salário mínimo. obra no custo agrícola~ especialmente para o pequeno produ~ 

Essas constataçóes ':'OS _fazem prisione-irós d~ uffi'pai-ado~ tor, em face do novo mínimo? A cultura do café, por exempJo. 
xismo e excentricidade peculiares que nos levam concluir, requer mão-d~·o_bra intensíva, ocupando famílias'com muitos 
repetindo a nota comum da imprensa nacional, no noticiário filhos para os seus cuidados. Em espaÇO de 550 ha. exemplificã-
das últimas semanas, que o novo mínimo Hl muito para quem tivamente, o plantio de café exigírá, no mínimo. o ttabalho 
paga e pouco para quem recebe". . ode 137 familias. Nesse mesmo espaço abrigar-se·ão 500 a 600 

Tal aspecto idiOssincrático da nossa economia está a pr~ cabeças de gado, cuidadas por um só trabalhador. Por isso, 
vocar medos e temores aos Estados eM unicípios, a atemorizar um hectare plantado com café, que valia dez hectares de pasta-
pequenas e- médias empresas, Quanto aos primeiros, cogi- gem até há poucos anos, atualmente se equivalem. PeJas mes-
tou~se até de se regionalizar novamente o m-ínimo, sob l;\ alega- :rtl?S r~ões, nas regiões de produção cafeeira tem hayirlo sensí-
ção de não se poder comparar a·receítâ-de um Estado do veldiminuiçâodoscafezais, Oscafeicultoresosestãotrocando 
Sul com a de um Estado do Norte. Destarte~ reduzlr-se-ia por OJ.!t_ras culturas 1n;ai~ baratas, tais como maracujá 1 serln-
o mínimo em vários estados nordestinos. atento à realidade gueira e cacau. Informe da Gazeta Mercantil (24·1·92) nos 
de que hoje, a despeito da norma constituCional de 88. grande dá conta de que "'a remuneração do produtor. em dezembro 
parte dos assalariados do Nordeste recebem menos de um ú[timo e no acumulado de 1991, medida pelo Índice de Preços 
salário mínimo. . Recebidos (!PR), peloS agricultores, do Centro de Estudos 

Ameaçada também se sente a Previdência Social, cujo Agrícolas da Fundação Getúlio Vargas, perdeu para a taxa 
aumento de gastos saltará de Cr$1, 7 trilhão para Cr$4 trilhões, de inflação ... O comportamento deis preços rec'ebidos pelo 
mas que o Ministério' respeCtiVo- diz pOder absorver) desde produtor ná( ..:ompanhou a inflação • em decorrência da de-
que a Previdência mantenha um ganho reat 4e pelo menos manda fraca por alimentos. O IPR mostra -que ·o atrócho 
6% ao mês em suas receitast descontada a inflação. ·eduziu o poder de compra do consumidor". 

Prevêem-se demissOes na indústriat no comércio, mesmo Os economistas têm por certo, Srs:. Senadores, qUe ~ 
nos empregos domésticos, pelo impacto que já se projeta _ Ee~~.~~ção ~<? setor prim~rio --~Wçl!ltpr~_~é UJRdos meios 
sobre.os novos encargos sociais que serão rêp.ass-ãdos â ·esses mais eficazes e baratos de r~up~r&r a econômia de um país 
setores. Ao lado do desemprego pressentido, das dificuldades e- gt?_~o"mbater a inflaçã;o, pela ampliação da oferta de produtos 
dos síndicos de apartamentos residenciais e comerciais,_ p.ãra e conseqüente reduçáo de preços ao consumidor. O pacote 
administrar a relação contratual junto a vigilanteS e lUineiros agrícola de março/92. do Governo Federal, fugindo a essa 
no valor atualizado, certamente explodirá o mercado informal, linha, constituiu~se mais uma decepção para o setor e "foi 
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recebido com reservas pelos produtores rurais~ porque túnido 
em excesso. ~a iminência de uma safra~reoorde, 62,7 milhões 
de toneladas dos principais produtos: arroz, feijão, milhot 
soja e algodão, que concretiza aumento de_ 19,8% ~m relação 
à safra 90/91, o Governo canta loas e_se aqtopromove, quando 
menos à sua atuação e iôtervenção deve-se esse born.resultado, 
a ser tributado mais às condições climáticas favqráve{ís e aos. 
modernos recursos tecnológicos. O esteio da agricultura con
verge para a sustentação de preços, como fator primeiro, que 
o Governo não está garantindo, Se o preço real da safra for 
baixo, quem pagará o custo da produção? A resposta à questão 
traz à baila o desestimulo que permeia o setor agrícola. 

Até agora. de posítivoj o Governo ofereceu ao produtor 
a prorrogação, por até seis meses, do crédito de cust~o, conce
dido na época do plantio, o que quer dizer que quem pediu 
dinheiro emprestado aos bancos para plantar pode converter 
sua dívida em um novo empréstimo: o EGF (Empréstimo 
do Governo Federa!). Foram destinados Cr$ 6 tri!Mes para 
essa operação. E apenas Cr$ 300 bilhões de reCU1'$0S foram 
canalizados para os agricultores que bancaram sua própiia 
safra, que não se valeram de empréstimo bancário à época 
do plantio, 

, Com a recessão, somada à expectativa da supersafra e 
à política de juros elevados, fatores que não alimentam o 
carregamento de estoques) os preços agrícolas despencaram. 
As agroindt.ístrias se recusam a armazenar estoques, pelo alto 
custo do dinheiro, o que acaba deixando o custeio da safra 
exclusivamente por sobre o produtor, que se não puder finan
ciar a armazenagem, ver-se-á compelido a vender a preços 
baixos. Grandes compradores de grãos, como a Sadia, Ceva! 
e Perdigão já deixaram claro que não irão fazer estoques 
em 92; têm..se limitado a comprar grãos na quantidade exata 
dos pedidos já alocados. Até agora o Governo não cogitou, 
objetivamente1 de agilizar mecanismos para garantir a renda 
do produtor rurai, As safras do arroz e do feijão, para exem· 
plificar a omissão oficia), estão sendo cotadas a preços de 
mercado bastante inferiores. aos preçOS nifnirhos--que o Go~ 
vemo diz garantir. O preço mínimo do feijão em janeiro era_ 
de Cr$27 .000,00 a saca, mas os produtores receberam apenas 
Cr$20.000,00 a Cr$25.000,00. O preço mínimo do arroz em 
fevereiro--era de Cr$12.000,00, mas o produtor só recebeu 
Cr$10.000,01Tpor saca, O desajuste de preços teria sido evita· 
do, se o GovernO tive'S·se cumprido a promessa de pagar o 
preço mínimo corrigido pela TR mensalmente, a partir de 
feVereiro. Com efeito. em safra excedente cumpre ao Governo 
comprar a produção agrícola~ visando à fonnação de estoque 
regulador, de modo a evitar vultosos prejuízos para o produ~ 
tor, bem como propiciar éstímuio para que ele continue plan
tando. 

A intervenção· governamental na comercialização agríco-
la, como pretende o Ministro Antônio Cabrera, depende ain
da~ como já é de nosso conhecimento, nobres Pares, da apro
vação pelo Congresso de um projeto de lei do Executivo que 
recrie o subsídio para comercialização e para os juros prati
cados pelo Banco do Brasil. Esse atraso e lentidão inexpli· 
cáveis~ por parte de um governo minimamente-Comprometido 
com os anseios de sua popu1ação. faz com que o produtor, 
entregue à sua própria sorte, só venda pará custear suas pró~ 
prias despesas, ã margem do lucro que seria justo que obti
vesse. 

Senhores, quanto mais legítimo o Governo~ mais pOde
roso ele se torna para combater a inflação. Atento a essa 
constatação, o saudoso, e por todas as razões, eminente Mer-

quior já conceituava inflaçãO e legitimidade como inter-re
lativos. A falta de credibilidade e de fé em o:m Governo gera 
e nutre uma expectativa inflacionária, do ponto de vista soci<l-' 
lógico~ que passa a se auto-sustentar e a se propagar de forma 
espiralada e contínua. No Brasil es-tamos, exatamente, assis
tindo à falência de um governo desacreditado, incapacitado, 
sem competência para reverter o direcionamento até agora 
equivocado dos rumos impostos à economia nacional, pela 
sua equipe. - -

O neoliberalismo desenfreado, sem limites, mal dosado. 
já desastrou a Inglaterra thatcherista, os Estados Unidos de 
Reagan e Bush e a Venezuela de Pérez, fidelíssima ao FMI. 
Neste país vizinho as estatais foram privatiZadas, o desem· 
prego aumentou e o salário mínimo mal chega aos 100 dólares. 
M~di~mo perigoso, a classe média tem sido a vítima maior 
do, neoliberalismo insano que a está dizimando. Com efeito, 
nessa avalanche de tributos, encargos sociais, salário, que 
resta â dignidade da combalida e quase extinta classe média? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estará valendo a pena 
cumprir o pagamento da dívida externa, mesmo que o preço 
seja o massacre do povo brasileiro, mesmo que cheguemos 
ao absurdo e à conseqüência espúria, à antinomia da estipu~ 
laçâo de um salário mloimo que seja éoncomítilntemente alto 
e baixo, grande e pequeno, muito e pouco? 

Finalizando, que apraza a Deus e se cumpra, Sr. Presi
dénte e Srs. Senadores -e sem demorai ..:._ a máxima que 
Heráclito, 480 a.C., já vaticinava: HNada dura, mas, sim, 
muda". 

O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) - Sobre a 
mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'1- Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 63, DE 1992 

Determina a aplicação de """'"as fknicas das eulf. 
dades de seguro em programas e/ou projetos de constru .. 
, çio ilnobiliária para fins reside-ncíaist exclusivamente 
para ·seus ~ados, re-vigora a Fuilda.ção da Casa Po-
puJar, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 v As entidades de seguro social~ bem como as 

empresas de seguro em geral, aplicarão. obrigatoriamente, 
um mínimo de 30% (trinta por ce-nto) de suas reservas técnicas, 
na cobertura financeira de programas e/ou projetos de habita~ 
ção própria ou para locação. 

§ 1' Ditas entidades poderão optar por manter progra
mação exclusiva para seus empregados ou associados, respei~ 
tado o piso acima designado, bem como participarem de inicia· 
tivâs associadas, não o fazendo, entregarão seus recursos ao 
órgão gestor designado no art. 4' desta lei. 

§ 2" Os recursos destinados à construção de imóveis 
para alugue! não poderão exceder a 20% (vinte por cento l 
do total acumulado na forma do art. 1' desta lei, 

Art. 2' Os programas e/ou projetos individuais ou cole· 
tivos destinar-se-ão; exclusivamente, à construção~ reforma, 
ampliação ou reconversão de imóveis para habitação de seus 
associados ou empregados~ bem como seus ascendentes e dew 
pendentes diretos~ incluem~se~ entre os beneficiários'. pessoas 
físicas ou jurídicas que se dediquem à produção de casas .para 
alugueL 

Art. 3,. En_t~ndem~se tomo entidades de segur"q J~Ocial 
e de seguro em geral: 
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I - o(s) instituto(s) de previdência social, de natureza 
pública~ 

11- as caixas de previdência e demais entidades de previ~ 
dêndas complementar, de natureza fechada; . 

fli- as instituições - ou ramos secundários de outras 
empresas- de previdência complementar. abertas ao público 
em geral; e 

IV -as empresas de seguro-saúde, organizações de pecú· 
lio e entidades que explorem o ramo de capitalização. 

Art. 4• Fica revigorada a Fundação da Casa Popular, 
criada pelo Decreto~ Lei n9 '9 .218, de 1946 e investida no geren
ciamento dos recursos, programas e projetes _de que trata 
o :art. 1<> desta lei. 

Art. 5' A Fundação da Casa Popular terá foro no Dis
.trito Federal e se regerá pelos estatutos a serem editados 
por seu Conselho de Administração; e pelas reioluçóes por 
ele baixadas. 

Art. 6• O Consdh"o de Administração da FCP será com
posto por S (cinco) membros, assim designados: 

I -1 (um) representante do Instituto de Rességuros do 
Brasil, como órgão regente do sistema nacional de seguros; 

II -1 (um) representante das entidades de previdência 
complementar de natureza fechada; 

III -1 (um) representante das entidades de previdência 
complementar de natureza aberta; 

IV -1 (um) representante dos associados dessas enti· 
dades· 

V -1 (um) representante das cooperativas habitacionais. 
§ 1 D O representante dos aSSQÇiadosser~ ~leito ~ltl pleí

to universal, por acumulação de sufrágios, ob-tidos em cada 
uma das entidades de que tratam os incisos II e m. acima. 

§ :2? O mandato dos representantes mencionados nos 
incisos II a V será de 2 (dois) anos, permitida, somente, uma 
recondução. Estes serão-cedidos, no caso de empregado, por 
seu empregador ou Governo, pelo tempO neeessái'í6 ao exer
cício do mandato que terá caráter público relevante e assegu
rará estabílídade trabalhista provisória,"até 1 (um) ano após 
seu término. , " ,. , _ 

Art. 7' Os imóveis financiados pela Fundação da Casa 
Popular gozarão de imunidade fu;cal, bem como poderão ser 
beneficiários de subsídios 1 isenções e vantagens credit(cias, , 
por parte de Estados e Municípios e, cumulativamente. por 
parte dos integrantes do sistema. . 

Parágrafo único. Todo e qualquer subsídio ou benefício 
atnbuído a progtafllãs é/ou projéfos, amparados pelaFCP, 
reverterá, exclusivamente, em favor do mutuário final 1 respon
dendo os gestores da Fundaçãu pela malversação dos ditos 
fundos. · 

Art. 8' Nada menos de 70% (setenta por cento) dos 
recursos canalizados através da FCP seráo, obrigatoriarriente, 
aplicados nos financiamentos de mutuários cuja renda familiar 
não excedam 12 (doze) salários mfnimos; e 50% ( cinqüenta 
por cento), de mutuários cuja renda fam_ili~. ~~j_~ i'n(eri_ot 
a 5 (cinco) salárl<is mínimoS. · 

Art, 9? A Fundação administrará os recursos aporta~ 
dos, de modo a garantir seu valor atualt todavia poderá promo
ver arranjos financeiros cOm its entidades integrantes do Siste
ma, de modo a baratear os: custos e o preço final, ampliando 
o acesso à casa própria aos tomadoreS de que trata o arL 
8", acima, in fine~ _ . _ _ ·- ~JO.' ••• _.,." 

Art. 10. Os imóveís amparados pela FCP, quena f~!ma 
do § 1' do art. 1' desta lei, ficarão graVados eomó cláusula 
de inalienabilidade e incomunicabilidade, enquanto· durar o 

mútuo, serão isentos de açâo de arresto, na condição de bem 
de família 1 e não poderão ser aceitos comO garantia, ex:ceto 
gravame, em favor de 6rgão financiador. 

Parágrafo único. Exduem-se da vedação a transmissão 
causa mortis ou a pennuta~ aprovada peio Conselho de Admi
nistração. 

Art. 11. Esta lei entrará em vigor~ na data-d.e sua publi
cação. 

Art. 12. Revogam~se as disposições em contrário, -espe .. 
ciaimente, os arts. 54 e 57 da Lei n' 4.3811, de 1964. 

Justificação 

O maior estrangulamento dos programas públicos de ha· 
bitação, seja _ela de que natureza for. e_stá qa incapacidde 
de pagamento do mutuário. 

Com o crescimento acelerado dos custos financeiros, a 
inequação renda familiar x prestação imObiliária vem-se alar~ 
gando, sobremaneira. Artifícios, como o" Fundo de Compen~ 
sação das Variações Salariais- FCVS, a débito do qual e<rrr<>' 
riam os resíduos impagos, ao fim do tempo de contratação 
redundaram em fracasso. 

Necessário é encontrar fórmula operacionalizável, na 
qual, entra a dilatação do prazo contratado. Na qual, entram 
ações públicas que aplaquem a cupidez dos agentes promo
tores, multiplicação dos encargos e custoS: de construção. Nu:
ma palavra, qoe se consigà uni cuSto final- da ôbiâ aCesSív.el 
ao tomador? sobretudo de renda familiar mais baixa. 

Por outro lado, verifica~se. no mercado ímobiliário, um 
hiato de recursos para financiamento da casa próp"ria, quê 
se vem ampliando. 

Tudo isto me leva a sufragar a volta do INSS e outras 
instituições públicas ao teatro imobiliário. Essas -entidades 
precisam fazer re~rvas técnicas de seus dinheiros, para, com 
elas, ocorrer w; obrigações à médio e longo prazo. Esse capital 
público é transformado em atívos diversos, hoje, sobretudo, 
de natureza financeira. Não sendo exigíveis no curto ou rápi~ 
do, permitem alocação em projetos. de longo retomo1, copto 
os habitacionais~ ASsim, a particiPação das iristituições previ: 
denciaís e securitárias, no Sistema, é mais que adeiquarl;a. 

Como instrumento da aplicação. revígor3.-se a Fundação 
da Casa Popular. Embora com outra roupagem 'administrà
tiva. é o meSmo organismo de vocação adequada que já se 
responsabilizou~ outrora~ peJa Produção de ímóveis para o 
trabalhador. Num conceito moderno, a remuneração do traba~ 
lhador, transpassando o salário em dinheiro, deve ·incluir vãlo
r~ ~~ ª!l?_i_~~"çãQ •.. ~J!l_()_rd~tn ~a;:t b~XQ_:eAtar., .. 

Pelo meu projeto, as instituições de previdência social 
co.wplementar poderão optar por programa próprio - de 
mesmo tamanho da aplicação assínada-, inclusive realizando 
arranjos promocionais entre si. 

, Os recursos são públicos, porque sociais. mas o POder 
Público só intervém., no Conselho de Administraçã.o-. através 
do IRB, cOm caráter mais normativo. Num tempo em que 
se apela à privatização e à participação social, configuro os 
agentes do Sistema -agentes aplicadores e "donos H dos fun~ 
dos -como amplamente interessados em que a coisa flua. 
E. em proveito de t-odos. 

Esse é o _projeto que suPmeto í!Q aperfeiçoamento, por 
·p.ifté de V."E~t, _- ··~ _ _ __ _ " _ 

Sala das Sessões, 15 de maio de 1992. -Senador César 
Dias. 



Maio de 1992 DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL (Seção II) Sábado 16 3543 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 4.360, DE 21 DE AGOSTO-DE 1964 
Institui a correção monetária imobiliária de inte

resse soeialt o sistema financeiro para aquiSição da casa 
própria, cria o Banco Naclooal de Habitação (BNH), 
e Sociedades de Crédito Imobiliário, as Letras Imobiliá
rias, o Serviço Federal de Habitação e Urbarusmo e 
dã outras providêncills. 

CAPITULO VIII 
Disposiç;ies Gerais e Transitórias 

Art. 57. Não constitui rendimento tributável, para efei· 
tos do imposto de renda, o reajustamento monetário: 

a) do saldo devedor de contratos imobiliários corrigidos 
nos termos dos arts. s~_e 61" desta lei; 

b) do saldo devedor de empréstimos contraídos ou dos 
depósitos recebidos 'nos termos desta .lei, pelas entidades inte
grantes do sistema financeiro da habítaç~<:>; 

c) do valor nominal das letras imobillárias. 
Art. 58. Ficam isentos do Ilnpost<nle Renda, até 31 

de dezembro de 1970, os lueros e rendimentos auferidos pelas 
pessoas físicas ou jurídicas, resultante de operações de constru
ção e primeira transação, inclusive alienação e locação, relati~ 
vos aos prédios residenciais que vierem a ser OOilSftuídos no 
Distrito Federal, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) vezes 
o salário mínimo da região. 

Parágrafo único. Ficam igualmente isentos os m~mQS 
imóveis, pelo mesmo prazo, dos impostos de transmissão, 
causa mortis e inter vivos relativos à primeira transferência 
de propriedade. 

DECRETO-LEI N' 9.218, DE 1' DE MAIO-DE 194.6 
Autoriza a Instituição da "Fundação da Casa Popu· 

laru. 

O Presidente da República, usando da atribuição que 
lhe confere o art. 180 da Constituiçãç, _decreta: 

Art. 1' Fica o Ministro do Trabalho, Indústria e Comér
cio autorizado a instituir uma fundação denominada ''Fun-
dação da Casa Popular''. · 

(A Comissão de Assuntos Econ6micos-:- Decisão 
Terminativa,) 

O Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presi
d€ncia que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão corttpetente. 

Sobre a mesa, ofícios qife serão lidos pelo Sr. l<.> Secre· 
tário. 

São lidQs os seguintes; 

OF. N' 13/92 CCJ 
Brasflia, 14 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, nos termos regimentais, comunico a 
V. Er_que esta Comissão rejeitOu o PLS nl-276!91. de autoria 
do Sr~ Senador Odacir Soares, que "dispõe sobre a obrigato
riedade da fotografia do portador na Carteira Nacional de 
Habilitação, Título de Eleitor, e Carteira de Saúde, e dá outras 
providências•;, por considerá~lo inoportuno. 

Na reunião, 13·5·92. 

Na çportUnióàde rerioYo a V. Ex~ meus protestos de eleva~ . 
da estima e consideração. Senador Nelson Carneiro, Presi-
dente. 

OF. N' 14192 CC!. 
BrasOia, 13 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, nos termos regimentais, comunico a 
V. EX' que esta Comissãp aprovou o PLS n'2%/91, de autoria 
do Sr. Senador Gerson Camata, que "fiXa prazos para o paga· 
mento dos financiamentos contratados peJo programa do crê~ 
dito educativo e dá outras providências". 

Na reunião, 13-5-92 . _ _ __ _ __ 
-N3. oportunidade, renovo a V.· E·x, meus protestos de 

elevada estima e consideração. 
Senador "'elson Carneiro, Presidente. 

OF. N' 15/92 CC! 
Brasllia, 14 de maio de 1992. 

Senhor Presidente, nos termos regímentais, comunico a 
V. Ex~ que esta ComisSão rejeitou o PLS n9 111/91, de autoria 
do Sr. Senador Gerson Camata, que ~·proíbe a União Federal 
de prestar auxílio financeirO aos Estados e aos Mu~ícfpios 
nas hipóteses que menciona". 

Na reunião, 13-5-92. 
- - · Na oportunidade l renovo a V. Ex~ meus protestos de 
elevada estima e consideração. 

Senador Nelson Carneiro, Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (jiiiahy Magalhães) - Com refe· 
ilnda ao expediente' que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3' a 
5<?, do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
ú~e:ís para inteiposição de recurso, por um décimo da compo-
sição da Casa, para que os Projetes_ de Lei do Senado n~ 
111, 2]6 e 296, de 1991, sejam al?reciados palo Plenário. 

Esgotado esse prazo. sem mterposição de recurso. os 
Projetos de Leí do Senado n" 111 e 276, de 1991, por terem 
sido rejeitados, serão arquivados, e o de n{l 296, de 1991, 
aprovado~ será remetido à Câmara dos Deputados. 

O SR, PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Srs. Senado· 
res. mais uma sexta-feira se passa, poucos presentes. é verda
de, mas com propostas que merecem a atenção e reflexão 

• do Senado também sem refletores, mas: propostas sérias, como 
o projeto da comissão que o Senador Élcio Alvares acabou 
de trazer ao conhecimento da Casa. 

Se_mpre que estou aqui na Presidência, gosto de fazer 
ésse tipo de registro ·para que conste nos Anais. 

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Esgotou·se 
hoje o prazo preVistO- nó art. 91, § 3Q. do Regimento Interno, 
se_m que tenha sido interposto recurso nos entido de inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do _Senado n' 74, de 
1992, de autoria do Se;nador M!lnsueto !;ie Lavor .. que dispõe 
sôbre a eleição d~ Pres~dente e Vi~-P!esidente da República 
pelo Congresso "Sacional e dá outras proVidências. 

_ · · ~ matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania. 

0 projeto vara Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - A Presi· 
dência comurtica ao Plenário que, tendo em vista a edíção 
da. !:•i ~· 8.422, de 13 de maio de 1992, que e~tinguiu o 
?\fíntsténo da Infra-Estrutura, encaminhará as solicitações 
conti<Jas nos Requerimentos de Informações n" 113, 147, 149 
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e 162, de 1992, de autoria~ respe<:tivamente, dos Senadores 
Eduardo Suplicy~ Dirc~~ G~rn:ei~ _e~J_u~-~-~_y_ ~~~~_t,lli~.,(\9_ 
MiniStério dos Transportes e das Comu.nicaÇQ_es, criadq ~~~ 
Lei em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
A Presidência verifica que ,.não há, em plefiário o quorum 

mínimo para o pross-egUimento da sessão. __ _ 
Nestas condições, as matérias cónstanteis di\ Ordem do 

Día da presente sessão ficam com a apreciação sobrestada. 

SÃO OS SEGUINTES OS IT!J!JS D_A_ QRD~M _ 
DO DIA CUJA APRECJAÇÁiYFICli. SôBifESTÀ· . 
DA: 

-4-
PROJETO D1l LEI DA CÂMARA 

N• 18,DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussã0 1 erit turno único) dO-Projeto de Lei da Câmara 
n'18, de 1992 (n' 2.251191, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que extingue taxas~ ernolumen~ 
-tcrs, cbntdbuiçóes~ parcela da União das Custas e Emolu
mentos da Justiça do Distrito Fedtt;ral, e dá outras providén
cias. (Dependendo de :Parecer.) 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 19, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do.art. 172,IIt 

d, do Regimento_ In~e-~no:) _ ~ ____ . ____ _ _ __ .. _ 
- 1 - Dificlissão, em turno ~QJfQ ,_9~t Prpj~Jp 4~ I.&LçJa~Oimara 

PROJETO D~ LEI DÁ CÂMARA. "li'-1\f, âe-1992. (n' Ü54i9í, na Casa de origem), de iniciativa 
W 125-C:OMPU!MENTÁR -~---~~-- -- do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão 

(Em regime de urgência, nos term-os qQ·--ã.rt-.--336,e,do de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
Regimento Interno) _ __ _ _ autras providências. (Dep~~dendo de Parecer.) 

Votação, em turno úni~ot.do Proj~m:u:t~.L~~-dª Cãm8ra 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das- despesas com o _funci9nalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal. 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Me'ír.a Filho. - - --

-1.., pronunciamento: fávoráve1 ao Projeto; 
- 2t pronunciamento: favorável à Emenda dê Plenário. 

. -' 6=--

PROJETO DE Ll::I DO SENADO 
N• 107, DE 1991 

DiscUssão, e"m turno suplementar. do Projeto de Lei do 
Senado nv 107, de 1991 ~de autoria da SenadoraMarluce Pinto, 
que disciplina a publicidade dos atos, programas, obras, servi

- ços e campanhas dos órgãos públicos, tendo 
PARECER, sob n' llO, de 1992, da Comissão 
- Diretora, ofereçendo a Redação do Vencido. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante à CofufsSã_o de Assuntos E<:ooômicos.) · 

(Dependendo da \'()t"5âo do Requerimento_n' 245, de 
1992, de extinção da urg~ncia.) _ 7 _ 

- 2- PROJETO DE LEI DO SENADO 
REDAÇÃO FINAL N' 173, DE 1991 

----·--.-,-- --=-"--...,."~ ~-,-----,=·-,=-...,---,-

PROJETO DE DECRETO LEGiS"LA:T'fv() ___ ··-" (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,· 
N' 26, DE 1992 do Regimento Interno.) . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,.pará- (Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do 
grafo único. do Regimento Interno.) Senado n~ 56 e 145, de 1991.) . 

Discussão. em turno ú~.iC(?~ da ~~.~ç~Q_ E~~-~U:Qf~..tes.liÇ\~- - COntinuação da discussão, em turno único, do Projeto 
pela Comissão Diretora em seu Parecer 0 , 128, de 199Z) do ·-de Lei do Senado n' 173, de 1991. de autoria do Senador 
Projeto de Decreto Le_gislativo n' 26, de 1992. (ll' 32L9!, na Josaphat Marinho, que dispõe sobrea liberdade de imprensa, 
Câmara dos Deputados), que aprova 0 ato que renova a con- de opinião e de informação, disciplina a responsabilidade dos 
cessão outorgada à Rádip. ~ío Cla,ro Ltda., para explorar meios de comuntcação e dá outras providências, tendo 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade _de Jporá, Estado PARECERES:-- - . -. ~ ~ --- - , -~-- -
de Goiás. '"-·· ~-- _ .. . . __ .. ":':'"" M . .C_g~o.!k Cftnstitui.ção, Justiça e Cidadania, sob 

n~ 10 e 116, de 1992:-l"pronundamento: favorável ao Projeto. 
- 3 - ttõs~rermos dO Substitutivo que oferece; 29 pronunciamento 

REDAÇÃO FINAL (sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n~5 9. 13 a 15, 187 19 1 20. 25. 26; ·pa'rcialnierite â de n" I 1 

PROJETO DE LEI DO SENADO (quanto aos parágrafos 4' e 5'); favorável, nos termos de Subeo 
N' 105, DE 1991 meadas às de n'' 2, 4 e 16; contrário às de n~ 3, 5, 6, 7, 

Discussão em turno único, dá redaÇlio finai(Õferecida s~ 10. 12,17, :u a 4.4. 27. 
peta Comíssão Diretora Cm seu Parecer n~ 109, de 1992) do :-::-:-_Proferido em Plenário: 1"' pronuncíamento: Relator 
Projeto de Lei do Senado n·' 105, de 199.1, de autoria da Senador José Paulo Biso!, em virtude da aprovação do Reque· 
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de trans- rimento n~ 746, de 1991. que solicitou fosse ouvida, também, 
porte escolar e construção e manutenção de casas do e_$ttJ.dª-n_te_ _ _a __ Çomis~o de Assuntos Sociais; 2" prOnunciamento (sóbre 
do ensino fundamental cOm recursos do salário-edu_caçãQ e. 'as Emendas de PI-enário_):....ReJator, Senador Wilson Martins, 
dá outras providências. - · favorável, nos termos do Parecer n:~ 116i92-CCJ. - --
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-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 112, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do 
Senado n" 56 e 173, de 199L) 

Continuação da discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n"' 145> de 1991, de autoria do Senador 
Mareio Lacerda, que regula o direito de respústa para os 
efeitos do inciso V~ do art. 5'", da Constituição Federal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n" 10 e 116, de 1992: 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2\' pronunciainentO 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n.,s 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcíalmente à de n9 11 
(quanto aos parágrafos 4"' e 5"), favorável, nos termos de Sube~ 
menda às de n9s 2. 4 e 16; contrário às de n,.,. 3, 5, 6, 7. 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-Proferido em Plenário; 1, pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisoi, em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746, de 1991~ que soHcltou fosse ouvida: também, 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator~ Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116/92-CCJ. 

-9-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 56, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, 
I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do . 
Senado n'' 145 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão. em turno úriico, dQ. Proje1o 
de Lei do Senado no 56, de 1991, de autoriado Senador 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 39 do a.rt. 20 da Lei n)' 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informações, e o indso 
II do§ 3' do art. !38, do Decreto· Lei n,2.Jl.4S, de 7 de dezem· 
bro de 1940. que instituí o Código Penal, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob 

n"' 10 e 116, de 1992: 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo __ que oferece; 2'!. pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n<' 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente ã de n' 11 
(quanto aos parágrafos 49 e 5"); favorávelt nos termosdeSube~ 
mendas às de n.,." 2, 4 e 16i contrário às de n.;.li 3. 5~ 6, 7, 
8, !0, 12, 17. 21 a 24, 27. 

-Proferido em PJenário; 1'~ pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol. em virtude da aprovação do Reque
rimento n" 746; de 1991, que solicitou fosse ouvida, também. 
a Comissã-o de Assuntos Sociai~;- ',?? pronunciamento (sobr_e 
as Emendas de Plenário): Relator. Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n9 116/92-CÇJ. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 212, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia Tios- termos do art, 172, I, 
do Regimento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluc~ PírifO~ 'CjUe autoriza as 
pessoas ffsicas a abaterem em Suas declarações dç_ renda O!! 
gastoS c-óm êntpregados domésticos e dá outras providêndas, 
( Dependendo de Parecer.) 

-11-

l?.ROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 273, D.E .199l .. , . 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do R~gímento Interno.) 

De autoria da Senadora Marluce Pinto) que transfere 
-- ao ó.ominio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 

e da-outras providêllcias. (Dependendo de Parecer.) 

O SR. PRESIOENTE (Jutahy Magalhães)- Na presente 
SesSão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Lei da Câmara n'7, de 1991, que estabelece normas 
para as microempresas _;_ME, e empresas de pequeno porte 
- EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, 
nos campos administrativo~ fiscal. previdenciário~ trabalhista, 
creditíclo e do desenvolvimento empresarial (art. 179 da Cons
tituição Federal.) 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda. 
A rnatérja volta à Comissão de Assuntos_ Económicos, 

para exame da emenda. 
É a seguinte a emenda apresentada: 

Emenda de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara 
n~ 7, de 1991, que "estabelece normas para as m.icroemM 
presasMME, e empresas de pequeno porte~EPP, relativas 
ao tratamento diferenciado e simplificado, nos eampos 
administrativo, fiscal, previdendário, trabalhista, em .. 
presaria! (art. 179 da Constituição Federal.) 

Emenda n• l (Substitutivo) 

CAPÍTULO I 
Do Tratamento Jurídico Oiferencíado 

Art. 1" Fica assegurado às microempresas e às empresas 
de pequeno porte tratamento juddico simplificado e favore
cido nos campos administrativo. tributário, trabalhista previ~ 
de~~tário e creditício, na oo~fo~,~idade do disposto nesta lei. 

CAPÍTULO II _ 
Da Definição de Microempresa e de Empresa 

de Pequeno Porte 

Art. 2" Considerarn~se, para os fios desta 1e!: 
r-microempresa a firma indivídual e a sociedade que 

tiverem receita bruta anual igual ou inferior ao valor nominal 
de Cr$70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros); 

II-empresa de pequeno porte. a flrma individual e a 
sociedade que tiverem receita bruta anual Igual ou inferior 
a vinte vezes o límite anteríor ou qUe possua 3té 99 (noventa-
e nOve) empregados. ~ 

§ lo O limite da receita bruta será calculado tomando-se 
por base as receitas mensais, comparadas com os valores de 
UFIR ou por índice_ que venha a subs.tituí~lo sobre a variação 
do valor da moeda. Os valores constantes do caput referern~se 
a janei.-o de 1992. -- - · -

§ 2~ No promeiro ano de atividade, o lirríite da recefta 
bruta será calculado proporcionalmente ao número de meses 
decorridos entre o mês da constituição da empresa e 31 de 
dezembro do mesmo ano. 
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§ 3~> o enqua"draffiCritO da ffnna ~frldMdu·ar o~-da s~-cie~ Art. s~ o registro especial de que trata este capítulo 
dade em microemprcsa ou em empresa de pequeno porte, será comunicado pelo órgão competente do registro aos órgãos 
bem corno o seu desenquadramento. não implicará em altera- fiscalizadores da administração federal, estadual e municipal, 
ção, denúncia ou qualquer restrição em relaç~o a_ ç:gntr:a_tQS _ -·provocando, perante eles, a imediata inscrição da microem~ 
anteriormente fumados. - - presa e da empresa de pequeno porte. 

§ 4' A mícroempresa e a empresa de. pequeno porte CAPÍTULO IV 
constituem categoria económica dtfer~nciadi. - Do Desenquadramento 

Art. 3~' Não se incluem no regime desta lei as empresas: 
I~ <.J:Ue sejam constituídas sob a forma de sociedade por Art. 9'1 O desenquadramento da microernpres_~ e o da 

ações; · ~ empresa de pequeno porte dar~se-á quando excedidos os res-
Il- que tenham como sócio majoritárro· pessoa ffsiCã- pectivos limítes de receita bruta anualt fixados no art~ 2" desta 

ou jurídica domíci!íada no exterior~ lei. 
III- cujo títuÍar, ou qualquer sócio, participe de outra § l' Para os fins deste artigo será tolerado. por uma_ 

empresa a menos que a reCeita bruta anuãl tO_tat das-<Úii_P_iiSas úrtiCíf VeZ, Um êxcesso de até vinte por centO. 
ínterligadas não ultrapasse os limites fixados_ no inciso I do § 2~ Desenquadrada a microempresa-passa atitoritàti~ 
art. 2~ desta lei, para enquadramento como n1ícroempresa; · camente à condição de empresa de pequeno porte, desde 

IV- que prestem serviços profissionais de corretor, des- que enquadrada nos limites de faturamento daquela. 
pachante, ator

1 
empresário e produtor de espetáculos púbti~ Art. 10. A empresa desenquadrada ou, a mícroempre

cos~ cantor. músico', médico~ dentista enfermeiro .. epgçnheiro, sa reenquadrada na condição de empresa de pequeno porte 
físico, químico, economista, contador. auditor. estatísJico, ad- ·oomUnícará o fato ao órgão çmde fez o re_g~'\tro e_wecial (Cap{~ 
minístrador ~ prograrnador

1 
analista de sistemas~ advogado, tulo III), no prazo de sessenta dias a contar da ocorrência. 

psicólogo, professor) jornalista, publicitário ou assemelhados, Parágrafo único.. Recebida a oomunícação. O õrgãó 
e qualquer outra profissão cujo exercido depeD4a da habili- competente providenciará" que dela tomem conhecimento os 
tação profissionarlegafmente exigida. demais órgãos interessados. na órbita administrativa fe9eral. 

Parágrafo único. O disposto no i~ci~_ I_!!_ ~~ã~ s~ ·_aJ!li~- _ · Art._ 11. As comunica~ões previstas neste Capítul.o _po~ " 
à participação da mícroempresa eiri Centrais de compras, bol· --aetão ·ser feitáS "j)or- Via postal.· - -· · · · 
sasde subcontratação, consórcios de exportaç~o e_outras.~so
ciaçóes ou sociedades cooperativas assemelhadas. 

CAPÍTULO III 
Do Registro Especial 

Art. 4" A firma individuai ou a sociedade que se enqua
drar como microempresa ou empresa de pequeno porte fará 
uma comunicação relativa a esta situação. para fins de registro 
especial, na forma prevista neste Capítulo. 

Art. 5' Trat:mao:s,rde empresa já oonstitu(d.a a oomu·. 
nicação será efetuada perante o órgão onde esteja regif:trada 
a constituição da firma individual ou da sociedade. da qu~l _ 
constará: 

I-o nome e a identificação da empresa e de seus sócios; 
II ---a indicação. do registro anterior da firrn'ª- iQcl_ividuaJ 

ou do arquivamento dos atos constitutivos dã soCie-iliú:le; · 
III- declaração, firmada pelo titular ou por todos os 

sócios~ de que a receita bruta anual não excedeu o limite 
fixado nesta lei e de que a empresa não se .enquadra em 
qualquer dos casos de exclusão de que trata o art. 3? 

Art. 6" Tratando-se de empresa em oonstituição~ será 
apresentada ao órgão de registro competen~~·- ~Pl JiQeX9. 3J.> 
seu ato constitutivO, declar~ú;ão fírmada pelo titular ou pelos 
sócios. conforme o caso. de que: 

I -a receita bruta anual prevista para a empresa não 
é superior ao limite fixado_ no inciso I ou H .do art. 2~ desta 
lei. 

II -·a empresa não se enquadra em qualquer dos casos 
de exclusão de que trata o a.rt. 3;' -desta lei. 

Art. 7" Feita a comunicação, e independentemente de 
alteração do ato constitutivo~ a microempreS-a a-dotará, em 
seguida ao seu nome, a expressão .. microen1preSa" óU: ábre-
viadamcnte. "ME~', e a empresa de pequeno porte a expressão 
H empresa de pequeno porte'', ou "EPP''. 

Parágrafo único. É privativo da microernpresa e da em
presa de pequeno porte definidas nesta lei o uso das expressões 
de que trata este artigo. 

CAPÍTULO V 
J)Q __ R~gime Tributário e Fiscal 

Art. 12. A microempresa e a empresa de pequeno porte 
ficam isentas dos seguintes tributos: 

I-contribuição ao PIS: 
Il -contribuição da Lei Complementar n~ 70. de 30 -de 

dezembro de 1991; 
III taxas federais vinculadas exclusivamente ao exer~ 

. cicio do poder de polícia; 
§ 1" A microempresa fica também isenta dos seguintes 

impostos: 
I- imposto de renda. 
II- Imposto sobre Produtos Industriáiizados referente 

a produtos que tenham alíquotas fixadas em valor igual ou 
inferior a 10% , 

Art. 13. As empresas de pequeno porte estão sujeiras 
ao imposto sóbre a renda e proventos de qualquer natureza 
coro base no lucro real ou presumido~ conforme opção da 
empresa com o imposto devido reduzido dos seguintes percen· 
ruais; 
l=rtlceilahruta de até 120.000 UFIR 100%; 
II receita bruta de 120.001 a 290.000 UFIR 75%; 
III- receita bruta de 290.001 a 44().000 UFIR 50%; 
IV- reoeita bruta de 440.001 a 600.000 UFIR 25%. 

Parágrafo único. A redução do Imposto de Renda será 
-calculada em cada classe sobre a porção da receita bruta com· 
preendida nos r-espectívos limites, desprezada a fração inferior 
a uma unidade m():nçtári~ s~ndo Q Imposto devido obtido peJa 
Soma dãs parcelas correspondentes a cada classe. 

Art. 1:1-. U!trapassado o limite 4a_(é(;f;íta bruta a mi
croempresa fica automaticamente sujeita ao tratamento tríbu~ _ 
rário fiscal da empresa de -pequeno porte. e esta ao regime 
tributário e fiscal normal. respeitado o excesso previsto no 
Parágrafo !• do art, 9" desta lei. 

Parágrafo único. A microempresa e a empresa de pe~ 
queno porte retornarão automaticamente ao gozo dos bene-
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ficios tributários e fiscais previstos nesta lei no exercfclo subse
qüentc, enquanto não l:ie caracterizar o seu desenquadramen
to, nos termos do caput deste artigo. 

Art. 15. _ A isenção não dispensa a mkroempresa e a 
empresa de pequeno porte do recolhimento da parcela relativa 
aos tributos devidos por terceiros e_ por elas retidos. 

Art. 16. A isenção concedida nos termos dos arts. 12 
e 13 abrange a dispensa do cumprimento de obrigações acessó
rias, salvo nos. casos previstos nesta lei. 

Art. 17. A escrituração da microcmpresa será simpH~ 
ficada nos tennos dispostos pelo Poder Executivo na rêguta~ 
mentação desta lei. 

§ 1? A empresa de pequeno porte adotará escrituração 
fiscal e contábil. · · ~- · · 

§ 2' O disposto no parágrafo anterior não se aplicam 
à empresa de pequeno porte que optar pelo pagamento do 
Imposto de Renda com base no iucro presumido. 

§ 3~ Q disposto neste artigo não dispensa as emPresas 
nele referidas da guarda dos documentos relativos às cOmpras 
e vendas que realizarem. 

§ 4' A fiscalização manterá serviço especial de orien· 
tação às microempresas e às empresas de pequeno porte. 

Art. 18. Os documentos fiscais emitfdas···pelas mi~ 
croempresas e pelas empresas de peqoeno pone obedecerão 
a modelos simplificados. aprovados em regulamento, que ser~ 
virão para todos os fins previstos na legislação tributária. 

Art. 19. O cadastramento fucã! dã mlcroempresa e da 
empresa de pequeno porte será feito de ofício mediante Tnter
comunicação entre o órgão de registro. e os órgãos fiscais 
cadastrais competentes. 

CAPÍTULO VI 
Do Regime Previdenciário e Trabalhista 

Art. 20. Ficam assegurados aos titulares e sócios. das 
microemprcsas e das empresas de pequeno porte. bem como 
aos seus empregados. todos os direitos previstos na legislação 
prevldenciária e ttahalhista observado o disposto neste Capí~ 
tulo. 

Art. 21. O Poder E~ecutlvo estabcleéerá procedimen
tos simplificados que faciiitem o cUrnprifueittO da legislação 
previdenciárHt e trabalhista, por parte das microempresas e 
empresas de pequeno porte, bem como para eliminar exigên~ 
cias burocráticas e obrigações acessórias incompatíveis com 
o tratamento simplificado e favorecido previsto nesta leL 

Art. 22. As microe:mpresas, as -empres-as de pequeno 
porte1 e seus respectivos empregados, recolherão as oontri~ 
buições destinadas ao custeio da previdência social de acordo 
com o previsto na legislação específica coin prazo favorecido 
no respectivo recolhimento. 

§ 1~ O Poder Executivo expedirá instruções relativas 
ao recolhimento englobado_ das contribuições previdenciárfas 
das microempresas. -empresas de pequeno porte, e de seus 
empregados, estabelecendo prazo único para sua efetivação 1 

observada a periodícidade mensal. 
§ 2" As instruções a que_se· refere o parág-rafo anterióf 

deverão também prever o recolhimento das contribuições atra~ 
vés da rede bancária autorizada e a utilízação de documento 
de arrecadação simplificã.do. 

Art. 23. Em caso de perícia para a avaliação de condi~ 
ções de insalubridade ou de periculosidadc. não caberá à mi
croempresa ou à empresa de pequeno porte o pagamento 
do custo da perícia. 

Art. Z4. A fiscalização trabalhista e previdenciária 
manterá serviço especial com a finalidade de oriemar a mi
croempresa e a empresa de pequeno porte quanto às suas 
obrigações nesses-campós. -

ArL 25. As rni<:roempre-sa:s e empresas de pequeno por
te ficam dispensadas de efetuar as notificações a: que se refere 
o§ 1~ do art. 139 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

Art. 26. O disposto no art. 21 desta lei não dispensa 
a miCroempresa e a empresa de pequeno porte do cumpri
mento das seguintes obrigações: 

I- efetuar a-s anotações na Carteira de Trabalho e Previ
dência Social; 

II- apresentar a Relação Anual de Informações Sociais 
-RAIS; e -- .. 

JIT- m-ãn.ter arquivados os docUmentos comprobatórios 
dos direitos e obrigações trabalhistas e prevídenciários, espe
cialmente folhas -de pagamentos, recibos de s-alários- e demais 
remunerações, comprovantes de descontos efetuadoS e de re~ 
colhimento das contribuições a que se refere o art. 22 desta 
lei. 

Art, Z7. As míCroempresas e as empresas de pequeno 
porte estão sujeitas ao depósito pãfã~o· Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço- FGTS, na forina da lei. 

CAPITuLO VIl 
Do Apoio Creditíclo 

Art. 28. Ficam asseguradas às microempresaS e ernpreM 
sa~ de pequeno porte condições e taxas especialmente favore
ddas. não subsidiadas, nas operações que realizarem co.m 
in-stituições financeiras públicaS e privadas, inclusive bancos 

···de desenvolvimento e entidades oficiais de financiamento e 
fomento de empresas de pequeno porte. 

§- 1? --· J;;xcetu~nQoMse as exigências. coovenciom\is refe~ 
rentes a informações cadastrais e idoneidade do tomador, 
as operações não sofrerão condicionamento. para concessão 
ou Hberação de recursos. corno exigências de saldos médicos, 
reciprocidades ou comprovação cle cumprimento de obriga
ções flScais. 

§ 2" Compete ao Poder Executivo disciplinar e fiscalizar 
o cumprimento do dis-posto neste artigo. 

CAPÍTULO VIII 
Das Penalidades 

Art. 29. A firma individual e a sociedade que sem ob
servância dos requisitos desta lei, pleitear O seu enquadra
mento ou se mantiver enquadrada como mícroempresa ou 
empresa de pequeno porte. estará sujeita àS segui.ntes ·penali
dades e conseqüências: 

I -pagamento de todos os tributos e contribuições, como 
se isenção_ ou redução alguma houvesse existido, acrescido 
de ju~ros de mora e multa moratória estabelecidos na Lei n" 
8.383, de 30 de dezembro de 1991, contados da data em que 
tais encargos deveriam ter sído pagos- até a data de seu efetivo 
pagamento; 

II- multa prevista no inciso II do art. 4? da Lei n~ 8.218. 
de 29 de agosto de 1991, no caso de dolo. fraude ou simulação 1 

e, especialmente. nos casos de falsidade das declarações ou 
informações prestadas. por sí ou seus sócio-s, às autoridades 
competentes; 

IH- pagamento de muita no vaio r de dez por cento 
sobre o valor dos empréstimos obtidos com base nesta lei. 
independentemente do cancelamento do mcentivo de que fora 
beneficiada. 
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IV -cancelamento, e ofício, de seu enquadramento co· pequeno porte. Tal definição passa a ser dada pelo inciso 
mo microempresa ou como empresa de pequeno porte. V do art. 3" desta lei. 

Art. 3Q. _ Os-_ feSpoilsáveiS- leg-aiS -pelá- ffilcioempresã--e----:-- -----AC!éditamos também ser importante suprimir a vedação 
pela empresa de pequeno porte responderão solidária e ilimi- a que micro e pequenas einpresas recebam qualquer tipo de 
tadamente pelas conseqüências da aplicação do artigo anterior subsídio em operações de crédito. Desse modo, caso o gover-
desta lei, ficando, ainda, impedidos de construir nova mi- no, no futuro, crie alguma linha de crédito subsidiado tais 
croempresa ou empresa de pequeno porte ou participar. com empresas não teriam seu acesso impedido por norma legal. 
os favores desta lei, de outra já existente. Ainda na esfera creditícia propomos que o Poder Execu-

Art. 31. A falsidade das declarações prestadas para ob- tívo crie linhas especiais de crédito para micro e pequenas 
tenção dos benefícios desta lei caracteriza o crime de que empresas, destinadas a financiar capital de giro e investimen-
trata o art. 299 do CódígO Perial, sem prejuízO de seti-(úicj_lia~- to~;-, É plenamente reconhecido o fato de que as limitações 
dramento em outras figuras penais cabíveis. -- - ein-terinós de disponibilidades financeiras constituem um dos 

CAPÍTULO IX maiores entraves para o crescimento dos pequenos empreen
dimentos. Disposições Finais e Transitórias 

Finalmente, propomos que a lei faça referê_ncia explícita 
Art. 32. As firmas individuais e as sociedades comer- ã ob~igaç~ode ""- _ __ _ __ _ 

dais e civis- enquadráveis como -mícrciempreSa ou empresa Estados e Municípios concederem, no âmbito de sua compe-
de pequeno porte que, durante cinco anos, não tenham exer- tência legal, tratamento favorecido às micro e pequenas em-
cido atividade econômlca de qualquer espécie, poderão reque- presas. 
rer e obter a baixa no registro competente, independente- Estas são as considerações que fundamentam o substi-
mente de prova de quitação de tributo e contribuição para tutivo que ora propomos. 
com a Fazenda Nacional. Sala das Sessões, 15 de maio de 1992. -Senador Man-

Art. 33. _ Ds princípios do tratame_nto~shitplifiCãdO e-fa~- sueto de LSvOJ.. - -- -- - - ---- - - - - -- --
vorecido previstos nesta lei serão incorporados à Lei de Dire- (A Comissão de Assuntos Econômicos.) 
trizes Orçamêntári.ãs ã. set editá.âá- rió anoae-r991~· ·sendO 
as suas implicações financeiras -iilcluídas no Orçame_nto _da 
União do ano subseqüente. O SR. PRESIDENTE (Jutaby Magalhães)- Na presente 

sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
__ Eto)eto de Lei da Câmara n~' 9. de 1992, que dispõe sobre 

a criação de cargos de provimento efetivo e em comissão, 

Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, produzindo seus efeitos em relação às microempresas 
e empresas de pequeno porte a partir do exercício financeiro 
de 1992, ---~~~~----------

Art. 35. O Poder Executivo regulamentará a presente 
lei no prazo de noventa dias, a contar de sua publicação. 

§ 1\' A regulamentação a ser elaborada deverá buscar 
sempre a eficiência, a dêsburoCrati:Zii.ÇâO;béiTI-COIDO Eii3f fiei.: 
íidades à empresa de micro e pequeno porte. 

=nos Quadros Permanentes das SecretariaS dos Tribunais Re
gionais Eleitorais do Amapá, Roraima e Tocantins e dá outras 
providências. 

§ 29 A falta de regulamentação no prazo estipulado im
plicará na imediata aplicaç.r.io da lei. 

Art. 36. Ficam revogados, a partir de 1'' de janeiro de 
1992: ·-- - -

I-A Lei n" 7.256, de 27 de novembro de 1984; 
II -0 limite fixado no caput do artigo 42, da Lei n" 

8.383, de 30 de dezembro de 1991, que passa a ser 117.241,15 
UFIR, conforme § 1~, do art. 2~ desta lei; 

III- e demais disposições em contrário._ 

Justificação 

Com a extinção- do Bônus do Tesouro Nacional - BTN. 
através da Le_i_ft' __ 8,177, de lQ-3-91, tornaram~s_e inoperantes 
os limites da receita bruta anual, estabelecidos pelo Projeto 
de Lei da Câmara n" 7. de 1991, para definição de rnicroem
presas e empresas de pequeno porte. 

Em um ambiente inflacionário não tem sentido, obvia
mente, definirTãTs limites em termos de simples valores nomi
nais. Tor"n·a.-se-unprescinâível estabelecer um mecanismo de 
reajuste periôdico desses valores nominais, de modo a manter 
seu vaLor real. Dentro do espírito da Lei n" 8.177. de 1~-3-91, 
sugerimos a utilização da Unidade Fisca! d~ Refer~ncia --::: _
UFIR, para essa finalidade. 

No sentido de evitar dubiedade quanto à interpretação 
da norma legal, somos favoráveis a uma definição maís clara 
dos ramos de atividade que, por suas características, não de
vam ser enquadrados como microempresas ou empresas de 

______ Ao Projeto não foram oferecidas emendas. 
- A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportuna

mente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - A Presi
dência designa para a sessão ordinária da próxima segunda-

-- ~e_ira~ a seg_J:!!nt~~o --~~~~--.-~-~--~---~~- ~~------

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DELEf DA CÂMARA 
N' 125-COMPLEMENT AR 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60189, na Casa de origem), 
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo 
público, na forma do art. 169 da Constituição FederaL 

PARECERES, proferidos em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. 

--~1~ pronunciamento: favorável ao Projeto; 
- 2~' proriUricíamei1to: f:lvOráVei á Emenda de Pleriàr1o. 
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 

perante à Comissão de Assuntos Económicos.) 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 245, de 

1992, de extinção da urgência.) 
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-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N• 123, tlE 1991 

{Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão, ein turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 123. de 1991 (rili3.27S/89, na Casa de origem), que institucio
naliza o Programa de Crédito Educativo para estudantes ca
rentes. (Dependendo de Parecer.) 

-3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 46, DE 1992 

(Em regime de urgência, üos termos do art. 336, c, do 
Regimento Interno.) 

Discussão; em turmo único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n' 46, de 1992 (o' 168/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do acordo entre Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da 
Alemanha sobre Cooperação Financeira no montante de DM 
304.858.202,00 (treienros e quatro milhões, oitocentos e cin· 
qüenta e oito mil, duzentos e dois marcos alemães)1 celebrado 
em Brasilia, a 24 de outubro de 1991. (Dependente de Pare· 
cer.) 

-4-
REDAÇÁO FINAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 26, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, pará-
grafo único, do Regimento Interno.) . . . _ 

, Díscussáo, em turno único~ da Redação Final (oferecida 
pela Comissão Diretora ein· seu Parecer n' 128, de 1992) do 
Projeto de Deereto Legislativo n' 26; de 1992(n' 32191, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que· ienova a con~ 
cessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda., para explçrar 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de !porá, Estado 
de Goiás. 

-5-
REDAÇÁO FINAL 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 105, DE 1991 

Discussão em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 109. de 1992) do 
Projeto de Leí do Senado n' 105, de 1991, de autoria da 
Senadora Marluce Pinto. que dispõe sobre o custeio de trans
porte escolar e construção e manutenção de casas do estudante 
do ensino fundamental com recursos do salário~educaçáo e 
dá outras providências. 

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N' 18, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos ternios do art. 172, II, . 

d, do Regiménto Interno.) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n•lS, de 1992 (n' 2.251191, na Casa de origem}, de inicüitiva 
do Presidente da República, que extingue taxas, emolumen~ 
tos, contribuições~ parcela da União das Custas e Emolu~ 

mentos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras providên
cias. (Dependendo de Parecer.) 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

. . N' !9, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do .art. 172, II, 
d, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 19, de 1992 (n• 2.154191, na Casa de origem), de iniciativa 
_do Presidente da República~ que dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e dá 
outras providências. (Deperidendo de Parecer.) 

-8-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 107, DE 1991 

Discussão~ em turno suplementar, do Projeto de Lei do 
Senado n~' 107, de 1991~ de autoria da Senadora Marluce Pinto, 
que disciplina a publícidade dos atos~ programas. obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos~ tendo 

PARECER, sob n' 110, de 1992, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a Redação do Vencido, 

-9-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 173, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos temios do art. 172, I, 
do Regimento Interno.) 
- (Tramitando em conjunto com os Proje:tos de ~i do 
Senado n"' 56 e 145, de 1991.) 

Continuação da discussão. em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n' 173, de 1991, de autoria do Senador 
Josaphat Marinho, que dispõe sobre a liberdade de imprensa. 
de opinião e-de informação+ disciplina a responsabilidade dos 
meios -de comunicação e dá outras providências, tendo 

PARECERES: 
- da Comissão de Constituição, Jm;tiça e Cidadania, sob 

n"" lO e 116, de 1992: l 9 pronunciarnentO: favorável ao Projetof 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2\' pronunciamento 
(sobre as emendas <fe Plenário): favOrável às emendas de 
n" 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; parcialmente à de n" 11 
(quanto aos parágrafos 4~'e 5"); favorável, nos termos de Sube~ 
mendas às de n~ 2) 4 e 16; contrário às de n•il' 3) 5t 6~ 7, 
8, 10, 12, 17,21 a 24, 27. 

-:-Proferido em Plenário: 1"' pronunciamento: Relator 
Senador José Paulo Bisol, em virtude da aprovação do Reque~ 
rímento n9 746. de 1991~ que solicitou fosse ouvida, também, 
a Comissão de Assuntos Sociais;- 2"' pronunciamento (sobre 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, 
favorável, nos termos do Parecer n"' 116/92~CCJ. 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 145, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172. 
.I, do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com os ProjetOs de Lei do 
Senado n'' 56 e 173, de 1991.) 

Continuação da discussão. em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 145, de 1991, de autoria do Senador 
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Márcio Lacerda~ que regula o di~eito de res_posta p~ra os 
efeitos clo inciso V~ do art. s~. da· Cons:tituiçllo F"edera.l, téndo 

--,13-

PARECERES: -- - .. --~- ------_-:-=c ___ _ . ~PROJETO DE. LEI DO SENADO - ·=- -N' 272, DE 1991 - - -
-da Comissão de Constituição, JÍistiÇa e·círuídJnila, sob 

n"lO e 116, de1992: 1' pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece;- 2" pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às emendas de 
n~ 9, 13 a 15, 18, 19, 20, 25, 26; párCíafmdiie à de n' !l 
(quanto aos§§ 4' e 5•); favorável, nos termos de Subemenda 
às de n" 2, 4 e 16; contrário às de n~' 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
17,21a24,27. - -

(Incluído ~m Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
do Reginiellto Interno.) 

De autoria da ~nadora Ma.rluce Pinto, que autoriza as -
pes:soas físicas a abaterem em suas declarações de renda os 
gastos com empregados domésticos e dá outras providências. 
(Dependendo de Parecer.) 

- ·..;;:.:r4.:::.-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' 273; UK1991 

-Proferido em Plenário: 1 ?- pronundarriento: Relator 
SenadOr José Paulo Bis~ I, e_~ vi~tl.de ~a -~Pr<?~ç~o Ê~ ~~~~e~ 
rimento n!> 146, de 1991, que soiicttou fosse ouv1da, também~ 
a Comissão de Assuntos Sociais; 2~ pr<?!lun~~~~e_n~~jS_?b~~- -~-----'L~lJ!íQQ_em__ Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, 
as Emendas de Plenário): Relator, Senador Wilson Martins, do Regimento Interno.) 
favorávelT nos termos do ~areeer n~' 116192-CCJ. -De autoria da Senadora Marluce Pínto, que transfere 

ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União 

-11- -~dá out~s,s proyidên_cias. (Dependendo de Parec:er.) 

PROJE.TO DE LEI J)()SE'NADO 
N' 56, DE. 1991 

--~~OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encer· 

(Incluído em Ordem do Dia, nos tennod- do 'ari. 172, 
I. do Regimento Interno.) 

{Tramítarido eril- COnJunto- COfu -os Projetos de Lei do 
Senado n~ 145 e 173, de 1991.) _ _ _ __ _ __ _ 

Continuação da discussão. em turno único, dQ Projeto 

rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 11 horas e 30 minutos.) 

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

de Lei do Senado o" 56~ de 1991, de áutoria do Senador Aos dez dias do mês de dezembro de mil novecentos 
Jutahy Magalhães, que revoga o § 3<:> _d~-~-~~·-~ ~~,,~) JL-~~--º2Y_~!lt~_ ~ -~'ll!.~ g~~ h9r-ª~•- nQ_ gabinete da Primeira-Se-
5.250, de 9 de (evereii6 de 1967, qu-e regula a_liberdade_cle_ ____ cretaria<IQ_§en_ll<l9.fejlerl!l~-reúM.:.!LO CQru!í:lllQ..de Super-
manífestaçáo do-·penSailientO--e de 1nfoimações~ e o inciso visão do Prodasen. sob a Presidência do ~xm1 Sr. Senador 
II do § 3e do art. 138, do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezem- Dirceu Carneiro. Comparecem à retmiãO os Senh.or.es Oznse
bro de 1940, que institui o Cõdigo Penal_? tendO --- lh~iros, Dr. Manoel Vile_Ia de Magalhães~ Vice-Presídente 

deste Colegiado, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr. _Y_amíi 

PARECERES: 
--~-- _e-SQusa Outra e a Dr~ Regina Célfa--Peres Borges. Diretoria 

Executiva do Prodasen. Deixa de COJ:!lpar~-eer, por motivo 
justificado, o Dr. José Carlos Alves dos Santos. Presente, 
também, a convite do Senhor Presidente. o Dr. Marcus Viní~ 
cius Goulart Gonzaga. da Assessoria da Diretoria Executiva 

- da Comissão de Constituiçãot Justiça. e Cidadania, sob 
nrA lO e 1161 de 1992::1" pronunciamento: favorável ao Projeto, 
nos termos do Substitutivo que oferece; 2"' pronunciamento 
(sobre as emendas de Plenário): favorável às _emendas de 
n'' 9, 13 a 15, 18, 19, 25, 26; parcialmente ã de n' 11 (guanto 
aos parágrafos 4" e 5~'); favorável, nos termos de Subemeodas 

. do Prodasen. Iniciando a reunião. o Senhor Presidente coloca 
em aprecíaçâo a Ata da centésima vigésima terceira (123•) 
reunião, dispensando a leitura da mesma. a qual é aprovada 

às de no> 2, 4 e 16; contrário às de n',s 3, 5. 6, 7~ 8, 10, 1:?, porunanimídade.ASeguir.passa-seàapreciaçãadoprocesso 
17,21 a24, 27. . . ' ... ,, -·~~--. c-°C~-,~·-c,·-''"'-~-PD-0281í91-3, que trata de solicitação da Sr+ Diretora-Exe~ 

- Prof~ndo em, Plenáno: 19 pronoll_qarneittQ~ .l~~la~Qr cudva do Prodasen no sentido de ser ratificada, por este Cole~ 
~nador J~se Paulo Btsol, em vn;ude da aprovaç~() do !Seq~e- gíado, a inexigibilidade de licitação, com base no artigo 23, 
nmen!~ n, 746, de 199l,_que sohc1tou fosse o~vtda, também, caput, do Decreto· Lei n' 2.300, de 1986, para a substituição 
a Comtssao de Assu.n:os SoC!ats; 2'_pron~nc•ament.Q __ (w_!;>r.l'. ---do atual equipamento IBM 3084 pelo ES 9000, modelo 580, 
as Emendas de Pienano): Relator. Senador Wdson Martins, assim como autorização para que a alienação do computador 
favorável. nos termos do Parecer n" 116/92~CCJ. a sê r substituído e da unidade de disco se realize através 

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 24, DE 1992 

Discussão, em tUrnó Uí1ico, do Proje1iidC t>ecreiOtegiS~ 
Jatívo n" 24, de 1992 (n:> 82192, na Cãmara·dos~Deputados), 
que aprova o- texto do tratado para o estabelecimento de 
um estatuto das Empresas Bínaclon-alS Brasileiro.: Argentinas, 
concluído em Buenos Aires em 6 de julho de 1990, tendo 

PARECER FAVORÁ VE.L, sob n• 118, de (99'2, da Co-
missão. 

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

de permuta como forma de pagamento do novo equipamento. 
- Com a palavra o relator da matéria, Conselheiro Yamil e 
"Sousa Dutra, lê o seu parecer. no qual diz que a presente 

solicitação "sustenta~se na orientação da Comissão Diretnra -
__ .QQ_Senru:kLEederal de que se cumpram as metas traçadas 

no sentido de m<>dernização e aplicação ampliada da informá~ 
tica nesta Casa do Legislativo". Diz também que) além dos 
esclarecimentos prestados pelo Prodasen sobre as especifi~ 
cações técnicas do produto, após o que constatOu que se pode
ria_a,plicar o conceito de inexigibHidade, solicitou que a Consul~ 
toria-Geral do Senado Federal se manifestasse sobre a aplica~ 
biiidade da legislação citada, assim como sobre a legalidade 
da permuta mencionada peJa Sr" Diretora-Exeçutiva. O P!:lfe~ 
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cer daquela Consultaria conclui favoravelmente ã aplicação 
da ineXigíbilídade de licitação ria aquisição enl Causa "vez 
que cabalmente provada a inviabilidade de competição contida 
no art. 23, caput, do Decreto-Lei n?2.300/86't do equipamento 
à recompra do equipamento a ser substituído, tendo em vista 
que o artigo 15, letra b, inciso II, do Decreto-Lei n' 2:300/86, 
••prevê a permuta como" forma de alienação de bens móveis 
desde que haja interesse ptíblico devidamente justificado e 
que haja uma avaliação-prévian. Finalmente. o relator mani
festa~se favorável ã solicitação da Sr' Diretora·Executiva, su~ 
gerindo àquele órgão "uma reorientação em seu desenho e 
arquitetura, de modo a que as próximas aquisiÇOes fossem 
feitas em condiç6es que favorecessem uma maior amplitude 
de escolha e a proporcional diminuição da dependência a 
um tipo de empresa". O parecer é aprovado pela unanimidade 
dos Senhores Conselheiros. O terceiro item da Pauftl, processo 
PD-0435188-0, trata de proposta da Sr' Diretora-Executíva 
a fim de que este Conselho autorize o remanejamento de 
2 (duas) vagas no Quadro de Pessoal do Prodasen, de uma 
Especialidade para outra, dentro do mesmo Cargo, tendo 
em vista a necessidade daquele órgão Hem proceder adminis
trativamente a execução na sua totalidade do resultado do 
processo seletivo interno realizado em 1989 ·e~,~·ainda. atender 
a demanda das áreas técnicas correspondentes". O Conse~ 
lheiro Fernando Arruda Moura, relator do presente processo. 
lê o seu parecer, no qual se manifesta favorável à aproVação 
da referida proposta por se tratar '"de procedimento necessário 
à implementação do disposto no art. 3• do Ato n' 8, de 1991, 
do Presidente do Conselho de Supervisão" e, ainda, por se 
tratar de '"um remanejamento comum nestes casos1 já que 
o órgão possui vagas suficientes. O Conselho aprová. o parecer 
por unanimidade, sendo esta decisão consubstãnciada no Ato 
n' 10/91, o qual é assinado pelo Senhor Presidente deste Cole

~ giado. A seguir, passa~se- ã apreciação do processo 
PD-0709/88~3, quarto item da pauta. Trata~se de solicitação 
da Sr' Diretora-Executiva com vistas a qUe esfe ConselhO 
homologue a designação de servidores para comporem a Co
missãQ Permanente de Licitação do Prodasen durante o perío
do de 25·11-91 a 24-11-92, os quais foram designados ad refe
rendum do Conselho de Supervisão, através do Ato n' 132/91 
daquela titular. O parecer do Conselheiro~ relator Manoel Vi~ 
leia de Magalhães é favorável à homologação da referida desig
nação .efetivada pela S~ Diretora-Executíva~ ·sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. O quinto item·, proces·so
PD..Q174/91~2~ dlz respeito à proposta de extensão aos servi~ 
dores do Prodasen da revisão da remuneração ocorrida no 
Senado Federal de acordo com a Resolução do Senado Federal 
n' 69, de 1991, e com o Ato n' 42, de 1991, da Comissão 
Direto:ra. Referida revisão consiste na alteração da T ã.bela 
de Vencimentos daquele órgão e da Gratificação de Atividade 
Legislativa. O relator da matéria, Conselheiro Ferna·ndo Arru
da Moura, manifeSta-se favorável à aprovação da proposta 
em questão. assim como os demais Conselheiros 1 passando 
a mesma a ser consubstanciada nos Atos n<» 11 e 12, de 1991, 
os quais são assinados pelo Senhor Presidente deste Conselho. 
O sexto e último assunto da pauta, processo PD-0831/91·3, 
trata de proposta da Sr Diretora-Executiva do Prodasen no 
sentido de ser autorizada por este Conselho a assinatura de 
Convênios com todos os órgãos públicos cujo interesse no 
acesso aos dados do Sistema de Informações do Congresso 
Nacional- SICON esteja formalizado e devidamente cadas-
trado pela Coordenação de Informática do Prodasen, como 
também esta medida abranja as empresas de comunicação 

da iniciativa prívll:·da1 ""às quais· se abriila uma exce~o. em 
-·ateflção aos acerve:s de que são dotadasr que poderiam ser 
objeto de uma contrapartida~', em termos de acesso aos seus: 
dados pelo Prodasen para efeito de disponibilidade aos usná~ 
rios do Congresso Nacioila.L CO_I[) palav-ra O Conselheiro 

-Yamil e Sousa DutrQ inaniíeSta~Sé favorável à proposta da 
s~-Diietora.:Eiecutrva: dize.ndõ- q-ue qUanto às Piíoiidadês 
de que trata o art. 10 das Diretrízes para o atendim-ento a 
usuários do SICON,_ "deverão ser observadas internamente 
pela Coordenação de Informática do Prodasen, ao administrar 
o ingresso gradual dos órgãos que desejarem estabelecer o 
respectivo convêriiO. permitiúào que o ingresso se dê erri. Con~ 
sonância com os níveis' atribuídos a cada tipo de usuárion 
e, ainda, sugere que para o atendimento às empresas de comu~ 
nicac;ão "seja desenvolvido um procedimento de permissão, 
o qual controlado si!va de parâmet~o para a regulamentação 
de acesso às bases de dados residentes no Prodasen por outros 
setores da inicíativa plivadat como já proposto por este Conse~ 
lho de Supervisão". O assunto é debatido pelos Senhores 
Conselheiros, sendo o parecer apresentado aprovado por una~ 
nimidade. Nada mais havendo a tratar, Sr. Presidente encerra 
a presente reunião. E. para constar, eu, Ana Maria Medo 
Marengo, Secretáda do Conselho de Supervísão,lavrei apre
sente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada 
pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. Bras!~ 
lia. 10 de dezembro de 1991. Senador Dirceu Carneiro, 
Presidente - Manoel Vilela de Magalhães, Více-Presidente 
em exercício-Yamil e Sousa Dutra, Conselheiro- Fernando 
Arruda Moura, Conselheiro - Regina Célia Peres Borges, 
Diretora~Executiva do Prodasen. 

Ata da 125• Reunião 

Aos desessete dias do més de dezembro di= rrilhlovecentos 
e·noventa e um, às dez horas. no Gabinete da Primeira Secre
taria do Senado Federal, reúne-se o Conselho de SUpervisão 
do Prodasen, sob a Presidt,'!lncia do Exm"' Sr, Senador Dircecu 
Carneiro. Comparecem à reunlão oS Senhores Conselheiros 
Dr. Manoel Vilela de Magalhães} Vice7Presídente deste Cole
gíado, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr. Yamil e Sousa Dutra 
e à D~ Regina Célia Peres Borges~ Diretora-Executiva do 
Prodasen. Deixa de comparecer, por motivo justificado. o 
Dr. José Carlos Alves dos Santos. PreSente, também, a convite 
do Senhor Presidente. o Dr. Marcus Vinicius Gou1an Gonza~ 
ga~ da Assessoria da Diietoria Executiva do Prodasen. Inician
do a reunião, o Senhor Presidente coloca em apreciação o 
Processo PD-0412191-0, que trata de solicitação da Sr' Direto
ra~Executiva do Prodasen no sentido de que a contratação 
do serviço de implantação da nova rede de comunicação de 
dadOs, com arquitetura Token~Ring, seja realizada de acordo 
com o capul do artigo 23 do Decreto-Lei n' 2.300, de 1986, 
isto é, com inexigibilídade de licitação. Com a palavra o Conse~ 
lheiro Yamíl e Sousa Dutra. relator da matéria, manifeSta-se 
favorável à presente solicitação. tendo em vista os motivos 
resentados por aquela titular em relatório técnico e, ainda~ 
o 'parecer da Consultoria~Geral do Se~nado Federai que veio 
ratificar o seu posicionamento. ou seja, opinou pela perfeíta 
legalidade da l:ltilização do con~ito de inexi$ibilídade de licita
ção, nos termos do caput do art. 23 do Decret<rLei n"2.300/86~ 
para a contratação em questão. O assunto é analisado e õ 
parecer apresentado é aprovado por unanimidade. O item 
seguinte refere-se às solicitações dos servidores Fábio Alexan~ 
dre Ferreira e Fábio Monteiro Sobral - Processos 
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PD-0590/91-6. e PD-0589191-8, qué ení sêus requerimentos -
pleiteiam equiparação safaria! com os colegas que_ prestaram 
Concurso Público em 1989. O Senhor Presidente designa o 
Conselheiro Fernando Arruda Moura para emitir parecer so~ 
bre a matéria. Nada mais havendo a tratar. o Sr. Presidente 
encerra a presente reunião. E 1 Para .constar. eu Ana :P..faria 
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei 

à pfesente Áta que subScrevo _e, aPós lida- e- aproVíida. vai 
assinada pelo Senhor Presidente e _demais membros do Conse~ 
lho. Brasília, 17 de dezembro de 1991. - Senador Dírceu 
Carneiro, Presidente - Maooel VHela de Magalhães, Více
Presidente em exercício- Yamil e Sousa Dutra, Conselheiro 
-Fernando AITilda Moura, Conselheiro- Regina Cérul Pe
res Borges, Diretora-Executiva do Prodasen. 


