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cesa. Sen. Júlio Campos ..................... -~ ... 9210 

Parecer n.0 327/93- CCJ, sobre o PLS n.O 295/91, 
que dispõe sobre a contagem dos prazos. concedidos 

- às partes, nos processos judi~s e aciministrativos. 
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Sen. Josapb,at Marjnl)o ..................... - ......... , . .• 9249 

Pareéer n.O 328/93 - CCJC, sobre o · PLC n.0 

121/92 (n.0 279-C/91, na origem), que dispõe sobre 
a cobrança de encargos fin.anceiros sobre _letras e 
titulas de crédito, apresentados e pagos em: Cartório. 
Sen. Esperldião Amin ......... , .. -----~ ........... _9250 

Parecer n.o 329/93 ....: CCJC,- Siiiiri;·-o PW n.o 
147/92, que extingue a 1.a Auditoria d,e AeJ::onáutica, 
da 1.a Circunscrição Judiciária Militar e. extingue 
cargo na carreira. da magistratura. Seri. Pedro Tei-
xeira ............................ __ . .. .. .. • .. .. .. 9253 

Parecer n.O 330/93 ~ CCJCJ sobre a Consulta 
do Presidente (lo senado Federal de n.O 1/93 (Oficio 
n.O 418/93). Sen. Josarpb,at Marinho ........... ::·,..... 9254 

Parecer n.0 331/93 - CAE, sobre o Substitutivo 
de Plenário, oferecido aos PL n."" 7/91 e 69/93, da 
Oâmara dos Deputados e n.O 43/92 do Senado Fe
deral, que dispõe sobre a microel11fPresa e a empresa 
de pequeno porte. Sen .. É! cio Alvares . . . . . . . . . . . . . . . . 9299 

. Parecer n.O 332/93 - CCJC, sobre o Substitutivo 
de Plenário, oferecido aos PL n."" 7/91. e. 69/93; da· 
Câmara dos Deputados e n.0_ 43/92 do Senado Fe~ 
dera!~ que dispõe sobre a microempresa e a empresa 
de pequeno porte. Sen. ltlc!o A) vares ............ , . · 9303 

Parecer n.0 333/93 - CAE, sobre a M~gem 
n.0 315/93, do Sr. Presidente da Reptlbl!Ga, que sub
mete à aprovação do Senado· Federal o nome do Dr. 
Marcello Augusto D!niz Cerqueira, para exercer o 
cargo de Procurador-Geral do Conselho Administra
tivo de Defesa Econmica, do M'inl.Stério <'IS Ju5t!Ça. 
Sen. Flaviano Melo ............................. :.. 9347 

Parecer n.O 334/93 - C.AE, sobre o Ofício "S" n.O 
59/93 (Oficio n.O 93/01307/93, de 21-6-93, na origem), 
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, rela-
tivo ao pedido de autorização da Prefeitura Municipal 
de Nova Prata do Iguaçu - PR, para contratar ope-
ração de crédito, junto ao Banco do Estada do 
Paraná S.A. Sen. Lu!z Alberto Oliveira .•.... ··- ···-· · 9348 

Parecer n.0 335/93 - CAE, sobre o Of!c!Ç> n.o 
63/93, do Sr. Prefeito de Sertanejo -PR, solicitando 
ao Senado _F~eral autorização para contratar ope-
ração de crédito junto .ao Banco do Estado do · 
Paraná S.A. Sen. Lu!z Alberto Oliveira ..........••. 9349 

Parecer n.0 336/93 - CAE, sobre o Ofício "S" 
n. o 68/93, ·da Prefeitura Municipal de Apucarana -
PR, para que seja autorizada a contratàção de ope
ração de crédito junto ao Banco do Estado do Pa-
raná S.A. Sen. Lu!z Alberto Oliveira-.............. 9350 

Pirecer n.O _ 337/93 - CAE, sobre _O- -Oficio n.o 
77/93 (Oficio n.0 93/93, na origem), do Sr. Presidente 
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Se
nado Federal, solicitação da Prefeitura de Iguaraçu 
- PR, para contratar operação de crédito junto ao 
Banco do Estado do Paraná S. A. Sen. Lu!z Alberto 
Oliveira . . . . . . . . .. .. . . .. ... .. ... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 9351 

. Parecer n.0 338/93 - CAE, sobre o Of!cio "S" 
n.0 78/93 (Oficio n.0 1. 797/93, xià. origem), do Sr. 
Presidente do Banco Central do Brasil. encaminhan
do ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura Mu-
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nicipal de Altõnia - ~ PR, !Para contratar operação 
de crédito, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. Sen. Affonso Camargo ................... ; ... ~9352 

Parecer n.O 339/93 - CCJC, sobre o Ofício "S" 
n.o 57/93 (Oficio n.0 57-P/M0/93, na origem), do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encami
nhando ao Senado Federal, cópia do Acórdão pro
ferido por aquela Corte, . no recurso extraordinário 
n.O 140-887-1/STF. Sen. Nelson Ca.rnelro .. . . . . •••.. 9353 

Parecer n.O 340/93 - Com.i&São Diretor_a~- -apre-
senta a redação final do PLC n.0 172/93 (n.o 3. 973/93, 
na origem), que dispõe sobre a reestruturação das 
Procuradorias da República. Sen. Júnia Marise . . .• 9377 

Parecer n.O 341/93 - Comissão Diretora, apre- -
senta a redação final do PR n.0 82/93, que autoriza 
a. adoção de procedimentos específicos para a contra-
tação de operação de crédito para aqnislção de J:ná
quinas e equipamentos agrfcohl.~. __ Sen. Júnia __ Marise 9380 

Parecer oral, ao PLS n.O 294/91, de- autoria do 
Sen. Francisco Rollemberg, que estabelece normas 
para o transporte coletivo de trabalhadores rurais e 
da construção civil. Sen. Ney Maranhão . . . . . . . . . . . 9387 

P ARTIOO POLíTICO (Vide Seqiiestro) 

Considerando a posição -do Pl\IDB em relação ao 
Governo Itamar Franco e questões partidárias. Sen. 
Pedro Simon ........... ~ .......... --· ..•. '".. . .• .. . 8833 

Referindo-se ao pronunciamento _ que fará no 
dia 29-9-93, em que analisará o PMDB e atual con
juntura politica brasileira. Sen. Pedro Simon . . . . . . 9178 

Tecendo- cOnsideraçõeS sobre conceitos jus-fUQ-
sóficos de Partido Politica, tendo em vista a recente 
aprovação da Lei Eleitoral. Sen. Pedro Teixeira . . . . 9225 

(PE) (Vide Educação) 
Ofere.ceodo sugestões para a salda da crise eco

nõmica em que se encontra Q Estado de P:ernarp.bq.!iO· _ 
Sen. Ney Maranhão ....................... ~::~·.::.. -~ 92I4 

(PETROBRáS) (Vide Homenagem) 

POLíTICA AGRíCOLA 

Focalizando o potencial irrigável do Amapá e 
sua baixa produtividade agrícola, em face da falta 
de investimentos no setor. Sen. Henrique Almeida 9183 

POLíTICA DE PREÇOS (Vide Café) 

POL1TllCA ECONOMICA FINANCEIRA 

Registrando preocupação com a politica de juros ~ 
conduzida :pela equipe económica do Governo._ Sen. 
Affonso Carnargo ............................. :; . :. -· 8984 

Fazendo sugestões para o combate à inflação 
de custos no Brasil, agravada pelos altos juros ban
cários. Sen. Affon Camargo . :. .. . .. .. . .. . • .. . . .. .. . 9048 

Oferecendo sugestões para reduzir a inflação 
brasileira. Sen. Affonso Cama.rgo ......••.... ___:.. ~9154 

PO=CA INDIGENISTA 

Tecendo comentários sobre o probl~a da so
brevivência dos povos indígenas e a demarcação de 
suas reservas. Sen. Wilson Martins ..........••. --~· 8819 

POLíTICA MINERAL 
Defendendo uma legislação que agilize o desen

volvimento do setur mineral do País. Sen. Alvaro 
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Pacbeco ............................. , . . . . . . . • . .. .. _ 8985 

PRESIDENTE DA REPúBLICA (Vide Governo 
Federal, "lmpeachmeD.t") 

PRIVATIZAÇAO 
DemonstrandO preocupação quanto à possível 

privatização do Porto de Itajaf - SC. Sen. Nelson 
Wedekin ............ ~ ............................ ~- 8827 

Registrando seu posicionamento contrário à_ _pri
vatização da Previdência Social. Sen. Aureo Mello . • 8990 

Posicionando-se contrariamente à privatização 
da Petrobrás. Sen. Nelson Wadekin ........ ·~"..... 918!. 

PRODUÇAO AGRíCOLA 

Con1entando sobre o Illaior fndice de produti
vidade- ~mtindial de -soja, Rlcançado pelo~~Estadi>~ ~de 
Mato Grosso. Sen. Júlio campos . . . . .. .. . . . . . . . . • . 9060 

Tecendo comentários a respeito _da impl~ta.ção_ 
de .projeto de frutidultura irrigada, desenvolvida em 
parceria entre o Governo -de Sergipe a iniciativa 
privada. Sen. Lourfval Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9306 

PRODUTOR RURAL (Vide Adubo) 
PROJETO~ DE LEI (Vide Congresso Nacional, 
LegislaÇão Eleitoral) 

PLS n.0 116/93, que dispõe sobre a racllodifu&ão 
aducativa. Sen. .Gilberto Miranda .......... _. ....... _ 8813 

Encaminhando~ à Mesa, projeto de lei dl.s.pondo ~ 
sobre a obtenção do titulo de. doutor, por concurso 
livre de defesa de tese. Sen. Iram Saraiva ....... , . 8824 

PLS n.O 117/93, que dispõe sobre a. forma de 
obtenção do titulo de d<lutor por conCiu-so livre de 

~ defesa de tese. Sen. Iram Saraiva .......... , ........ _ 8354 

PLS n.O 119/93, que institui o Programa de 
Implantação das Reservas Extrativas. Sen. Odacir 
Soares ............... ·~ ............ ··~· ............ 8973 

PLS n.0 120/93, que 'institui o Conselho CUrador 
dos Recursos das Cadernetas de Poupança. Sen. Júlio 
campos . .. . .. . . .. .. . .. .. • .. . .. . .. . . . . • . .. ... . .. . .. . 8998 

PLS n.0 121/93, que institui incentivo crecllticio 
p_ar_a os mini e pequenos [produtores rurais, mediante 
dadução no valor do Imposto de Renda devido pelas 
institnições financeiras públicas. Sen. Mário Covas 9002 

~ Defendendo a aprovaÇão dó PLS n,.o 10Íl/93, de ~ 
autoria de S. Ex.:a., que ''dispõe sobre- a obrigatorie
dade da adição de micronutrientes aos produtos de 
alimentação- <rue especifica", para ajuda ao combate 
à forne. Sen. Marco Maciel. . . .. .. .. .. .. . .. . • . • . • .. 9017 

~ - PLS n.0 122/93, que dispõe sobre a atualização 
monetária da remuneração do servidor público civil, 
paga com atraso. Sen. Gilberto Mirandã ........ , . . 9046 

Discutindo o PLC n.O 174/93 e suas emendas, que 
disciplina a realização de eleições para 1994. Sen. 
Nels~n Carn~iro ........................... ~ ~ ~~. _. .. . 9088 

Discutindo o PLC_ n.O 174/93_ e suas emendas, que 
disciplina a realização d!ts eleições de 1994. Sen. 
E!Pitácio_ Cafeteira . . . . . .. . . . .. . .. . . • . . . . • • . . . . • . . . . 9<190 
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Discutindo o PLC n.O 174/93 e suas -emendas~ que
d!scíplina a realização das eleições de 1994. Sen. 
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Eduardo Suplicy ... "- -~~- •......... , ..• -·-· ~ .• _.,.-~ . .\lO!l;! 
Discutindo o PIC nP 174/93 e suas emendas~ que 

disciplina a realização d"-'f eJeiçõ,s de _19!l!._Sen. 
Jutahy Magalhães ................ : . ... :: ... ; . ·. . . . . . · 9092 

Discutindo o PLC _n.o 174193 e sua,s emendas, que 
disciplina a realização das eleições de 1994. Sen .. 

. PLS _n.0 127/93, que dispõe sobre o ensino das 
modalidades esportivas -_de lutas e disciplina sua prá--
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tica em clubes, academias e estabelecimentos congé
neres._ Sen, Francisco RoHemberg .. ·:·-·-·-· ... ·~ ~-·--· ·-= 9303 

-PLS n.O 128/93, que dispõe sobre a utilização de 
r~ur.sos do ~:r:nl?rérstirilo Com:PtúSório, cobrado sobre 
a venda de carros e combustíveis, instituídos pelo 
DecretooLef n.O 2. 288/86. Sen. Júlio Campos . . . . . . . . 9354 

Mário Covas . · · ··· ..... ,_ .. , ''"-·"·· ·.· .. ""•·····--···•·-· · 9094 -~PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Discutindo o PLC n.O 174/93 e suas emendas, que 

disciplina a realização das eleições de 1994. Sen. 
Marco Maciel ....................... , ... , ........ '" 9096 

Discutindo o PLC n.0 174/93 e suas emendas, que 
disciplina a realização das eleições de _1994. Sen. _ 
Affonso Camargo ......... __ ._ ..... ~ .... -~· .,.-.... ~ 9097 

Encaminhando à Mesa, projeto de lei dispondo 
sobre a obrigatoriedade da iodação do sal. S.en. Iram 
Saraiva . . . . . . . . • . . . ..• .. . • . . • . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . 9155 

Encatnlnhando à Mesa, projeto de lei obrigando 
as estações de rádio e TV_ a. t;raru;;rpitirem programas 
educativos. Sen. Magno Bacelar ................. : •.• -9155 

PLS n.0 123/93, que toma ol;>rigatória a veicula
ção de programas educativos pelas emissoras de · 
rádio e televisão. Sen. Magno Bacelar ....... ---~--- 91E>() 

PLS n.O 124/93, que dispõe sobre a obrigatorie
dade da iodação do sal. Sen. Iram Saraiva . . . . • • . . 9160 

Discutindo o PLC n.o 106/92 (n.O 813-B/88, na 
origem), que dispõe sobre a redução de emissão 
de poluentes por veículos automotoras. __ Sen. Jutahy 
Magalhães ......................... _ . , .. : . : . .... ~-. .-·- 9164 

Discutindo o PLC n.o 106/92 (n.0 813-B/88, na 
origem), que dispõe sobre a redução 'de emissão· 
de poluentes por veiculas automotoras. sen. Pedro 
Teixeira . . . • . . . . • • . . . . . . • • • • . . • • . . • • • • • • . • • . . . . . . . 9164 

Discutindo o PLC n.o 106/92 (n.0 813-B/88, na 
origem), que dispõe sobre a redução de emissão 
de poluentes por veículos automotores. Sen. Ronan 
Tito ...............•..•..•. ., .•...•....•.... , ............ 9194 

Discutindo o PLC n.o 106/92 (n.0 813-B/88, na 
origem), que dispõe sobre a redução de_ eriúSEfãO 
de polue!ltes por veículos automotores. _Sen. Bello 
Parga ....... , ......... ·-· .... ··•·····- ........... -... .. 9165 

Disdutindo o art. 4.o do PLC nP 171/93, que cria 
cargos _no Quadro P-ermanente de P~soal, da S~re
taria do Tribunal Regional do Trabalho da í5.• ~Re-
gião. Sen. José Paulo Bisol --······~··=··.-···'"''""'"-' .. 9174 

PLS n. o 125/93, ·que dispõe sobre o númerC) de 
candidatos pelo sistema proporcional nas eleiçõe.'l de .. 
1994. Sen. ~rio Covas ·······-·····:·:-····-····· 9197 

PLS n.0 .126/93, que dispõe sobre a id~tifl.llliÇãO . 
criminal do· civilmente identlfiç:.lflo, regulamentando 
o art. 5.o, inciso LVIII, da Constituição Federal. Sen. 
Júlio Campos ....................... ·- .• _. ·- .... , ... 9256 

Defendendo o _;E':{:$ 11·0 6/93, . de .autoria de- Sen. 
Alvaro Pacheco, que dispõe sobre a reVogaÇao do 
inciso_ II, do- art. 1.0 , da Lei n.0 8._034/90, no que se 
refere à suspensão dos benetlclos fiscais para pes~ 
soas Jutidlcas,. previstas na. Lei .n.O .7 .505/86, e na 
Lei n.O 8.312/91, e repristina os efeitos juridlcos da 
Lei n.O 7. 505/86, por representar im_portante incen
.tiv9 à ·produção Cinematográfica do País. Sen. Bello 
Parga ... •.·.· .. ·.·.• ...•. -.·.•.·.·.• ............ ·.· .. ·.·.-.• -,.-..... ~ ... , ·9259 

PLS n.0 118/93 - Complementar, que estabelece 
requisito J)ara a_- designação de membros da direto;ria 
Uó · Banco c-enüiil, fiXa impedimentos ·para após o 
exercicip,do.cE~.rgo. Sen. Qdacir Soa:re:;; .......... _._ .. _ .. 

PROJETO DE RESOLUÇãO .. 
.. . ~fe.stando-se favorável à aprovação do PR 

n.O 68/93, que estabelece a estrutura do Centro de 
Desenvolvimento de Recursos Hwnanos do Senado 

8852 

Federal. Sen. Júlio Campos ................. ··~· ... 9199 

REFORMA CONSTITUCIONAL 
Falando sobre a proxllnldade da data para o 

1nfcio da Reforma Constitucional. Sen. Magil.o Bacelar 8891 
Demonstrando preocupação com o desentendi

mento entre a Câmara dos D_eputados e o _Senado 
Federal, no concernente à Revisão Constitucional. 
Sen. Ney Maranllão .....•.• -, .......... , ...... ,,~---·~~8896 

Comentando sobre as modificações na legislação 
do- funcionalismo público, pretendidas na Revisão 
Consti!upC)nal. Sen. Aureo. Jl,reuo , ..... , ., ....•....... _ 8990 

Enfocaodo os termos do projeto de ·lei, lido na 
presente sessão, fixando a data para o início da 
Revisão Constitucional. Sen. Eduardo Suplicy . . . . . . 9053 

Temendo a formação de blocos partidários, 
quando dos trabalhos da Revisão Constitucional, em 
virtude da recente aprovação da Lei Eleitol'al. Sen. 
Pedro Simon ................ ·-··· ............... , ---· .- 9229 

Opondo-se à realização da Revisão Constitucio-
nal na data prefixada de 6-10-93, em razão do clima 
·ereítoral, já instalado. Sen. Pedro Simon ........ , . . 9229 

Comentando as,pectos da :ReVisãó ·constitucional. 
Sen. Amir Lendo ....... ;; .....•. ;c •• ' ••••• -.·:., ... -·· 9263 

niscui-sando sobre o POSiCiOnameritO de s: ;Ex_a~--
com reSpeito à Revisão Constitucional. Sen. áureo 
Mello ..........•...... _ ........•.. ~~· '"'. . . . . .. 9268 

Tecendo considerações no que diz respeito à de-
cisão do Congresso Nacional de iniciar a Revisão 
ConstituciQ!!aJ. _ :g.p __ 

0
pró_ximo dia 6-10, assumindo a 

respomtal:lllldade de seu ria :Per: sen: Pedro_ S.imon . , . . 9365 
Defendendo a elaboração prévia de uma .. pauta 

para definir a amplitude da Revisão Co'nstituclonal, 
na busca <.le consenso. Sen. Jutaby Magalhães ....... 9393 

neiiionitrando preocti 
seguridade social e da pri da saúde pública, 
,no_ contexto da Revisão Co ucional. Sen. Jutahy 
Magalhães .......... -~. --- ...• :· ...... :. : . . ~ ... ~ .... : .. S393 

REGIAO NORDESTE 

Protestàndo contra informações dos professores -
_d'! Universidade de São Pa'Uio (USP) e do Instituto 
Espacial de Pesquisas Egpaciais (INPE), segundo as. 



quais~ o semi-árido _tem apenas 320 mil quilômetros 
quadrados e não os 900 mil1 definidos em lei._ S_en.-
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Ney Maranhão .................................... 8817 

RELAÇõES INTERNACIONAIS 

Encaminhando mensagem~ dirigida ao Presidente 
da República e ao Ministro das Relações Exteriores, 
de regozijo, pela celebração do acordo de paz cele
brado entre Israel e a OLP. Sen. :E:duardo Sup!lcy 9160 

REQUERIMENTO (Vide também IPMF) 

Anunciando a apresentação de requerimt9Ilto de 
informações, ao Ministro da Fazenda, acerca da arre
cadação do IPMF. sen. Esperidião Amin . . . . . . . . . . . 8824 

Requerimento de informações n.0 911/93, ao Mi
nistro da Fazenda, sobre a arrecadação do IPMF, no 
período de 26-8-93 a 16-9-93. Sen. Esperidião Amin 8856 

Requerimento n.O 645/93, solicitando a transcri-
ção nos Anais, do artigo tlQ monopólio da justiça••, 
do Dr. Joaquim Falcão, publicado em O Globo, de 
27-6-93. Sen. Dario Pereira . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8861 

Requerimento de informações n.O 1.002/93, ao 
Ministro da Fazenda, solicitando informações dos 
dados concernentes à projeção dos lndices do pro
cesso inflacionário existente no Pa!s. Sen. Gilberto 
Miranda .................................... ·- .. _ ..• 9149 

Req:uerimento de informações n.o 1. 003/93, ao 
Miuistro da Fa:zenda, sobre o total, diScriminado 
ano a ano, dos montantes dos recursos financeiros, 
enviados de fontes do exterior, durante os últimos 
cinco anos, de entidades que menciona. Sen. Gilberto 
Miranda ................................... -·-·..... 9150 

Requerimento de infonnações n.0 1.017/93, ao 
Ministro da Fazenda, sobre receita.s tributárias arre
cadadas em 1992 e que deverão ter seus valores con
vertidos em dólar comercial. Sen. João Roclia .-.. -. 9160 

Requerimento de informações n.0 1. 018/93, ao 
Ministro da Fazenda, sobre os volumes de recursos 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 
- FNO. Sen. João Rocha .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 9160 

Requerimento de informações n.0 1. 019/93, ao 
Ministro da Previdência Social, sobre o montante das 
receitas de contribuições e receitas financeiras, re
ferentes aos exercícios de 1992 e 1!393, e saldo dis
ponível, que deverão ter seus valores convertidas em 
dólar comercial. Sen. João Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9261 

xi 
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Comentando sobre a cfíSe eneZ.gética no Es,t3.do 
de Rondônia. Sen. Odacir Soares ... _. . . . . . . . . . . . . . . 9018 

Manifestando indignação pela credibilidade nas 
acusações levianas, feitas ao Governador de Rondô-
nia, Sr. Oswaldo Pianna, de ser S. Ex.a mandatário 
do assassinato do ex-senador Olavo Pires. Sen. 
Pedro Teixeira .. .. .. . .. .. . • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 9261 

SAT.Ií:LITE (Vide Tratado Internacional) 
Seminário -

Comentando sobre o seminário llQ Iobby no 
Poder Legislativo", p~trocinado pelo Instituto Tan-
credo Neves, do PFL e pelo Espaço Cultural da 
Câmara dos Deputados. Sen. Marco Maciel . . . . . . . . . 8830 

Registrando a realização do Seminário sobre Al
ternativas para o Desenvolvimento Sustentado do 
Vale do Araripe, na cidade de Ararlp.ina - PE. Sen. 
Ney Maranhão .. .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 8976 

SEQOESTRO 

Discorrendo sobre o episódio do seqüestro do Sr. 
Abilio dos Santos Diniz e a tentativa de envolver o 
Partido dos Trabalhadores no ocorrido. Sen. :E:duar-
do Suplicy .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 9391 

SESSAO CONJUNTA 

Comentando sobre os tumultos, ocorridos na 
sessão conjunta de 22-9-93, quando da leitura de pro
jeto de resolução, fixando a data do iuicio da Re-
visão Constitucional. Sen . .áureo Mello . . . . . . . . . . . . . . 9157 

(TELEBRASíLIA) 

Apelando à presidência da Telebrasilla, no sen-
tido de alterar o atual sistema de .tarifas telefónicas 
das cidades do entorno do Distrito Federal, atenden-
do às justas reivindicações dos seus moradores. sen. 
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SENADO FEDERAL 
·SUMÁRIO 

1- ATA DA 189' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 1993 

\.1- ABERTURA 
\.:!-EXPEDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 
- N" 327 e 328, de 1993 (n• 604 c 605/93, naJ>_rigem), 

comunicando o recebimento das Ml.!'n~ag~m; CN n'" 40 e 
42/93, -referente ao tétmihõ do prazo para a apreciação 
das Medidas Provisórias n"' 337 e 339/93-~ '""' 

- W 329 e 330, de 1993 (n• 606 c 607193, h a origem), 
de agradecimento de comunicações. _. ___ _ 

- N" 331, de 1993 (n" 608/93, na origem). comuni
cando o recebimento da Mensagem CN n" 41/9,?._ referente 
ao término do prazo para a apreciação da Medida Provi-
sória n·• 33R/93. - -

1.2.2- Ofícios do IB Secretário da Câmara dos _Depu
tados 

- N" 315/93, de 15 do corrente, comunicando te_r 
sido constatada incxatidão material nos autógrafos, enca
minhados por aquela Casa, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 172, de 1993 (n" 3.973/93, na Casa de. origem), que 
"dispõe sobre a rce!:.trut.uração da~ ProcuradoJ:ias .Regio
nais da Repühlica e dá outras providências". 

Encaminhando a revisão do Senado autógrafos das 
seguintes matérias: ·-· . 

- Projeto de Lei da Câmara Q" 173, de 1993 (n" 
l.R64!93, na Casa de origem), que "dá nova rcdação aos 
arts. 387 c 392 da Consolidação da~ Leis qo Trahalho -
CLT. altera os arts. 12 e 25 da Ld n" 8.212, de 24 Je 
julho de 1991, c os arts. 39, 71. 73 c 106 da Lei n" 8.213, 
de 24 de julho de 19<:>1, todos pertinentes à Jicença-ma
tcrrridade". 

-Projeto de Lei da Câmara n" 174, de 1993 (n" 
3.831193, na Casa de origem), que "estabelece normas para 
as ck.~ições de 3 dt.: outubro de 1994". 

1.2.3 - Parecer 
Rdercnte à seguinte matéria: 
-Projeto de Lei do Senado n" 149, de 1991, que 

"'fixa prazo para a entrega dos recursos do PIN e do PRO
TERRA aos fins a que se destinam". 

1.2.4 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n" 1]6, de 1993, de 

autoria do Senador Gilberto Miranda, que "dispüe sobre 
a radiodifusãO ·edUcativa e dá ou.tra.) pn.widências". 

1.2.5 - Requerimentos 
::__ N-· '::>03, de 1',19~, de_autoria~do Senador Josaphat 

Marinho, ::;o\icitando licença para ause-ntar-se dos trabalhO::. 
da Casa, nos dias 17, 20 c 2l_dQ corrcnt.t.!' mê_s. Aprovado. 

.- N" '104, de 1'::>93, dç autoria do SenadorT~ut01~io -
Vilela Filho, solicitando licen.ça_ para ausentar-se dos traba
lhos da Casa, nos dias 24. 25,_ 26_,.-;n e 28 __ do corrente 
mês. Aprovado. - . . · 

--- N" 905, d~ 1993, de autoria dq Senador Márciu 
Lacerda, solicitando autorização para ausentar-se dos_tra
halhu·s da Casa, no período de 16 a 22 do corrente mês. 
Aprovado. 

- N\' 906, de 1993,de autoria do Senador João França, 
soliCltãrido licença para ausenrar-se dos trab~lhos _da Cas.a, 
no período de 20 a 25 do corrente mês. Aprovado._ 

- N-' IJ07, de 1 <:>9?< de autoria do Se-nador Gilberto 
Miranda, solicitando do Ministéri"o da Agricultura, do 
Abastecimento e da Refórma Agrária, o envio dos doeu

.- Inentos· mencionadOs-. Aprovado. 
~ N" 908, de 1<:>1)3, de autoria do "Presidente de Com is· 

são Temporária do Senado Federal. destinada a proceder 
amplo estUdo do sistema previdenciário brasileiro, tanto 
no tocante à sua cs_trutura quanto ao seu regime de custeio 
e- benefícios e propor soluções cabíveis, para seu regular 
furicúmamcnto, solicitando a prorrogação por mais 60 (ses
senta) dias, óo prazo-c·üT\Cedido üqucle órgão técnico. 
Aprm:ad~:-
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EXPEDIENTB 
CZJn'IIO OIIIAPICo DO !DADO PIIDIIIAL 

MANOEL VIL.!lA D! MAOALIIÃ!S 
DniOr.Ooniu-,_ 

. ..c.;A(;IEL DA SILVA MAIA 
Dlnow.l!8co-
CAJIUJS HOMEIIO VIEIRA ~INA 
Dn•~--

DIAaJo DO CXJIIOU.O NACIDifAlo r.._ ....... _._ .. ___ ,_ 

ASSINATtJIIAS 

LLI:L CARLOS 8AST05 
0....- -· ·-·----· Cd 1UIIII.at 

I'UliUAII AUOUSI'O CIOUT1!IH0 NADitUDA 
Dinlw.!Wjao. 

1.2.6 - Ofício 
- N'' 52/93, do Presidente da Comissão de Assuntos 

Económico~. comunicando a aprovação do Projeto de Lr.:i 
do Senado n·• 149. de Jl)l)I, que "fixa prazo para a entrega 
dos recursos du PIN c PROTERRA aos fins que se desti
nant" 

1.2.7- Comunicação da Presidência 
-Abertura dt.! prazo de cinco dias úteis para interpo

siç::io <.!t: recurso, por üm décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n'' 149. de 1991, 
seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.8- Comunicações 
- Do Senador Carlos De'Carli, comunicando que 

reassumiu. a partir de~ta data,- o mandato de Senador da 
Repühlir.::a, pelo Estado do Amazonas. 

- Do Senador Teotonio Vilela Filho, comunicando 
sua ausência do País no período de 21 ·a 24 do corrente 
mês. 

1.2. 9 - Apreciação de matéria 
- Rc4uerimento n" :S9R, de 1993, do Senador T coto· 

nio Vilela Filho, lido em sessão anterior. Aprovado. 
1.2.10- Discursos do Expediente 
SENADOR NEY MARANHÃO - Protesto de S. 

Ex·• contra informaç6cs dos -Proft!ssõrcs da OniverSidade 
de São Paulo (USP) c do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), s-egundo as. quais o semi·árido tem ape
nas 320 mil q_uilôrnetros quadrados e não os 900 mil defini
dos em lei. 

SENADOR WILSON MARTINS- Homenagem à 
memôria de Ortega y Gasset c do Marechal Rondon. O 
problema da sobrcvivéncia dos povos indígenas c a demar
cação de suas reservas. 

SENADOR IRAM SARAIVA- Encaminhando il 
Me~a projeto de ki dispondo sobre a obtenção do t(tulo 
de doutor por concurso livre de defesa de tese c dá outras 
providências. 

SENADOR ESPERIDIÁO AMIN - Razões para 
apresentaçüo de requerimento d~ informações_ ao Ministro 
da Fazenda acerca da arrecadação do IPMF. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO - Comentá
rios do Ministro da Educação, Sr. Murilio Hingel ~ohre 
o papel dos políticos para a govemahilidade do País. Sus
pensão pelo Supremo Tribun~l Federal da cobrança, até 

~··• .r • 

dez~mbro _do eorrcntc, do Impo:-.to :-.ohrc Movimentac,;ãu 
Financeira- IPMF. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Prcmência 
de investimento no sctur Educação. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Congratulando
se com o Senador Marco Maciel pelo artigo "A crise é 
política", puhlicado no caderno ''Opinião", Je 2 de sctem
bm corrente. e com o Senador Josaphat Marinho p!!la 
entrcvi~ta ao Correio Braziliense, de 2lJ_ de agosto próximo 
passado, a respeito da necessária c urgente reforma das 
instituições político-partidárias. 

SENADOR NELSON WEDEKIN- Realização do 
Fórum lntersindical dos Trahalhadorcs da Orla Portuária. 
Privatização do Porto de Itajaí, Santa Catarina. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Rcncxão crítica su
hre a polític<t nacional de hahita~·ão c a iinpOrtância da 
redefinição de seus ohjetivos. ·--· 

SENADOR MARCO MACIEL- Realização do se
minário "O Lvhhy no Poder Legislativct". Transcrição do 
discurso do Sr. Inocêncio Oliveira. por ocasião da ahertura 
do referido seminário. 

SENADOR PEDRO SIMON- Consideraçóes sobre 
a posição do PMDB em rclaçüo ao Governa Itamar Franco, 
e qucstõ~s intcrpartidárias. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Assinatura~de 
protocolo entrl.!- o Ministé-rio da Ciência c Tecnologia do 
Brasil ~ a agência Espacial da China para construção d~ 
2 satélites de sensoramcnto remoto. 

1.2. ]J - Leitura de projetos 
- Projeto tle Lei do Senado n" 117/93, de autoria 

do Senador Iram Saraiva, que dispõe sobre a forma de 
·obtenção do título de doutor por concurso livre d-e-defesa 

de tese e dá outras providências. 
-Projeto de Lei do Senado n" 118./93 - Comple

mentar, de autoria do s~nador Odacir Soares, que estabe
lece requisito~ para a designaç<.\n de mcmhros da Dirctoria 
do Banco Ct:ntral. fixa imp~dimentos para após o exercício 
do cargo e dâ outras providências. 

1.3- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n" 68, de 1993, 4ue "estabelece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado FederaL e dú outras providências··. 
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Apreciação sobrestada em virtude do término do Prazo 
regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 163, de 1993-(n' 'Ü01193, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre operações de créQito 
externo contratadas pelo extinto Banco Nacional d~ Ha!!_i~ 
taçãon. Apreciação ~brest~da em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. - _ . . 

Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991 - Comple
ptentar (n" 60/89 ~- l::omp\e~entar, na Casa de origem), 
que "disciplin_?- os limites das despesas com o funcionalismo 
público na forma do art. 169 da Constituição Feder~l .. _ Apre~ 
dação sobrestada em virtude do término do prazo regi-
mental da sessão. . __ 

Proj~to de Lei di!. Câmara n' 90, <)e 1993 (n' 1.319/91, 
na CâSa de origem), que "denomina -WilSOn Rosado_ d~ 
Sá a Avenida de Contorno (12,5Km), trecho da BR-304, 
no Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Nor-• 
te". Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. . 

Projeto de Lei dQ·Senado n' &5, de129.Ld~autoria 
do Se,nador Alfr!!-do Campos, que "dispõe sobre o exercíc;io 
da profissão_ de Decorador e dá outx:as pr_Q_vj2_~ncias''. Apre
ciação sobrestada em virtude do término do -prazo regi-
mental da sessão. -

Projeto de Lei do Senado n' 172, dei992::..: Comple
mentar. que "dispõe sobre o cumprimento imediato do 
disposto no parágrafo 29 do art. 192 da CoilstifuTção F_ede
ral'', Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental da sessão. 

Requerimento n' 944, de 1992, do 'Sen;odor Mmir Ga
priel, solicitando, nos termos do art. 172, fnpiSo I, dQ_ Regi
'·mento Interno, a inclusão, em Ordem do Diã, do Projeto 
de Lei do Senado n<? 294, de 199_1, de autoriª QQ Senador 
Francisco Rollemberg, que ''eStabe-leçe~ mifTI:tas para o 
transporte coletivo de trabalhaqop;:s rur~i~_ e da construção 
civil". Apreciação sobrestada em virtude do término do 
prazo regimental da sessão. 

Requerimento n' 545, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, 
hos Anais do Senado FeQeral,_das palavras profe.ridas PelO 
Presidente Austregésilo de Athayde, na Academi~ Brasi
leira de Letras, no Rio de Janeiro, no dia 2 de- junho 
de 1993, durante as exéquias do Jornãlista.''Carlos Cã:Stelo 
Brarico". Apreciação sobrestada em virtude ~do término 
do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n9 549, de 1993, -do _Senador Lourival 
Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a trarisCri
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéri<l intitulada 
'"Mestre Miguel," de autoria de Virgílio Motta~Leal Júnior, 
publicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição de 2 de 
junho de 1993. Apreciação sobrestada em virtude do téi-mi:-
no do prazo regimental da_ sessão. __ 

Requerimento no 559, de 1993, do SenadOr Cid Sabúia 
de Carvalho, solicitando, nos termos regimentais, a trans
crição, nos Anais do Senado Fede_ral, do artigo "Castelo, 
Martins e Sobral Pinto", publicado no jornal O Povo, de 
Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão_. 

Requerimento _n<? 593, de 1993!_ do Senador Mauro 
Benevides, solicitando, nos termos regimentais; a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do artJgo "C_~telo, 

Martins e Sobral Pinto", de autOria do ex-Presidente da 
Câmara dos Deputados e membro da C_omissão_E~ecutíva 

,-do PMbB, Pà.es de Aridrade, publicado no jornal "Tribuna 
da lmprensa". Apreciação sobrestada em virtude do. térmi
no do prazo regimental da sessão. 

Requerimento n' 839, de 1993, do 'Senador João Ro
cha, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Pro
jeto de Lei da Cânlara- no 114, de __ 1992, que tramita em 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 131, de 1992, 
e o Projeto de _Lei elo Senac!o !').: ~44,de 1991, al~m ·aa 
Comissão constante do despacho inicial, seja oUvida, taffi
bégi, ã. Comissão -de Assuntos Económícos. Apreciação 
_sobrestada em virtude do térmirio do prazo regimental da 
sessão. 

Requerimento no"840~ de 1993, .do Senador francisCo 
Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a trami
tação conjut}.ta do Projeto __ de Lei do Senado n9 80, de 
1993, com os Projetes de Lei do Senado n~ 97 e 106 • 
. âe __ 1993_, por tratarem de matérias que versam sobre o 
fuesmo assunto. Apreciação sobrestada em virtude do tér
mino ~o prazo regimental da sessão. 

Requerimento n• 842, de 1993, do Senador Jarbas Pas
sarinho·, ·solicitanPo, nos termos regimentais, que sobre 
ó Projeto de Lii da Câmara n' 102, de 1993, que "altera 
dispósitivo dos Decretos-Leis no;>S 1.001 e 1.002, de 21 de 
outubro de 1969, Código Penal Militar e de Processo Penal 
Militar", respectivamente,. além çla Comissão.cQnstante do 
despacho ínicial, seja-ouvida, também, a Comissão de Rela
çôes Exteriores e Defesa NacionaL_ Apreciação sobresfada 
effi Virtude do término do prazo regimental da sessão. 

·.Requerimento n' 865, de !993, do Senador Magno 
Bacelar, solicitando, nos_ termos regimentais, a tramitação 
,j;ünjunta do Projeto de Lei do Senado n' 409, de 1991, 
·.éom o Projeto de· Lei da Çâmara n>' 152, âe 1992, por 
trata~em de matériãs que verSam sobre o____roesmo_-ª_ssunto. 
Apreciação sobrestada em virtude do térmülo do prazo 
regimental da sessão. _ 
:- Requerimento n<? 869, de 1993, do Senador Francisco -
'Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a retirada 
do Projeto de Lei do Senado n9 104, de 1993, de sua autoria, 
que "dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas 
de lutas e disciplina sua prática em clubes, academias e 
·e·S_t3bélecültentoS cOri.gêileres". Apreciação sobrestada em 
virtUde- do término do p-razo regimental da sessão. 

Projeto de Lei da Câmara n' 2, de 1992 (n' 318193, 
na Casa de orige"m), que "dispõe sobre o contrato de fran
quia emprtsi:t"rial lfranchising) e dá outras _providências. 
Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimen1ál da sessão. _ 

Projeto de Lei do Senado n' 321, de 1991, que "altera 
o ãrt, 2' da Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1\190. (Matéria 
a ser declarada prejudicada).-Apreciação sObrestada ··em 
virt_u_de do término do prazo. regimenta] da sessão. 

1.3.1 - Comunicação da Piesidêntia -
-Convocação de sessã<? ex\raó._rdiQ_ária a realizar-~e 

hoje às 18 horas e 35 minutos com Orâçm do Dia qUe 
designa. 

1.4 -ENCERRAMENTO 
-2- ATA DA 190" SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 

DE 1993 
2.1 -ABERTURA 
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2.2- EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos 
- N" 909, dL' 1993. de urgência para o Projeto de 

Lei da Câmara n" 139. de 1993, que cria Supeánt0ndênc"ías 
da Polícia Federal nos E~tados de Tocantins, Roraima e 
Amapá. e corres-pondentes cargos cm comissão c funções 
de confiança. -

- N" 910. de 1993, de· urgênc-ia para o Projeto de 
Lei da Câmara n'' 174, de 1993, que estabelece_ normas 
para as eleições de 3 de outubro de 1994. _ _ 

- N·' 911, de 1993. dC ·autoria do Senador Esperidião 
Amin. solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda, infor
mações que menciona. 

- N' 91'!. de 1993, de autoria do Senador Divaldo 
Suruagy, solicitando autorizaç:lo do Senado Federal para 
desempenhar missão no exterior. Apro-vado. 

- N" 913, de IY93, de autoria du Senador Dirceu 
Carn~iro. solicitando que seja considerado como licença 
autorizada o período de 17 ~ 21 de sctemhro_:..~rovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n-· 643, de 1993. do Senador Mar_co 

Macíel. solicitando a transcrição, nos AnaíS: do Senado 
Federal. da palestra Conjuntura Nacional c Poder Judiciá
rio. proferida para estagiários da Escola Superio~ de_Gu_e_r
ra pelo MinistrO Octávio -Gallotti, Prc~idente do Supremo 
Tribunal Federal. puhlicada no suplemento Direito e Jus
tiça do COrreio Biaziliense, edição de 28 de junho de 1993. 
Aprovad_o. 

2:3.1 - Matéria..~ apreciada..~ após a Ordem do Dia 
- Requerimentos n·'' 90(} e 910, de 1993. -lidos no 

Expediente da presente sessão. Aprovados. 
2.3.2- Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordináría a realizar-se 

hoje, às 18 horas_~ 44 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2A ~ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 191' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO 
DE 1993 
. 3.1 -ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 
3.2.1 - Comunicação 
-Do senaaor Divaido Suruagy,-de au-Sê-Ílcia dO-País, 

no período de 23/9 a 18110193. 
3.2.2 - Requerimentos 
N" 914. de 1993, de urgência para o Projeto de Lei 

çia Câmara n'' 168, de 1993 (n·: 3.550, na CaSa de-Origem), 
que dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Fede
ral da Bahia em Centro Federal de Educação Tecnológic_a 
-CFETIBA. 

N" 915, de 1993, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n" 171, de 1993 (n" 3.788193, na Casa de origem), 
que cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secre
taria do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 
Região e dá outras providências. 

3.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n" 645, de 1993. do Senador Dario 

Pereira, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do artigo "O monopólio da Justiça", de autoria 
do Dr. Joaquim Falcão, publicado no jornal O Glob(,!,dc 

.27-6-93. Aprovado. 
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
-Requerimentos n"" 914e 915/93, lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 

são. 

TES 

3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

3.4- ENCERRAMENTO 
4- ATO DO DIRETOR-GERAL 
N" 61, de 1993 
5 - MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN· 

Ata da 189a Sessão, em 16 de setembro de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Carlos Patrocfnio 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Porfella _ Mansueto de" Lavor _ Mário ~ovas __ Marlu~ Pinto _ 
Mauro Benevides ~ Meira Filho _ Nabor Júnior _ Nelson 
Carneiro Nelson W edekin _Pedro Simon _ Pedro. Teixeira _ 

Albano Franco_ Alfredo Campos_ Álvaro Pacheco_ Antonio Raimund~ Lira _ RQnan Tilo ~ Teotonio Vilela FilhO _ Valmir· 
Mariz_ Aureo Mello _ Bello_P~a - .. :eeni_,V_eras _ Carlos __ _çampelo_ Wilson Martins. 
De'Carli _Carl~~ Patrocínio _"Çésar Dias_ Chagas_ Rodrigues_ --- "- . 
Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ 
Elcio Alvares _ Esperidião Amin _ Ganoaldi Alves Filho _ 
Gerson Camata ~:Henrique Almeida_ Humberto Lucena _ Iram 
Saraiva_ Irapuan Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João França 
_ João Rocha _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ Lavoisier 
Maia _ Louremberg Nunes Rocha _ Lourival Baptista _ Lucídio 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

. Sob a protcção ~-~Deus, inici~fl!OS nossq_strahalhos. _ 
---0 Sr. t·) Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N' 327 e 328, de 1993 (n" 604 c 605/93, na origem). de 
15 do corrente, pelas quais o Presidente da República comu· 
nica o rec_ebimento das Mensagens CN n"' 40 e 42193, que 
particípaVam ter-se esgotado 6s prazos para apreciação da::
Medidas Provisórias n·" 337 e 339/93. 

N" 329, de 1993 (n" 606/93, na origem), de 15 do corrente, 
referente à aprovação_ da matéria co-nstante da Mensagem 
SM n'' 184, de 1993; e 

N•• 330. de 1993 (n" 607193, na origem), de 15 do corrente, 
referente à promulgação do Decreto Legislativo n'' 26, de 
1993, constante da Mensagem SM n" 186, de 1993. 

N·· 331, de 1993 (n" 608/93, na origem), de 15 do corrente, 
pela qual o Presidente da República comunica o recebimento 
da Mensagem CN n" 41193, que panicipava ter-se esgotado 
o prazo para a apreciação da Medida Provisóiül n" 33R, de 
28 de julho de 1993. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N\' 315/93, de 15 do corrente. comunicando ter sido_ cons
tatada inexatidão material nos autógrafos, encaminhados por 
aquela Casa. do Projeto de Lei da Câmara n''.J72, de 1993 
(n~ 3.973/93, na Casa de origem). de ·iniciati~ado MinistériO 
Público da União, que dispõe sobre a reestruturação das Pro
curadorias Regionais da Repúhlica c dá outras providências. 

O expediente será encaminhado â. Comis
são de Constituíção, Justiça e Çi_çladania, a fim de ser 
anexado ao processado da referida_matéria. 

Serão tomadas as providências necessárias à puhli
cação de novos avulsos. 

-Encaminhando à reunião do Senado autógrafos das_ 
seguintes matérias: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 173, DE 1993 
· (N• 1.864/89, na Casa de origem) 

Dá nova· redação aos arts. 387 e 392 da Consoli
dação das Leis do Trabalho - CLT, altera os arts. 
12 e 25 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1992, e 
os arts. 39, 71, 73 e 106 da Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991, todos pertinentes à licença-mat~rnidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os arts. 387. revogado pela Lei n"' 7.855.--de_ 

24 de outubro de 1989, e-392, ambos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre_to-Lei n" 5.4_5_2, de 
1'' de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 

·• Art. 387. É proibido o trabalho da mulher ges
tante ou em período de amamanctação em_á_reas insalu
bres ou em atividades perigosas ou penosas. 

Art. 392. A gestante tem direito a licença de 
120 (cento c vinte) dias, sem p·rejuú:ó do emprego e 
do salário, com início no período entre 28 (vinte c 
oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste. 

~ 1·· A empregada deverá_ notificar o seu empre
gador da data em que se afastará do emprego. apresen
tando atestado médico, fornecido pelo Sistema Único 
de Saúde~ SUS, indicando. confor_me o caso, a idade 
gestacional ou a data _do parto. 

§ 3'' Em caso de parto antecipado, a mulher terá 
direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste :ir
tigo. 

§ 4• Em casos excepcionais-. mediante atestado 
médico fornl!ddo pelo Sistema Único de Saúde, é per
mitido à mulher grávida mudar de função." 

Art. 2·· Os arts. 12 e 25 da Lei n· 8.212_, de 24 de julho . 
de 1991, este _com a redação dada pela Lei --n .. 8.540, de 22 
de_ dezembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte reda
ção: 

.. Art. 12. 

1j 3" O INSS instituirá Carteira de IdentiffcaÇão 
c Contrihuição para fins de inscrição e comprovação 
da 4ualidadc do segurado especial de que trata o inciso 
VII deste artigo. 

§ 4'' A iõscriçãó do segurado especial e sua reno
vação anual nos termos do_ Regulamento constituem 
condições -indispensáveis ã habilitação aos benefícios 
de 4ue trata a Le_i n" &.213, de_24 de julho_ de 1991. 

... ''.; ;. ~.-.--;-..... ·-· .......... ; .. -... .-·.· .... ·. ,-";.:.-; •. .•. ...,..c""""·-···•· 
Art. ::!5. .-.................. _.,~······.··········-············ 
I- 2~1c_ (dois por cento), no caso da pessoa física, 

c 2.2~-é- (dois inteiros e dois_ décjmos por cento), no 
caso do segurado especial. da receita bruta da comercia
lização da-sua prOdução~ 

.......... -... -..... ;; .... -~--·- ..... -;...; .. -..... _, ................ ;. -.. 
§ 6" A pessoa físicã e o segurado especial men

cionados no caput deste artigo são obrigados a apre
sentar ao INSS Declaração Anual das Operações de 
Venda- DA V. na forma a ser definida pelo referido 
Instituto comantedccência mfnima de 120 dias em rela-
ção à data de e:otrçga. _ 

§ 7" A falta de entrega da Declaração de que 
trata o parágrafO anterior, ou a inexaiidão das informa
ções prestadas, _importarão a perda da qualidade de 
segurado no período entre a data fix~da para a entrega 
da Jt.'claraç:io c a entrega efetiva da mesma ou da retifi
cação das informações impugnadas. 

§ H·· A entrega da Declaração nos termos do § 
6' deste artigo por parte do segurado especial é condi· 
ção indispensável para a renovação da inscrição nos 
termo::, do § 4·' do art. 25 desta l.ei."' 

- . 
Art. J• Os arts. 39, 71. 73 e~l06 da Lei n" .8.313, de 

24_de julho de 1991. passam a vigorar com a<.; seguintes altera
ções: 

"Art. 39. . ................................... , 
Parágrafo único. Para a segurada especial fica ga

rantida a concessão do salário-maternidade_ no valor 
de 1 (um) salário mínimo, deSde que compto\-,-e o exer· 
cício de atividade rural. ainda que de forma descon
tínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores 
ao do início do benefício. 

. .............. -· -~ ·-······ ···- .... , ......... ·-· ...... _ ..... , .. . 
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Art. 71. O ~ahirio-maternidade é devido à segu
rada empregada, à trahalhadora avulsa, à empregada 
doméstica!.! à segurada especial, observado l) disposto 
no parágrafo único do art. 39 desta lei, durante 120 
(cento c vinte) dias aritcs do parto c a data de ocorrên
cia deste. observadas as situações e condições previstas 
na legislação no que concerne à proteção à mater
nidade. 

Parágrafo único. A segurada csp_ecia\ c a e_rnpre
gada doméstica podem requerer o salário-maternidadl! 
até 90 (rioventa) dias após o parto. 

Art. 73. O salário-maternidade será pago dire
tamcnte pela Previdência ·social à empregada domés
tica, em valor correspondente ao do seu último salário
de-contribui~:tão, ~ à segurada especial, no valor de 
1 (um) salário mínimo, observado o disposto no regula~ 
mcnto desta lei. 

Art. 106. A comprovação âo exercício da ativi~ 
dade rural far~se·á pela apresentação obrigatória da 
Carteira de Identificação c Contribuição referida nos 
§§ 3"' e ~,---do art. 12 da Lei n·• R.~12: de 24 de julho 
de 1991, ~. quando referentes a período antl!"riur à 
vigência desta_ lei. _atravé!i de: 

Art. 4'' O Poder Ext.!"cutivo regulameritará esta lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 5" Esta lei entra cm vigor na datã de sua publi· 
cação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO Cl'TADA 
CONSTITU!ÇÁO DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO !L 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

···-··e:·,;;ri:rúCo.ii·················· 
Dos Direitos Sociais 

XVIII -licença à gestante, St:!m prejuízo do emprego 
e do salário, com a duração de cento e vinte dias; 

DECRETO-LEIN• 5:432; DE I· DE MAIO DE I 943-

Aprova ~ C~nsolidação daS. Leis. do Trabalho. 
Art. 3Y2. E proihido o trabalho da mulher grávida ,no 

período de 4 (quatro) semanas anh!s c 8 (oito) semanas dcpoi~ 
do parto. 

§ 1" Para osJins previstos neste artigo, o íníciO do afas~ 
tamento da empregada d~ seu trabalho será determinado por 
atestado médico, nos termos do art. 375, o qual deverá ser 
visado pela empresa. 

§ 2'1 Em casos e_xcepcionais, os pcrlodos de repouso an~ 
tes e depois do parto poderão ser aumentados de mais 2 (duas) 
semanas cada um, mediante atestado médico, na forma do 
§ I" 

§ 3'' Em caso de parto antecipado, a mulher terá sempre 
direito às 12 (doze) semanas previstas neste artigo. 

§ 4" Em casos excepCiOnais, mediante atestado médico, 
na forma do * 1·•, é permitido à mulher grávida mudar de 
função. 

·LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL 
· · ····· · 1-hüi:c>ú ····· ·· · · ...................... . 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

······c·APiTúL"O'ii ........................... .. 
Dos Direitos Sociais 

Art. 7"' São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 
além de outros_ que visem à melhoria de .sua con~ição social; 

XVIII - licença à gestantc, sem prejuízo dO- emprego 
e do salário, com a duração de cenw e vinte dias; 

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

cA?iTüi:o"ii''"'""''''' ................ . 
Da Seguridade Social 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Ar~. 195. A seguridade !'meia! será financiada por toda 
a sociedade, de forma dircta e indireta, nus termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos Orçamentos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das se~ 
guintes contribuições sociais: 

- - - -

§ S·.> O produtor, o parceiro. o meeiro e o -arrendatário 
rurais, o garimpeiro c pescador artesanal, bem como os respec
tivos cônjuges, que exerçam suas atividade_s __ em _regime de 
economia familiar. sem empregados permanentes, contribui~ 
rão para a seguridade social mediante a aplicação de uma 
alíquota sobre o resultado da comercialização da prod01;ão 
e farão jus aos hendícios nos termos da lei. 

_ SIO:_ÇÁO III . 
Da PreVidência Soci3J 

Art. 201. Os plano~ de previdência social, mediante 
contribuição, atcnderão. nos termos da lei a: 

iii" ~cp~;;;;ç·ã~--â ·~~~~~-~i~i~d~·.· ~-;~~~j;·l~~·n~~· ·;·g~·;~~~~~·; 

(A Comissão de Assuncos Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 174, DE 1993 
(No 3.831/93, na Casa de origem) 

Estabelece normas para as eleições de 3 de outubro 
de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Disposições Gerais 

Art. I'' As eleições para Presidente c_ Vice-Prcsidcntc 
da República, Governador e Vicc-Govcrnador de Estado e 
do __ Distrito Federal. Senador. Dcputado Federal, Deputado 
Estadual e Deputado_Distrital serão realizadas _simuJtant!a
rnentc, cm todo o País, no _dia 3 de oututm.) de 1994. 

Parágrafo único. Na eleição p-ara Senador, a represen
tação de cada Estado_ c do Distrito_ Federal_ será renovada 
por dois terços. 

Art. 2" Será considerado eleito o candidato a Presiden
te, a Vice-Presidentc, a Governador c a. Viçc-Govcrnador, 
que obtiver maioria absoluta de votos. não computados os 
em branco e os nulos. 

§ l" Se nenhum candidato à:-; eleições de que trata este 
artigo alcançar maioria ahsoluta na primeira votação. será 
realizado segundo turno no dia 1_5__ _c!e n_ovemhro t!_e J 994. 
concorrendo, para as respectivas eleições, os dois candidato!:> 
mais votados, consid~rando-se _eleito _aquele que ohtiver a 
maioria dos votos válidos l.;"tn cada uma _das __ ele_ições .. 

§ 2" Se_,_ antes de_realizad_o__ o -~egundo turno._ ocorrer 
mortt!, dt:sistt!ncia ou impedimento legal de candidato a Presi
dente ou a Governador, convocar-se-á, dentre os remanes
centes, o de maior votação. 

§ 3" Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, rema
nescer em segundo lugar mais de um candidato com_a mesma 
votação, qualificar-se-á-0 ·mais idoso. 

Art. 3" A posse do Presidente, do ViC!.!-Prcsidcnte, dos 
Governadores e Vice~Governadores ele_itos nos t_crm_oS_ desta 
lei dar-se-á no dia 1" de janeiro de 1995. 

Parágrafo Linico. Os Senadores c Deputados Federais 
serão empossados no dia 1'' de fl.;"vcrciro-dc 1995 c os Depu
tados Estaduais e Distritais tomarão posse na data indiCada 
na Constituição do respectivo Estado- ou-·na Lei Orgânica 
do DíStritO Federal. 

Art. 4'! Nas eleições referidas nos artigos anteriores será 
aplicada a legislação eleitoral vigente, rc~salvadas as regras 
especiais estabelecidas nesta lei. - ' - ~ --

Do Registro de Candidatos 

Art. sv Poderá participar das eleições previstas nesta 
lei o partido que, até 3 de outuhro de 1993, tcnh<! ohtido, 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro ddinitivo o~ 
provisório, desde que, ncstt: último_ caso, conte com, pelo 
menos, um representante titular na Câmara dos Deputados, 
na data da puhlicação desta lei. · · 

§ I" Só poderá registrar candidato próprio à eleição pa
ra Presidente c Vice-Prcsid_ente da República: 

I- o partido que tenha obtido, pelo menos, cinco por 
cento dos votos apurados na eleição de 1990 para a Câmara 
dos Deputados, não computados os brancos c o~ nulos, distri- _ 
buídos em, pelo menos, um terço dos Estados; Qll 

II- o partido que conte, na data da puhlicação desta 
lei, com representantes titulares na Câmara dos Deputados 
em número equivalente a, no míni_mQ, três por centO da CCim.:: 
posição da Casa, desprezada a fração resultante desse percen
tual; ou 

111 -coligação integrada por. pelo menos, um partido 
que preencha condição prevista em um dos incisos ã-ntc-nores, 
ou por partidos que. sornados. atendam às mesmas condições. 

§ 2" S_ó poderá registrar candidatos a Senado_r, Gover
nador e V ice-Governador: 

I -o partido que tenha atendido a uma d~s __ condições 
indicadas nos incisos I c II do parágrafo anterior; ou 

II- o partido que, organizado na circunscrição. tenha 
obtido na deição de 1990 para a respectiva Assembléia ou 
Câmara Legislativa três por cento dos votos- apurados, exclut

- dos os brancos e nulos: ou 
III- coligação integrada por. pelo menos. um partido 

que preencha urna das condições previstas !'los incisos I e 
II deste parágrafo, ou por partidos que, somados, atendam 
às mesmas condiçõt::s. 

§ 3'·' Até cirrcó dias a contar du dat_a da puhlicação desta 
-lei, a Presidência da Câmara dos Deputados informará ao 
Tribunal Superior Eleitoral o número de Deputados Fcderab 
integrantes de cada bancada partidária naquela_ data. 

§ 4" Até 31 de dezembro de 1993, o Tribunal Superior 
Eleitoral divulgará a relação dos partidos aptos a registrar 
candidatos próprios às eleições para Prcsidcnt!.! e Vice-Prc
sidente da Rcpúhlica. e ainda daquele~ que, em cada Estado 
e no Distrito Federal, poderão registrar candidato~ para Sena
dor, Governador e V ice-Governador. 

Art. 6·· É facultado aos partidos políticos celebrar coli
gações para eleição majoritária, c.tcição prop<.)rcional ou am
has, desde que elas não sejam diferentes dentro _da mesma 
circunscrição. 

§ t·· A coligação terá denominação própria, que poderá 
ser a junção dc __ todas as siglas dos partidos que a integram, 
sendo a da atrihuídas as prerrogativas c obrigações dos parti
dos políticos no que se refere ao processo eleitoral. 

§ 21' Na propaganda para eleição majoritária, a coliga
ção usará, ohrigatoriamente, sob sua denominação_. as _legen
das de todos os partidos que a integram; na_ propaganda para 
eleição proporcional. cada partido usará apenas sua legenda 
sob o nome da coUgação. 

§ 3" Na formação de coligações, devem ser observadas, 
ainda, as seguintes normas: 

I - na chapa da coligação podem ser inscritos candidatos 
filiados a qualquer partido político dc(a integrante~ 

II- o pedido de registro dos candidato~ deve ser subs
crit_O: pelos presidentes dos partidos coligados ou por seus 
delegados, ou pela maioria dos mernhros dos respectivos ór-
gãos executivos de direção; __ 

III- os partidos integrantes da coligação devem designar 
um representante, que terá atribuições equivalentes às de pre
stdente de partido político nó trato dos intcicsscs e na ·repre
sen~ação da coligação, no que se refere_ao processo eleitoral; 

IV- a coligaçã-o será rep-resentada perante a Justiça Elei
toral por seu presidente ou delegados indicados pelos partidos 
que--a cõrilp"óein, podendo nomear até: 

a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; 
b) quatro delegados perante o Tribunal_ Regional Elei

toral; 
c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral: 
V- celebrada a coligação, os partidos que a integram 

passam a funcionar como um único partido durante o processo 
eleitoral no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato 
de interesses ínterpartidários. 
- Art. 7~ As normas para a escolha dos candidatos c para 
a formação de_ coligações serão estabelecidas no estatuto do 
partido, que poderá fazê-lo de forma mais restritiva do que 
a prevista no caput do art. 6" desta lei. 

Parágrafo único. Em casO de omissão do estatutn, caht!
rá ao· órgão de direção nacional_ do partido estabelecer as 
normas a que se refere este artigo, puhlicando-as no Diário 
Ofiçial até 2 de abril de 1994. . · 

. Art. 8'-' A escolha dos candidatos pelo~ partidos e a deli
beração sobre coligações deverão ser feitas no período de 
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2 de abril a 31 de maio dt..' 199-L lavrando-se a .respectiva 
ata em livro aherto c rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo 
ser utilizados o::. já existcntc.:s. 

§ l" Aos que. na data de publicação desta lei, fori!m 
dctcntorc~ de mandatt_l de Deputado Fcdc_ral, Estadual ou 
Distrital, é as:;egurado o rt.:gistru di! candidatura para o-mesmo 
cargo pelo partido a que estejam filiados na d<ita-Ua ·convenção. 
indepenckntementc de sua escolha nl.!~ta, salvo deliberação 
cm contrário dtl órgão dt> dircçiio n;1cional do partido. 

§ 2" Para os fios do Ui~po-;tn no ::m. 10. não s~n.í compu
tado no limite ali ddinidq l_l número de candidatos da coligação 
ou partido que, na condição do parágrafo anterior, superar 
um terço dos lugare~ a preencher. 

Art. t,l-' Para concorrer às eleições. o _ca:hdídato deverá: 
I- estar c~>m a filiação deferida pelo reSpectivo partido 

até cem dias após a publicação desta lei; 

II - possuir domicilio eleitoral na circunscrição na qual 
pretende concorrer pelo menos desde 31 de dezembro de 
~~~3. 

Parágrafo úniCO. Havendo fusão ou incorporação de 
partidos após 31 de dezembro de 19t,\3, será c_onsiderada, para 
efeito de filia~ão partidária, a data de filiação do candidato 
ao partido originário. - - - -

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para 
o Senado Federal, Câmara dos Dcputadns, Câmara Legis
lariva e Assemb_i~ias Lcgblativa~ at~ "o número de lugares 
a preencher. 

Parágrafo único. No caso de coligação para as. eleiçõ_es 
proporcionais. independentemente do número de partidos que 
a integram. só poderão ser regiStrados candidatos ~té uma 
vez e meia o número de lugares a preencher, observado, para 
cada partido, o limite estabele-cido no caput. 

Art. 11. Os partidos. solicitarão à JustiÇa Eli:!itoral o 
registro de seus candidatos .até às_ dez.enovc _horas do dia 10 
de junho de ~~~4. 

§ 1" O pedido de registro deve ser instruído com os 
seguintes documentos: 

a) cópia, autenticada pela Justiça Elt!itoral, da ata a que 
se refere o art. 8"; 

b) autorização do candidato; 
c) prova de filiação partidária; 
d) certidão de quitaçfto eleitoral; 
e) declaração di! hens, assinada pelo candidato, com os 

resp!!ctivos valores atualizados: _ 
f) c_crtiJôes criminais fornecidas pelos órgãos de distri

buição da Justiça Eleitoral, Federal e Estadual._ 
§ 2' Na hip<itese de o partido ou coligação não requerer 

o regbtro de seus candidatos. estes poderão fazê-lo perante 
a Justiça Eleitoral cm quarenta e oito horas a contar do eriCer
ramento do prazo previsto no capnt. 

Art. 1:2. O r.;amJidato às elciçücs propordonais, no pe
dido de registro. indicará, al~m de seu nome completo, mais 
duas opçóes de nome. que poderão ser o prenome. sobre
nome, cognome. nome abreviado ou nome pelo qual é mais 
conhecido, desd~ que não se estabeleça dUvida quanto ã sua 
identidade, não atente cDntra o pudor e não seja ridículo 
ou irreverente. mencionando em que ordem de preferência 
desses n_omes deseja registrar-se. 

§ l" Verificada a ocorrência de homonímia, a. Justiça_ 
Eleitoral-proce-de-rá-atendendo- ao-seguint(;: 

I-havt!"ndo dúvida. poderá exigíf- do candidato prova 
de que é conhec.:ido por dada opção de nome que indicou 
no pedido de registro e· qae possa confundir o_ eleitor; 

II- ao candidato que, na data de publicação desta lei, 
esteja exercendo mandato cletivo ou o tenha exercido nos 
últimos quatro anos. ou que nesse mesmo prazo tenha concor
ridq cm eleição com um dos nomes por ele indicado. será 
deferida a sua_ulilização no registro, ficando outros candidatos 
impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome: 

III - ao candidatt.) que, pela sua vida política, social 
ou profissional, seja identificado por um dado nome que tenha 
indicado, será deferido o registro com esse nome, observado 
o disposto na parte final do inciso anterior;-

IV- em se tratando de candidatos cuja homonfmia não 
se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, á Justiça 
Eleitoral os notificará para que em dois dias cheguem a acordo 
sobre os respectivos nomes a serem --utnizaâoS; 

V- no caso do inciso anterior, não havendo acordo, 
a Justiça registrará cada cadidato com o nome por ele indicado 
no pedido de registro, observada a ordem de preferência ali 
definida. 

§ 2" A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato pro~ 
va de que é Conhecido por determinada opção de nome que 
teitha indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ 3" A Justiça Eleitoral organizará, para auxiliar os es
crutinadores na apuração, c publicará. até o dia ]''de setembro 
de 1994, as seguint!.!s listas: 

I - a primeira, ordenada por partidos, terá a relação 
dos respectivos-candidatos em õrdem numérica, cOm as duas 
variações de nome correspond~::ntes a cada um, na ordem 
esCOlhida pelo candidato; 

II - a segunda, com fndice onomástico e organizada 
em ordem alfabética, nela constando o nome completo de 
cada candidato e cada variação de nome. também em ordem 
alfabética, seguidos da respectiva legenda c número; 

§ 4'.' Na apuração serão anulados os votos dados a ho
mônimos cm que não se possa idenüficar com CX:ãtidão a 
vontade do eleitor. 

§ so Ao decidir sohrc os pedidos de registro, a Justiça 
Eleitoral publicãrá obrigatoriamente as variações de nome 
deferidas aos candidatos. 

§ 6'' A Justiça Eleitoral indeferirá todo pedido de varia
ção de nome coincidente com nome de candidato a deição 
majoritária. · 

Art. 13. É facultado ao partido ou coligação substituir 
candidato que for considerado inelegível ou falecer após o 
terqto final do prazo do registro ou, ainda, _que tiver seu 
registro indeferido ou cancelado_. 

§ 1·' A escolha do substituto far-se-á na forma estabe
lecida no estatu_to do partido a que pertencer o substituído, 
c o registro deverá ser requerido até oito dias contados do 
fato que deu origem à substituição. 

§ 2'·' TrataÍldo-se de t!lciÇõcs majoritárias, se o c·andi
dato for de coligação, a substituição deverá ser feita por deci
são da maioria absoluta das comissões executivas dos partidos 
coligados. 

§ 3" Na eleições proporcionais, a substituição só se efc
tivará se o novo pedido, com a ohsl.!'rvância de todas as formali~ 
dades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta 
dias antes do pleito. -

Art. 14. S.e a convenção partidária regional se opuser, 
na de-lit,eração-sobre -coligações, às diretrizcs legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes pode
rão, nos termos do respectivo estatuto, anular tais decisões 
e os atos delas decorrentes. 
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Art. 15. Estão sujCito~ ao cancelamento do" registro os 
candidatos que, àté a data da eleição, forem expulsos do parti
do, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam 
observadas as normas estatutárias. _ 

Parágrafo único. O cancelame_nto do registro será _de
cretado pela Justiça Eleitoral. após solicitação-do partido que 
registrou o candidato. 

Art. 16. Cahc à Justiça Eleitoral disciplínar a identifi
cação dos partidos e de seu__s candidatos no processo eleitoral. 

§ 1" Ao partido fica assegurado o direito de manter 
o número atribuído à sua legenda na eleição anterior, c ao 
candidato. ne~a hipótese, o direito de manter o número que 
lhe foi_ atribuído na eleição antc_rior para o mesmo cargo. 

§ 2•' -Os candidatos de .coligações,_ nas_ eleições majori" 
tárias. serão registrados coq~ o número da legenda de seu 
partido. e, nas eleições proporcionais, com o·ruímefo da legen
da do respectivo partido acrescido cio número que lhe couber 
no sorteio a que se refere o § 2'" do art_. 100, do Código 
Eleitoral, observado o disposto no parágrafo anterior. 

Da Cédula Oficial 

Art. 17. As cêdulas oficiais para as eleiçõ_es previstas 
nesta lei serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as 
imprimirá com exclusividade para distribuição às Mesas Re
ceptora_~. sendo sua impressão feita cm papel branco e opaco. 
com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números. 

§ 1" Haverá duas cédulas distintas. uma para as eleições 
majoritárias e outra para as proporcionais, a serertr confeccio
nadas segundo modelos constantes do Anc_xo. 

§ 2\' Os candidatos para eleição majoritária serão identi
ficados pelo nome indicado. no pedido de registro c pela sigla 
adotada pelo partido a que pertencem, e deverão figurar na 
ordem determinada por sorteio, obst::rvado, no que couber. 
o disposto no art. 12. 

§ 3o Para as-eleições realizadas pelo sistema propor
cional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva _o 
nome ou o número do candidato escolhido, ou a ~igla do 
partido de sua preferência Qu ___ o n.úmcr"O -deste, 

§ .4\' Às eleições em segupdo turno aplicã"se o disposto 
no§ 2' 

§ s~ No prazo de quinze dias_ap6s a realização do sorteio 
a que se refere o §_2°, os Tribunais Regionais Eleitorais divul
garão_o modelo da cédula completa com os nomes dos candi
datos majoritários nã ordem já definida. 

Art. 18. As votaÇões serão feitas em dois momentos 
distintos, na mesma urna, devendo ser entregue ao eleitor, 
primeiramente, a cédula destinada às eleições proporcionais, 
de cor branca, e, em seguida, a cédula destínad_a às eleições 
majoritárias, de cor amarela. 

§ 1" O eleitor receberá uma cédula por votação, dirigin
do"se à cabina duas vezes para preencht:r cada uma, separa-
damente. , ~ _ , 

§ 2'' A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e 
o número de eleitores por Seção, de modo_ a garantir a realiza
ção das votações no prazo legal necessário ao exercício do 
voto. 

Da Fiscalização das Eleições 

Art. 19. É defeso ao Juiz Eleitoral nomcar·para Mesa 
Receptora. Turma ou Junta Apuradora, fiscais c; -delegados 
dos Partidos Políticos, ou menor de dezoito anos. 

Art. 20. É vedada a participação de parentes, em qual
quer grau, na mesma Mesa, Turma ou Junta Apuradora, ou 

de servidores de urna mesma repartição pública ou _empresa 
privada. - - -

Art. 21. Os eleitDres nomeados para compor as Mesas 
Receptoras serão, no dia seguinte_ ao da eleição e ao do even

-tua( segUndo turno. dispensados do serviço -sem prejuízo do 
salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, mediante 
comprovação expedida pela Justiça Eleitoral. 

Art. 22. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos 
ou coligações não poderá recair em quem, por nOmeaçãO 
do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora, ou em 
me_nor de dezoito anos. -

§ 1" O fisca:t poderá ser nomeado para fiScalizar mais 
de uma Seção Eleitoral no mesmo local de votação, mesmo 
s~ndo _eleitor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto será 
admitido sõmente na Seção de sua inscriÇão. - -· · · 

§ zo As credenciais dos fiscais e delegados serão expedi
das, exclusivamente, pelos partidos_ou coligações e·não neces
sitam de visto do Juiz Eleitoral. 

§ 3" Para efeito do disposto no parágrafo anterior, _o 
presidente do partido ou o representante da coligação deverá 
regi!$trar na Justiça Eleitoral o_ nome: das pessoas autorizadas 
a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art. 23. Fica Vedado aos juízes que sejam partes _cm 
ações judiciais que envolvam candidatos às eleições de 1994 
participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos diver
sos. pleitos de que trata esta lei. 

___ Art. 24. Os. partidos e coligações poderão fiscalizar to
_das as fases do processo de votação e apuração das eleições, 
inclusive o preenchimento dos boletins de urna_ e o proce-ssa
mento eletrônico da totalização dos resultados. serido-lhes 
garantido o acesso_ _antecipado aos programas de computador 
a_ s_erern utilizados na apuração. 

§ 1\' Os fiscais e delegados dos partidos e coligações 
- serão posicionados a uma distância não superior a um inetro 
da Mesa Apuradora, de modo que possam observar direta
mente a abertura da urna, a abertura e contagem das cédul~s 
e. o preenchimento do boletim. 

§ 2~ Os trabalhos de apuração não poder.ão ser realiza
dos sem que seja dado cumprimento ao disposto no parágrafo 

--ciõterior, sujeitos os responsáveis às--penas previstas no art. 
347 do Código Eleitoral. 

§ 3" O não-atendimento ao disposto no § 1~ enseja a 
impugnação do resultado da urna, desde que apresentada an
tes de sua abertura. 

§ 4n No prazo de 48 horas a contar do conhecimento 
dos programas de_ computador a que se refere o caput, o 
partido ou coligação poderá apresentar impugnaçã·o· funda
mentada_junto à Justiça Eleitoral. 

§ s~ Os partidos concorrenteS. à o pleito poderão_ consti
tuir sistema próprio de fiscalização~ apuração e totalização 
dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria 
de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, rece
berão, previa1pente, os programãs de computadOr e. simulta
neamente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial 
de apufação e tot31tZãçã_o. 

Art. 25. Os órgãos encarregados do processamento e_le
~rônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou 
coligações, no mesmo momento da .entrega ao Juiz e:ncarre
gado, cópias dos_ dados contidos em fita magnética do proces
samento parcial de cada dia. 
- · Art. 26. O holetim de urna, cujo modelo será aprovado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá impressos os núme
ros dos candidatos concorrentes. 
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§ 1·' O Juiz Presidente da Junta A'puradora é obrigado 
a entregar aos partido_s conconcnks ao pleito ou coligaçõt=s, 
e seus_ respectivos delegados ou fiscais crc9enciados, cópia 
do boletim de urna; não o fazendo. incorrerá na pena prevista 
no art. 310 do Código Eleitoral, aplicada cumulativamente. 

§ 2~ ,A transcriçâo dos resultados apurados no boletim 
deverá ser feita na presença de fiscais. delegados c advogados 
dos partidos e coligações, que, ao final do preenchimento 
do boletim, receberão imediatamente exemplar idêntico, exR 
pedido pela Junta Eleitoral. 

§ 3'' Para Os fins dõ disposto no parágrafo antefior, cada 
partido ou coligação credenciará dois fiscais perante <:! Junta 
Eleitoral, funcionando um de cada vez. _ 

§ 4'' O rascunho, denominado borrão, ou·qu-alq~er ou
tro tipo de papel utilizado pelo Juiz ou qualquer membro 
da Junta Apuradora, não poderá servir de consulta postt!ríor 
à apuração perante a Junta totalizadora apuradora de votos. 

Art. 27. O Juiz Prc-sidcnte-daJunta ApU-r30ora.é_-Obri
gado a recontar a urna cujo resultado apresentar no Boletim 
incoincidência com o número de votantes ou houver discre
pância com os dados obtidos no momento da apuração. 

Parágrafo único. _ Os Tribunais Rcgiona)s Eleitorais 
também são obrigados a proceder à contagem de votq~ sempre 
que os candidatos apresentarem boletins de urna incoinci
dentes. 

Art. 28. Antes de concluir a expedição do Boletim de 
Apuração, o Juiz e os membros da Jllnta não poderão passar 
a apurar a· uma subseqüente, sob pena ·de incorrer no crime 
previsto no art. 313 do Código Eleitoral. 

. . Art. 29. A ühj:>Ugrlaçãõ não recebida pela Junta Apura
dora pode ser apresentada, em quarenta c oito horas, acompa
nhada de declaração de duas testemunhas ~o Tribun~l_ Regio
nal Eleiwral. 

Parágrafo único. O Tribuilal decidirá sobre o _recebi
mento em quarenta e oito horas, publicando o acórdão na 
própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente 
à Junta, via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da i.mpu_g
nação. 

Art. ·30. Nosmunicfpíos corri maiS de uma Zona Eleito
ral, a apuração das urnas correspondentes a cada uma será 
realizada em locais distintos. 

Das Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais 

Art. 31. A partir de 2 de abril de 1994, as entidades 
ou empresas que realizarem pesquisas de-Opiriião púhlica rela~ 
tivas às eleições oú a'o·s can'didatos para serem levadas ao 
conhecimento público são obrigadas a iegisti-ar, juntO à Justiça 
Eleitoral. até cinco dias antes da divulgação, a-s infOrmações 
a seguir relacionadas: 

1- quem contratou a realização da Pesquisa;-
II -valor c _origem dos recursos despendidos no traba

lho; 
Ill- a metodologia e o período de. realiaçãO-da pesquisa; 
IV- o plano amostral c ponderação no que se refere 

a sexo, idade, grau de instrução, nível cconômico c área física 
de realização do trabalho; 

V- o nome de quem pagou pela realização do trabaiho; 
Vl -o sistema interno de controle e .v.erifiCação, confe

rência e fiscalização da coleta de dados e dO trabalho de Cam
po. 

§ 1" As informações relativas à ele-ição presidencial de
vem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral, c as rclati~ 
vas às demais eleições, no Tribunal Rcgion~l Eleitoral. 

§ zo A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local 
de costum..:, av.iso comuni_cando o. registro 9a:s informações 
a que se rdére ,este artigo. colocando-as â Jisposiçc1o dos 
partidos ou ~o'H~aÇõe"s corri candidatos ao pleito, que a elas 
terão livre acesso ,P,c\o prazo de trinta dias. 

§ 3~ fmedjatamente após a div"ulgaçãõ -da pesquisa, as 
erriprcsas ou- entidades a que se refere este artigo colocarão 
à disposição dos partidos ou coligações que possuam candi
datos registrados para as eleições a que se refere a pesquisa 
todas (Ís informações, resultados obtidos e demais elementos 
atinentes a cada um dos trabalhos detuados. 

§ 4'' Os responsá'{eis pCla e fi preSa- ou entidade de pes
quisa, pelo órgão veiculador, partido, coligação ou candidato 
quC divtilgareilfpeSQUísa irãu-TegiStradã. estarão sujeitOs à pena 
cominada no art. 323 do Çódigo Eleitoral e à multa de valor 
igual ao contratado pela realização da pesquisa. 

Art. 32_. _Os partidos, mecliantc requerimento à Justiça 
Eleitoral~ que determinará imediatamente a realização de dili
gência. terão acesso ao sistema interno de.controle, verific3ção 

_e fiscalização da cole ta de dados dos institUtos ou en-tidades 
que derem ao conhecimentO públíco -pesquisas de opinião reta~ 
ti v as às eleições, e poderão. atrav~s da escolha livre c aleatória 

· Oe planilhas individuais~ mapas ou equivalentes. confrontar 
_e conferir os dados publicados. 
. . .§ ~·· A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo 
ou_qualq~_!cr ato que vise retardar,_impcdir ou dificUltar a 

·a:ção fiscalizadora dos partidos, tornará os responsáveís- pela 
entidade ou empresa de pesquisa sujeitos à pena de detenção 
de_ seis meses a um ano e multa de valor_ igual ao r~cebido 
pela realiZação da pe-squisa. - -- -- - -

§ 2'' A comprovação de irregularidade ou dessemclhan
ça.entre os dados publicaçlos e aqueles afeiidos pela dili_gCncia 
dó pã.rtido político tornará os responsáveis pela entidade ou 

·inStituto de pesquisa e os responsáveis pelo órgão divulgador 
Sujeitos às penalidades indicadas no parágrafo anterioi-, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de publicação dos dados corretos. 

Da Arrecadação e da Aplicação de 
Recursos nas Campanhas Eleitorais 

Art. 33. As despesas dá campanha eleitoral serão reali
zadas sob a responsabilidade dos_ partidos ou de seus candi
datos, e por eles pagas. 

Art. 34. Até ciÍlco dias i.ítcis· após a escolha de seus 
candidatos cm convenção. o partido constituirá Comitês Fí
nançciros ... com a (inalidade de arrecadar recursos e aplicá-los 
nas campanhas eleitorais. 

§ 1" Os Comitês devem ser ,rinculados a cada uma Jas 
e~cições para as quais- o partido -apresente candidato próPriO. 
podendo haver reunião, num único Comitê, das atribuições 
rela_tivas às eleições de uma dada circunscrição. 

§ 2° Na eleição presidencial é obrigatória a criação de 
Comitê ·nacional e--facUlt3tiva a- de Comitês nos Estados e 
no Distrito Federal. 

§ 3'' Os Comitês Finariceíros serão registrados: 
I- no Tribunal Superior Eleitoral, o nacional: 
II- nos Tribunais Regionais Eleitorais, os estaduaís e 

o distrital. 
Art. 35. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente 

ou por intermédio de pessoa por ele designada. a adminis
tração financeira de sua própria campanha, utilizando recursos 
que lhe sejam repassados pelo Comitê, inclusive os relativos 
à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações 
de pessoas físicas ou jurídicas, na fonTia estahdCcida- nesta 
lei. 
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Parágrafo único. Os-Comitês respondem solidariamen
te com os candidato.s pelo!!. recursos -que -réj:iásseril. a· estes'. 

Art. 36. É obrigatório para o (,-attido e faCultativo_ para 
o candidato abrir contas- Dancái"iaS espédficaS 'para registrar 
todo o movirnen'to _final!ceiro dã cãm(>a~~a·. · -

Art. 37. O candidato é o único responsável pela veraci
dade das informações finanéci_i'ãs e c<Jrttábl!is refe,rentes à sua 
campanha, devendo assinar_ a rcspectiVã prestação de contas 
sozinho ou, se for o caso, em conJuntO com a pes-soa -que 
tenha designado para essa tarefa. . 

Art. 38. A partir da 'escolha dos' candidatos em· conven
ção, pessoas físiCas ou "jurfdicas poâerão fazer doações em 
dinheiro, ou estimáveis em- dinheiro,-- para ·canfpi:mhas eleitow 
rais, obedecido o_·disposto- nesta: lei. 

§ 1'' As doações e contribuições de que trata este àrtigo 
ficam limitadas: - ' - --

1 -no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendi
mentos brutos no ano de 1993; 

II- no caso em que o candidato utilize rCcurSos próprios. 
ao valor máximo de gaStos eStahelecido pelo seu partido, na 
forriul desta lei; ' · · ' ' - - - ·_" 

. III- no caso 'de pessoa jurídica~ a doiS pOr- cento da 
receita operacional bruta do ano·cte ,1993. - · 

§ 2" Os percentuais de que tratam os iricisoS' I e III 
do § l" _poderão ser excedidos. desde que as· contribuições 
e doações não sejain'supcriotes a setenta mil UFIR e trezentas 
mil UFIR, respeCtivamente. 

§ 3" As doações e contribuições de- que-- ftatá esta lei 
sérão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês cm que 
ocorrerem. · ' 

· Art. 3-9. Até cinCo dfas 1cipós á. e~scoWiã dÕs candidatos, 
os órgãos de dire'çãó rêgiónal comuÍll~Ção ao' órgãq de dfre·ção 
nadonal do partído- o'riú.merO de candidãtos e_ o limite de 
ga:$tos. estabelecido para ·cada ·eleição na respedivá "circuns-
crição. · - ' -

Art. 40. O órgão de direção nadona_l çofis61Íd.ará os 
limites de gastos estab.elecidos para cada circunscrição, acres
cidos do limite que fixar para a eleição presidencial, e solicitará 
ao Ministério da Fazenda a emissão' de Bónus Eleitorais ao
portador em valor correspondente ao total de gastos previstos 
pelo partido para todas as eleições __ de que trata esta lei. 

Art. 41. O Ministério da Fazenda emjtirá os Bónus 
Eleitorais ao portador. os quais deverão: 

• I- indicar o valor em moeda da doa_ção, convertido em 
Unidade Fiscal de Referência (UFIR); 

II - s_er previamente numerados, para fins de identifi
cação de sua distribuição posterior aos partidos; 

111 -ser emitidos cm valores variados. 
Art. 42. O órgão de direção nacional do partido repas

sará aos regionais os Bónus correspondentes à respectiva cir
cunscrição, os quais serão distribuídos aos caoc!.idatos no limite 
individual permitido para seus gastos. 

Art. 43. Toda doação a c3.ndidato específiCO dev~rá ser 
feita mediante troca_ por Bónus Eleitorais, correspondente 
ao seu valor. 

Parágrafo único. Os recUrsos pn:5Pfi0s~él.O candidato p-o
derão ser ytilizados em s.JJa_ ~91panha, __ 9esde que sejam inte
gralmente convertidos em Bónus recebidos do Comitê_~inan
ceiro. 

Art. 44. Os partidos e os Candidatos manl.erão em seus 
arquivos, durante cincO-anos~ à disposição da Ju_s_tiça Eleitoral, 
a relação completa de todas as doações recebidas. com id_entifi
cação dos doado_rç.s. 

· Art. 45. É vedado, a partiâo e candidato, receber direta 
·ou indlretamente doação cm dinheiro -ou estim-áVel em dinhei
rO, iriclusive através de publicidcide de quàlquei éspéde, pro
cedente de: 

1 ~entidade ou governo estrangeiro; 
· II -órgão da administrac;áo pública- di reta, ressalvado 

o Fundo Partidário, lndireta ou fundaÇãO instituída em virtUde 
de lei ôu mantidâ. com recursos provenientes do Poder Público; 

III -concessionário ou perrnlsSibnáriO de serviço público 
federal, estadual, distrital_ou Tflunicipal; - · 

IV- entidade de direito privadO qüe receba, na condição 
'de benefíCiária, recursos Proveiilehté's-de-coilfribuição compul-
sória em virtude de disposição legal; -

V- entidade declarada de utilidade pública federal, esta
dual, distrital ou municipal; 

VI- entidade de classe OIJ. sindicál; 
VII- pessOa- j\.ü"ídicã Seln fihS ~ucratiVOs que reCeba re-· 

cursos do exterior. · 
Árt. 46. O -partido que receber recursOs de origem ve

dada nesta lei ou gastar além dos limites estabelecidos na 
forma dos arts. 33 e 40, perderá o direitO ao Fuildb Partidário 
do ano seguinte".-

-Art. 47. Sãoéonsiderados_gªstos eleitor~i_s e, como tais, 
sUjeitos a regiStfõ e 'aoS limites -fixadoS na forma desta lei: 

I -confecção de material impres-s-o de qualquer natureza 
e tam:inho; 

II -propaganda e publicidade direta ou indireta, por 
qualquer meio de'diVulgação destinada~ conquistar votos; 

III - alugueLde locais para a proffioção de 3tos de campa-
nha eleitoral; · · · · 

·.IV- despÇsa_S _com transporie o~ ·deslocam~nto _de_ pes
Soal a serviço dã.s candidaturas; 

.V- correspondência e_ despesas postais; 
_ VI ~ despcsás' relatiVas à organização e- ao fuiléiónamen-
to âe Comitês~ --setv.iços necessáriOS às eleições; __ 

. VII -:_moq~~gem e operação de·Çúros de som. <le PI-OPa
-ga-nda e assemelhitdos; 

- - VIII -produção ou patrocínio de cspetáculos ou everitos 
promocionáis de candidatura; ' 

IX- produçãO de programas_ dé, rádio, teleVisão (lu_ ví
deo, inclusive os destinados _à propaganda gratu.iia; · · · 

_ X- pagam~nio- de cachê de firtistas ou animadores de 
eventos relacionados a candidaturas; 

XI- confecção, aquisição e· distribuição de c:m-tise_tas, 
chaveiros.~ outr,9Sbr~n~t:~ de. campanha; 

· XII -realização de pesquiSas- OU té.Stes pré-éleitorals. 
- Art. 48. Qualquer eleitor poderá realizar gastos 'p·es

so3is até 1000 (mil) UFlR em apaio ·aos candidatos de sua 
pr~f_erência 4esd~ que esses gastos não sejam sujeitos a reem
bolso pelo candidáto oU pelos ComitêS ou partidos. 

_ Art. 49. A infração às normaS que regem a adminis
tração finanCeira da campanha eleitoral sujeitá o can-didato 
à ca'ssação do regístrO -ou, se eleito, à perda do mandato, 
decretada pela Justiça Eleitoral, nos termos das dispOsições 
constitucionais ·e'legais em vigor.. · 

· · Art~ --5'CC A prestaçãO de C:onütS dós COmitês Fii:tanCeiros 
de àmbito naciOfiái e region._al de_ve ser é laborada de :icordÜ 
com os princípiOs' fundamentais de Contabilidade aprovados 
pelo ConSelho Federal de Contabilidade e assinada por profis
sionar habilitado, pelo presidente do respectivo Comitê ou 
pessoa por ele designada.· · -- -- -

Art. 51. At~ 30 de novembro de 1994, os Comitês Fi
nanceiros deveri{ ériViar à JUstiça-- Eleitorãl as prestações de 



8804 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

contas referentes a cada campanha para cada uma das eleições 
previstas nesta lei. · 

Parágrafo único. Da prestação de contas do partido de~ 
verão constar a numeração e valor total dos bônus distribuídos 
para cada uma das eleições. 

Art. 52. Em anexo às prestações de conta devem ser 
apresentados: 

I- os ex tratos das contas bancárias abertas pelo Comitê, 
e se for caso, pelos candidatos para a movimentação dos recur~ 
sos financeiros utilizados na campanha; 

II- relação dos cheques recebidos, indicando seus res-
pectivos I")Úmeros. -

Parágrafo único.- Os candidatos e partidos conservarão 
a documentação comprohatória de suas prestações de contas 
até cinCo-anos após a posse dos candidato~ eleito~. 

Art. 53. O candidato 4ue usar a faculdade prevista no 
art. 35 deve apresentar ao Comitê Finariceiró de" seu partido 
a prestação de contas dos recursos arrecadados e aplicados 
em sua campanha. devendo dela constar as informações exigi-
das nesta lei. · 

Art. 54. Ao receht:r _a!:. prestaç6es de contas e demais 
informações dos candidatos, deve o Comitê:_ · 

I- verificar se os valores declarados pelo candidato co
mo tendo sido recebidos através do próprio Comitê conferem 
com seus próprios registres fina-nceirOS c ·coiJ.tábeís; -

II -resumir as informações contidas nas prestações de 
contas, de forma a apresentar demonstrativo consolidado das 
campanhas de todos os __ candidatos; 

III- encaminhar à Justiça Eleiiofal o Conjunto das pres
tações de contas dos candidatos e do própriO Comite, de forma 
ordenada que permita fácil compreensão 9~~ inf<?r'!lações, 
assim como identificação de documentos e transações efetUa
das. 

Parágrafo únicO. O caitdidato é o único responsável pela 
veracidade das infOi'mãÇões. aPfCSentãdas na prestação de 
contas de sua campanha. 

Art. 55. A Justiça Eleitoral fará o exame da prestação 
de contas dos partidos e candidatos, referente a cada eleição, 
devendo verificar a -s_ua regularid-ade e _correta apresentação 
das contas, assegurado ?OS partidos partícipante_s da eleição 
o direito d<:"! acompanhamento. 

§ 1'' Para efetuar os exames de que trata este artigo, 
a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de 
Contas da União, dos Estados. do Distrito Federal ou dos 
Municípios, pelo tempo que for necessário. 

§ 2" Havendo indício de irregularidade na prestação de 
contas, a Justiça eleitoral poderá requisitar diretarilente às 
instituições fina-riCCii'as·os extratos e comprovantes de _moyi
mentação financeira' das contas referidas· no incíso I do art. 
52,- bem como determinar diligênciaS neCêssárias à comple
mentação de informações ou ao saneamento das irre:gulari
dades encontradas. 

§ 3n As prestações de cOntas a que se refere este ãftigo 
devem ser encaminhadas pelo órgão regional do partido ao 
Tribunal Eleitoral do respectivo Estado ou DistritO Federal, 
e pelo órgão nacional ao Tribunal Superior Eleitoral, devendo 
ser _apreciadas até oito dias antes da diplomação dos eleitos. 

Art. 56. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de 
recursos financeiroS, d_eye ser declarada na prestação de contas 
e permanecerá depositada na respectiva c_onta bancária até 
o fim do prazo de impugnação. 

Parágrafo único. Após julgados todos os recursos, as 
sobras referidas neste artigo ·serãO en:tregues ao partido. 

Dos Crimes Eleitorais 

Art. 57. Constitui crime _eleitoral: 
I- doar, di reta ou indiretamentc, a partido, coligação 

ou candidato, recurso de valor superior ao definido em lei 
para aplicação em campanha eleitoral: 

Pena: multa de valor igual ao do excesso verificado; 
II -gastar recursos acima do valor definido nesta lei 

para aplicação em campanha eleitoral; 
Pena: l'llil,lta de valor_ igual ao do excesso verificado; 
III- distribuir, no dia da eleição, qu-alquer espécie de 

propaganda política, inclusive volantes e _outros impressos, 
ou fazer funcionar postos de distribuição ou de entrega de 
material de propaganda; 

Pena: detenção de 1 a 3 meses; ;-,-,-~ 
IV -exercer. no dia da eleição, qualquer forma de alicia

mento, coação ou manifestação tendente a influir na vontade 
do eleitor; 

Pena: detenção de 1 a 3 mese; 
V- divulgar fato que sahe inverídico, distorcer ou mani

pular informações relativas a partido, coligação ou candidato, 
com o objetivo de influir na vontade do eleitor; -
---Pena: detenção dc __ dois meses a um ano ou pagamento 

de 120 a 150 dias-multa, agravada :>e _o_ çdme é_ com.e_tido 
pela imprensa, rádio ou televisão. --"-- _ _. ____ _ 

, § 1'' Consideram-se recursos para os fins deste artigo: 
I- quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou 

estrangeira; 
II- título representativo de valor mobiliário; 
III- qualquer mercadoria que tenha valor económi.co; 
IV -a prestação, gratuita ou por preço significativ~rpen-

te inferior ao_ do mercado,_ de qualquer serviço. ressalvada 
a oferta de mão-de~obra por pessoa física; 

V .._.a-utilização de qualquer equipamento ou material; 
VI- a difusão de propaganda, por qualquer meio .de 

comunicação. ou o pagamento das despesas necessárias·à sua 
produção ou veiculação; 

VII- a cessão de imóvel, temporária ou definitiva; 
VIII- o pagamento de salário ou qualquer ?utra fo~?la 

de remuneração a empregado ou prestador de servtço a partido 
ou. a candidato; 

IX- o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas 
relativas às hipóteses previstas neste artigo. -

§ 2·' As penas indicadas no inciso II do caput serão 
aplicadas aos dirigentes partidários ou membros de cot?itês 
de partidos ou coligações, c se o responsável for o candtdato 
ser-lhc-ão aplicadas as penas sem prejuízo das previstas na 
lei complementar dc_finidora de casos_dc _inelegibilidade_. 

§ 3" Aplicam-se as penas previstas no· incisO 1 ao presi
dente, gerente, diretor, administrador ou equivalente respo~
sável por pessoa jurídica da qual se origi?em os rec_ursos d~su
nados a partidos, coligações ou a candtdato em valo~ a~1ma 
dos previstos nesta lei. 

-§ 4" O candidato, se responsável pelo crime, está s.ujeito 
às penas indicadas neste artigo e à cassação do registro de 
sua candidatura ou do diploma. se já eleito, observadas as 
disposições legais e constitucionais ein vigor_ 

Art. 58. A pessoa jurídica da Ctual se originar recUrso 
ilícitõ,- na fonria -do artigo anterior, será aplicada multa de 
valor igual ao excesso verificado. 

Parágrafo único. O valor da multa pode ser aument~do 
até dez vezes~ se o juiz considerar qUe~ cm Virtude da situação 
econômíca da infratora, é ineficaz a córilinada neste artigo. 
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Oa propaganda eleitoral em geral 

Art. 59. A prop·aganda eleitorat·sarnente é permitida 
após· a escolha 'do candidato pelo partido. ou .coligação em 
convenção. 

§ 1" Ao postulante à candidatura para cargo eletivo é 
permitida a realização, na ·semana anterior -ã e~colha pelo 
partido. de propaganda visando à indicação de seu nome. 

§ 2° A violação do disposto neste_ artigo sujeit"arâ o res
ponsável pela divulgação da propaganda, bem como o b~nefí
ciado, à multa de 10.000 a 20.000 UFIR. 

Art. 60. É livre independendo da ohtenção de licença 
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a vciêulação 
de propaganda eleitoral por meio da fixação de faixas, placas, 
cartazes. pinturas ou inscrições-em o bens particu_l_ª~es, .desde 
que haja permissão· do detentor de 5ua posse. -

Parágrafo único. Nos bens cujo uso-dependa de cessão, 
permissão ou concessão do Poder Público, ôU que -a ele perten-
çam, bem como nos de uso c_omum, é vedada a veículação 
de propaganda. - --- --

' Art. 61. Independe da obtenção de licença munic_ipal 
e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propa
ganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volârites- c ·outros 
impressos-: devendo ser- editados sob a responsabilidade dt! 
partido, coligação ou candidato. -- --_ . - _ 

Art. 6:2. -A propaganda através de quadros ou painéis 
de publicidade ou outdoors somente será permitida após a 
realização do sorteio de que trata este- if(igo, sob pena de 
cassação do registro do candidato infrator. Afi empreSà.s fes-
pensáveis pela afixação que não efetuarem a retirada do mate
rial ficarão sujeitas às penas -previstas no art. 347 do Código 
Eleitoral. 

§ 1" As empresas de publicidade deverão relcicfonar os 
póntos disponíveis para n veiculação de propaganda eleitoral, 
os quàis não poderão ultrapassa·r a metade do total dos eSpaços 
existentes no território municipaL 

§ 2" Os-locais destinados à propaganda eleitoral deve
rão ser assim -distribuídos: 

a) trinta por cento entre os partidos e coligações que 
tenham candidato--a-Presidente da República; 

b) trinta por cento entre os partidos e coligações que 
tenham candidato a Governador c Senador; 

c) quarenta por cento entre os partidos e coligações que 
tenham candidatos a deputados federais, estaduais ou dis-
tritais. · 

§ 3" OS locais a que se refere o parágrafo anterior deve
rão ser dividído_s cm grupos eqüitativó5 de pontôS com maior 
<r menor impacto visual, tantos quantos foreni os partidos 
e coligações concorrentes, para serem sorteados e utilizados 
durante a propaganda eleitoraL 

§ 4" A relação dos locaiS coni a indicação dos grupos 
deverá ser entregue pelas empresas de publiddade aós Juízes 
Eleitorais nos Municípios, e ao Tribunal Regional Eleitoral, 
nas Cãpitais. até o dia 20-deju!\ho de 1994. 

§ 5o O sorteio a q-ue se refere este artigo será-reali~ado 
pela Justiça Eleitoral até o dia ~5 çl_e junh~_ de_l994, para 
o que os Tribunais_Regionais Eleitorias farão puhlic3i na im
prensa oficial até o dia 15 de junho de !994_a relação de 
partidos e coligações que requereram regfstro de caudiQatos 
às eleições previstas nesta lei. 

§ 6° Para efeito do sorteio, a coligação _é equiparada 
a um partido, qualquer que seja o número de pai"tidos que 
a integram. 

§ 7'·' Após a realização dq_-sorteio, os partídos e coliga
ções deverão comunicar às empresas, por escrito, os períodos 
e a quãntidade de quadros ou painéis que utilizarão dos grupos 
a que se refere o§ .2n Os que não forerTf"utilizados não poderão 
ser redistribuídos entre os demais co_ncorrentes, liberando-s-e 
a venda desses _espaços, nos intervalos dos períodos estipu~ 
la,dos, somente para publicidade sem fins eleitorais._ 

§_ s~ o preço cobrado pelas empresas para a veiculação 
da propaganda --eleitoral de que trata este a,rtigo não poderá 
ser superior àquele por elas praticado normalmente para a 
puhlicidade comercial. 

§ 9' Nos oito dia!!. que antecedem ~ralizaÇão 99. pleito, 
não ·é permítida a alteração de menSagem veiculada nos qua
dr9s. painéis de- puhlicidade e outdoors, sujeito o infrator 
às pc~as do_ art. 347 do Código Eleitoral. 

Da Propaganda EleitOral na Imprensa 

Art. 63. S.erá permitida: ilté, 9 dia as eleiçõeS, ~ ~ivu\
gação paga. na inlprensa escrita, de propaganda eleitoral, 
no espaço máximo a ser utilizadq, por edição, para cada.candi
dato, partido ou coligação, de 1/8 (um oitavo) da página de 
jornal padrão, e. de: 114 (um quarto) de página de revista 
ou tablóide. 

- _ Parágrafo t_\qico. A violação do.-diS"pOsto- neste artig-o SUjei
t~rá os responsávCis pelos veículo_s~c{e~_divulgação_, bem como 
os partidos. coligações ou candidatos _beneficiados,- ã rii.ulta 
de 5.000 a 10.000 UEIR. . 

Art. 64. A panir da eScolha de Carididato pelo p~rtido .. 
é _asse.gurado o ex~rcício do dire-ito 4e ~e~p_osta ao partido, 
coligação ou candiçl.ato atingido por afirmação caluni.osa, difa
matória ou injuriosa publicada cm yçículo de impfen~a. __ _ 

~ 1'' O ofendido, ou seu representante legal, poderá 
requerer o exercício do direito ~c resp~sta ao Juiz Eleitoral, 
dentro de três dias da data da publicação, iil"Shuitido o pedido 
com um exemplar d3 publicidade e _o __ t_e,x.to_ para resposta: 

. . § 2o A ~~stiç~ Eleitoral. not.ífiçará imediatamente o 
ofensor para defender-se em 48_ horas. devendo a dcc_iSão 
se~ pro latada no_ prazo máximo de cincõ dias a- Cõrjfar :da 
data da formulação do pt!dido. 

' § 3" Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar
se~á_ no mesmo ve(c_ulo. espaço. 1oca\, página. tamanho, carac
teres e outros .ekmcntos de destaque usados na ofensa, em 
até 4R horas após a decisão, ou, por solicitaç36 ~do oft!ndido, 
n-o--mesmo" dia da" semana em que foi divulgada a ofensa, 
ainda_ que fora desse- prazo. * 4" Se aof~nsa for produzida em dia e hora que invia
hilize sua reparar;ão dentro dos prazos estabdeddos nos pará
grafol-. anteriores, a Justiça Eleitoraldeterminar~ que -a~tespos-
ta seja divulga<l_a_imediatamente. , 

Da Propaganda Eleitoral no 
Rádio e na Televisão 

Art. 65. _A. propaganda eleitoral no rádio .e televisão 
é restrita ao horár:io gratuito definido nesta lei, vedada a vcicu-
lação de propaganda paga. · · 

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em .. conven
ção, é vedado à emissora, na sua programação normal: 

I - tran5míti·r pesquisa ou consulta de natureza eleitonil 
em que seja posSível ou evidente a manipulação de dados; 

II - utilizar trucagcm, montagem ou outro recurso de 
áudio ou vídeo, OU produzir ou veicular' programa, que possa 
degradar ou ridiCularizar candidato, partido ou coligação; 
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III - veicular propaganda política ou difuridir opinião 
favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação, os 
seus órgãos o-u representantes. 

Parágrafo único. A não-observância do disposto neste: 
artigo enseja a ·suspensão das transmissões da emissora por 
uma hora no mesmo horário em que a infração foi cometida, 
dobrado o tempo cm caso de reincidência: -

Art. 67. _As emissoras de rádio e televisão ficam obriga
das a dar tratamento eqüânime a todos oS candidatos cm 
sua programação normal e seus noticiários. 

§ 1'' A manifesta prefáência, na programação ·normal 
de emissora de rádio ou televisão, em favor de algum candi
dato ou em detrimento de outro, acarretará a suspensão das 
transmissões da emissora por- um- diã;- poi determinação da 
Justiça Eleitoral mediante denúncia de partido político. de 
candidato, ou do Ministério Púhlico, ficando o responsável 
pela empresa sujeito às penalidades previstas no art. 323 do
Código Eleitoral, c multa de 5.000 a 10.000 UFIR. 

§ 2" A reincidência implica a duplicação da penalidade
aplicada nos termos deste artigo. 

Art. 68. A partir da escolha de candidatos em cOnven
ção, é assegurado o exercido do direito de resposta ao partido, 
coligação ou candidato atingindo por afirmação caluniosa. 
difamátoria ou injuriosa praticada nos horários destinados 
à programação normal_das emissoras de rádio ou televisão. 

§ 1" O ofendido, _ou seu representante legal, poderá 
formular pedido para o exercício de direito de resposta dentro 
de quarenta c oito horas da vciculação do programa, dirigido 
ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral, no caso de trans
missão local, e ao Tribunal Superior Eleitoral, no caso de 
transmissão nacional ou interestadual. devendo a dedsao ser 
prolatada iro prorrogavelmente em setenta e-duas horas. 

§ zo Para efeito de- apreciação do exercício do ·direito 
de resposta previsto neste artigo, a Justiça Eleitoral, à vista 
do pedido, deverá notificar imediatamente o-responsável pela 
emiss_ora -que realizou o programa, para _que entregu~ -em 
vinte e quatro horas,. sob as penas do arL 347 do Código 
Eleitoral, .cópia da fita da transmissão, que será devolvida 
ap_ós a decisão. . . __ . 

§ 3·' Deferido o pedido, a resposta sCrá dada em até 
quarenta e oito horas após a decisão. 

§ 4" Se_a ofens-aTõi.-pr-oduzida em dia e hora que invaibiR 
lizam sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará
grafos anteriores, a resposta será divulgada no horário defe
rido pela Justiça Eleitoral, ainda que seja nas quai-enta e 
oito horas antecedentes ao pleito, em termos e forma preVia
mente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. 

Art. 69. O responsável pela emissora, ao ser notificado 
pela Justiça Eleitoral ou informado por cópia protocolada 
que recc.ber de reclamante, preservará agravação até_a decisão 
final do processo. 

Art. 70. E vedada, a partir da data de escolha do candi
dato pelo partido, a transmissão -de programa dc_rádio ou 
televisão por ele apresentado ou comentado. 

Parágrafo único, Sendo o nome do programa o mesmo 
que o do candidato, é- proibida a sua divulgação, sob pena 
de cassação do respectivo registro. 

Art. 71. Independentemente da veiculação de propa
ganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é (acul
tada a transmissão, por emisSora de radiõdffus3ó. a-e.-OeD~ües 
entre candidatos a eleição majoritária, assegurada a partici
pação de todos os partidos que tenham candidatos. 

§ 1" A apresentação dos debates pode ser feita: 

a) em conjuntÇ>, _estandç> presentes todos os candidatos 
a um mesmo cargo,c)etivo, re~lizada num mesmo dia; _ 

_ b) em_ grupos.~em dias diferentes, .de, modo que em cada 
sessão estejam presentes dois ou mais candidatos.. -

§ 29 No cas.o_da alínea b, os debates deverão fazer parte 
de programação previamente estabelecida -e- divulgada pela 
emissora, devendo a escolha do dia e da ordem de fala ser 
feita mediante sorteio, salvo se for celebrado acordo entfe 
os partidos e coligações interessados. 

, Art. 72. Independentemente da veiculação de propaR 
ganda eleitoral gratuita no horário definido n'esta lei, é também 
facUltada a transmissão, por emiSsorã. d€: rã.diOdifÕ.são', de "deR -
bates entre candidatos a eleição'proporcioilal, ãSseguhtda a 

-pártiCipã.Çãó de todos os partidos que tenham·candidatos. · _ 
§ 1 '' Os debates serão órg"ani"zã.dos de modo a ~segurar 

Iiúiliif~:'fo_e_quivalente de Carididatos de todos os part'idos, po
-dendo desdobrar-se em mais de um dia. 

§ 2° Será admitida a realização de debatem sem a pre
sença de candidato de algum partido, desde que o_ -veículo 
de comunicação respons-ável comprove haver convidado o can
didato do partido ausente com a ante_cedência mínima de se
tenta ç duas horas da.real_izaÇ~o do debate. 

§ 3o No caso de desdobramento do debate em mais- de 
um dia. a escolha do dia e da ordem da fala: deVerá sei fe'ita 
mediante sorteio, salvo se houver acordo _entre.os can.didatos 
-inÚ:ressados. . -

§ 4~ É vedada a realização de mais de um debate pela 
mesma emissora com a presença do mesm~. candida~o •. s,alvo 
se for, para isto, indicado pelo seu partido. 

Art. 73. As emi!:;Soras de rádio e de teleyisão resefvarão 
em _suã progi~m.a-ção, no~ sessenta dias anteriores à antevês:
pera das eleições, duas h.ora~ diári~s p8i~-a·propáganâa.eleito
ral gratuita, sendo uma hora para a eleição presidenciar e 
uma hora para as eleições federais, estadl].ais e distritais. · " 
· · § 1" A ve1culação de propaganda com vistas à eleição 
preSidencial será feit"a.em cadC:ia nacional, das 7h às 7h30min 
e das 20h30min às 21h na televisão, e das 7h às 7h30min 
e das 12h às 12h30min no rádió. · · 

. ·§ 2~- Para _as eleições federais, estaduais e_ disitritais, a 
propaganda será cita em rede estadual. das 7h30 às Sh e .da.s 
21h às 2h30min na televisão, e das 7h30min às Sh e das 12h30 
min às 13h no r3.dio. - - · · · · · 

§ 3"'- -Às terças-feiras, quintas-feiras e sáb3d-os, o horário 
definido nos§§ 1'' e 29 será inteiramente destinado à divulgaçãõ 
das propostas partidárias ou de candidatos quanto à atuação 
na Câmara dos Deputados, ns Assembléias Legisltivas e na 
Câmara-Legislativa. 

§ 4" Havendo segundo turno, o tempo destinado ao h.o
rário gr~tuíto previsto no caput ficará reduzído a trinta miimtos 
diários para cada eleição e será div_idido_ tgua_hpente- entre 
os-candidatOs. 

§ 5" No caso do parágrafo anterior, a propagançia de 
rádio e televisão será realizada nos vinte dias que antecedem 
a antevéspera da eleição, observados, quanto ao inf~ío da 
programação, os horários fixados para a propaganda presiden
cial. seguindo-se imediatamente a_ propaganda para gove_rR 
nadar. 

§ 6" A emissora que não permanecer em rede ou cadeia 
_ no horário previsto nesta lei terá suspensas suas-transmissões 

por vinte e quatro horas, por determinação da Justiça Eleito
ral, à vista de reclamação de partido, coligação ou candidato, 
dobrandoRse o período a cada reincid.ência. 
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§ 79 Na hipótese do parágrafo anterior, a "emissora pe- Art. _7_7. :b assegurado o exercício do direito de_ resposta 
nalizada divulgará, a cada quinze riiínütôs';Inensagem -iilfo"r- a qualquer pessoa, candidato oU rião, partido ou coligação, 
mando que se encontra fora do ar por determinação da Justiça em relação a quem sejam feitas afirmações ou transmitidas 
Eleitoral, por ter desobedecido à le~ ele!toraL imagens calunioSas~ difamatórias ou injuriosas no horário gra-

§ 89 A fita: C6m ã gravaçãb referente a cada programa tuito da propaganda eleitoral. 
eleitOral diáiio deve ser entregue, pelo partido ou coligação, § P O ofendido utilizará,_para sua defesa, tempo igucil 
às emissoras geradoras da transmissão: _ ~ ao usado para a ofensa, sendo. nunc~ infr;;:ripr a um minuto, 

a) no primeiro turnO~ até seis hora~ antes do io_(ci9_ da d~âu-zido este do tempo reservado ao partido ou cOligação 
formação das redes estaduais ou nacional; em cujo horário foi cometida a ofensa, devendo necessaria-
-- b) no segundo turno,_até três_ hor~s_anÍes d; ~~r~aç~o ·mente responder aos fatos nela veiculados. 
das redes esta Quais_ ou nacioit~l~ - § 29 Se o tempo reservado ao partido ou coligação a 

Art. 74. A-JustiçaEleit()_r~ldistribu~ráote~poemCad3 que pertencer o ofensor for inferior a um minuto, a resposta 
-- será levada ao ar tantas vezes quantas_sejam ne.ce. ssárias para 

um dos períodos diários .do- }Jor:ári9.~I:.Ç~et_vado à_ propaganda a sua complementação. _ __ -· 
eleitoral gratuita _erttre os_ partidos· e coligações que tennam § J? o ofendido, ou seu representante legal, poderá 
candidato a cada eleição de que trata esta lei, observados formular pedido para 0 exercício do direito de resposta à 
os seguintes critérios: Justiça Eleitoral, dentro d.e 24 horas P,o término da trans-

1-na eleição presidencial: missão. 
a) dez minutos divididos igualitariamente entre os parti- § 4~ Em prazo não superior a 24 horas, sei'á nótificado 

dos e coligações; - - -- o ofensor para que exerça seu direito de defesa, também 
· b) vinte minutos divididos proporcionalmente ao núrriero em 24 horas, após o que, no mesmo prazo, deverá ser proferida 

de representantes de cada partido_ou coligação ila Cãrilara a decisão. - -- ---~ -·-
dos-Deputados, observado o disposto no§ 1~; § -? Deferido o pedido, a emissora geradora do progra~ 

II_:_ na eleiÇãO para-Semido!_, dez minutos divididos pelo ma eleitoral gratuito deverá ser imediatamente notificada da 
número de partidos ou coligações que tenham candidato pró- decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, 
prio; · diurno ou noturno, para a veiculação da resposta. A fita refc-
- m - na eleição para Governador e Vice-Goveni.ador rente à resposta· deverá ser entregue à erriis-Sõra- g-eradora. 
de Estado ou do DistritO 'federal: pelo ofendido, até_ trinta e seis horas após a ciência da decisão. 

, a) dez minutos divididos i_gua_litariailiiiife entre Os parti- e transmitida no programa subseqüente do partido ou coliga-
dos e coligações; - · ção em cujo horário se praticou a ofensa. 

- b) dez ~i_nutos_ divididqs-- prOporcionalmente ao número § 6~ Se a ofensa foi" pro-duzida em dia e hora que inviabi-
de representante$ de cada partido ou coligação- na Câmara lizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará-
dos "f?eputados. observado 0 disposto no§ 1"'; grafos anteriores, a_resposta será divulgada nos horários que 

IV -nas eleições proporcionais, 0 horário defíOido no a Justiça Eleitoral deferir, mesmo sendo nas 48 horas antes 
§ 39 do artigo anterior· será assim distribuído: do pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo 

~) vinte minutos divididos igualitiriamente entre os parti- a não ensejar tréplica. 
dos, mdependentemente de estarem coligados ou não; § 79 Da decisão sobre o deferimento do exercício do 

. , ~) quarenta minutos d~vididos proporcionalmente ao nú- direito de resposta cabe rec\.!ISO ~s instâncias sup_eriores, em 
me~o-de representa_ntes de cada partido na Càmara dos D_epu- 24 horas da data de sua publicação, assegurado ao recorrido 
tactos. -, . , _ -----~ _ oferecer contra-razões em igual prazo. 

, '§ 19 Na divisão p"revista na alínea' b do_ -inciso I e na § 89 Os Tribunais devem proferir suas decisões no prazo 
alíne~ b do inciso III, 0 número de representantes da coÜgaçâo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nos §§ 4~ e 
será 1gual à sorna dos representantes dos partidos que a com- 59 para a restituição do tempo em caso de provimento de 
põem. recurso. 

§ -2~ Para os efeitos-deste artigo, 0 rióffiero- de represen- § 9~ Se o _ofendido for candídato, partido ou coligação 
tantes será o existente na data da publicação desta lei. que tenha utilizado o tempo concedido sem responder aos 

§ 3o Para 0 partido que tenha resultado de fusão ou fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico de 
a que se tenha incorporado outro, 0 número de representantes seu respectivo programa eleitoral. Tratando-se de outra pes-
c~rresponde _ao somatório dos representantes que os partidos soa, ficará sujeita a suspensão de igual t~mpo concedido em 
o-riginários-posSUíã.rii-na--data fixada no parágrafo anterior. eventuais novos pedidos de direito d~ re-sposta e a multa de 

Art. 75. Em .nenhuma hip6tese e sob nenhum pretexto 2.000 a 5.000 UFIR. 
serão admitidos os_ cortes instantâneos ou qualquer tipo de § 10. A requerimento de partido, coligação ou candi-
censuras prévia aos programas eleitorais grãtuitos. dato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propa-

Art. 76. Os programas destinados à veic-u_lação no h orá- g:anda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons 
rio gratuito pC'la televisão devem ser rcãlizãdos em estúdio, costumes. 
seja para transmissão ao-vivo ou pré~gravados, podendo utili- Art. 78. Na propaganda eleitoral no horário gratuito. 
zar música ou jing1e do partido, criados para a campanha são aplicáveis ao partifo, coligação ou candidato as vedações 
eleitoral. indicadas nos incisos I e II do art. 66. 

· § 1~ Nos programas a que se refere este artigo, é vedada Parágrafo único. A não-observância do dispo~ to- _neste 
a utilização de gravações externas, montagens ou trucagens. artigo sujeita õ- partido- ou coligação a perda, no período' do 

§ 29 A violação do disposto no parágrafo anterior sujei~ horário gratuitQ subseqúente, equivalente ao dobro do tempo 
ta o -.candidato à suspensão por um programa, duplic<indo-se_ ~tilizado na prática do ilícito, dobrado o tempo a cada reinei-
a penalidade a cada reincidência. dência. 
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Art. 79. E vedada às emissoras de televisão e rad10dí~ 
fusão a vciculação ou divulgação, durante o período da propa
ganda eleitoral gratuita, de filmes. novela-s. minisséries ou 
qualquer outro programa que faça alusão ou crítica que preju
dique qualquer candidato o_u partido político. mesmo que de 
maneirá subjetiVa. _ -

Parágrafo único. O partido político que Se jl.tl_iar preju
dicado poderá solicitar ao 'Tdhunal. que suspenderá de ime
diato a programação, devendo em cinco diã.s julgar a queStão · 
-~~~ . . 

Art. SO. O Poder Executivo editará normas regulamen
tando o m.odo c a forma de ressarcimento fiscal às emissoras 
de rádio c televisão, pelos espaços dcdicãdos ao horário de 
propaganda ~leitora! gratuita. -

Disposições Finais 

Art. 81. Ao servidor púhlico da administração direta 
ou indireta da União. dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios é garantído, no período compreendido entre 1" 
de junho c 31 de dezembro de 1994, permanecer na circuns~ 
crição do pleito e em seu cargo· ou ernprego---;--n-a-o--pndendO 
ser ex officio removido. transferido ou exonerado, ou ainda 
ser demitido sem justa causa ou- dispensado, ter suprimidas 
ou readaptadas vantagens. ou por outro meios ter dificultado 
ou impedido seu exercício funcional ou permanencia na cir-_ 
cunscrição do pleito. 

§ 1" São considerados nulos de pleno direito, não geran
do quaisquer obrigações para a pessoa jUrídica "interessada 
e. nenhum direito para o servidor, os a~os praticados sem 
observância do disposto neste artigo, bem como aqueles que 
importarem nomear, c6ntratar oo admitir seryidores. 

§ 2'' Executa-se do disPosto neste -artí.io: 
a) a nomeação dos aprovados em concurso público; 
b) a nomeaç-ão ou exoneraç-ão de cargos cm comissão 

e designação ou dispensa de função de confiiilça; -
c) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Minis

tério Público e dos OrgãOs de ass"essoramcnt!J superioi'vincu
lados à Prcsidencia da República; 

d) a transferência ou remoç-ão ex officio de policiais civis 
e militares e de agentes penitenciários. _ ~ , _ _ - _ ~ 

, § 3'! Os a tos indicados 'rio parágrafÕ á.iit'erior devem ser 
fundamentados, e serão publicados no Diário Oficial dentro 
de quarenta e oito horas após a sua assinatura. 

§ 4'-' O atraso na publiCação do Diário Oficial, relativo 
aos quinze dias que antecedem os prazos iniciais previstos 
neste artigo, implica a nulidade automática dos atos relativos 
a pessoal nele inseridos, salvo se o atrase> for-'provocado por 
caso fortuito ou força maior. 

Art. 82. Para as eleições previstas nesta lei, OS pedidos 
de alistamento e de transferência de eleitoreS Serão ·re-cebidos 
até 31 de maio de 1994. 

Art. R3. Aos crimes previstos nesta lei aplica-se_o dis
posto nos arts. 287 e 355 a 364 do Código Eleitoral. 

Art. H4. Salvo disposições específicas em contrário 
mencionadas nesta lei, as reclamações ou representações rela
tivas ao seu descu,mprimento devem ser dirigidas: 

- 1- aos TrihUilais Regionais Eleitorais. nas eleições fede
rais: estaduais e distritais; 

II - ao Trihunal Superior Eleitoral, na eleição presi
dencial. 

§- l'' Os Tribunais Eieitorais designarão, para a aprecia
ção das reclamações ou representações, três juízes auxiliares. 
que sobre elas decidirão. 
· § 2" Os re,Çl!rsôs contia~ as _d_e.Cis_ões dos_ ju_ízes a~xiÜares 
ser1o júlgados pelo Plenário do Tribunal,· em _sessão a que 
esteja presente a maioria de seus membros. _ _ __ 

Art. 85. O Tribunal_ Superioi- Eleitoral, por meio de 
instauração, reduzirá os prazos previstos nesta lei para o exer
cício do direito de resposta na imprensa. no rádio e na televi
são, para garantir sua eficácia nos ciryco dias que antecedem 
o pleito. 

Art. 86_ Nas eleições de que trata esta lei, será permi
tida a utilização de instrumentos que auxiliem o eleitor analfa-
beto a votar. .. -

Parágrafo único. - Os instrumentos de que trata este arti
go não serão forneddos pela Justiça Eleitoral. 

Art. S7. No prazo previsto no § 1'1 do artigo 2:00 do 
Código Eleitoral, os partidos podem apresentar impugnação 
ao resultado de boletins de urna. . ___ - -

§ 1'·' O pedido deve ser fundamentado em pelo m'enos 
um dos seguintes motivos: 

I- não-fec,ha!T!e.nto. qa cpnt_at),i_lidade da urna; 
II - apresentaÇãO;- quãrito- a VOtós nulos, brancos ou 

válidos, de totais destoantes da média geral verificada nas 
demais Seções do mesmo _Município ou Zona Eleitoral. 

§ 2" Evidenciada a ocorrência alegada no pedido, é as
segu-rada a recontagem da urna pelo Tribunal Regional Elei
toral, 

Art. 88. Nos quinze dias anteriores à data das e_leições 
a que se refere esta lei, os Tríbun3.is Regi'onáis Eleitorais 
esclarecerão o eleitor sobre o preencimento da cédula eleitoral 
no momento da votação, mediante quatro inserções diárias. 
no rádio e na televisão, de até-dois minutos cada uma~ 

Parágrafo único. AS inserÇões serão veiculadas no pe
ríodo de uma hora antes do início e uma hofa depois do 
fíôal do_s_ hOrários d-e propaganda eleitoral definidos no art. 
74. 

- Art. 89. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
ções para o fiel cumprimento desta lei. 

Art. 90. Esta lei entra _em vigor na data de sua publi
cação. 
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· '· ANEXO AO PL 3.831-C/93 

tRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 
PARA PRESIDENTE PARA SENADOR 

. [~~_]PAULO FARABOLINO GOMES IMLB ~ CHICO ANAPOLINO RRRP 

[~~_i REGINALDO FARIAS PCL ~FONSECA LIMA CVB 

i_o~_lCORIOLANDO SALVADOR PDL ~JOÃO PAULO JPSD 

' . . ' •' . ' 

' 'L~~ _I STUART SIMÓES PMCD ~SANTOS SILVA PFM 

[~~~I ROBERTO SILVA RMJ I oõ] RICARDO APoLo PDOL 

l 00] SINVAL LEONARDO PCBJ 
--·- ... . -

~~ LEVINO LIMA PFR 

PARA GOVERNADOR ~RUTH ANGELICA PER 

' '' 
[ oõ] ANA CAROLINA PTRS 

[~~] FLOR~NCIO PINTO ARM 

I 00 l MARIA AMELINA PTUS 

[~~ JUVENAL SENHO,R PDMF 

~JOANA CAVALCANTI PIL 

~ RlCARDO TENOR PMFS 

~ ALDENIR BRANDÃO PSDJ 

,-00 . j IRANILDO PEREIRA 
-

MJL 

~ADIS MAR PINTO PBN 

[o~ HEBERVALD() TINTO OPLD 

[ o~ l MARIA ALICE pcs. 
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ANEXO AO PL 3.831-C/93 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

PARA DEPUTADO FEDERAL 

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO OU PARTIDO 

PARA DEPUTADO ESTADUAL 

NOME OU NÚMERO DO CANDIDATO OU PARTIDO 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL_ 

Título IV 

DA ORGANIZAçAO DOS PODERES 

...... -.. --. -~-· ........ ~- ............... ---.------ -~·-'·---

CapituloU 
DO PODER EXECUTIVO 

Seçãol 
Do Preslcknte e da 

Vlce-Presldente da RepúbUca 

Alt. 77. · A eleição do Presidente e do Vlce-Presid_ente da Repú· 
blica_realizar-se-á, simultaneamente. noventa dias antes do té:rmi· 
no do mandato presidencial vigente. 

§ 4' Se.. antes de realizado o segundo tumo. ocorre:r'mor· 
te, desistência ou Impedimento legal de candidato, convocar
se--á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 

... -.- ... ·------ .... -... -- ...... ----· --··------ ----------. 
LEI N' J,7J7. OE IS DE JULHO DE 1965 

..... -- --·. ······ ................... -~ ........... -·-. 
TÍTULO IV 

Di.spOSIÇÓtS PtrttliS 

CAPITULO II 
DoJ Crlmts !lr-uoruu 

Art. 322. Fazer propaj!anâa eleitoral por me1o de alto·falantc~ instalados n.u 
5cd.l:s pamdim~. em qualquer outra dependênCia do partido ou cm veículos. fora 
Uo pcnodo a\ltonndo ou. nene período, em horlirius não rermmJo,:{1" 11} 

Pena- detenç~o até um mes ou pagamento de 60 a !Kl di:as•mutra. 
Parqn.ro linlco. Incorrer4o cm mulla. além do agente. o dm:tor ou membro 

do parudo responsivcl pcLitransmisúo c o condutor dc veiculo. 
t\rt. 3D. Oi~ulpr, na propqanda. fatos que sabe Jn\lcrídicos. em relaçio a 

partidos ou candidatos e capazes de exercer 1af\uência sobre o cleilotado: 
ferg- deten~:lo de dois mese5 a um ano ou pago~mento de 120 a ISO dias-multa. 
Par',crafo Unite. A pena 1! apavada s~ . .., r,:rimc t '<.~m'etido pela imprensa. 

tidio O)ltcleviUo 

Art. JJ.t. Utiliar orpnizaç4o comercial de vendas, daslnbuaçjo de merêadonas, 
primios c sorteios pua propaa•nda ou allcil!nento de eleitores: 

Pena- dctençio de 5Cis meses a um ano c easuçllo do reg:isuo se o responsáYel 
for candidato. 

Act. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediCncta a diligénáas, ordens oa 
instrur;óes da Justiça Eleitoral ou opor embanaços i. sua exec::uçju~ 

Pena- detcnr;to de uês me5CI 1 um ano c pasamenro de lO a 20 dias-multa. 

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

LEl COMPLEMENTAR N• 64, OE 18 OE MAIQ DE 1990 

Estabel~. de ae«do coa o ar1. 14, f ~. daCoosdtu5çM Ftlknl. 12101 
de J.aele&ibUldllde. PrMD! de cesurçjo c dett1'111ina outru provid!Ddu • 

. . . . ---....... ..- ... ---------.4 .... -- ~ "":".- -. ~.- ....... -....... ~-.- -- ... 
Art, 2:2. Qualquer partido politiCO. roli~ação, .:an~ohdato ou Mtniste'no PUblico 

Elc:houJ poderá representar à Justu;_a_ Ele1_1nral, dHctamenle ao Cnm::gedor-Geral 
o:"lu Reg1onal. relatanúo fatos o: tmfu::anUo ProYas. mdici~>) C circunsa3nci~s o: pedir 
.abertura do: m~e~t~~~çào tUút~lill p01ra apurar uw mr.levuio. rJ~:svJo ou ai>uso Uo poder 
eronómsco· ou do pvo..ier de ~uaond:lde. <lU uuhzac.au tnrJc:\tUa de ve1culos <1U metOS 
de comuntcaçáo soctal. cm benelicJo r.Jc c:mr.lidato nu d~ partzdo polihco, obedeCido 
o ~gum1c nto: 

t-o Lorre~tcdor. que tera as mesmas atnbuiçóes oo Relator em proces'o~ ]udi· 
csats. ao Ucspach~r a tnic1al. adotará as scgutl}tc:~ pr_o_v1dênc1.as: 

• • •' • • • • ~·r • • • •• o~ •·-~·-• • o •••• ·~ -~~.."-•• • • o o • • • • '." • •• • o o • ~-· ~~ • • • o • 

· 111 ord~:n<ara que se not1!ique o reprc~entado do cnnteudo da rettçdn. cntre!!an· 
do-~.::·1!1.: a :-.e~unda \"Ja •presentada pelo rcprcsentanl~ com a' cor1as dn~ dn.:umentos. 
:tlim dc qu.::. no prazo de 5 (ctncoJ dtas. otereça ampl<~ dde~a. 1untad11 de do~umentn\ 
c rol de tcstemunhu, se cabível: 

bt determmara que se .. S!J!ptnd.l o ato que .deu mn!IHI a reprc5cntaçlio .. quando 
for rr-levan1c o fundamento c do ato tmpugnado puder resultar a tnct1citnc1a.da medida. 
caso sc]a julgada procedente: 

.:1 indefcnr:á desde logo a miCI.:t.l, quando nio for caso dc rcoresentaç.io ou lhe 
faltar a!g:um rcqumao desta Le1 Complementar~ · 

11-· no c~so do: o Corregedor 1ndeJenr a rt:'clamac.io cu reprcsent.ac:!.n. ou retar· 
dar·lhe a solu_çio. poderi_o intercsudo renovôi·Ja pcnnte o Tribunal. que: rnOI\Ierá 
dentro de .24 (Yintc c quatro) hora$: · · 

III- o mteress&do. quando for 11endid.o ou <X:orrer demora. poderi. levar o 
falo ao conhecime!]lO do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que SeJam l(lmadas 
as provJdénc1as neceWnas: 

IV- feit~ a nouficação, a Secrctaraa do Tribunal juntará ~os autos cópiaautr!nliea 
dO oficio endereçado ao representado, bem como a prova da enctc~a ou da sua recusa 
em· ac'eit:i-la ou dar recibo: 

V- (indo o prazo da noufic:açáo. com ou sem defesa. abnr-se-Ji prazo de 5 
(cinco) dias para inquiriÇão. em uma só a'ssentada. de- cestemu.nhas arroladas pelo 
representante c pelo representado. 11é o máximo de 6 (seis) para cada um. as qu11i5 
eompareccrio independentemente de intimação~ 

VI- nosJ (uêsl dias subseqUentes. o Corregedt'lr procedera a todas as diügénciall. 
que determinar. t:c olficio ou a requerimento das panes: 

VIl - no prazo da aUnea anten6r. o Corregedor pndcrt ouvir terceiros. referidos 
pel.as panes. ou testemunhas, como conhecedores dos raros eelrcunstãneJasque possam 
inOuir nA dccis.io do fciao: 

VIII- quando qu1lquer documento neceuário à fonnação da pron. se .achar 
em poder de terceirO, inclusive estabelecimento de cteciito. oficial ou. privado. o Corre~ 
gedor poderlli. aind.J.. no mesmo prazo, ordenar o re'pcc:üvo depósito ou requistÍar 
cóptu: 

IX- se o tercetro:.sem jusraca~sa. n:!.o exibir o J,:~cumento. ou .náo (;ompa_rccer 
a juizO. o Juiz pode ri expedir conua ele mandado de prisáo c instaurar. processo 
por crime de desobedir!ncta: 

X- encerrado o prazo da dilaçjo probatória. 11i panes. inclusi\le o M1nistério 
PUblico, poderio aprescnw alel!'lç6es no prazo comum de 1 (dois) dias: 

XI- terminado o prazo para aleg:açóes. O$ autos se rio conclusos ao Corre!lcdor. 
no dia imediato. pari aprcsentaçlo de rclatórW coud~ivo sobre o que houver sido 
apurado~ 

:'LP- o rcl~torio do Correg:cdor. que scr.t as!entado em .1 rtte;l d1:n, ~ QS al>•us 
da rcplc~ntnçdo ~~(;io· cntamtnhaelns ao Tribunal ci"1mpetcntc. nn d1a 1mediaro. cC">m 
pedido de inclusão mconbnenti do feito cm pauta. par~ julg:amento na primeira sewo 
sub~4ucnte: 

XIII- no Trihunai. o Procur:tdor-G.::ral "u Rc~zon:~J Eleitoral t.:rá \ÍJ>ta Jos 
autos po_r 4.11_ ( quurenta ~ l\llOJ hora~. para )C prnnunct.ar sllbre a~ smputaçóes c conelu· 
•ÕC$ d<> rclatnriui 

XI\'- iui~ad.t procc~r:!ntc a rcpresenta~áo. u Trihunal Jcdãrar;i li mele~tbihd:~dr:! 
Uo rcpre~nt30r.l r:! U.: 110anM~ ita1am ctmtnh1uUn para a prat1ca do ato. cominanUo·lhe' 
qn.;do é e mr.:Je;1\"1iltdadr.: ~:~ra a) l!"ictcóe\ a ~c realizarem r>M ~(três) ar. o) subseqlicn1c~ 
a c!clç::tn cm :.Juc; •c vermc.ou ... I c-m Ua cu~~a~iio _\lu rc:~t~tro Jo candiduto d1rc-Tamentc 
t-.:nehc1a<.lu ;-ela 1ntc:tekno1t do r:maer económiCO..: pr.:!o des..-m ou abuso du poder 
~1c >.~utonJ.adc. determtnanr.ln ~ rcmnsa dos autos .m \lifli)IC:rio l'liblico Eleitoral. 
rara mstauracJ.o d~ proca~o dilocsrlir.ar, :1-t' fur o ca:lin, c procesw•crtme. ordenando 
'-I.Uat:oquer outras proVJdr!nClas que a e~f'écie comportar: • 

XV - :.e a repre$enuc~ for Julgada pro«:dcnte após à eleição do c:t.ndidat~. 
-.cr4o remehdas eópin ~ lodO o proec:no a<> Minis:erlo Pllblieo Eleitoral. para os 
fins il~v1stos no art. IJ. ~f lO e ll. da ConsnlutÇáo Federal. c an: . .2~2. inciso IV, 
do Códi@:o Eleitoral. 

P.ara~:raro Ut~l~... L) re:urso COI!! r& a diplomaçdo. mte~sto pelo representante. 
n;i~~ impede a atua~ão on Mini"::cno Püblic:o no m~:wT!u )('111-ldÕ, 
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Código Eleitoral 

LEJ N"J..7J7. DE 15 DE JULHObE JlJ65-

(Texto consolidado) 

(I l'onuknl~ <l.o ~~~p1ihhc.o 

r ..... , .• h~· <JUC '·lnii<IIIU ~ ~~~11!1'11~ l ~·. <OJliiiYõllb relu ('un~r~'~'' N:•cwn.ol, 
'"" ''''"'" du o11l -'. <UJllll, 1!11 Alo; 111~11\ll~ltiiHtl U~ 'I d~ llhrol J~ JW.•. 

PARTE PRIMEIRA 

IN1 ROTW( ·,r O 

\rt l" ~.,te (\>dlj:<l CtontO:m nnrnuo~ clc~un~o.lil~ u I>SejttiiM·~ urg~•ll~liÇt..l c 

'' c•c•~'"" Llc •~r~nn> ronlil..:n>, pn:~ipn.uncnh.: ~~~ Llc Ynt:or c >I: I vota..Su. 
l'~r~~:nfu 1lnicu. 0 1nhUIHil !loupc:rwr hl~ltutál ~:tp~:(JmtmSI'ruçU.:' par~ Ml<l Jocl 

l'\C~II<ol<o 

\ri. ~· Tn<ln f'O><Icr c<ll:lll:o ''" JlOYI> ~ M:r;o CKcrci<ln em ~IIII nonnc, f'"' lll~n•l~· 
'·"'"' ,...,,Jhnh", ohoc1.1 c_ 'ccrct,lllwntc. olcnorc ~ml\h<luw• inolocmJu, f"'' p;oronln• 
I"''"""' "·"'"llõu>. rc~...._Jv.o.r,, .u.'lci~ll" lndlntw nu• <!a>U> pn:YI>ill> n.o (.'ur»lnn•~-'"' 

c '"' "'"''"''·" r'r 
ur .• 1 Vu:ol4ucr cnJ:.d:iu pm.lc prctcn<.lcr onvc.,u<.lurl ~:m CHr~u ~reu~ ... '~'I'"'' 

c:td.o• ·"""''h'"~" cumiiii.ICI<IIlõll> c lc)C.II> Uc ~~c~lhohJ~Uc" mcmnoallhilt<.l;oJ~ 
~r! . .t ~;tu clc1111r~• "~ hru>tlcu.t~ muiorn d~ ll•nos q1.1~ le ~h,rarcm n;o I <lima 

.r .• l..:l li 
\ri, !o· N;io p<><.lcm ~~~~~~~~·~ clcllfltc~: 
I- ,.., !OIIillr;ol><'ln~; 1'1 

11- "~'1'"' """ ':uh•m ~Xfllllllllr><' n;• hn~n:o llil<t<>n:<l, 

III - '" •rue c•lcjam !'"""'"'· I~IIIJ'O>roltlol lltl Jd11U11v:.m~n1~ o.ln• ..rue nu~ pllhll· 

l'llfiJlTDfnlin!CQ, o~ 1111ftJ:VC~ ~;'l(l ~~~~~ jiYCÍ• JC'<f<' IJU<' <>fi C IJ", '"JIIf o IIIi ~.,;, ,1 ·• •li~ liiÍ<, 

•uar<.la~·marmh~. ~uhl('nentt~ nu wh<ll1~1:u,, !oiiTjt~lll<>• ••u ;dunu~ ..r~-' c•c••l,l• mohJ:u ~· 
de en~•nu supe11nr p;u1 hllml•~''" .r~ ui1C'~'·'· r') 

Art. ,. O ahu:amento t n vuhl s:'n• fltiT!J:õlhirm>. fmr:o -,~~ h'·"'k""' ,,,. 
outro !<C.l<l, snlvn: (') 

I - t(uanlu '"' ali~cameniD: 
a1 '" mv;ihJn•: 
hl n' lliUUlfC' oJc '1-<:ICUI~ an,~; 
cl o• 411c "' encmHr~m lvra d,l pa••· 
11- 41.1an1" "" .-ato: 
~• o~ enltmlu~: 

bl n~ <JU~ <e cnconlr<'lll [oltn d11 ~•·u .Jnmicilm. r' I 
cl o~ fun~mnririrn; CIVt~ c ti': milimrc~. cm ~··rwtçll ~~~~.'''" iml"'"''"hl•' 1k •••l:u 

r A Comissão de Constituição, Jiistlça~e-crdãdanial 

PARECER 

PARECER N" 308, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econôln:ico, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n" 149, de 199l, qlte-'"fix3- prazo 
para a entrega dos recursos do PIN e do PROTERRA 
aos fins a que se destinam". 

Relator: Senador Garibaldi Alves Filho 
De autoria do ilustre Senador Ronaldo Aragão, vem a 

nossa aprcdação o Projeto de Ld do Senitdo n" 149, de 1991, 
que fixa prazo para entrega dos recursos destinados ao Progra
ma de Integração Nacional (PIN) e ao Programa de Redistri
buição de Terras c Estímulo à Agroinâústria do Noite e_ Nor
deste (PROTERRA). 

O Projeto tem como escopo vincular Os reCursos das con
tribuições do PIN e do PROTERRA aos programas orçamen
tários. ordenando racionalmente as distribuiçõC_s_ desses recur
sos para que sejam utiliZados à medida que forem arreCadados. 

O autor. de maneira brilhante. mostra que tais recursos, 
por serem vinculados. não podem ser usados para fins que 
não sejam os de .s.uas destinações especfficas. Ademais, a for
ma como vêm se proces.sando as suas liberações tem atrasado, 
sobremaneira, a implementação dos Projetes que são clabo
rados_com esses recursos, provocando tal atraso a corrosão 
dos recursos devido aos altos índices inflacionários que se 
tt!m verificado no País. 

Assim, a solução apresentada pelo nobre Senador Ro
naldo Aragão irá sanar de maneira mais eficaz essa lacuna. 
e trará benefício~ sociais às populações que dependem dos 
supracitado~ programas. 

Ao Projeto foram oferecidas duas emendas, cujos textos 
são bastante semelhantes. Amhas alteram o art. l". compleme
tando e aperfeiçoando·o,s.ern prejudicar o contt!údo c os obje
tivos do projeto. Por essas. razões. acolhemos parcialmente 
as reft:ridas emendas apresentadas pdos nobres Senadores 
Mansueto de Lavor (Emenda n·· 1) e Beni Veras (Emenda 
n" 2). 

Em face do exposto, manifc~tamo-nos pela aprovação 
do Projeto de Lei do S_enado n·· 149. de 1991. com a seguinte 
emenda de redação. decorrente do acolhimento parcial das 
emendas a ele oferecidas. 

Emenda n• I - C AE 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1" do Projeto: 

"Art. t·• Os recursos das contribuições vincula
das ao Programa de Integração Nacional (PTN) e ao 
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à 
Agroindústria do Norte e Nordeste (PROTERRA), 
de acordo como§ 2··. do art. 192, da Constituição Fede
ral. serão depositados no Banco do Nordeste do Brasil 
S. A. - BNB c no Banco da Amazónia S. A. -
BASA. e colocado!'. à disposição dos programas e proje
tos orçamentários correspondentes à medida que forem 
sendo arrecadados." 

·-Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993. João Rocha, 
PreSídentc. Garibaldi Alves Filho. RelatOr. Bello Parg·a·.:.... 
Dário Pereira- Ronaldo Aragão (sem voto) Valmir Campelo 
- Jonas Pinheiro- Ronan Tito- Albano Franco- Marluce 
Pinto - Meira Filho - Mário Covas - Jutahy Magalhães 
-Dirceu Carneiro- Gilberto Miranda. 

TEXTO FINAL APROVADO NA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 149, de 1991 
que "fixa prazo para a entriga dos recursos do PIN 
e PROTERRA aos fins a que se destinam". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I·' Os recursos das contribuições vinculada~ ao 

Programa de -Integração Nacional CPIN) e os Prograrrlas de 
Redistrihuiçüo de Terras e E:-.tímulo à Agroindústria tio _Norte 
e Nordeste (PROTERRA), de acordo com o § 2", do art. 
19:! .• da Constituição FederaL ~~rão depositados no Banco 
do Nordesk do Brasíl S.A.- BNB e no Banco da Amazônia 
S.A. - BASA. e colocado~ -à disp~)sição dos Programas e 
projeto::; orçamentários correspondentes à medida que forem 
sendo arrecadados. 

Art. 2·' O Poder ExecutivO regulamentar<! esta Ú!i no 
prazO de óO dias. 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-fei_ra 17 8813 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na "data de sua publi-
cação. _ _ _ 

Art. 4\' Revogam-se as disposiÇõCS-em'contrário. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1993. -João 

Rocha, Presídcnte. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. _ . 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Sec_rctáno. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1993 

Dispõe sobre a radiodifusão educativa e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . __ --
Art. lo A radiodifusão educativa_se destina a produzir 

educação, mediante a transmissão de programas de caráter 
exclusivamente instrutivo ·c culturaL _ 

Art. 2° Poderão executar o serviço de radiodifusão edu-
cativa: _ 

a) a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios 
com população acima de 400.000 -h<i.bitant~:;-, bem como as 
universidades c demais instituiÇões ofiCiai~ Qe ensino superior; 
e 

b) as sociedades por ações nominativas ou por cotas de 
responsabilidade limitada, observadas as disposições do art. 
222, e seus pãrágrafos, da Constítuição Federal. 

Art. 3o As entidades executantes do serviço de radiodi
fusão educativa ficam sujeitas ao regime- jurídico aplicável 
às demais emissoras de radiodifusão, até mesm_Q no que se 
refere às condições para a obtenção _da o.utorga. 

Parágrafo único. A outorga do serviço de radiodifusão 
educativa às entidades indicadas na aUnea a do art. 2~ desta 
Lei independc da publiCação d:o edital_ previsto no art. 34 
do 'Código Brasileiro de Telecomunicações (~ei n~ 4.117, de 
27de agosto de 1962). ~ ____ - _ 

· Art. 4'' É vedado à executante de serviço de radiodi
fusão-educativa vekUiar propaganda comerdal de tabaco, be
bidás alcóolicas. agrotóxicOs e oUtros ·prO~utos, pr~ticas ou 
atividades que possam ser nocivos à saúde ou- ao meio ám-
biente. . _ 

Parágrafo único. Os recursos auferidos_ com a veicu
lação de propaganda e patrocínio deverão ser empregados, 
unicamente, no custeio da manutenção e do ~primor;:tmento 
do serviço de radiodifusâo educativa, não_ sendo permitido 
qualquer proveito pecuníárlo ou pátriirl.oilüli, dii"eta: ou ih-dire-
tarnente, para a emissora. _ _ _ _ _ 

Art. 5" O POder ExecutiVo estabelecerá, em regula
mento, dirctrizes para a execUção do serv_iço de_radiodjfusão 
educativa, principalmente quanto à espécie e conteúdo da 
programação a ser produzida. _ . -~ __ -~ _ . 

Art. 6° As disposições desta Lei aphcarn-se às entidades 
que estiverem, na data de sua vigência, executãíido serViço 
de radiodifusão educa_tiva. - -- _ 

. Art. 7~ Esta Lei entra em vigor _I!a data de sua pübli-
cação. . . 

Art. 89 · Ficam revogados os arts. lJe 14 do Decreto-Lei 
n? 236, de 28 de fevereirO de 1967, e demais disPosições em 
contrário. 

Justificação 

Versa o presente ProjetO de Lei sobre a radiodifusão 
·-educativa. 

2. O Decreto-Lei n'' 236, de 28 de fevereiro de 1967, 
em seus artigos 13 e 14, trata da disciplina do serviço de 
"televisão educati_va", sem aludir à sua execução por parte 
das emissoras de som (rádio). 

3._ Anote~s.e, de pronto, que a referida modalidade de 
execução_do serviço educativo, pelas emissoras de som (rádio), 
soniente tem sido admitida por força da aplicação do princípio 
da analogia, -cOm as de televisão. 

4. Surge, porém, a questão maior: o Decreto-Lei o? 
236, de _12.67, __ veda a transmissão de_ qualquer propaganda 
ou patrocínio de programa. 

5. Pelo longo tempo já decorrido do advento do diploma 
limitativo (28-2-67 ~-4ue coffiplementou e modificou a Lei 
n" 4.117, de 27-8-62), era natural que a reação não poderia 
esperar. 

- -- 6. Com efeito, as nórmas restritivas-:afél,ioJe-vigentes 
tem sido alvo de vários projetas de lei, a demonstrar, por 
si sós, que a aniplíação do tratamento da matéria permanece 
relevante e oportuna. 

_ 7. Comp~eende-se, assim, que a tão pre_tendida inova
ção deve ser vtsuali:z;ada, desde logo, sob o ponto de vista 
de incuidade da previsão legal da execução_ do serviço em 
causa, mormeme no respeitante às universidades e _demais 
-Instituições ofíciais de ensino superior, que são compelidas 
à comprovação da suficiência de recursos próprios, para o 
empreendimento. 

-- 8. É mister esclarecer ·que, a 23 de junho úhfmo, em 
substitutivo ao PiojetO de Lei da Câmara ri" 20, de 1993, 
o nobre Senador Álvaro Paçheco, relator, ao mesmo passo 
em que cuidava de cxplic"itar o seilfido do art. 14 do Decre
to-Lei n~ 236;-cte 1967- para estendê-lo ao serviço de rádio 
educativa -, acabou por manter a contrO"Vertida vedação da 
transmissão de qualquer propaganda (di reta ou indiretamen
te), bem como a de patrocínio de programas. facultando, 
ainda, às fundações a execução do serviço de rádio_ e tel_evis.;i_o . 
educativos. 

9. Em 1991, o Projeto de Lei n'_ 1.722, de autoria do 
nobre Deputado Jackson Pereira, procurava dispor sobre ''a 
autorização de patrocínio cultural em programas nas emissoras 
de radiodifusão educativas". . 

10. Essa proposição foi justificada, precisamerlte, com 
a necessidade de "permitir, de um lado, o justo equilíbrio 
financeiro das emissoras educativas e, por outro lado, ampliar 
a oferta de programas educativo-culturais veiculados nas emis-
soras_d_e rádio e_televisão'_'. _ _ _ _ __ _ 

11. No ano seguinte, em 1992, iniciativa do nobre Depu~ 
tacto Salatiel Carvalho- Projeto de Lei n" 3.429- retomava 
o terna, dando-lhe, contudo, enfoque diverso: veiculou, então, 
proposta de permissão de publicidade_ institucional, "vo.Itada 
para a defesa dos interesses públicos e que poderá ser realizada 
pela administração direta ou indireta da União, Estados, Dis
trito Federal ou Municípios, Fundações e_entidades privadas". 

12. Mas, a sua justifi~ação persistía nas razões que ense
jaram o sobredito PL n~ 1. 722, verbis: 

................. ~ ... ,:-..- .. ~·······························~ 
4.-- b rádio de caráter educittivo foi criadp na e_x~ 

tensão conceituai dessa mesma disposiÇáõ legal.e ficou 
--atrelado, portanto, às mesmas restrições de sobfe.vi

vênciã.. Tern:..seTrequenremehl.e afirniado que â Radto-
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difusão Educatíva, assim criada economicamente inviá
vel, o foi para desobrigar a Radiodifusão comerciar 
de seus compromissos com a cultura c com a educação 
do povo. -- - - --- - · 

5. A realização desses programas _teffi uÍn custo 
de produção, que é arcado pelo Estado no cumpri
mento do seu dever de educar a população. Isto signi
fica que com a proibição, o estado dispensará os recur
sos com programas :educacionais, que po-deriam ser re
duzidos com_a veiculação de .anúncios institucionais 
e de agências e empresas do governo ou de interess,e 
público, as quais não têm fins lucrãl:ivos, -mas sinl., a 
intenção de informar e esclarecer i pOpulação mediante 
campanhas publicitárias de interes-se -públiCO". 

13. Contemporaneamentc, o Projeto de_ Ld n·• 3.467, 
subscrito pelo nobre Dcput3do Lourival Freitas, visou assegu~ 
rar, às universidades Cedera is, a concessão de serviços de rádio 
e televisão edUcativa. 

14. A proposição, todavia, se apresentou silente sobre 
a problemática da vedação de propaganda ou patrocínio de 
programas, referindo o seu _autor, simpleSmente, a piOjcção 
no sentido de que "Os investimentos e outras despesas deCor
rentes da concessão de serviços de:: rádio e televisão educativa 
às Universidades Federais correrão por conta de dotações 
específicas consignadas no Orçamento da União para o exer
cício seguinte à aprovação da presente lei (art. 5u)_ 

15. No ano em curso, permanecendo em ab_erto, indefi
nido, o intento de flexibilização das regras impostas à execução 
do serviço de radiodifusão, mais duas proposições se acresce
ram, no âmbito da Cãinara dos Deputados. 

16. O Projeto de Lei n" 3.507. de_ 199?. de au_to_ria do 
nobre Deputado José Ahrão, se preocupou. apenas, com a 
temática da propaganda. projetando proibições cm face_ do 
objeto vdculado: a) bebidas alcoólicas de qualquer espéC~~; 
b) cigarros, charutos, cachimbos t: outros produtos que unh
zem derivados de tabaco de qualquer esp-écie; c) remédios 
ou quaisquer produtos que possam causar dependência; d) 
propaganda político-partidária fora dos horários gratuitos es
tabelecidos em lei; e) anúncio com_ercial que, segundo o Con
selho Diretor da Fundação Roquete Pinto, prejudique a for
mação moral. educaciQnal e ética da.crjaqç_a_gdo adoJescente. 

17. A permissão, a contrário, para a veiculação das de
mais, encontrou fundamentação nos seguintes argumentos: 

A introdução de publicidade comercial nas emis· 
saras educativas, dentro das normas que ora propomos, 
não desfigura cm absoluto o seu caráter educacional. 
Antes disso, permitirá a alavancagem nicessá.da à pro
dução de matéria cultural tão escassa no País. 

A ConstitUíÇãO Federal de 1988, em seu art. 221, 
inciso I, dispõe sobre os princfpioS-dc "preferência a 
finafidades educativas, ãdísticas, culturais c informa
tivas" na produção e programaçãO-· das emissoras de 
rádio c televisão. Não há como faiC-lo, no entanto, 
sem o aperte financeiro necessário advindO da publici
dade comercial." 

18. Por sua vez, o Projeto de Lei n" 3.877, também 
de 1993, do nobre Deputado Nicias Ribeiro, Voltou-se, exdusi
vamente, para a fixação de condições que reputou indispen-
sáveis ao patrocínio de progrãmas, pOr pesSOa jurídica. · 

19. Igual motivação o propulsionou, textualmente: 
" . __ ;,].c,.· .... " .............. . 

Ora, ·a melhoria dos projetos culturais só será viá
vel se re.conhecer a inconveniência da atuallegislação, 

,cujo princípio é não permitir que as emissoras educa
tivas trai'i"Smitam qualquer tipo de propaganda. Isso, 
é óbvio, as impede de obterem, além dos subsídios 
recebidos, outros tipos de recursos financeiros. 

Na hipólese em debate,_ o presente projeto de lei. 
sem ofender esse princípio. bu!)ca,_ essencialmente, 
criar recursos outros que propiciem a ~lcvação do pa
drão de qualidade dos programas a serem exibidos, 
sem que, com isso, seja desfjgurada a finalidade dessas 
emissoras. transformando-as, como as outras. em enti
dades _comerciais ... 

20. Inconclusas as alternativas isoladas .de aprimora
mento da legislação cm vigor e havendo inequívoco consenso 
em torno das razões que as inspiraram, não há obscurecer 
que o presente projeto de lei encontra fórmula hâhil, para 
remover, de modo abrangente e terminante, os pontos que, 

-desde 1966, vêm comprometendo a desejada eficiência da 
excução do serviço de radiodifusão. 

21. . A superveniência desta proposição, portanto, não 
se prejudica por força dos precedentes colacionados: cncampa 
os aspectos positivos, repele os impróprios, c, sobretudo. dife
rentemente, acresce inovações, a partir de visão global do 
controvertido regramento do Decreto-Lei n" 236, de 1967. 

22. No cotejo entre a mudança que se operou, basta 
_acompanhar, em síntese, a _essência da ampliação ora obje
tivada: 

·a) reconhece, formalmente, a execução do se-rviço de 
radiodifusão pelas emissoras de som (rádio). na linha, ao que 
parece, do substitutivo oferecido pelo Senador Álvaro Pache
co (v. itens n"', 3 e "8): 

-b) ao lado da União. dos Estados-Membros, e do Distrito 
Federal, estabelece que somente os Municípios, com popu
lação acima de 400.000 habitantes, poderão executar o serviço 
de radiodifusão educativa (inovação); 

C) igualmente, às universidades e demais instituições ofi
ciais de ensino (excluídas, por via de conseqüéncia, as particu
lares) é assegurada a execução do serviço de radiodifusão, 
independentemente :da publicação do edital previsto no art. 
34 do __ Cúdigo Brasileiro de Teleconlunicações - seguindo, 
em parte, o preconizado pelo Deputado Lourival Freitas (v. 
item n" 13); 

.d) excluí, da execução do serviço, as fundações, como 
contempladas no substitutivo a-ó PLC n" 20, de 1993 (n" 
1.439/88, na Casa de origem); 

e) considera insuficientes as propostas de patrocínio cul
tUral (v. item n" 9), e de publicidade institucional (v. -item 
n_~_ 11), _embora procedentes ambas as justificações ent que 
se embasaram; 

O admite, em regramento conjunto, a veiculação de pro
paganda e de patrocínio de programas; 
_ _g) consolida<? rol das vedaçõ.es de transmissão de propa

ganda, c:onst_ante do Projeto de Lei n" 3.507, de 1993, passando 
a referir, também, a "produtos, práticas ou atividades que 
possam ser nocivas ao meio ambiente" (inovação); 

h) no respeitante ao patrocínio de programas, não distin
gue, entre os patrocinadores, conforme se orientou o Projeto 
de Lei n" 3.877, de 1993, em relação a pessoa jurídica (v. 
item n'' 18); e 
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i) impõe, finalmcntesautd<J comum, elastecc~do a ohri- Art. 35-. As concessões e autorizações _não têm caráter 
gatoriedadc Ja dGKtinação dos rçcursos auferidos - pre_vista __ de exclusividade, e se restringem, quando envolvem a utiliza
como condição do patrocínio, na propoSta do Deputado Nicias - ção de radiofre"qüência, ao respectivo uso-·sem limitação do 
Riheiro - para as hipóteses permitidas de propaganda (ino- direito, que assiste à União de executar dir.etamente serviço 
vação). idêntico. 

23. - Corno se__v_ê, a proposição hãO~uSCitá controvérsia 
jurídica, quer pelo prisma de iniciativa,_ quer pelo que nele 
de conteúdo se contém, afigurando-se patente o seu potencial 
de utilidade à concretude do art. 205 da Ço_nsti"tuição da Repú
blica - fomento da educação brasileira; direito de todos e 
dever do Estado. 

Sala de Sessões, 16 de setembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃQ DA REPÚBLICA 
FEDERAT1V A DO BRASIL- 1988 

. . ' '. -~ ................... -........ -.... ç~--~-~--~-,-· ·-· ~~·-~· ~- ~·'"::! ~...,.._- ··::: ·~·.·. -· 

ArL 222~ A propriedade de empresa jornalística e de 
radiodifusão sonora e de sons c imagens é pdVativa de brasi
leiros natos ou naturalizados há mais de dez_anos, aos quais 
caherá a responsabilidade por sua adminiStrãÇãõ e -C>rii!ntàÇão 
intelectual, 

§ 1'' É vedada a participação-de Pessoa .. juridica no capi
tal social de empresa jornalística ou de radiodifusão, exce_to 
a de partido político c de sociedades ClJjO capital pertença 
exclusiva e nominalmente a hrasileiros. 

§ 2n A participação- referida no parágrafo anterior só 
se efettiará através de capital sem direito a voto c não poderá 
exceder a trinta_ por cento do capital social. 

LEI N• 4,117, DE 27 DE AGOSTO DE.I962 

Institui o Código Brasileiro de TeleGOmun_icações. 

Art. 34. A~ novas concerssões ou autorizações para o 
serviço de radiodifusão serão precedidas de edital publicado 
com 60 (sessenta) dias de anteced_Cncia pelo Conselho Nacio
nal d~ Telecomunicações, c_onvjdando_os inte:re_ssadqs a apre
sentar suas propostas em prazo determinado, aCompanhadas 
de: 

a) prova de idoneidade moral; _ 
b) demonstração dos recursos técnicos e financeiros de 

que dispõem para o empreendimento; 
c) indicação dos responsáveis pela orientação intelectual 

e administrativa da t!ntidade. e se for o ca~o._dq órgão a que 
compete a eventual sub::.tituição dos responsáveis, 

§ l" A outorga da concessão ou autorização_ é_ prerro
gativa do Presidcntt! da Rcpúhlica ressalvado o_ disposto no 
art. 33,_ § 5", depois de ouvido o COnselho Nacional de Teleco
municações sobre as propostas c requisitos exigidos pelo edi-
tal, c de publicado o respectivo parecer. _ _ _ 

§ 2" Terão preferência para a concessão as pessoas jurí
dicas de direito público interno, inclusive uniVersidades. 

§ 3~ As disposições do presente artigo regulam as novas 
autorizações de ::;erviços de __ caráter local n_o que lhes forem 
aplicáveis. 

DECRETO· LEI N" 236, 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Complementa c modifica ~ Ld ~,;-·4"'.-I·i 7~ _de 27 
dé ago>to de 1962. 

Art. 13. A televisão educativa se destinará à.divulgação 
de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, 
conferências, palestras e dehate::.. . ~ . 

Parágrafo único. A televisãO educativa não tem caráter 
comercial, sendo .v_edada a tr_(j.nsmissã-o de qualquer propa
ganda, direta Ou -indircta_mentc, bem como o_ patrod~tio _dos 
progr3.mãs trans-mitidos, mcSII)O que nenhuma propaganda 
seja feita através dos m.esmos. _ _ . 

Art. 14. Somente poderão executar serviço de televisão 
educativa: 

a) a União; 
b) os Estados, Territórios e Munícipios; 
c) as Universidades brasileiras; 
d) as Fundações constitUídas no Brasil, cujos. Estatutos 

não contrariem o Código Brasileiro de T_elecomunicações. 
§ J·' As Universidades e Fundações deverão, comprova

damente, possuir recursos próprios para o empreendimento. 
§ 2~ A oUtõi'g~ de Cariais para a televisão educativa não 

dependerá da publicação do edital previsto no artigo 34 do 
Código Brasileiro de Telecomunicaçõc_s. 

(À Comissão de Educação -.Decisão Term_in~tiva.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l" 
Secretário. . _ · _ _ . 

É fú}9_ e ~proVado o seguinte_ 

REQUERIMENTO N• 903, DE 1993 

Nos telll}o~_do .a.rt. ·ss, III~_ da Con~tit~içao -e para os 
fins do dispoSto no art. 13, § 1", do Regimeõto Interno, requei
ro licença para ausentar-me dos trabalhOs da Casa, nos dias 

_ 17, 20 c 21 do. corrente, a fim de participar, como conferen
cista, de Seminário sobre RevisãO Constitucional, em Natal 
- RN, de um Congresso sobre Educação e_ de Seminário 
sobre Revisão Constitucional em Salvador- BA. 

__ Sala das S_essões, 16 de_ setembro Qe 1993 - Senador 
Josaphat Marinho. · 

. O sli: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce-
d_ida a licença solicitada~- __ _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. -- -

É lid9_ e aprovado o seguinte 
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REQUERIMENTO N' 904, DE 1993 

Nos termos do art. 55, II, da Constituição e para fins 
do disposto no rt. 13, § 1", do RegimentO Interno, requeiro 
licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir de 
24 do corrente mês, pelo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de 
integrar a comitiva do Ministério da Marinha em viagem à 
base brasileira à Antártida. 

Sala das _Sessões, 16 de setembro de 1993. -Senador 
Teotonio Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce· 
dida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 905, DE 1993 

Nos termos_ do art. 13, § 1~. do-Regimento IincúnO, requei
ro autorização para ausentar-me dos trabalhos desta Casa, 
no período de 16 a 22-fiestc mês, para participar da "Viagem 
pela Integração Sulamericana", promovida pela Federação 
das Indústrias do Estado de Mato Grosso, até ,a cidade de 
Santa Cruz de La Sierra, Boiívia. - -- · 

Senado Federal, 16 de setembro de 1993. - Senador 
Márcio Lacerda. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce
dida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimentO que- será lido pelo Sr. lo 
Secretário. -

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 906, DE 1993 

Nos termos do art, 13, § 1", do Regimento Interno, requei
ro licença para me afastar dos trabaUloS da Casa, :no período 
de 20 a 25 d_e setembro do corrente ano, em virtUde de convite 
formulado pelo Senhor Ministro _de Estado da Marinha, Almi
rante-de-Esquadra Ivan da Silveira Serpa-, para uma visita 
à base brasileira na Antártica. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 199_3. - Senador 
João França. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica conce· 
dida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo S!· 11' 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 907, DE 1993 

Requeiro, nos termos do § 2' do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com os arts. 216 e 217 do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam enviados a esta Casa, pelo 
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, os seguintes documentos': 

1. Reavaliação do parecer técnico e da prestação de 
contas, a que se refere o Ofício n" 1.421/GAB.DENACOOP/ 
MA, de 23 de outubro de 1992 (doe. anexo, Proc. n•' 
2100o.oostOII92·48;-e 2!000.005187/9n3; 

2. Análise Financeira, a que- Se -rer~re a_ Tn"forp1aÇão 
n' 001/92/DENACOOP/PC, de 13·11-92 (anexo). 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. - Senadõr 
Gilberto Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri· · 
mcnto lido será despachado à Mesa para dec~são, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo Sr. 1"' 
Secretário. 

É tido e ~provado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 908, DE 1993 

Senhor Presidente: 
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária do 

Senado Federal, criada através do Ato n"' 16/92, de_stinada 
a "Proceder amplo estudo _do _Sistema Previdenciário Brasi
leiro, tanto no tocante a sua estrutura quanto ao seu regime 
de custeio e benefícios e propor soluções cabíveis para o seu 
regular funcion~me_nto", soliçito a Vossa Excelência, confor
me disposto na alínea "a", parágrafo 19 , do art. 76 do Regi
mento Interno desta Casa. a prorrogação por mais de 60 (ses
senta) dias, do prazo concedido a este órgão técnico. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e distinta consideração. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993 .. ---:--Senador 
Cid Sabóia de Carvalho- Presidente da CT. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica·c~nce
dida a prorrogação solicitada. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1"' Secretário. 
É lido o seguinte 

Of./CAE/052/93 - . . . . . .. . . 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 29 do artigo 91 do Regimento Interno, 

comunico a V. Ex" que esta Comissão aprovou o PLS n? 149 
de 1991 de autoria do Senador Ronaldo Aragão que "fixa 
prazo para a entrega dos recursos do PIN e PROTERRA 
aos fins que se destinam", em reunião realizada em 14 de 
setembro de 1993. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de eleva-
da estima e consideração. • 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. - Senador 
João Rocha, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com refe
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência 
comunica ao Plenário que,nos termos -do a_rt. 91, _§§ ,3~ a 
59 , do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recursos, por um décimo da compo
sição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n~ 149, 
de 1991, seja apreciado pelo Plenário. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 
1" Secretário. 

São lidas as seguintes 

Seilho'f Presídúite. 
Comunico a Vossa Excelência que reasSUmo, ã partir 

desta data, o mandato de Senador da Repúblic.a, pelo Estado 
do Amazonas. 

Por oportuno, apresento-lhe os protestos de estima edis
tinta consíderação. 
. Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993: - Senador 

Carlos De'Carli. 
Senhor Presidente:_ -= , -~ 
Tf:nho a honra de comunicar a Vossa Ex~e1ência, de acor

do c:om disposto no art. 39, alínea a, do Regimento lnte:rno 
do Senado Federal, que me ausentarei do País no período 
de 21 a 24 do corrente mês, a fim de integrar comitiva do 
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Ministério da Marinha em viagem à base brasileira na Antár-
tida, confotme programação anexa. _ 

· Sala das Sessões, 16 de setembro de_ 1993. - Seriador 
Teotónio .Vilela Filho. 

MINISTÉRIO DA MARI}li-IA 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL 
PARA OS RECURSOS DO MAR AG/P,.C/29 

Brasliia, 13 de setembro de 1993 

0070 

Em votação o requerimento. 
Ds Srs. -Senadores que o aprovãm queiram petmanccer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada .. 
Passa-se à lista de oradores. 
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente. peço a pala

vr~ .. COOJ.O Líd_e_r. 

O SR: PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es)- V. Ex• tem 
a palav!~ na f~~a regíinent~l. 

Exm• Sr. O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Senador Teotônio Vilela Filho Pronuncia o seguinte-discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

Senhor Senador, · don6s,-ocUpo a tribuna do Sena"dO Federal para protestar coo-
Encaminho a V. EXa, erri anexo, o livrete "Inform~ções tra as notícias de autoria de professores da Universidade de 

aos Participantes" do 7o Vôo de Apoio da FAB ao Programa São Paulo (USP) c do Instituto. Nacional de Pesquisas Espa-
Antártico Brasileiro, que terá o seguinte cronograma: ciais (INPE), segundo as qU.áis "o semi-árido só tem 320 mil 

--..2.0~9-93 - - - - ::_,;_-- _-. _ -quilómetros quadrados e não os 200 mil, como está definido 
7h30min- Concentração- no termif!.ãl. ç\e passageiros do ent lei, se for levado em conta apeilas o índice de chuvas". 

Correio Aéi"eo Nacional:-- CAN, GaleãO V_elho, Ilha do GO- -:- - Ã razãO do protesto não se prênde à divulgaçao dos dadOS 
vernador, RJ. ·- . . ~a_ pesquisa~ Essas notícia-s distorcidas sobre a reaÍidade nor-

9 horas - Decola do Rio· de Janeiro Cõm destírio a Pe- · destina não constituem novidade. Estamos cansados de saber 
lotas. ·- _ _ . .... .. . .. -que -organisrllos e gruPos do Centro-SUl trab3.Iham contra a 

llh30min - Chega ao aeroporto de Pelotas. Recebi- - .. emandpaç~o econôrriica do Nordeste brasileiro. 
menta das vestiment.ç~,s especiais. · _ - Todos sabemos -q_ue chove muito no Nordeste, às vez~s. 

21-9-93 · _ __ _ até- mais do que em muitos paíSes da Europa, só que as-chuVas 
7 horas - Concentração no aeroporto de Pelotas. caem de uma vez. Sabemos também que não existe e nunca 
8 horas- Decola de Pelotas com destino _aPunta Arenas.__ existiu .uma política efetiva para o aproveitamento da água 
2219/93 _ _ que-cai e está armazenada nas bacias subterrâneas _da região. 
8 horas- Decola de Punta Arenas com destino a Mareh. Tpmbém é sabido que as informações dos professores 

Retorna a Punta Arenas. da USP e do INPE, divulgadas pela imprensa neste final de 
2419193 semana, não têm valor científico e mtiito menos técnico, já 
8h30min- Decola d~e PuntaArenas com destino ao Rio que elas,estão a serv-iço político, com vistas aos recursos tribu-

de Janeiro, com escala em Pelotas. tários a sçr_em defíiiidos na próxima revisão constítuci0n3l 
20 horas - Chegada ao Galeão e Ilha do Govemad_or para- as diversas regiões. 

Velho, RJ. - - Portanto, o nosso protesto contra 'os professoreS da USP 
Respeitosamente.- Paulo Cesar de Paiva_Bastos- COntra~ _ e_do INPE diz respeito à utilização de dados parciais com 
Almirante, Secretário - - - Qbjetivos políticOs, que poderão acarreta-r a-inda maiores danos 
Secretaria da CIRM (SEÇIRM) à sofrida gente nordestina, além dos já existentes, provocados 
Mínistério da Marinha- 4~ andar pela seca. 
Brasília, DF 70055-900 Poderíamos acrescentar que, em termos per capita, a 
Tel~ 061-312-1318 Fax: 061 ~_312-1336 _Região Nordestina_ é menos favorecida com recursos púhlicos, 
Telex- 061- 1332 M MAR BR ao contrário do que noticia a grande imprensa do Centro-SuL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os expe
dientes lidos vão à publicação. 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento ·nn 898, de 
1993, do Senador Teotônio Vilela Filho, solicitando, nos te_r_
mos do art. 40, § 1'-', a, do Regimento Interno,_que seja conside
rado como missão autorizada_ o período de 1'' a 7 de_ agosto 
do corrente ano, quando se ausentou do País para partiCipar 
do Programa de Visitas Profission-ais a Washingtc10. 

O requerirriento recebeu parecer favoràVet da Coinissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e deixou de ser 
votado, naquela oportunidade, por falta de quorum. 

Bastaria cotejar os subsídios e investimentos públicos da~ 
dos à Região Sudeste para ver que· o Nordeste tem muito 
a receber da Nação, já que a nossa Região contribuiU decisiva~ 

--me-nte para financiar a substituição de ímportações e a canse· 
qüente industrialização do Brasil. 

Não obstante as notícias divulgadas, queremos apelar pa
ra que aquelas importantes institUições estudem alternativas 

,técnicas de aproveitamento dos nossos recursos hídricos, a 
fím de se eliminar a fome e a miséría da nossa gente_~ -

Para _concluir, damos como lidas as matérias veiculadas 
pelo Diário de PerQàirib"U:Co, dO-Oia 14 de setembro de 1993, 
em anexo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. N EY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO. ' . . . 

DIAHIO DE PERNAMBUCO - I 'J.'j. '13. 

Sudene contesta dados 
de cientistas da USP 

O Supc:rmtcrKI<::nt~ di Sud~nc 
C~»oo Cunha !.oma. ~on>o..Jerou ~,, 
tr~nho que coenm1~' da t.:m>'~"''dad<: 
de SOo Piulu IUSPJ e do ln>tuutn 
"•c•onal de Pe~111~ E'P<i''"'' 1/1"
PEttenham 1flrmaOO que o l"ordeMe 
tem llpCM!. 320 '!III qutlômetro' qu~
dr•doJ' de Scmo·Arodd c não QOO moi 
cumn e>Lii defimdo em Leo. c que te· 
nh.om lc•~do em OOII>tderaç~o ~pena' 
o incllee plu~•omtmo:o 

tto:no~n:'~~~~<J,{'~bec~n::~~ ~ 
<.lrJCtcroza unu re~o;l" ~umn Seml· 
Ando ~pena- pelo ondoce de <'huva;. 
Q<llllquer tél;noco ~be ,4ue, P<lfl. '~'n 
c pn:o;t~ o:ontar dado' ..Jc Geolo~oa, 

~~~ta No~::~~~ ~,.E~:~!:'.;:r':; 
de ~n:a da'"focado c;>m,, Semt·An· 
do n~o é porque quer. ml,·porque 
e:.t;i :a.i, 11tál. h.\1. IIIUIIOO. ~nO'"· d!>>C 
Cá»IO. 

ScBundo o supc:rintendente da 
Su;.lcnc o _prol>!ema nlo t de ~sua 
"A;ua ea•. c como aforma o INPE 
111!' que cm muit:l> outra• re!ltôes O 
problema t renda q~~<" ti c!tte' br&lot· 
lelfn e nordeWnas atnda nlo foram 

cJpa~~~ de gerar, Se form-os cont:lr o 

~~~~:·o:~~~~,u~~o~~l;,~o~~C:~~ 
d~' ·', dos~e ele 

Ainda . .,.~undo Cá~SJO. ~ inJUSta 
e ~ mâ f~ a comparaçio de brael 
<:um o Sordes1e: Prtmetro P9fque a 
r~gJâo de Jsrac:l nlo t Scmi·Artda, _t 

~:~~ 7t,~~~ ~n~~ ~:~~~h~: 
-.cmpre o:Om ~ssc da<.lo Dcpo•s nio 
pode-><: o:omparu o que tc:m de agr.
~ultul'llli com a á~a 00 Nordcme. 

- O E>tado de l!>rac:l inteiro ~ 
dto lllmanho de Sef3•pe E o que se 
f~z cm termos asrlcolas tem o objeu
'" ~enpolinco e estl'lll~gtco. :-<lo se 
de>~ 10mar I;Oladamerue o e~emplo 
do E>llldo Judeu como soluçlo agri· 
col~. ~'Pil~ou. 

~:;r a concl~o de que USS 11 bJ· 
lh&e~ em 33 ano> para 10 Esados e 
aphcados cm 900 mil quil&metros 
quadrados, nlo se podem. fazer mu1-

r-I~ 
""·~~ J,c . ··.. _;:,;.. 
·~ -· 
Lacres serio removidos hoje 

t:1 coisa. Se pesasscmos mesmo cm 
J3 anos e mvcsmsemos rudo em Sef· 
g1pe. tcriamG$ melhores resultados 
certamente". 

- Eu 5Ó quero lembrar que ltai
pu. que aUs roc:a pró~irrut a Slo Pau
lo f01 feita com USS 18 bilhões. E 
nem por isso os oordestinos a qiiCS' 
tiona 011 acusam de ter sldo um dcs· 
perdido. msisliu o supcrln!CIIdcnte. 

Cássio:jogo 
de interesses 

, A 1nfonnaÇio de coenuSIIS da t.:SP 

Leonides considera 
definição equivocada 

e da INPE divulsadl nes1e fmal de se· O dii'eiõr de Plancjamento Glo
._. e publio.:ado pelo DIAR/0 na o:di· bal da Sude~. Leonides Alves. 
<;ia de orw:cn.. JellliÜI o supenntendcn· classificll como equivocada a deti· 
te da Sudme CásJo Cunha Llm:.. na.::. >e ruçào dos denusw da Umversida· :=! =:.ue C:~~~ de de Slo Paulo IUSPJ e do lnstitu-
··m~ .. que rc JOP 1111 ~ to Nacional de Pe~uisas Espaciais 
pgno·~ unv. [IOiio;J<r<:cm visiiS a !lt'õPE\dc~opolfsonodauocu· 
pn!ld!TII. rcvisio ccnstttuciooaL nâc ultrapasse aos 320 quilõmetros 

Em!Cbocanrtoocsxllp:!deoolo- quadrados. Segundo ele, h' urrut 
açjo 1,101'1. diDe ele. ~ j)ltllo· c_onfusio quando se fala cm Scmi
rT'IOI> a wna ~•. vaJ haver wna g:an· Ando - uma ~rca de 820 mil qui· 
de: diSpUil na quellio tributána, o pró- !6mctros quadrados - com a re· 
prio siSICma de int:enlivos VlL ser s.iáo onde ocorre a estiqem: 1.080 
qucstiOilJido O p!ÓpriO FNE, que !Cm quJiôrnetros quadrados. que nio in· 
por le\ 11 obngaçio de apl.:ar 50" no dut o Estado do Mananhio. 

::~~icw ":'..,~"ri~~~ <k,. Sctundo LeoJudes Alves, I fi~· 
' De qualquer ror.-: 1 Sudcne VBJ ~ ferc:nça entre: iS dila$ áTelts -a pn· 
po:dor à USP e an JNPE mfOITI"IaÇÕeS mctnt tem 821 muntclpios enquanto 
n-.... pm:1w; """""ao. ~ ~- d.a· ~ polig_ono das secas l.6SO, w:lu-
doo:i. por Eslado e ICntar abnr wna di>· mdo o ~remo Norte de Mmu Gc· 
o:ussio !O:nta. sobre o ICIIII para trazer raJ> - õeom: dcv1do i vartaçio do 
o INPE p1111. a JaiÇio de a;uda 1 re- ~olo, evaporaçio e elusti:rn:JI de 
g~. - . 

~Bua subterrinca ou na superfTcie, 
"No Scmi-Árh:lo n pnxapnações 
fic1111 abaixo do5 800 milfmctros, 
enquanto no polfgono chega aos 
1.080 milímetros"'. acrescenta. E)e 
diz que, lltrllvêf. du obru da Sudc· 
nc e do ONOCS o Norduu: pede 
armazeiW" ato!' 2S bilhões de mclf'OI. 
ctíbic05 de qu.. 

O dii'Clor de Plancjamcm:o 1le· 
ga que um dos problemas no com· 
bale l estiagem t a falta de uma po- · 
lftiCI permanente pttra o aproverta· 
menta dos recursos ltidr.cos. Ele 
lembra o "'Plano de DeseiiYOlvi
mento Regional lntegradÇI 
(POR!)"", elaborado durante o 
vemo Collor de Mello e que nunca 
foi e.(Cutado, Atullmeme, a Supe· 
nntcndern;ia pretende de!iCnYolver 
aÇôei e tem elaborado o Prog 
de Apolo Governamental (PAG). 

- o wn.m do Scml·Mdo e o 
que menos itwerem. ~-"" saber 
eomo o !NPE po:lc nDS ajudar a mc:!ho
rar a ,...... siiUIÇio. Nóo ~ <:::;· 

tab:locer uma dtsc:us&io,u!c:nct, O ~ 
b\cma ~ que o;k;ls 3~ md~ de: m~rli· 
~Mo que ICII1(ll!; no BI'ISil. 17 C$(;10 no 
Norr;lc:slceemJW.maiOfplr1C'005<'· 
mi·Ando. Não on=.sa se lemO$ ou 
nio OCO mtlmc:troli de ct.lvu ]<,!,() !W 
COI'U qUOIOOo nllo 50~ P'Jll.o.pt'O\"CI• 

W ISSO. O ~ lodQ sabe que !1:1!1 
i[ilUa O proillema é que nkl LCm m:ur
.os. Sem rend& IS5D ntk> COIG mutc:.." 

Região vai receber 
US$ 2,6 bilhões 

""""""· 

O Norócstc dev~ rcccbcT US!i 2,6 
btlh&e~. no próxuno UIO. desulllldos 
..o iortalco:uncnto ~ rccurws hidJkos 
\la re~tão. O montante consta do Orça· 
mento da Uruio. qllC o Consresso Na
~to!W VOUt .ui o flllll de lliiNbro. Este 
~ Jpenas ~m ~ Jtcns propos1o pelo 

~~r~1 deO:!"~"~tal ~ 
plan~a~;ão total é de USS 3 bilhões mi· 

_o:LIImem:. desanadola1111111 nova polf 
t~o:a de cn!di!o rural, R!foma qriria 
Inserção de LeCnOlOJLI lliS reg!Ocs afc 

~~~~~~"c 
Luna. o PAG ~ni. desenvolvido * 
anc;J 2000. podendo ter o pruo ddaLI 
do. Ele du: que esta açio pcriddica rc
$0lvcna pane dos problcrnu que aun
JCIII o polisooodu-

Setembro de 1993 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Con6edQ 
a palavra ao nobre Senador Wilson Martins. 

O SR. WILSON MARTINS (RMD~-MS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão,qo,-oraPór. )'..!...::.,Sr. Presidente, 
Srs. Seandores, hoje cm meu pronunciamento, desejo reme
morar dois grandes homens de nosso tempo: Ortega y Gasset 
e o Marechal Rondon. O primeiro, espanhol de nascimento, 
ensinou-nos que a razão é uma função da vida. A vida para 
ele, é uma razão vital. Assim ele reconhece que o probi~ma 
de nosso tempo é submeter a razao à 'vitalidãde_. - . ' ' 

"Para as sociedades indígenas, a terra é muito mais 
do que simples meiO- de subsistência. Ela representa 
o suporte da vida social e está diretamerite lígada ao 
sistema de crenças_e _conhecimento.Não é apenas um 
recurso natural - e tão importante quanto este -
é um recurso s-ócio-culturaL" --

Já o Prof. Wagner Costa Ribeiro, da UniverSidade de 
São Paulo, escrevendo no jornal Folha de S.Paulo, no último 
dia 12.de. setembro, nos infomia-que: 

Ortega y Gasset nos en~in?~~qu:e· ó.b_efn .. nw:iWo4-e. nos~t} 
existência está na vida e na cultüra,: Po~ !sso, Q<:Q<}.rp!J.:· "A .' 
cultura é uma necessidade imprescindível de toda vida, é uma 
dimensão constitutiva da existência humana, como _as- mãos 
são um atributo do homem". 

··A chacina dos iano:rhâmis reaqueceu o debate 
: en1 torno das-dimensões territoriais das reservas indíge_

nas. Argumentos sfmplesmente quantitativos _são ex
poStos, questionando a relação hectare/habitante. O 

· ê:rrb maior-dOs _que defendem a redução da área das 
reservas, baseados nesses dados, é o de não lembrarem 
de que os_ ianomãmis possuem mecanismos próprios 
de reprodução da vida, que se consolida numa medida 

·territorial particular e distirita da nossa. •· Já Cândido Mariano da SilVa Rondon, mato-grossense 
de nascimento, porém um brasileiro totalmente voltado .ao 
País, dedicou sua vida à proteç~o, 9çs, í11P.íos. :S fez -com ainoi" · 
ao próximo e sem descuidar do.s V;:ito.res ·çte ,todos, índios- e 
brancos. Afirmóu-Várias vezes-, erisihãhdó-nos.com paciência: 
"Morrer, se preciso for; mã"tãTOU.íiCâ!'~· ' ' ' · 

Este Congresso Nacional o fez Marechal e sua lembrança 
deve guiar-nos em mais este.mo_mento-difícir~~ ri6ssa história. 

Pobre deste País se não souber guiar-se pela "razão vital" 
e sucumbir na barbárie dos .aventureiros. P_obte_ desté Pajs 

se não souber, desde logo,_ resgatar a civilização e prc~ervar 
e respeitar a cultura daqueles que habitarit_essas terra.s.há 
milhares de anos antes de nós. 

Outro personagem de nossa História. o Padre António 
Vieira, lamentou em seu Sermão da Epifania: -..-.Não nos pOdC-
mos sustentar doutra sorte, senão com a carne· C sangue ·dos. 
miseráveis índios? Então eles são os que comem. gc.nte'l Nós, 
nós somos os que íamos comer a eles". 

Há muito essa questão chama minha atenção. NãO me 
preocupo com a sobrevivência_ física- e cultural das com,uni-. 
dades indígenas por modismo ou por qualquer outro interesse, 
senão o seguimento incondicion·a.I dã irio'ral. c;:risiã e _da.r;1zão: 

Não creio que a razão possa ser avoqtda por aqueles 
que subordinam a vida aos interesse_s mã.teriais de_ um tempo 
curto. Por isso fui buscar Ortega·y Gãssef._'POr iSso hÇJme
nageio a memória do Marechal Rondon. E também. por isso, 
creio que nosso País e nossa cultura são feridos- de _morte 
quando um índio comete suicídio. quando um índio ianomâmi 
é morto. 

Para mim não interessa se _é un:r _OJ.LS_é_ s_ãó_ deZenas que 
morrem de uma vez. O genocídio permanente e contínuo 
não se traduz somente na quantidade, mas principalmente 
na qualidade. 

Nesta semana estaremos dando_ continuidade à an;ilise 
do parecer que proferi sobre o Projeto de Decretd Legislativo 
nn 135, de 1991, que contesto_u a_ demarcação das terras .. dos 
ianomamis. 

O nobre Senador César Dias preferiu retirar o projeto, 
mas a polêmica permanece. -

A questão é complexa. Envolve não somente uma decisão 
momentânea de demarcar-se ou não, mas deve ser_ vista na 
referência de seus horizontes culturais, humanos, políticos, 
sociais e econômicos. 

Como nos explica, com propriedade, a Prof' Alcida Ra
mos, da Universidade de Brasília: 

Mas, para aqueles que acusam os índios de propugnar 
, por muita terra, é. bom sempre- lembrar que na Amazônia 
. bá propriedades maiores que muitos países europeus, desti
nadas somente à reserva de valor. Fato que agride muito 
mais- a ·soberania do_ País que qualquer medida de proteção 
ao índiO. 

No que se refei"e a-essa questão tão propalada: a soberania 
nacional, relembro a figura do Marechal Rondon. Para ele, 

· jamais a proteção ao índio esteve em contradição com a sobe
rania do País. Ao contrário, é um ato de soberania e amor 
à pátria a p-roteção ao índio. 

, No parecer que.proferi na ComisSãO" de Constituição. 
,Justiça e Cidadani~._c_reio ter deixado essa questão muito 
. bem explicitada. Corri hase em estudos dos ilustres juristas 
. Prof. Francisco Re~ek e Dr. Aristides Junqueira, manifesto 
que não existe qualquer limitação- da soberania nacional nos 
atos de demarcação_ das terras_ indígenas, mesmo quando isso 

-.o.corte _na faixa de fronteira. São terras que pertencem e conti
nuam a pertencer ã únião. Nossa Constituição é clara neste 
sentiC:Io e deve ser resPeitada por todos. 

O de que precisamos é criar- condições operacionais e 
institucionais para que· a Constituição seja aplicada. As Forças 

. A,rmadas têm o direitO e o dever, não só de proteger, mas 
de estar sempre presCnte nas terras indígenas. segundo nossa 

' constituição. .. ~ . 
O que está ocoiTendo neste campo não é um atentado 

. à soberania nacional ,Vindo de fora do País, mas, na realidade. 
somos nós mesmos.-ç)s brasileiros, que estamos promovendo 
ameaça à soberania. ao não preservamos a nossa -gente. Esta
mos deixando nossoS irmãos indígenas morrer. Morrem por 

_ ,doenças que garim}iclrOs e outros lhes transmitem. Morrem 
por total falta de asshtência rriédica. Sucumbem à burocracia 
criminosa que não administra adequadamente os recursos or
çamentários. Perecéni_ por falta de iniciativa do Executivo 
em promover as derriàrCações exigidas na Constituição. Mor
rem -tarilbem à bala. 

Não há maior atentado à soberania de um país do que 
o desleixo para com seus filhos. 

Há, por outro lado, uma justa reivindicação do povo 
de Roraima: quer o desenvolvimento da região; deseja me lho~ 
rar-·suas condições de ·vtda. _ 

Justa a aspiração de nossos irmãos do Norte. Mas míope 
a solução pela qual muitos propugnam. 
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Não são os índios. nem a grande reserva ianomâmi, que 
impedem o desenvolvimCnto da região. Acabar com a re~crva, 
liberar o: garimpo, esquecer a ética e a moral. abandonar 
a lei c a justiça; nada disso irá mudar o quadro de Roraima. 

O Governador de Roraima declarou em entrevista à revis
ta IstoÉ, de 8 de setembro último, ser contrário ao garimpo 
em Roraima. Disse ele: "O garimpo tem coisas _negativas. 
Atrai a mão-de-obra e afasta o produtor da enxada, da roça. 
Eu não sou a favor de garimpo em áreas indígenas, sobretudo 
entre povos primitivos, como os ianomâmis. Até porqu-e fui 
constituinte c voterContra a garimpagem predatória em área 
indígena". 

Na mesma edição desSa revista vimos oUtrOs motfvQÇqué 
expulsam da razão a alternativa da garimpagem. -O uso do 
mercúii.o,-Um metal pesado, tóxico e não diluente em água, 
que se transfere aos seres_ humanos através dos peixes e da 
água contaminados, está matando aos poucos índios e brancos. 

No Rio Tapajós, por exemplo, pesquisas recentes ericon
traram comunidades com índices de con_taminação assusta
dores. O mesmo se constatou no Rio- Madeira e, em seu 
afluente. no Rio Fresco.- Entre os caiapós, pesquisadores en
contraram uma criança de apenas nove meses com um índice 
de contaminação de 15.4 ppm (partes por milhão), enquanto 
que a Organização Mundial de Saúde fixa o máximó-tOlerável 
no organismo humano em 6 ppm. 

Não há sustentação- possível para a tese que afirma que 
a inexistência de reservas indígenas seria motivo suficierite 
para o desenvolvimento da região. · 

Ao contrário, o desrespeito às leis e a falta de fiscalização, 
que provocaram surtos de mineração clandestina na região 
e que enriqueceram uns poucos. ao invés de trazer benefícios 
de desenvolvimento à região, provocaram a degradação do 
meio ambiente, a contaminação de centenas de se_rcs humanos 
e a permanência, por milhares de anos, de ameaças à vida 
em várias regiões-;-

Desenvolvimcnto e_conômico/social é coisa completamen
te diversa daquela aventura. 

O que é preciso- para Roraima e para o resto _do País 
é um novo modelo de desenvolvimento, que contemple o 
ser humano como seu elemento cen.lraL O que precisamos 
para Roraima não é reduzir as áreas indígenas, ma-s u-ma nova 
proposta de e_conomia c mais respeito à -Vida humana. 

Os garimpeiros são homens jogados à aventura por um 
sist_ema econômicõ púverso, que tem provOcado a fome de 
milhões, o desemprego, a violência urbana e rural._ A solução 
para esses homens trabalhadores não passará nunca pela libe
ração das terras indígenas. Quase todos continuarão famiiüOs 
depois de esgotado o ouro. Mas carregarão, além da fome, 
a imagem da destruição do meio ambién-te. 

Qu.indo o Brasil foi descoberto pelos portugueses, habita
vam essas terras aproximadamente 5 milhões de indígenas. 
Hoje temos aproximadamente apenas 300 mil. Felizmente, 
algumas comunidades começam a crescer. Mas muitas outras 
foram dizimadas, desapareceram no teffipo. 

A polêmica pueril que se travou em torno do número 
dos mortos na última chacina contra oS ianomâmis se .torna 
ainda mais simplória. se observarmos que.milhares de ianomâ
mis foram sistematicamente mortos nas -últimas décadas (re
vista Veja, 19 de setembro de 1990). 

O ilustre PrOcurador-Geral da República tem mais uma 
vez razão. A morte sistemática e conStantl.! de membros de 
uma mesma comunidade social e étnica não tem outro nome 
senão genocídio, quer isso seja provocado pela intervenção 

direta de um ou mais assassinos, quer seja em decorrência 
da destruição Cultural de uma comunid-ade, gerando o suicídio 
de seus membros, como casos notórios no Mato Grosso do 
Sul. 

A sobreviv~ncia dos_ \anomâmis a~_nda, ~stá longe de ser 
garantida, mas nenhuma ação política ou económica pode 
ser sustentada se provoca ameaça à vida. Nada nos aproxima 
mais dos animais que a falta de perspectiva ética. Nada nos 
torna mais irracionais que_ a ausência de perspectiva de futuro. 

Por isso, Sr. Presidente, conclamo todo_s__os nossos Pares 
a olharem_ para os ianomâmis como nossos irmãos, protege fi
do-os com o mesmo ardor com que zelamos os nossos filhos. 

Mas, ao fazermos isso, temos o dever de lutar __ também 
por uma política indigenista que respeite a cultura indígena, 
que preserve a sua integridade, que garanta o seu futuro. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• me concede um aparte, 
Senador Wilson Martins? 

O SR. WILSON MARTINS- Perfeitamente! 

O Sr. Gilberto Miranda -Creio que o assunto que V. 
Ex~ traz a esta Casa na tarde de hoje. o problema dos ianomâ

_mis e o _da reserva de 9 milhões e 400 mil hectares, é muito 
importante. Eu_o pretendia ·abordar na tarde de ontem, mas 
me_ vi obrigado, não ~ó pelo Partido mas também pela ímpor
tância do pronunciãmento do Senador José Fogaça a ceder 
e dar como lido o meu discu~rso. No que diz respeito ã áieã 
de 9 milhões e 40ú mjl he_ctares, na regfão que abiange grande 
parte Oo EStado do Amazonas e maior parte do Estado de 
Roraima, a situação é séria. Não o é apenas por causa do 
gariinpo mas tambéril-porqõe muitos mineraiS-cohlidOS haque
le subsolo estão passando do seu ciclo. Se não usarinos esses 
minerais ainda nesta ou na próxima década, corremos o risco 
de perdê-los. A nova tecnologia no mundo inteiro vai Substi
tuindo o minério de ferro bem como outros minéríás- que 
Temos na Amazônia, por exemplo, a casSitcrita, a -tantalita 
e outras mais. Por conseguinte, _poderemos não usar esses 
recursos. Seria importante -que não analisássemos somente 
o aspecto económico mas também o indígena. Se não tivermos 
uma política para a parte indígena não adianta" matttermos 
os 9 -milhões e 400 mil hectares, Nos últimos 30 ânos; â tribo 
dos ianomâmis foi-sC dizimando; de 20 mil índios, tem.os hoje, 
praticamente, 6 mil ianoffiâmis. O convívio com o Pranco, 
niesmo com as terras demarcadas em 9 milhões e_ 400 mil 
hectares, faz -com que ele assimile um pouco da sua cultura, 
conseqüentemente, a pior-parte, e contraia- doenças fatais. 
É preciso que o Governo Itamar-Franco olhe de perto essa 
questão indígena, impondo à FUNAI uma política mais séria,
mais preparada, mais realista, que proporcione aó índio um 
tratamento especializado, evitando dessa forma o· Seu aban
dono. Seria importante um novo estudO com relaçãO ·a: essa 
demarcação de áreas indígenas. Ontem, tiv-emo-s à-óportu
nidade de ouvir o Almirante Flores, falando sobre o Projeto 
Calha Norte. Perguntei-lhe sobre a questão ianOm'âmiS. S. 
a "qUe o problema não pode ser deixado de lado, preCisa ser 
encarado. O Governador do meu Estado, Gilberto Mestrinho, 
tem uma grande preocupação _com relação a_esse assunto. 
Se quisermos deixar uma _área um -pouco ou relativamente 
menor, não vamos com isso prejudicar a vida desses índios 
nômades da região de Roraima e da do Amazona_s. Temos 
a experiência do lado venezuelano - 400 mil hectares -
em. que os índios recebem a terra e nela aprendem a trabalhar. 
aproveitando parte da mineração, juntamente com o branco. 
Depois dessa terra ser remexida. ela é preparada e replantada. 
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Daí por· que, Sr. Presidente, chega-se à conclusão de que 
precisamos, efetivamente, de criar uma melhor política para 
a exploração do solo e para a proteção do indígena. Muito 
obrigado .. 

O Sr. Odacir Soares - Permíte-rne V. Ex•- um aparte? 

O SR. WILSOJII MARTINS- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Odacir SOares- Nobre Senador, considero muito 
importante o discurso que V, Ex• faz desta tribuna. Porém, 
localizo esses problemas que rotineiramente estão ocorrendo 
com certas populações indígenas. Há uma omissão da União 
Federal no sentido de regulamentar o Inciso XI, do art. 20, 
da ConstitUição- Federal e, também, o InCiso XVIIl, -do aft~ 
21. O Inciso XI, do art. 20, diz o seguinte: 

"Art. 20 -São bens da União: 
Xl - -as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios." 

Do ponto de vista legal, hoje, no Brasil, sabemos o que 
são. terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Do ponto 
de vista antropológico e da literatura -:-: Oe .v.ez em quando 
aparecem alguns antropólogos dizendo o que são-terras tradi
cionalmente ocupadas pelos índios -mas do ponto de vista 
legal, ryão temos a definição precisa sobre esse assuntQ. O 
art. XXI diz qu_e compete à União legislar sobre populações 
indígenas. A meu ver, não temos nenhuma legislação sobre 
isto. E.ss.es dois dispositivos da Constitui-Ção, no meu entendi
mento, até este momento, não foram regulamentados, de mo
do que pudéssemos ter essas questões dirimidas do ponto 
de vista legal. Por outro lado, essa competência COnstitucional _ 
que tem a União para demarcar reservas indígenas, para defi
nir áreas ecologicamente protegidas, na realidade, tem servido 
para uma intervenção muito grande da União nos Estados, 
retirando, como é o caso de Roraima, por exemplo, de Rondô
nia mesmo,parcelas economicamente importantes do seu ter
ritóriO, impedindo com isso que essas áreas físicas possam 
ser utilizadas em favor do seu povo. Temos hoje em Roraima 
-parece-me -mais de 70% do território 0015erto por reser
vas indfge~as em fase, inclusive, de demarcação_. Tern.o_s __ em 
Rondôni_a pelo menos 50%-, hoje, reservado Sob .o manto 
de áreas ecológicas, de rese_rvas indígenas, de áreas biológicas 
e assim_ por diante. A União Federal precisa, urgentemente, 
definir o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indí
genas e ç:riar-lhes uma política determinada. Em seguida, nós 
que representamos os Estados_ brasileiros aqui no Senado Fe
deral, a partir dessa competência que tem a União Federal 
de intervir nos Estados para definír-áreãS desse tipo, preciSa
mos estabelecer um tipo de indenização. Não podemos consti
tucionalmente retirar da União a cornpetêndã.-j"iCdefinida na 
Constituição, mas podemos estabelecer urna indenização, isto 
é, que a .União intervenha para definir ·eSsas áreas, mas que 
previamente indenize os Estados pelas que economicamente 
percam; em decorrência de uma definição de áreas indígenas 
ou de áreas ecológicas. Portanto, cumprimento V. Ex~ pelo 
discurso c_ agradeço a oportunidade oferecida paia este aparte. 

O SR. WILSON. MARTINS-Agradeço a V. Ex•, nobre 
Colega, bem como ao ilustre Senador Gilberto Miranda, pelos 
apartes com que me honraram neste _instante. . _ 

Eu diria, em respoSta aC:f"hObre Senador Gilberto Miran~ 
da, que a exploração dos minérios de_ Roraima não deve ser 
feita por mineradores sem condições eco_nómíciis. -A mine
ração feita por eles, no Estado de Roraima, destrói o meio 
ambiente; esses garinlPelroS não -tem·- condíÇões de- refazer 

o solo, recolocar as terras, os leitos dos rios em boa_s colldiçõe~. 
Deixam buracos, tudo d_estntid_Q, como observamos- em toda 
parte. 

Em relação ao que diz V. Ex\ estou de pleno acordo, 
precisamos regulamentar a Constituição, para que possamos 
fazer Uma política indigenista:· correta. 

Parece-me, apenas, que V. Exa c.omete um equívoco ao 
dizer que o Estado de Roraima está com uma reserva acima 
-de 50% do seu território. Esse percentual não passa de 29%, 
se não me engano. E quanto ao Estado de Roraima, é- muito 
pequeno. V. Ex~ faloU do Estado d_e Rondóniã. e da sua situa
ção, enquanto que eu me re_feria à situJ!ção dOs Estados de 
Roraima e do Amazonas, secundando o aparte do nobre Sena~ 
dor Gilberto Miranda. 
- Prossigo; Sr. Presidente, essa política ainda não existe 
no Brasil e, se avançamos muito, em termos constitucionais, 
regredimos no aparelhamento do Estado- para o trato dessa 
questão. __ 

Quando vim a esta tribuna, há mais_de um ano, denunciar 
o descaso do Ministério da Saúde com respeito à saúde indíge
na. propugnei pela cria-ção de um órgão· que coordenasse, 
de forma coerente e ihequívoca, as açôes relacionadas às co
munidades indígenas que hoje se espalham pelo rn_inistéi"iOs 
da Educação, da Saúde, da Justiça e outros. 

Mas não bas.ta uma política indigenista com essas caracte
rísticas, nem o aparelhamento do Estado para o cumprimento 
da Constituição. Se nosso País não for capaz de construir 
um novo modelo de desenvolvimento económico e social que 
também crie condições de sobrevivência e existência digna 
aos milhões de brasileiros que hoje pass~m fome _-o_u estão 
jogados no desespero do desemprego, nada poderá assegurar 
a continuidade da nossa Pátria por m14ito tempo. 

Desenvolvimento., com justiça social e distribuição de 
renda justa, eis·o imperatívo da seguráitça:·n-ado-nar.-

0 Sr. Eduardo SupliCy- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Wilsóri Martins. -

O SR. WILSON MARTINS- Perfeitamente, nobre Se· 
nador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de cumprimentá-lo 
pelo pronunciamento que denominoU de '"Não-·Matã.l'ás", on
de, com muita clareza, coloca a questão indígena à luz de 
ideais humanitái"iós-, ideais tais como _os de Ortega y Gasset 
e do Marechal Roridon. V. Ex•, com muita-propriedade, res
salta a importâncià de se respeítàr o direito dos povos indíge
nas,_ como o dos íap.omâmis, e, ao- mesriio telnpÇ), obserVar 
aquilo que está na COnstituição brasileil:á de que quando ocor
rer a exploração das riquezas, dos miriériós -coiifidos naquelas 
áreas, há que se fàier tomando-se os devidos cuidados com 
o meio ambiente e cOm a preservação da cultura e dos valores 
dos índios_. A COnstituição previu a forma de se fazer isso. 
Ainda no ano passado, eu, que em tan~.as ocasiões tive desa~ 
venças com o Governo do Presicl.e.me Fet:na_ndo _ Collor -
era Ministro da JUstiça o Senador JarbasPassarihho- nesse 
ponto entendi que aq"uele Governo agiu correta mente aO CUm
prir a Constituição, demarcando a área indígena ianomámi. 

O SR. WILSON MARTINS -Perfeitamente. 

6 Sr._Eduai--do Suplicy .:.__Desde elitão, diaitte dãs obs.er
vações de divúsoS-Senadores do norte do Brasil •. que inclusive 
conhecem a ~egiâo -Amazónica e a Região Centro-Q~s_te mui~ 
to melhor do que eu, tenho procurado pensar sõbre isto. 
Estive na área ianomâini em- feVereiro do ano passado -
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-foi extremamerite interes~ante. Ali, pude observar- os fatos 
que V, Ex• salienta, como a saúde dos ianomâmis-, que deixa 
muito a desejar em termos do atendimento. que poderia ser 
melhor assegurado pelas autoridades governamentais, n,um 
entrosamento entre o Mit;1iSiério da Saúde, a FUNAI e os 
órgãos responsáveis por esta área. O que diz a Constituição 
é que para a exploração da riqueza nessas áreas é õ.eçessário 
que se tenha um projeto -acredito que encaminhado pelo 
Executivo-- discutido_ e autorizado pelo Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades interessadas - no caso dos ianomâ
mis, os próprios ianomâmis -- sobre a_melhor maneira de 
compatibilizar o respeito aos grUpo~ indígenas e o- respeito 
ao meio ambiente cóm uma forma racional de vida, não destru
tiva, como a que vinha, ihfelizmente, caracterizando o pro
cesso de exploração daquela região. Assim sendo, gostaria 
de dizer c{Ue concordo com os pontos de vista pOr- V. Exa 
colocados ne_stc pronunciamento, principalmente porque o 
fez com muita felicidade e num momento importante, já que, 
mais uma· ve·z, estão os ianomâmis sofrendo problemas como 
o massacre havido recentemente, ainda que do lado da Vene
zuela, se assim de fato aconteceu, mas com a participação 
de brasileiros; c "isto, obviamente, deve nos preocupar e muito. 
Meus parabéns. 

O SR. WILSON MARTINS- Muito obrigado pelo apar
te com que V. Ex~ me honra, no qual faz alusão a uma decisão 
tomada pelo Governo Collor a respeito da política indigenista, 
que foi jU.Stinilente eSsã -que V. Ex". muito apropriadamente, 
destacou, no período em que era-MiniStro o nosso Colega 
Senador Jarbas Passarinho, que, na oc-asiào, fez um discúrso. 
aqui nO Plenário, explicando, amplamente: por cjae tomou 
aquela decisão, baseado em que dados. 

Esses dados foram exaustivamente eXplicados ao Senado, 
e tive a oportunidade de citá-los, longamente, no parecer 
que proferi contra a Portaria que pretendia diminuir a área 
resen:ada para os ianomâmis. Digo, pretendia, porque o nosso 
nobre Colega de Roraima desistiu, retirOu ó ·projeto de decreto 
legislativo que atacava a Portaiia -do MiriístériO da Justiça, 
e preferiu tratar o assunto através de um projeto de lei que 
cogita da regulamentação mais adequada quanto à delimitação 
dessas áreas, por uma forma ordinária. 

O Sr. Jarbas Passarinho- PermiteMffiC V. Ex~ um aparte? 

O SR. WILSON MARTINS - Ouço o aparte do nobre 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho- V. t.x~ me concede um aparte, 
e eu fico muito honrado com isso, nobre Senador Wilson 
Martins, pela credibilidade pessoal de V. Ex', por sua respeita
bilidade. Considero que a sua-aliança. nesta causa, para mim, 
tem dois aspectos: o aspecto do fortaleCímentó da decisão 
que tomamos àquela época e o aspecto de uma verdadeira 
-já não digo recuperação, porque não a perdi- esperança 
que eu tinha - e tenho, ainda - de que se analise essa 
questão, menos sob o ângulo egofstico, muito menoS s·ób o 
ângulo do aproveitamento do;; eleitores, que podem ser in
fluenciados, uma vez que os índios não são eleitores. e muito 
mais da necessidade de caracterizar isso de_ maneira racional. 
Estava ouvindo, no-roeu gabinete, o discurso de V. Ex~, _e 
já estava profundamente grato pela forma como conduz o 
problema. Quando vim ao plenário, ouvi os apartes dos SenaM 
dores Gilberto Miranda e Odacir Soares. O primeiro aparte, 
do Senador Gilberto Miranda, mostra o equívoco fundamental 
que tenho enfrentado, desde que estudei. com alguma profun
didade, essa maté_ria. Quando se çliz -~'pe"rda de soberania", 

isto é fácil de rebatCr. O Senador Odacir Soares mesmo, aindã. 
há pouco, citou o último item do art. 20 da Constituição, 
que diz que ·são considerados-bens da União as terras indíge
nas. Então não há problema algum. E ainda poderíamos -dizer: 
como essas terras estão na faixa de fronteira, há uma dupla 
"Soberania. Isso porque a faixa de froriteirã - está escrito 
no mesmo artigo - é fundamental para a questão da defesa 
e da integridade territorial. Isso se resolve b_em. O nobre 
Senador José Sarney escreveu um artigo na Folha de S. Paulo 
~ ten}:lo•chamado a atenção de S. Ex• para iSso - , em 

que dizia que não havia nenhuma taba a cerca de 20 quilôme
tros da fronteira, o que proporciOnaria, desde logo, a possibi
lidade de_ se fazer, mesmo em terreno contínuo, S!!'P- faixa 
contínua, com que-_se evitasse a ptéSeffça na fronteira.- Quando 
fizemO-s o levantamento, pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. ficou verificado que mais- de 45%- das tabas em 
Roraima estão a menos de 20 quilómetros da frontei'ra, e 
mais de 60o/c no Amazonas. Então, não·era_também possível 
fazer isso. E nem eu poderia remover, pois a Constituição 
me pr01be a remoção de índios. Restá aquele problema que 
se costuma dizer: é muita terra para pOuco índio. Estáé_uma 
questão difícil de caracterizar, porque tem que se e'nhar na 
área da antropologia. e, como disse o Senador Odacir Soares, 
cada antropólogo tem _um ponto de vista. O Senador José 
Sarncy se baseou em antropólogo quando fez as dezenove 
ilhas. Mas nós estudamos baseados exatamente na necessidade 
dessas terras para á.quilo que esiá na Constituição, p~ua a 
reprodução física e cultural daquele povo- e dos povOs indí
genas em geral. O Senador Gilberto Miranda citou 400 mil 
hectares na Venezuela -não conheço· o problema dã Vene
zuela; tenho que me bater sobre o problema brasileiro. Então, 
resença desses índios nessã área, uma" presença p-ermanente. 
Evitamos o termo "imemorial" e adotamos o advérbio ''tradiM 
cio~almente". Ora, "tradicioilalmente" significará algumas 
gerações que vivem ali. Os índios têm que partir dã dis-pêrsão 
da serra do Parimã - e vivem lá, realmente, há milênios. 
Então,_ não haveria dúvida também quanto a isso. Mas por 
que terem 9 milhões de hectares, e nãO apenas 9 mil hectares? 
Porque aquela área- pelo que estudei, e posso responder, 
pois fiz aqui um discurso, quando vim ao Senado - exige 
a interação das tribos exatamente pela tradição cultural daque
le povo, e até pela sua necessidade de reprodução física. Por
que há tribos do povo indígena que matam a mulher quando 
ela é a primogênita. Depois de algum tempo. desaparecem 
as mulheres. ficam faltando mulheres na tribo. Eles, então, 
agridem outra tribo, no que chamei de renovação do pacto 
das sabinas. Não podemos também evitar isso, da noite para 
o dia, fazer com que essa aculturação se faça em prejuízo 
do seu_ folkway~ Mas l}ãO é s_ó iss_o, tainbém há a ne_cessidade 
de interação permanente das atividades e açôes fúnebres que 
eles realizam entre-si. Então, a área não é totalmente livre 
da presença indígena. E nem se justificaria- f.ãie-r urna área 
tão grande baseada na perambulação- temos aqui o Senador 
João França, que conhece cada pedaço daquele chão; não 
seriam necessários 100 quilómetros de distância para se fazer 
a perambulação, ele_s não fazem i~so.~Yão ~té 15, ~- quilômetros 
para os seus roçados e 15, no máximo, depois. A necessidade 
é de que se-aprove-a existênda das trilhas, que se intercomuM 
niCam. Então não se pode dizer que na Venezuela foram 
400 mil hectares, e aqui também poderiam ser menos. Tanto 
não é assim, que tivemos outras portarias no Ministério, em 
que Alagoas, por exemplo, não foram sequer 18 hectares 
per cap_it~. porque aquela era uma área tradicionalmente ocu_-
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pada. Na outra área, lá em cima, o núme_ro .é muito maior. 
Já a respeito da colocação do Senador Odacir Soares, lembra
ria que há uma necessidade; fizemos aqui utb debate, há pou
cos dias, com a presença do Governador de, Roraima, e real
mente a colocação de S, Ex~ me impreSSionou. E V. Ex~. 
que é um jurista, até poderia, com muito mais vantagem do 
que eu, meditar sobre _a colocação- de S~ Ex~ A colocação 
é essa, que parece com a do Senador Odacir Soares: na hora 
da demarcação. não se ouve, por exemplo, os estados. Eu 
ouvi - não sei se V. Ex• se lembra, quando falei aqui no 
Senado ... 

O SR. WILSON MARTINS- Lembro-me, Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho- ... ouvi o Estado de Roraima, 
o Estado_ do Amazonas, as Secretarias ~de_Mcio Ambiente 
da época. as Secretarias de Assuntos Estratégicos, o Ministério 
da Infra-Estrutura e o Gabinete Militar, que falou pelas áreas 
militares. Mas agora, pnr exemplo. no Pará, ao que eu soube, 
os índios pediam 600 mil hectares e a FUNAI teria ido para 
6 milhõt!s de hectares. E não houve o controvertido. Então, 
quando se diz no art. 5\ LIV, da Constituição, "ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro
cesso legal", seria_ o_ Estado. E o LV diz: "aos litigantes, 
em pr9cesso judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meiOs e recursõs a e lã ineiente"s." Não há contraditório 
porque o Ministério da Justiça não considera litigante. Ele 
acha que as terras são da União e a União não tem por que 
litigar: Com o Estado. Por isso, demarca diretamente. Quanto 
ao aproveitamento das terras- e aí foi o que, em parte, 
ouyi do S_enador pelo Amazonas, Gilberto Miranda - , nós 
estamos em débito com isso, como me parece· fa"lou ainaa 
há pouco o Senador Eduardo Suplicy. O aproveitamento pode 
e deve ser feito, desde_ que dentro do_ que a ConstitUição 
reclama. O próprio arL 221 diz que esse _aproveitamenlo -e 
feito mediante consulta ao Conselho de Defesa, mediante 
Projetá de Lei, ouvida a comunidade indígena, que deve rece
ber -como, por exemplo, nós pagamos ao Estado do Rio 
de Jan!!ir<;) royalties sobre o petróleo. Então, era só regula
mentar isso. para não ficar uma riqueza no fundo do subsolo 
brasileiro, como potencial, quando pode s_er urna riqueza real. 
Mas o principal - desculpe-me por estar me estendendo no 
aparte - para mim é ter cm V. Ex• uma primoroso aliado 
desse p<;>nto de vista. 

O SR. WILSON MARTINS - V. Ex•, Senador Jarbas 
Passarinho, enriquece o meu discurso, poiS fOi quem primeiro 
feriu o problema aqui, e o fCz não como Senador. 

V~ Ex• trouxe o assunto ao Senado quando MinistrO da 
Justiça, e deu cabal explicação porque tomou a decisão de 
fazer a reserva com a superfíCie que ela tem, dando as razões, 
recordo-me, dos antropólogos, dos geógrafos, e de todos os 
especialistas que tratam do assunto. V.- Ex• -ouviu juristas, 
inclusive o atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Fran
cisco Rezek. V. Ex• não se descuidou cm nada, sua decisão 
foi absolutamente correta. E tive ocasião de não apenas ouvi
lo da tribuna do Senado, _mas também de fazer a leitura do 
discurso. quando dele retirei as partes essenciais do parecer 
que ofereci à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
que acabou não sendo apreciado pela referida Comissão, por 
ter o ilustre Senador César Dfas retirado o _seu Projeto de 
Decreto Legislativo, prcfCrindo um outro tipo de procedi
mento para regulamentar as demarcações de_ter::fas. Mas estou 
feliz com o aparte de V. Ex\ que complementou e deu brilho 

ao meu, pronunciamento, tanto quanto os apartes dos meus 
nobres Colegas Qçlacir Soares e Gilbe_rto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permita-me um aparte, nobre · 
Senador Wilson Martins, para que eu possa dar uma expli

- ---caçãu ao nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. WILSON MARTINS- Concedo o aparte a V. 
Ex;,, com muito prâZer. - · - -- · 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Jarbas_l_>assar1nh_o, 
no projeto a que me referi, na Venezuela, foi demarcado, 
pelo governo. 8 milhões e _300 mil_ h_ectares. A soma de uma 
reserva ianomâmi en_tre Brasil e Venezuela é de 17,7 milhões 
de hectares, o equivalente a dois Estados de Santa Catarina. 
O governo da Venezuela resolveu fazer uma experiência, em 
apenas 400 mil hectares, com uma política de e_xtração mineral 
e, após essa extração mineral, voltar a remover essa terra, 

· mexer, tampar os buracos e, conseqüentemente, fazer planta
ção, tanto na parte agrícola quanto de floresta, novamente 
de madeiras raras ou madeiras aproveitáveis no comércio in~ 
ternadonal. Esse processo que está sendo utiliz.ado na Vene
zuela tem sido da maior valia para o _setor indígena e tem 
dado resultados, pois não tem havido mortandade nem o famo
so genocfdio que a imprensa noticiou aqui no Brasil e naquele 

_país. É muito importante que também façamos uma expe
riência dentro desses 9 milhões e 400 mil hectares_. Não pode-
mos deixar de reestudar o assunto._só porque a áre_afoi demar
cada e_ porque os antropólogos afirmaram que, naquele mo
mento, essa era a melhor forma. Pa.ra o meu Estado_e para 
o Brasil- porque acredito ser a Amazônia a última fronteira 
económica- é muito importante revermos esse assunto. ,com 
critérios os mais sérios possíveis par<) que não venhamos a 
cometer mais erros .. Muito obrigado. 

O SR. WILSONMARTINS - Sr. Presidente, V, ]Ox• 
alerta, através da campainha, que o nosso tempo está esgo-
m~. . . 

Faria apenas um arremate fifial ao meu pronunciamento, 
com vistas a rebater o que foi afirmado pelo ilustre Colega 
Gilberto Miranda. Nobre Senador, os índios, evideptemente, 
não são colonos ass_entados na_ terra,._ Os colo_nçs precisam 
de três, de cinco, de_quinze, de vinte, de cinqüe_nta hectares 
ou_mais, dependendo do teor da terra. Eles querem a terra 
para agricultar, para plantar, para tirar dali a sua subsistência. 
Apenas isso. _ 

Os índios, não. Os índios têm ali a sua vida. Eles estão 
ali, como os ianomãmis, há milénios. Eles precisam do rio, 
que corre quilómetros e quilómetros, para fazer a sua pesca; 
eles moram a quilómetros de distância da mata, onde fazem 
a sua caça. Esta caça é f~ita apenas durante algum tempo, 
porque depois se escasseia. Eles têm também, cm teuas ama
Zônicas, lavOura, e. não percamos de vista que são terras reco
nhecidamente fracas. Além disso, os indígenas, tal como os 
nômades, mudam-se de um lugar e se instalam em outro, 
onde retomam o ciclo de suas vidas, pescando, caçando e 
se reproduzindo. A vida do índio é inteiramente diferente 
da vida de um colono_ assentado na terra. 

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, reiterando 
agradecimentos aos co_legas que, com tanto brilho~ trouxeram 
novas e importantes afirmações e informações para o examé, 
estudo e entendimento dessa grave quest_ão_ dos ianomâmis 
e da fiXação de uma política indigenista para o nosso País. 
- Muitoobrigado. (Muito beml Palmas.) 
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Durante o discurso do Sr. Wilson Martins, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ]" Vice-Presidente, deixa a -cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patro
cínio, Suplente de Secretário. 

Durante o discuisO do Sr. Wilson Martins, o Sr. 
Carlos Patrodnio, Suplente de Secretário, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pdo Sr. Humberto 
Lucena, Presidente. 

O Sr. lram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. Ex\ nobre Senador Iram Saraiva. 

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB·GO:Para uma comuni· 
cação.) - Sr. Presidente, SrS. Senadores, comunico a Casa 
que estamos apresentando, hoje, um projetá que -dispõe sobre 
a forma de obtenção do título de doutor por concurso de 
livre defesa de tese. 

O instituto de livre-docência. tradicional na vida acadê
mica brasileira_e regulado pela Lei n·•_444, de 4 de junho 
de 1937, permitia que pfofissionais de alta cOmpetência pudes
sem obter, num mesmo concurso, o grau de doutor c o título 
de docente-livre. O Concurso-Cons_titufa~_S:Lde provas escritas 

·e de defesa de tese, podendo ser exigida também, a critério 
da instituição, uma prova prática. · 

A Lei n" 5.802, de 11 de setembr_o de 1972, estabeleceu 
que o título de doutor, obtido em curso credenciado,_ constituía 
pré-requisito para a inscrição em prova de habilitação à livre
docência. Com isso, definiu uma hierarquia entre os títulos 
de doutor e livre-docência, colocando esta em grau superior 
ao daquele. 

Essa lei pcrmitía ainda a inscrição em prova de habilitação 
à livre-docência a candidatos que tivessem completado, à data 
de publicação do Decreto-Lei n~ 465, _de 11 de fevereiro de 
1969. cinco anos ininterruptos de magistério, ou dez anos 
de diplomação- em curso superiOr de gra~uação correspon
dente. 

Após esse prazo, os profissionais que, por" raZOeS-diversas. 
não fiZeram curso de doutorado, ficaram_ impossibilitados de 
obter titulatura equivalente, já que a livre-docência pãssou 
a ser grau imediatamente superior ao de doutor. Isso não 
somente c-ontraria a tradição acadêmica brasileira, onde é 
freqüente o trabalho autodidata, mas também desconhece no
vas tendências do mundo universitário eurOpeu· e-norte-ame
ricano, onde é possível defender tese de doutorado à distância. 

É verdade que o art. 8<~ do Decreto-Lei n'' 464, _de 11 
de fevereiro de 1969. abria a pOsSibilidade de obtenção de 
título de doutor diretamente por defesa de tese. Porém, deixou 
a abertura dessa possibilidade a critériO do Conselho Federal 
de Educação, que poderia admitír esSC-pfocesso-em c.iiáter 
de excepcionalidade. 

O qüe se verificou, na prátíca. fôi ã .. iri'é'XIstência- de esta
tuto _s_emelhantc ao antigo concurso de livre-docência; agora 
alçada a grau hierárquico irricdiatamenu;; superior ao dOuto
rado. Dessa forma, ji.I(zes, desembargadores e outros profis
sionais; dedicados ou não ao magistério supei'ior. ficaram im
possibilitados de obter o grau de doutor. caso não façam o 
curso de pós-graduação corrcspondente.-

Deve-sc aduzir, por outro lado, que não se exigia dos 
candidatos aos cursos de mestrado e doutprado experiências 
profis-síonais no mag1sterío---:- Muitos desses profis-sionais, indu-

sive, dedicam..:se a atividades estranhas à pedagogia, como 
o serviço públíco e outras. 

Portanto, para corrigir tal distorção, apresentamos este 
projeto de lei, para o qual solicitamos o apoio dos Srs. Parla
mentares para a sua aprovação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
-a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, para umã breve 
comunicação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma comuni· 
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, é tão-somente para tornar público o requcriniento-que 
apresentei â Mesa, vazado nos segu~ntes termos: _ 

Primeiro: qüal o montante da arrecadação do_IPMF apu
rado até o dia de ontem7 

Segundo: solicito ao Ministério da Fazenda para que es
clareça, deste montante, quanto é originário de pessoa jurídica 
e quanto é _originário de pessoa física. ' 

Creio, Sr. Pxe:sidente e. Srs. Senadores. que essa avalia
ção, que pressinto alcançar 80% de participação de pessoa 
física~ vai nos ajudar a fazer um grande esforç9 para secundar 
o que o Supremo Tribunal fez. ontem. O Supremo Tribunal 
Federal livrará a sociedade brasileira, prindpalmente o assala
riado, do imposto, este ano, e nOs poderemos livrar à socie
dade no ano que vem. 

O Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador _Esperidião 
Amin, o Senador Ronan Tito e cu subscrev~mos o settr~queri
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Náo pode 
haver aparte em breve comunicação, nobre Senador Gilberto 
Miranda. 

O SR. ESPEIÜDJÃO AMIN - As assinaturas são bem
vindas, Sr. Presidente. 

. · O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- 1\.s palavras 
de V. Ex•. foram registradas pela Taquigrafia. - _. _. 

Concedo_ a palavra ao nobre Seriado r Affonso Ca"margo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR·PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, senador Pedro Simon, eu estou, com_o __ todos 
os outros Srs. Senadores. na expectativa do pronlúÍCiãmehto 
de V. Ex• 

Pret~nsiosame_nte, hoj_e eu queria-apresentar Unla ·receita 
para a cura da nossa inflação; mas, eVfdentemente, não a 
apresentarei, deixando esse assunto para uma próxima oportu
nidade. No entanto, n~<? me posso furtar de registrar dois 
fatos ocorridos na tarde de ontem. Creio que V. Exa,o hoje. 
Senador Pedro Simon, não digo que inicia, _mas vai fortalecer 
cada vez mais essa radiografia que temos que fazer dO nosso 
País em todos os setores. Pelo que se sabe, v: Ex" Vafabordar 
problemas intrapartidários, problemas dos partidos políticos, 
problemas genéricos. Portanto, registrarei apenas dois assun
tos. 

O primeiro deles é que fomos informados, ontem.à noite. 
no momento em que se iniciava o- intêridio na Câmara dos 
beputa?os, que um Ministro, em seu gabinete na E;;planada 
-dos Ministérios, ao observar o incêndio, ao lado de um Sena
dor. de um Governador e de um Deputado, teria dito: "Quem 
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sabe se agora o Brasil resolve seus problemas". Em seguida, 
nós comentávamos o que ocorreu com relação ao problema 
do IPMF, 

O que quero registrar, mais uma vez nesta Casa, Sr. 
Presidente, é que temos que desmistificar essa idéia de que 
os políticos é que atrapalham a solução dos problemas econô
micos brasileiros. 

Na verdade, há muitos anos, quem exerce o poder de 
decisão na área económica, quem decide nesse setor são os 
tecnocratas. Eu sou engenheiro, não sou co-ntra nenhum técni
co. Sou contra aqueles que decidem e governam à revelia 
da realidade das pessoas, trabalhando apenas em cima dos 
números. E a prova está aí. 

O Sr. Odacir Soares - Governo após governo-, -são os 
mesmos. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Ex,atamente, 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Affonso Camargo, 
V._ Ex~ poderia dizer o nome do Ministro que disse que um 
incêndio no Congresso talvez fosst: melhor para o País? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Eu direi o nome do 
Senador - V. Ex• estava presente -.- (iue ·foi a· SenadOr 
Dario Pereira. S. Ex' que defina, com mais detalhes, porque 
tenho receio de não usar as frases corretas. 

O Sr. Gilberto Miranda - E o nome do MinistrO? 

O SR. AFFONSO C AMARGO- Seria o Ministro Murflio 
Hingel. _ · · · 

O Sr. Gilberto Miranda- Bom, iSS-o daí é plenamente 
corilpreehsível, porque o Ministro MunliO Hingel é MinistrO 
da quota do Presidente da República. Então, fica_mOs trã.It(}üi
los, porque não é da quota do PMDB, apesar de ser um 
Ministro filiado ao PMDB, 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Eu queria completar, 
para cumprir o meu compromisso de falar durante çinco minu
tos, dizendo que, nest~ momento_ em que alguém diz que 
se o Congresso não existisse os problemas seriam resolvidos, 
nós concluímos, pela votação do Supremo com relação ao 
IPMF, que quem decide, na verdade, são os tecnocratas que 
governam. E nós, pcririanentementé, apoiamos u que se cha
ma governabilidade. 

Eu me recordo bem que os nossos· mais renomados juris
tas, c_omo os Senadores Josaphat Marinho e José Paulo Bisol. 
insiStiam em que o IPMF era inconstituciOnal. No entanto, 
uma grande rnaioda; praticamente 90% da_ Casa, votou. a 
favor do imposto em nome da governabilidade. Nós não esta
mos governando, nós apenas apoiamos aqueleS qUe governam 
e, em nome dessa govemabilidade, acabamos criando proble
mas dessa ordem: aprovamos um imposto para depois o Supre
mo ·derrubá-lo, deixando a Nação mais insegura. 

Voltarei a abordar esses assuntos oportunamente. Ape
nas queria deixar registrados esses dois fatos qu"e considero 
graves. Amanhã vão dizer que foi a crise do PMDB que au
mentou a inflação do mês. Não é verd_ade. O que aumenta 
a inflação é a incompetência da tecnocracia brasileira. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP, Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. ·senadores, 
investir em educação é o único caminho seguro para o futuro. 

Venho hoje a esta tribuna com urna preocupàção _qÜe, 
apesar de nao parecer urgente, inquieta qualquer pessoa 
apreensiva com o destino deste País. Minha preocupação se 
refere à edt!-cação e, principalmente, ao_ fato de_que os jovens 
hoje matriculados na rede escolar deste País sentem que todo 
dia ficam mais escassas as_·_opOrtunidades de emprego para 
illtegra'rern-se no mercado_ produtivo. E no Brasil temos, a 
cada ano, 1 milhão 400 mil jovens--entrando nas uniVer~idades. 

Eu Venho de uma família pobre, que mal pôde educai 
os filhos, mas no meu tempo pelo menos havia a expectatiVa 
de um futuro. O jovem que eStava estudando nos anos 50 
e 60, neste País, tinha uma perspectiva de futuro. O Brasil 
entrava numa era de desenvolvimento e deixava de ser um 
mero ex:portador de café. A indústria _nacional ganhava um 
impulso sem precedentes e _todos tinham esperanças em dias 
melhores. 

·Agora, quando vejo os joveriS -do Amapá preparãndo-se 
para enfrentar a vida no futuro, me questiono sobre que em
pregos essa nossa economia- em crisé lhes oferecerá. Me~mo 
com o crescimento de 4% que -o ministro da Fazenda, Fernan
do Henrique Cardoso, prevê para este ano, não" ·vejo como 
·trtelhorar as perspectivas dessa juventude. No Amapá, 49% 
da população tem entre zero e 14 anos, uma idade em que 
são fundamentais os investimentos educa_cionais. 

A capital do meU Estado tem 151 escplas_nQ ensino fuilda
mental, com 45.601 alunos_ matriculados, segundo estatísticas 
de 1990. Conforme essas mesmas· estatísticas, exiSferti apenas 
10 escolas de ensino médio em Macapá, com 6.312 alunos 
matriculados. E rio ensirio superior. há 2 -inStituições, coin 
1 000 jovens matriculados. Com que sentimento um jovem 
deSSeS pode dedicar-se aos estudos .se a economia do País 

-esta em crise e se Os empregos estão todo dia escas~ªndo? 
Os países hoje conhecidos., como tigres asiáticos·----: Coréia 

do Sul, Cingapura, Formosa e Hong: Kong_- só conseguiram 
o padrão de de_senvolvimentó que ostentam hoje porque fize:.. 
ram um esforço sério e decidido em ed.uc_ação nos últimos 
20 anos. Nenhum país sobreviverá no futuro se não__ipVestir 
seriamente em educação. É em-· cima da educação_ que vai 
se realizar a competição internaciOnal do futuro. Tf:rá mais 
crescimento o país que dispuser de mais conhecimento. 

Essa será a mercadoria mais valiosa do futuro. É pot 
isso que eu digo que a hora de investir em educação é agora. 

-Do contrário, em que situação chegará o Brasil no futuro? 
Muito obrigado. 

O SR. PRESiDENTE (Humb,rto Lucena) .:_ Concedo 
a palavr~ ao nobre Senador P~dro TCi~eira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF, Pronuncfa o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _Sr~ e Srs. senadores, 
o nobre Senador Marco Maciel é lídCr do PFL por Pernam
buco, e sua liderança política, é incontestável, pela sua notorie
dade, sua cultura f?Olifacetada -. e notavelmente, a jurídica 
e política. 
. Seus díscursõs, seus artigos; seUS -proriuiiciámentos, jtisti~ 

ficações de projetas, enfim a trajetôria de sua -carreira são 
~e ~amanha riqueza, que cau_sam _a_droir:ação por seu talento 
naqueles que s_c_apái.Xonanim por esse ramo das éiéncias Qumª-
na·~~~ - -·· --- ~· 

Li, reli, meditei, estud~i seu artigo: "A crise é pOlítíCa"; 
no caderno "Opiníão", de 2 de setembro fluente, e acredito 
que ele precisa também ser lido, estudado e meditado, pelos 
que tomaram parte ativa e direta, na redação e na elaboração 
das leis que estão tramitando no Senado_ e na Câmara Federal,_ 
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sobre o Sistema Eleitoral e sobre a Lei Orgânica do~ Partidos 
Políticos. 

O tempo que temos é curto demais para quC os prOjetO-s 
se transformem em lei, antes que o art. 16 d8.--Cõ:ilstitUíçiiõ, 
que diz que "A lei que alterar o processo eleitoral só-cntraiá 
em vigor um ano após sua pro-mUlgação", lnviabilízéqua-lquer 
reforma, que possa ser posta em prátiCa, mis próxiril"ãs-Cleiç6es 
do ano que vem, importantíssimas para nossas instituições. 
E a verdade é que aqueles que só pensam em manter seus 
privilégios querem que tudo continue corria antes.- -- -

O artigo do nobre Senador por Pernambuco chama a 
atenção para a enormidade da crise brasileira, polifacetada 
e que vem se desenvolvendo, pelos anos afora, urgindo fazer 
a reforma agora, ou na revisão constituciOnal: 

"Adaptar a Constituição às mudanças que se mate
rializaram naúltima década, pode ser a última oportu
nidade deste rriilênio, _para que, ilO século XXI, que se 
aproxima, sejariiOs, nãO o pafs do fUturo, que até agora 
somos._ mas sim o_ país do pn.::sente, que_ temos negado 
às últimas gerações." - -

Afirma-o o Senador Marco Maciel, cmn· a-·respe>nsabi
lidade de sua vivência política cheia de experiência históricaw, 
e quero destacar aqui, o texto de sua afirmação, ipsis litteris: 

"A solução de nossas regras do passado são, em gran~ 
de parte, as responsáveis pela nossa crise, ou seja, por 
todas as nossas crises, poT- ele apontadas antes, em 
seu artigo. E continUa 9 grande líder pernambucano, 
hoje de projeção nacional: 

Mantidas as regras, o resultado será o mesmo, e 
corremos, portanto, o risco de prolongar a saída para 
os nossos problemas. Nin-guém tem mais dúvidas de que 
os problemas residem nas REFORMAS POLÍTICAS, de 
modó especial dos SISTEMAS ELEITORAL E PARTI· 
DÁRIO, e SUA COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRESI· 
DENCIALISMO que praticamos e que, também necessita 
de correção.'' 

Adverte para o fato que: 
"A CRISE BRASILEIRA É, EM SUA RAIZ, 

UMA CRISE POLÍTICA. . Emresumo,oSenadorchama 
a atenção para o fato de que todas as crises, institucionai:s 
ou não, são conseqüência do Sistema Político Eleitoral e Partiw 
dá rio. 

Minha satisfação em ler este artigo foi evidentemente 
enorme, pois, tenho ocupado meu tempo, aqui no Senado, 
na imprensa, em conferências, que tenho feito, rePetitiva e 
exatarnente, cm torno da tese definida pelo ilustre Senador 
Marco Macicl, líder do PFL, que a analisou sobre diversos 
ângulos c lhe dando ênfase ao __ dernonstrar que ela é condição 
transcendental, no sentido kanteano do termo, vale dizer, 
a exigência é de tal ordell} que _é condição de possibilidade 
de existência das demais. E como o tempo e o espaço, para 
os demais seres do universo. 

Chegado o Siste_ma Eleitoral e, prinCípalmente, o parti~ 
dário a tal ponto de confusão, anarquia e inconsistência, per
guntado o _Senador Josaphat Marinho, em reportagem de 29 
de agosto passado, prestada ao Correio Braziliense, sobre co
mo se resolveria essa falta de consistência partidária, respondeu 
com a responsabilidade de um dos maiores constitucionalistas 
e políticos do momento, que é: 

-"Os partidos, a meu ver, só se constituiriam sufi
cientemente fortes, se eles fossem hójC- declarados extin-

tos, respeitados os mandatos de seus representantes, de 
maneira que as novas agremiações. se constituíssem sem 
constrangimento, pelos seus atuais integrantes." _ 

O repórter:- O senhor fala em extinguir os partidos 
hoje? 

Senador- Poderia ser para hoje. 
Repórter- Não daria um nó na cabeça do eleitor? 
-Senador- Não. Não daria iló. O eleitor está recla-

mando que haja partidos adequadamente fofinadOS. Par
tidos que sejam instrumentos de governo, que hoje não 
são." -

Repórter- Mas. como a lei poderia modificar essa situa
ção? 

Senador - Exigindo as condiçõ_es adequadas para a for
mação de partidos, garantindo o pluripartidarismo, mas ao 
mesmo tempo evitando o excesso da multiplicação de legen
das, que não têm nenhuma expressão. Os partidos devem 
ser expressões firmes e nítidas correntes de opinião. No mo
mento em que eles representarem nítidas correntes de opiníão. 
deixarão de ser dezenas, mas apenas uma multiplicidade cor
respondente a essa variedade de idéias no corpo social. 

_ Repórter- O senhor poderia esclarecer melhor a_compow 
sição desse arco partidário? 

"Senador Josaphat Marinho- 1 (um) partido socialista, 
I (um) partido liberal, I (um) partido conservador, I (um) 
partido democrata cristão, 1 (um) partido trabalhista, etc., 
tudo isto correspondendo a correntes de opinião. São idéias 
que se identificam com o pensamento do povo, quer com 
as correntes mais desenvolvidas de opinião, quer com aquelas 
que apenas lutam para sobreviver. mas que têm idéias do 
que lhes convêm." -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós temos_ certeza 
absoluta de que a grande maioria desta Casa está consciente 
da verdade contida nas afirmativas desses dois grandes líderes, 
que pronunciaram por meio da imprensa, suas opin-iOeS"sobre 
a enorme gravidade da crise político-partidária. pela sria im· 
portância transcendental. 

Sem a reforma revolucionária n~cessária, urgente e priori
tária, nada fará este governo e nada farão os outros que vierem 
no futuro, a não ser o eterno blá-blá-blá, a que estamos assis
tindo, em torno do tira e põe ministro, a cada vez que um 
~eles afasta um funcionário do segundo escalão, que tenha 
s1do nomeado por eles. Nem o governo do presid~nte Itamar 
F:~nCo. nem os outros que vierem após ele- terá govema
bthdade. Sem as reformas apontadas, que exigem urna revira
volta total, para começar tudo do zero, a fim de se afastarem 
dos partidos. para -qu-e eles nasçam de correntes do pensa
mento político, de caráter nacional, por meio de eleições gerais 
procedidas pelos filiados de cada partido, os quais -miados, 
neles. entrem pelas portas abertas, como se registra uin eleitor, 
sem tsto, os donos dos partidos. continuarão fazendo deles 
o seu quintaL 

Só vejo urna solução: 
Que a lei exija que- só exista 1 (um) partido cterriocrata 

cristão, 1 (um) partido comunista, 1 (um) partído socialista, 
e não permita que um dono de uma fabriqueta chame 101 
operários e funda um partido fabricando uma ata e a regis
trando, como se fosse um time de futeboL Que faça da fideliw 
dade partidária um dogma de fé. Que, constituídos_os distritos 
eleitorais, os colégios partidários, compostos de todos os filia
dos, escolham os candidatos a deputados; os colégios dos 
filiados, no município, escolham os candidatos a vereadores 
e prefeitO; O Colégio dos filiados, nO Estado, eScolha-m o-Cãndi-
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dato a senador e governador. E por fim, óif Colégios dos 
Partidos compostos por todos os filiados nacionais, escolham 
seus candidatos a Presídente da República. ~ · 

Isto será üma v~rdadeira dernocrf!_c~a; pelos partidos. 
Seriã a cóilsagração das prévias, em todos os níveis, 

e isto _faz sentido doutriná~io,_ depois daquela fabulosa 
campanha das diretas·já, quando todos os que subiram 
nos palanques cantaram em prosa e verso que só eleições 
diretas tinham legitimidade. Se é assim, na escolha dos 
representantes do povo pelo povo, terá tambéni que ser, 
na es_colha dos candidatos, dentro do partido, pelos filia~ 
dos, que são o povo do partído. 

Sem isto, nossa democracia é, como sempre foi, uma farsa. 
E a representatividade tão decantada, mera sofisticação das 
eleições a bico de pena. 

E os responsáveis por tudo isto, fomos .e. somos nós~ 
historicamente proVado. São as ambições pequenas dos chefe
tes de continuarem sendo chefetes, q_ue produzem toda a crise 
brasileira. Sem a reforma desta crise •·transcendental" nin
guém conseguirá resolver às outras. É tã.o forte o grupõ dos 
opositores a tal reforma; que nem a ~cvolução_Qç 64conseguiu 
fazê-lo, apesar dos esforços de CastelloJ3ranco._ _ 

Fica aqui o meu cumprimento entusiasmado aos Sena
dores Marco Maciel c Josaphat Marinho, pelos excelentes 
pronunciamentos, que fiZeram na impteíw;a sobre a reform_a 
necessária. urgente e prioritária de nossas instituições político
partidárias, pois, as que estão tramitan9o, ~lém dos tímidos 
passos que deram, sobre alguns pontos importantes, não puse
ram o_ dedo na ferida ma~or t _e não atendem ~s exigências_ 
que o povo já -está gritando a pulmões soltos. qUe--as-quen;m 
para já. 

Se não conseguirmos reformas, pela via dos projetas em 
uamitação, é preciso que aqueles que sentem a gravidade 
do problema, se unam para conseguir as soluções necessárias 
pelas vias da revisão constitucional. 

Era o que-eu tinha a dizer. 

SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a 
palavra· ao nobre ScnÇt.d,or.Nelson Wedekin. 

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT -SC. Pronuncia o se
guinte-discurso.)- Sr. __ Presídentc, Sr's e Srs. Senadores, 
de um estivador é lícito dizer-se que carrega a ·riqUeza de 
um país nas costas. De um sindicato de estivadores é lícito 
esperar-se que se preocupe mais em defender a categoria do 
que em carregar o seu pafs nas costas. 

Mas não é assim que as-coisas funcionam em Itajaí. 
No Porto de Itajaí, o Fóruril-_lntersindical dos Trabalha

dores_da Orla Portuária não só Carrega nas costas·a riqueza 
de Santa Catarina como ainda se preocupa em evitar que 
se atente contra os interesses do_ seu Estado, conseqüente
mente, contra os interesses do Brasil. 

Este Fórum, reunindo seis entidades sindicais, todas re
presentando a defesa elos direitos de várias categqrias de trab~-
lhadores em atividades portuárias, lançaram um alerta às auto~ 
ridades constituídas, no sentido de evitar que se entregue 
o Porto de ltajaí à sanha esp-eculatiVa de entidades privadas. 

Em nenhum país do mundo os portos são entregues à 
exploração da iniciativa -privada pois os chamados "serviços 
portuários forffiam uni COnjunto de relações jurídicas que re
querem uma autorida~e _pública para administrá-los, razãQ 
por que não existem portos privados em parte alguma··, como 

diz o professor Luís Carlos Gomes Godói em obra publicada 
em 1990. 

No Brasil, tenta~se implantar uma sistemática que contra
ria toda uma ten_dência existente em tC-rinQs- mundiais, porque, 
repito, nenhum país do mundo. entrega a empresas privadas 
a exploração dos serviçOs portUáriOS: - --

As razões que levam esses países a uma posição em defesa 
da ação do Estado nas atividades portuárias se explícam me
lho; quando atentamos para o fato de que toda área portuária, 
principalmente a marítima, é muitO mais que um ·mero local 
de embarque e_desembarque de mercadorias. 

A área portuária, sendo ár:ea de frontei.ra nacional, é 
extremamente sen-sível, do ponto de vista da de(e_sa nacional. 

Além do mais é uma área onde s~ desepv.olyem a,tividades 
de migração, vigilância sanitária, _fiscalização aduaneira, alfân
dega, arrecadação de tributos, policiamento e rep"ressão_ ao 
contrabando e, finalmente, represSão a()tráficO de drogas. 

Nenhum jurista, nem mesmo o mais devotado defensor 
da privatízação-a qUalquer preço e a qualquer custo, concor
dará em confiar a uma empresa privada urna única destas 
atividades, todas típicas da ação do estado. No entanto, alguns 
deles, movidos por interesses que hão nos cabe aqui julgar, 

,defendem um.mÇ>delo operacional que coloca, sob o controle 
e nas dependências privadas de uma empresa comerci31, por 
exemplo. as atividades policiais_de< repressão ao tráfico e ao 
contrabando. Antes que isto pOssa vir a aContecer-;se"I'á preciso 
responder a·algUmas questões. -

Um porto privado estaria menos sujeito à ação insidiosa 
do tráfico internacional de drogas? 

Um porto privãdo estaria ein condições de isençãq ~ equa
nimidade no que se refere ao combate ao CO!lt_ral;mnd(!? 

E quando O governo resolver, por exemplo, ·promover 
a importação de produtos. para conter a alta de preços, os 

. portos privados estarão em condições de respOnder _a um tipo 
de ação que, em princípio, irá ·contra õs seus intereSseS comer-

. diiiS"'? -· 

O Estado poderia agir com mais autonomia e mais liber
dade de ação nas atividades de vigilância sanitária, se -os portos 
fossem PrivatizadoS? --- · · -· 

Estas são q~estõCs que· merecem· uma_-análise nlaÍ$-_apro
fundada e de~_rão ter sido convl~centemente r~SpOndidas 
sempre que se fafai em privatizàção' de-~portos nó" Brasil. 

A privatizaçã0_ viria a contrariar toda uma tendência mun
dial no sentido de_ resguardar. na gestão dos portos, o interesse 
maior que é o da c;oletividade, o inte~C;sse do ~sta~'?· principal
mente no mundq a_tual, em que as re~ções de corn#cio ~ntre 
as nações são_~ Cada dia mais intCr_dependentes, e- Cãda vez 
mais intensas. _ -,_ _ _ , . _ 

A Constituição vigente, formalizou aquilo que todos _sa
bíamos: os portos são um serviço público. _E, mais-, ào estabe
lecer que é da exclusiva competência da União a exploração 
dos portos marítimos, fluviais e lacustres, não de_ixa_ Qlargem 
a privatizações diretas ou ind.iretas, no ent~nder, por exemplo, 
do professor José_ Afonso da Silva, da Universidade de São 
Paulo. 

Existe porérrl~ uma lei, aprovadã no Congresso e sancío
nada pelo Presidente da República, que não só se opõe a 
toda esta tendência mundial ao permitir a transferência para 
a área privada de atividades rião cOinerciais da exclusiva com
petência do Estado, como ainda contraria fron_talmente a 
Constituição vig._entc. 
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Uma lei que deixou passar imprecisões e inconstitucio:.. 
nalidadcs que o prof. José Afonso da Silva descreve detalha
damente em seu alentado parecer sobre o assunto. 

Sem querer me imiscuir no terreno que é da competência 
dos juristas,_chamo atenç:lo deste Plenário para o risco que 
se corre ao aprovar um projeto de lei que, neste caso, por 
exemplo, dá direitos c permite a um chamado "interessado" 
uma série de ações, sem que a Lei defina quem é este inte
ressado. 

Como pode uma lei reconhecer um direito subjetivo sobre 
um público a um interessado não identificado_ e sem sequer 
definir requisitos para tanto? -

Por outro lado, a mesma Lei 8.630, de 25 de fevereiro 
deste ano de_ 1993, permite, indiretamcnte, a pessoas jurídicas 
de_ direito privado a cobrança de tarifas portuárias, que é 
um privilégio do Estado. Na realidade, a exploração de portos, 
organizados ou não, é serviço público. E a movimentação 
de carga de terceiros, por exemplo, só poderá ser permitida 
se feita através de permissão, concessão ou licitação, o que · 
não é sequer aludido no texto da referida lei. E isto contraria 
o princípio constitucional Consagrado no art. 175- da nossa 
Carta Magna. 

O mesmo estudo do prof. José Afonso da Silva apoi1ta 
nada menos que _dezcnovc agressões à Constituição vigente, 
no texto desta mesma Lei n" 8.630. 

Sr. Presidente, Sr'' c Srs. Senadores, o povo de Santa 
Catarina tem no Porto de Itajaí a sua porta de comunicação 
com o mundo. A comunidade de ltajaí tem no ::;eu porto 
a sua principal "fábrica", porquanto é o Porto de ltajaí a 
principal fonte da economia local. 

Isto por sí só seria o suficiente para uina análise mais 
detida deste processo açodado e indiscriminado de_ privati
zação que tende a virar modismo no Brasil de hoje. 

Parece que esquecemos todos que um porto é muito mais 
qu~ _um meio de fa-zCr C aCumular riqueza. Um porto é um 
instrumento de desenvolvimento, uma fà-ramei1tã -a-se-rVTço 
do crescimento de um Estado, de uma região, de um país. 

Este processo de privatização a que está sendo submetido 
o Porto de Itajaf pode levar a erros irreparãveis, se-ro-r inãú.tida 
a pressa irresponsável com que se vem colocando os carros 
à frente dos bois, o intcfesse privado à frente do interesse 
nacional. 

É neste sentido que trazemos nossas preocupações a esta 
Casa, apelando às autoridades responsáveis para os riscos 
que corremos todos, de tornar irreversíveis determinadas fa
lhas, com prejuízos evidentes para o patriinônio comum: 

A privatização ·do Porto de Itajaí não pode correr com 
a velocidade que lhe está sendo imposta p~orque está carecendo 
de um estudo mais aprofundado de suas itnplicaçõcs, inclusive 
legais, pois esta atividade intere::;sa diretamente ao povo de 
Santa Catarina, à comunidade de Itajaí, muito mais que a 
meia dúzia de empresários, naturalmente_comprometidos com 
o seu ganho c o seu lucro. _ _ 

Em defesa do respeito ao direito adquirido dos trabalha~ 
dores na orla portuária, em defesa do interesse nacional, em 
defesa do respeito à Constituição vigente, erit -defesa do patri
mônio público, e _tendo em vista o interesse das gerações 
futuras, é preciso parar e pensar sobre estes fatos para que 
nos seja permitido dizer, mais tarde, que, neste caso, tudo 
fizemos na defesa do_ interesse do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Júlio CAmpos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presídente,_Sr•s e Srs. S_enadores, o_discurso 
de posse do novo presidente da Federação Nacional dos Corre
tores de Imóveis, ocorrida nesta capital em final de junho, 
concita-nos a uma reflexão ciítica sobre a política nacional 
de habitação e a premência de redefinição de seus objetivoS, 
preocupação esta que passa, naturalmente, pelo ramo da cons
trução Civil a que estão intimamente ãtrelados os corretores 
de imóveiS-, mas os iransce_11de, pela abrangência do__ aspecto 
eminentemente social, característico do setor. 

Com certeza, preocupação de todos os governos_, em to
dos os seus níveis-- federal, estadual, municipal·, dos seg
mentos mais conscientes da sociedade -sindicatos, organi
zações ciVis variadas, Igreja -, a críse habitacional vem afe
tando, de modo mais dramático e cruel, os miseráveis, aqueles 
brasileiros que não ganham o suficiente para garantir-lhes 
a dignidade, atributo inerente à condição do ser humano. 
MUito a propósitó-. foí pensando nesse número ingente dos 
"sem-teta", nesses que não dispõem· de nenhumi._capacidade 
de contribuir para pagar qo-alquer valor, o mais ínfimo que 
seja, para quitarprcstação de casa própria, que a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) elegeu o tema "Onde 
m~ras?", objeto da Campanha da Fraternidade do ano em 
curso. 

O País- é uma vergonha- padece hoje de um déficit 
estimado entre 10 a 12 milhões de moradias, equivalente a 
um montante entre 40 e 50% do total de unidades residenciais 
urbanas, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra
gem Domiciliar). Oito eln cada 10 brasileiros, dados do IBGE, 
moram em cidades, fruto de uma invasão de aproximadamente 
70 milhões de pessoas, empurradas para as metrópoles e muni
dpios mais avançados por efeito da péssima e iOjUsta distri
buição de renda, da falta de uma política agrária decente 
e do achatamento salarial que penaliza especialmente os mais 
carentes. Um percentual, sem dúvida muito elevado, de61,2%. 
de b~asileiros concentra-se nas 543 cidades mais populosas; 
são cerca de 120 milhões de pessoas ·morando em centros 
urbanos e 35 milhões ainda fixadas no campo, imunes ao 
êxodo ruraL 

O desvirtuamento nefasto, o aproveitamento ilícito, o 
favorecimento acintoso às grandes empreiteiras, em detrimen
to de um projeto sério de casas verdadeiramente populares, 
remontam ao tempo do Banco Nacional de Habitação (BNH), 
que provocou o desmonte do setor habitacional. Fugindo ao 
exemplo da maioria dos pafses, que estendem o crédito imobi
liário à produção e ao consumidor, o Brasil tem privilegiado 
a produção, não sendo prática u_sual entre nós a concessão 
de um "crédito individual", que tem sido desviado, sendo 
diretamente .atribuído aos empree!ldedores, os_ quais, por sua 
vez, repassam-no, via financiamento, aos consumidores. Cria
do para financiar o comprador, o BNH passou a financiar 
as empreiteiras. desse modo gerando o déficit habitacional 
a_tual. Tendo investido 75% de_seus recursos em imóveis de 
luxo, o BNH viu-se à mercC da_ inflaçao galopante". -da recessão 
e do empobrecimento do País. que estão até hoje diluindo 
a classe média e provocando o subassalariamento da popula
ção. E enquanto o mercado imobiliário minguava, e_sta, a 
população, foi crescendo, estabelecendo-se um descompasso 
gritante entre os preços dos imóveis e o poder aquisitivo-dos ' 
mutuários, que ~esultou na elitização do mercado imobiliário. 

Colocada como não prioritária nos últimos governos, tam
bém os dois anos e meio da gestão Collor não deram maior 
rel~vãncia à questão habitacional, e t<tnto assim é'que- apenas_ 
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cerca de 50 mil moradias foram construídas nesse período, superior a esse número. Os-dois programas são beneficiários 
número irrelevante se considerarmos as promessas de constru- _de rccursç>~ or'i_amentários a fundo perdido, tendo sido pre-
ção de um milhão de .mora_dias por ano e o_ quadro geral visto no Orçamento da Vnião o equivalente a 257 ·milhões 
de carência de habitação que nos vítima. - <;i_e dólares para esse fim, que viabilizará o atendimento a 

O Governo Itamar Franco, nobres Senadores, enfrenta, 180 mil famílias. Este númiro deverá dobrar ou triplicar com 
como herdeiro dessa realidade nada otimista, embaraços e __ a arrecadação do IPMF, da qual20% se destinam a.o_s progra
difículdades nesse setor intrinsecamente afcto ao berh-estar _maS de habi~ação. No período de 6 meses, o Governo Federal 
social. A conferência dos- dados- percent-uais, recentemente . ~ pspera obter mais 700_ milhões de dólares ad~indos desse iro-
levantados nas duas maiores metrópoles brasileiras; provoca posto, que, somados à participação dos Estados e Municípios,-
inquietação e desassossego: em Sâo Paulo, 30 a 40% vivem possibilitarão estender o atendimento a um número mais signi-
em cortiços, 10% em faVelas, afora os que fazem das ruas, ficativo de famílias. -
marquises c pontes su_as moradias, perfazendo um total de OS dois aludidos programas, em parceria com os governos 
60% vivendo cm condições de marginalidade. O quadro do estaduais e municipais e com as comunidades, promoverão 
Rio de Janeiro acompanha o de São Paulo: estimam-se lá a urbanização de favelas, a construção de casas em sistema 
520 favelas, habitadas por aproximadamente 2 milhões de de m_utirão, bem como melhorias habitacionais. 
pessoas, que congregam J!lais de 400 mil unidades habita- Mas fonte alternativa e até então -inexplorada, nobres 
cionais_. pares, a partir da qual pode-se de forma imediata repensar 

No nosso entender, para o qual intentamos contar com a crise de moradia popular, são os fundos de pensão. É a 
o apoio dos colegas aqui presentes, urge redjrccionar ó rurho própria Associação Brasileira das Entidades Fechada::; de Pre~ 
da política habitacional, de modo a resgatar o papel originaria- vidCncia Privada _(ABRAPP) que informa que os fundos de; 
mente atribuído ao_ BNH - não cumprido, como já salien- pensão dispõem hoje de um património líquido_ de 23 bilhões 
tamos -, qual seja, a volta da atenção e do atendimento de dólares. No entender do ex~Secrctário da Administração 
do poder público à função sOcial inseparável do projeto sério, Federal, Luís António Ciocchi~ é- ''uiila das poUcas, senãO 
austero c retilíneo de propiciar moradia digna aos cidadãos a única fonte disponível para alavancar recursos neste grave 
de nosso País. Depois do BNH, que pensou no "povão", momento do cenário nacional" Na verdade, os fUndos- de 
relevem-me, senhores, a expressão popular, nenhum outro pensão são atualmente um dos maiores investidores do Pa_ís. 
projeto oficial deu continúidadc àquela intenção de uma poli· Já existe, inclusive, articulação entre a ABRA PP e a ABECIP 
tica urbana conforme e adequada à justiça social, em censo- (Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário 
nância com urna visão não só crítica, maS, Sobretudo, ética, e Poupança), com o escopo de concretizar a aplicação dos 
da pobreza e miserabilidade que se acentuam vertiginosa~ recurs_os dos fundos de pensão em letras hipotecárias dos agen~ 
mente. Aliás, as Condições de moradia de u_ma população tes financeiros da área de crédito imobiliário. Assim, os partici-
são·rnensuradas pela ONU corno um dos prindÇfaiSindicadores pantes dos fundos seriam beneficiados pela opção de investi-
de bem-estar social que esta organização estatui, sendo que menta seguro e de verdadeiro caráter social, e as vantagens 
o Brasil ocupa posiÇão,- nesse aspecto, aO lado dos países ainda se alargariam para um _un:ive-rsó maior: ~.- população, 
mais pobres do mundo. c9mo um todo, passaria a ter acesso mais fácil à casa própria, 

Por outro prisma, é inevitável constatar que a c_onstrução- a construção civil seda novamente incrementada, do que advi-
dvil é uma atividade económica das mais dinâmicas, de tal riam mais oportunidades de emprego e, de sua parte, o Go-
sorte que nos é possível afirmar, segundo especialistas, que vemo teria reativada a atívidade econômica do País. 
para cada 50 m2 _de cons_tr_u_ção são gerados_ trC_s novos empre- É muito importante átentar, no contexto- da análise a 
gos: um direto e dois indi_rctos. Trãfa-se de seto_r produtivo que nos estamos propondo, que se torna imprescindível curo-
capaz de apresentar respostas de prazo curtíssimo, na geração prir, para efeito de pôr em prática uma r-acional política de 
de empregos para uma considerável faixa da população. É habitação, a Resolução n9 1.612, de 23-6-89, do Conselho 
único-no--que respclta ao_ _seu efeito_ mult_iplicador imediato, Monetário Naciorlal, que dispõe que os recursos de deter mi-
pois que põe em movimC_nto, acelerada e concomitantemente, nadas entidades captados pela CEF, mediante emissão de 
diversos segmentos da economia: material de construção, letras hipotecárias, sejam efetivaineilfe destinados a financia-
transporte, banco, seguro, energia,publicidade, dentre tantos. mentos_habitacionais. Sabe-se que os agentes financeiros nãO 
A reativação da economia nacional passa necessariamente, se têm disposto a Cumprir sua parte como-determina o texto 
ipso facto, pela recuperação da construção civil, que já respon- legal, o que tem obstaculi~ado a tetoro.ª-da _de medidas de 
deu por 7% do nosso PIB. Dados da Câma_ra Setorial recente~ revitalização dess~ setor. 
mente instalada comprovam, não_obstante, que o setor, em Também sobre a matéria, em 24 de abril do ano em 
razão- da crise brasileira, está praticamente parado há três curso, editou-se a Medida Provisória de n" 318, pela qual 
anos~ - o Presidente da República definiu "o Plano de Equivalência 

O atual Governo parece estar conv·en·cido, porém, de Salarial para reajuste das mensalidades de financiamentos para 
que o- financiamento da casa própria e a destinação de recursos aquisição de casa própria no âmbito do SFH«. Ela inova _ao 
para tal é insufiCierite- para a res_olução d1.> problema. Nessa estabelecer um te_to máximo para comprometimento da renda 
Tinha de ação, direcionanda_o atendimento à camad.a da popu- mensal do mutuário, que reflete uma relação percentual a 
lação com rendimento de até três salários mínimQs -_que ser observada entre a renda do mutu~rio e a prestação mensal 
equivale a mais da metade dela- e que não dispõe da capaci- a ser cumprida. Ela cuida também de estabelecer mecanismos 
dade de assumir financiamento para sua própria moradia, de controle e renegociação dos saldos _devedores. Entretanto, 
o Ministério do Bem-Estar Social passou a desenvolver c a várias organizações-ligadas direta e indiretamente à questão 
pór em prática os programas "Morar Município" e "Habitar · habitacional, dentre elas a Associação Brasileira de COHABf; 
Brasil". O primeiro para- cidades com população de até 50 o Fórum Nadonal da Habitação, a Frente Nacional de Prcfci-
mil habitantes, e o s·egundo para municípios tOtn população tos, a CNBB, a União Nacional de Movimentos de Moradia 
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manifestaram~se contra o texto, por nele enxergarem uma 
falta de compromisso de minorar o problema habitacional 
para a predominante baixa renda do País, nele vendo essas 
organizações sacrame-ntar~se_ a surrada e desgasüldã posição 
do lucro certo e sem risco. 

Fato mais alentador tem a haver com a aprovação, por 
esta Casa, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n'' 
2.204~C/9l, de iniciatiVa do Poder ExecUtiVo·, que diSpõe sob i-e 
a constituição e o regime tributário dos furidos de investimento 
imobiliário. A pi-oposta visa a permitir a coristituiç-ão de fundos 
de investimentos, destinados cspccificamerite à aplicação· em 
imóveis e cm empreendimentos imobiliários, como" já acontece 
em outros países. Tais fundos são formados através de capta
ção de recursos em comunhão, na forma de condomínio fecha~ 
do, podendo o investidor ser pessoa física ou jurídica. São 
geridos por instituição adminiStradora autorizada pela Comis
são de Valores MobiliáriOs, -configurando segUrança à inicia~ 
tiva empresarial c ao- público que direcíOna-r sõ.-a- ·poupança 
para esse mercado de investimento imobiliário. 

Registre~se também que dia 19 passado a C~F restabt:~ 
lc_ceu dois tipos de financiamento: para pessoas físicas e para 
operações a serem intermediadas por sindicatos, associações 
e empresas. A renda exigida é de até oito- salários mínimos 
(CR$ 44 mil em agosto), e o valor financiado para pessoas 
físicas é de até 1.200 UPF (CR$ 617 mil em agosto). Para 
empresas. associações c ·sindicatos o valor chega até a 1. 700 
UPFs (CR$ 874 mil cm agosto). Este é um financiamento 
para baixa renda, como se ·deduz dos valores mencionados. 

Já agora na reta das considerações finais;- para--as éj_üais 
contamos, generosamente, com o beneplácito do Sr. Presi~ 

dente e nobres Senadores presentes a este plenário, não pode
mos fugir à idéia~mãc- de que o homem e sua habitaçãq_ fo_rmam 
um binômio interativo e se fundem numa co~reciprocidade 
indissolúvel. A volta às origens do próprio ser humano, o 
retorno às fontes do dirCito natural peiinitem-nos identificar 
que a palavra casa, na antigüidade, entre os gregos e hebreus, 
significava família, cujo sentido etimológico, portanto, abran
ge todas as pessoas que -eram membros de uma família e 
residiam na mesma casa. 

Isso posto, quando se repensa e se propõe redirecionar 
a pulítica nacional de habitação, pririloi"díalmente há de se 
resgatarem os conceitoS de _cidadania, de dignidade humana, 
de justiça social, metas que serão cumpridas através da refor~ 
mulação de um projeto-eC:onômico voltado para os interesses 
maiores do Pais. Por sua vez, o crescimento eCófiõfnlcO proVo~ 
cará, como corolário, a recuperação da capacidade de o poder 
público inVestir-C-da _eqüidade na distribuição de renda, alavan
cas imprescindíveis para todo _e qualquer projeto de moradia 
comprometido com a natureza, com o destino e com a essência 
do homem. 

O cidadão brasileiro, como sujeito do direito à moradia, 
assim previsto na ConstitUiÇão· de 1988, exige unia postura 
de_consciêncía e de reconhecimento do .Governo, que campa~ 
tibilizc os propósito~ da política habitacional do nosso País 
ao seu objetivo maior como ser humano,.. que aspira à plenitude 
de sua realização pessoal. E no âmbito désta, indubitavel~ 
mente, como referencial firme e seguro, como pressuposto 
de sobrevivência dece_ntc, insere~se.a casa, que, no nosso enw 
tender, o poder público tem o dever de patrocinar e resguarw 
dar, de forma firme e inequívoca. sem meia política, sem 
desvios, titubeies e tergiversações, como se deduz do melhor 
ensinamento contemporâneo, que VinCula o homem, de forma 
acoplada, à sua função social que, por sua vez, Sr. Presidente 

e· Srs. Senadores, não se c_umpre, sem que ele desfrute_ de 
seu recanto sagrado, s~:u refúgio e seu abrigo, a sua mo.radia. 

O SR. ,PRJ;:SIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobrt; Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, nos 
dias dezoito e dezenovc do último mês de agosto rcalizouwse 
o seminário -.. o Lobby no Poder Legislativo", patrocinado 
pelo Instituto Tancredo_Neves, do PFL e pelo Espaço Cultu
raL da Câmara dos Deputados._ Ncsses_dois dias, cm sess_ões 
pela manhã e à tarde, tivemos a oportunidade de ouvir confc~ 
rências pronunciadas por ilustres professores dos campos do 
Direito Constitucional, da Ciência Política c da AntrÕpolooia 
Social, versando sobre os mais diversos aspectos da instituiÇão 
do grupo de pressão ou lobb)·. 

O Professor RoDerto dâ: Mãtta apresentou conferência 
em que c-OnfrontOu as instituições do lobby e do "jeitinho 
brasileiro", que contrastam pelo caráter democrático e aberto_ 
da primeira e do traço furtivo e a!Jtoritário çla segunda. Numa 
linha próxima, o Professor Vicente Barreto opôs as duas ten
dências da articulação de interesses no País: a do patrimo
nialismo e a do liberalismo. 

O Professor Paulo Kramer, estudioso há longo tempo 
da instituição do lobby nos Estados Unidos, apresentou impor
tantíssimo trabalho tratando da experiência daquele país, que 
encerra grandes lições para o nosso. 

Na linha de abordagem histórica, o Professor António 
Paim tratou da representaçãO -de interesses na evolução polí~ 
tica do Ocidente_, e os Professores Paulo Lustosa e Murilo 
Aragão destacaram aspectos da atualidade brasileira, em que 
a conclusão do processo de_ tran-sição democrática dá relevo 
à_atuação do Poder Legislativo, do que decorre uma mudança 
acentuada nos tipos de atuação dos grupos de pressão. 

Pudemos, ainda, ouvir a pal3.vra de doís nobres Depu
tados, que expuseram os· pontos d~ vista de quem conhece 
e vive o dia-a~dia dos trabalhos legislativos. O Deputado Mow 
rani Torgan fez relevante palestra sobre os limites institu~ 
clonais da legaHzação da atividadc dos lobbies, na qual defen~ 
deu a inutilidade, segundo sua opinião, dessa regulamentação. 
Por sua vez,_o Presidente da Câmara dos Deputados, Inocên

-cio Oliveira, abriu os trabalhos com um breve_ mas consistente 
discurso em que fez um retrospecto das formas que os grupos 
de interesse e de pressão tomaram no Brasil, em diversos 
momentos da história republlcana, concluindo pela necessi
dade e mesmo urgência de sua regulamentação. 

Tive, também, ocasião de ser o primeiro palestrante do 
programa, quando pude fazer a -defesa da regulainentação 
legal do lobby, para o que já havia apresentado, desde a 
década passada um projeto de lei, e que veio a ser aprovado 
pelo Senado Federal e se encontra em apreciação na Câmara 
dos Deputados. 

Gostaria de tornar a defender aqui o caráter absoluta~ 
mente consoante à letra da Carta Magna que presidiu a elabo
ração daquela proposição, além de destaca-r sua relevância 
para a consolidação da democracia, tomando por apoio alguns 
argumentos tecidos_ pelo Deputado Inocêncio Oliveira ein seu 
discurso acima referido. 

Antes de mais nada, é preciso distinguir os lobbifs lcgíti~ 
mos dos grupos de pressão que fazem uso de expedientes 
ilegais, como propinas e agrados extraordinários aos parla
mentares c a funcionários do Executivo Com ace-S:So--â infOr~ 
mação ou algum poder decisório. 
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Naturalmente, serão necessários debates para que se che
gue à definição de quais serão esses limites, de modo que 
o Estado possa exercer o nece_ssá_rió contrOlç- ~Qbré essas ativi
dades. Nos Estados Unidos, a lei existe desde 1~4\i, obrigando 
os grupos que se de_dicam a atividades de lo.bby a se registrarem 
periodicamente nas Casas do Legislativo e a declararem, dis
criminadamente, suas despesas que ultrapassarem certo valor, 
que estipula. O projeto que apresentei continha preceitos mui
to semelhantes. 

Considero que a atuação dos lobbies é inegavelmente 
positivo para a atividade legislativa. Trata-se do fornecimento 
das informações técnicas de que rieceSsitamoS,- muitas vezes, 
para elaborar leis sobre campos específicos das questões hum a~ 
nas, sobretudo nos dias de. hoje, em que a Cíência -ãbre a 
cada dia novas frentes de conhecimento que ninguém é capaz 
de acompanhar. É o caso, por exemplo. da questão ambiental, 
que levou à criação _de um forte grupo de pressão nos Estados 
Unidos, que supre deputados e senadores c:om_ dados objeti
vos, além de fazer pressão para o atendimento de suas reivitidi-
cações. __ . _ _ ,_ . 

A legalidade do projeto que apresentei, além disso, me 
parece inquestionável. O parágrafo 28 do an. 153 da Consti
tuição Federal assegura a liberdade de associação-. Como o 
parágrafo segundo do mesmo artigo consagra o-princípio de 
que ninguém pode ser o.brigado a deixar de fazer alguma 
coisa, salvo em virtude de lei, nada impede a formação de 
lobbies no País. Se eles podem ser formados, é melhor que 
o sejam segundo normas que permitam seu controle. 

Essa liberdade de associação, garantida pela Carta de 
1988, não abriga qualquer tolerância com tendências cOrpora
tivistas que caracterizararn __ as associaçõ~sdo tipo fascista. que 
tiveram representação parlamentar no Estado Novo de Vargas 
e em Portugal, à mesma época. O lobby é um instrumento 
moderno e democrático, constituído livremente, sem tutela 
do Governo. É preciso, contudo_, regulamentar seu campo 
de ação, para se poder distinguir a defesa legãl de interesses 
de grupos específicos da so-ciedade das traficâncias irregulares 
do poder econômico em busca de mais reg!'llias. 

Num contexto de progressivo ganho de poder por parte 
do Legislativo, a partir da consagração do EStadQ de Direito 
em nosso País, a atuação dos profisSionais ·de lob_by_ estará 
se voltando, cada vez mais, do âmbito do Poder Executivo 
para o do Congresso Nacional. Os grupos de pre_ssão existe{Il 
e são atuantes em nossas casas legislativas. -virar o rosto para 
essa realidade é fazer a política do avestruz. Precisamos aceitar 
o lobby como um fato da política e fazer o noSSo-possfvel 
para que funciOne dentro da legalidade e segundo princípios 
de moralidade pública. 

É por isso que reitero niinha defesa da necessidade de 
legislação que regulamente a atividade dos gr!JpOs de pressão, 
enquadrando-os em _normas ditadas pelo conse:riso do Con
gresso e ditando sanções para quem abusar do direito demo
cráticO de_ tentar influir nos órgãos que detêm a condução 
da s.ociedade. Desregulamentado é que o lobby se torna facil
mente uma arma dos grupos poderosos para a defesa de seus 
interesses nem sempre coincidentes com os da_ maioria da 
Nação. ___ _ 

Antes de _encerrar, Sr. PreSidente, gostaria de solicitar 
seja apensado a este pronunciamento·a-densa fala do DePu
tado Inocêncio Oliveira, Presidente da :camani_.d_os _Depu~ 
tados, por ocasião da abertura d.o seminário ·a _que- ni.e referi 
no início de minhas palavras. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MA C fEL EM SEU DISCURSO c 

INSTITUTO 
TANCREDO NEVES 

Seminário "o Lobby no Poder Legislativo" 

Pias 18 e 19-8-93 
Manhã: de Hlh até 12h (ou 12h30min) 
Tarde: de 14h30min até 16h30min 
Tempo de exposição: 30 minutos 
Tempo de debate: 60 minutos 
Pia 18 (quarta-feira) 
Manhã: 
Abertura: Dep. Inocêncio Oliveira 

Conferencistas: Se-nador Marco Maciel 
A regulamentação legal d_o lobby 

Tarde: 

ProL Roberto da Mata 
O lobby e o jeitinho brasíleiro: uma perspectiva 
transéultural 

Conferencistas: Dep. Moroni Totgan 
A inutilidade dã base institucional de regula
mentação do lobby. 
Prof. António Paim 
A representação de interesses. na evolução 
política do Ocidente 

Pia 19 (quinta-feira) 
Manhã: 
COnferencista: Prof. Paulo Kramer. 

Tarde: 

A experiéncia nõrte-amerícana de regulamen
tação e controle do lobby: lições para o Brasil 
Prof. Vicente Barretto 
Articulação de interesses no Brasil: patrimo~ 
nialismo versus liberalismo 

- ·cc,-nrerencista·s: Prof. Paulo Lustosa 
Transição do lobby: mudança do eixo do Exe
cutivo para o Legislativo 
Prof. MuhlloAragão 
A articulação de interesses_e o lobby na atuali

--dã.de político brasileira 

O Sr. Presidente Inocêncio Oliveira é grande mínhd. satis- _ 
fação em dar in(Cfo aos trabalhos deste seminário _sobre o 
Lobby no Poder Legislativo . 

. - ApresentandO minha candidatura à Prcsidencia_des.ta Ca
.sa, esbocei u~ programa de prestigiamento da ativi~ade parla
mentar, de fortalecimento da Càmara na_o_rde_m_-_estatal, e, 
no plan() da sociedade civil, uma plataforma qlle enfatizava 
o apúfdçoamento de nossa infra-estrutura material e hu_ma-
na. 

E tinha_em mente realizar encontros como este, nos quais, 
com a convocaç~_o de experts em ciência política, em direito 
constitucional, em história de nossas in'stituições. pudéssemOs 
debater pontos fundamentais, que dizem respeito, como ago~ 
ra, à própria natureza da representação, ao papel que assumi
mos, aqui, como mandatário da vontade popular. 

Pois o exame dos grupos de pressão, dos lobbies, permite 
lançar uma luz esclarecedora sobre nossa missão parlamentar, 
sobre seus condicionamentos, sobre como essa representação 
de interesses, em momento posteriOr à da escolha dos parla
mentares, pelo voto de toda a comunidade, pode se constituir 
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em complementação ou cm deturpação do modelo democrá~ 
tico. 

Cada vez mais a Ce-na Política é ocupada por órgãos de 
classe, pelos mais difCre_ntes grupos que a imprensa costuma 
designar de ONG- OrganizaÇqes_rilo--Governamen_tais. 

Só é de lamentar que, entre nós, a toda essa movimen
tação se mostre quase alheia nossa ciência social. Somente 
em texto de há poucos anos é que, no Brasil, começaram 
a ser estudados esses grupos de pre!lsão ou-de interesse: em 
trabalho de Leda Boechat Rodrigues, repetido, depois, em 
fascículo de curso de introdução à política da Universidade 
de Brasnia. --

E à Universidade de Brasflia acaba de ser apresentada, 
agora, íntcressante dissertação de mesúado," por Um dOs con
vocados a este seminário, o professor Murillo Aragão. Seu 
título é, exatamente, os grupos de pressão no Congresso Na
cional - abordagem do p::~pel dos grupos no ~egislativo, 
seus procecimentos e legislação pertinente. 

Será muito oportuno se analise, aqui, comO a sociedade 
se mostra muita vez indefesa ante a ação pouco ética de alguns 
desses grupos; que se examine a atividadc mesmo criminosa 
dos que, à margem da representação formal, expressando 
tendências não só minorftáríiis-Cõlno contrárias ao interesse 
geral, chegam a inf1uenciai o Legislativo ou o Executivo para 
a obtenção ou conservação--de privilégios. 

O debate envolverá, -aecerto, â qUestão dos limites à 
ação desses grupos, sobre se deveria o Estado lhes opor obstá
culos e se essa regulação resultará eficaz. E será, assim, reto
mada discussão que, nos-Estados Unidos da América do Nor
te, motiva, de há muito, o COngresSo c o·s círculos acadêmicos. 
É de 1946, n:;tqucle país, a Lei Federal contra as atividades 
dos lobbies, que impõe a publicidade dos gastos na "pressão" 
sobre o Congresso e e_xige o regist~o dos grupos e agentes 
que, já nos fms dos anos 50, em Washington, sOmavam quase 
cinc-o mil. · 

No Brasil, há um muito Pouco lembrado artigo do Regi~ 
mento Interno da Câmara ....:.... antes, o de n" 60, e, no atual 
regimento, o de n·' 259- que permite às .. -entidades de classe 
de grfi,U superior, de empregados e empregadores, autarquias 
profissionais e outras instituições de àmbito nacional da socie
dade civil, credenciar, junto à mesa, representantes que pos
sam, eventualmente, prestar esclarecimentos específicos à Câ-
mara, através de suas comissões, às Lideranças e aos Depu
tados cm geral, e ao 6rgãcn::le_Assessoramento Institucional". 

O têitO- vlsa, obviamente, a só um â-nglllõ-Ciã--ilüvidãd~ 
dos grupos- o fornecimento de subsídios aos parlamentares, 
a suas comissões, pãra melhor esclarecimento dos projetas 
e problemas que lhes são submetidos. Nenhuma referência 
é feita à- pi6jJria estrutUráÇ1io dos grupos, -ã-po-ssibilidade de 
seu efetivo acompanhamento c controle, à fiscalização dos 
recursos financeiros empregados na tentativa de "influenct~~ 
o Congresso" 

Atento a essa realidade, o Seitador Marco Ma.i..:ici- que 
tanto nos honra com sua participação neste encontro- elabo
rou projeto de lei, fá aprovado pelo Senado, qu-e se encOntra_, 
no momento, em uma das Comissões da Câmara. e que vis;a. 
segundo ele, ,'"ampliar _e aperfeiçoar a d!sciplina dos grupos 
de pressão ou de interesse, com atuação junto às Casas do 
Congresso''. 

Segundo_ o projeto, deverão se registrar, junto às Mesas 
Diretoras do Senado Federal e da Câmara, ··as pessoas físicas 
e jurídicas, contratadas ou voltadas, por seu objetivo, para 

o exercício, direto ou indireto, formal ou informal, de ativida~ 
des tendentes a influenciar o "processO Legislativo;,. 

Até JO __ de -jUnho e 30 de dezembro de cada ano, essas 
pessoas físiCaS OU ju-rídícas, registradas, deverão encaminhar. 
às Mesas Diretoras do Senado e da Câmarã, "de_claraçã.o-·das 
gastos relativos à sua atuação perante _aquelas Casas do Con
gresso, discriminando, necessariamente, as importâncias supe
riores ao valor correspondente - dizia-se na redação inicial 
do projeto- a 21 ORTN. · 

O objetivo do Senador Maciel era o de oferecer, às Casas 
do Congresso, "_o_s_ mecanismos adequados de utilização da
quelas forças sociaíS, estabelecendo controle pari resguardo 
do papel maior que lhes incumbe H, _de dotar o Parlamento 
de instrumentos que permitam ''prevenir e-expurgar eventi.i3.is 
tentativas de canalização de interesses inadequados e da má 
influência do poder económico, que possam distorcer-a-s-deci
sões das duas Casas de representação popular". 

A nossa- 2• República, que se iniciou com a Revolução 
de 30 e que terminaria com o golpe de Getúlío Vargas, em 
novembro de 1937, conheceu o que se chamou de "repre
sentação classista". A idéia de que, em uma assembléia que 
reunisse deputados "do povo", se juntassem. também, depu
tados ''das profissões", triunfava, entâo, em todo o mundo. 
Pouco antes, a Itália substituíra a Câmara dos Deputados 
pela câmara dos feixes e das corporações. Na Grécia, sob 
a Constituição d_e 1927. o Senado, além de 92 membros eleitos 
pelo sufrágio universal e de dez membros eleitos pela Câmara 
e Senado reunidos, contava com 18 senadores designados pelas 
organizações profissionais-. E s~egundo a Constituiçáó de PortU:~ 
gal, de 1933,_havia, ao Jado de uma assembléia nacional, 
eleita pelo sufrágio universal, uma câmara corporativa, Com
posta de representantes de autoridades locais e dos interesses 
sociais, estes últimos sendo consideradOs "em seus râmos fun
damentais de ordem administrativa, moral cultural e econó
mica". 

Mas logo se constatou a dificuldade, na prática, de se 
buscar atender, assim, à representação dos interesses econô
micos e sociais. Primeiramente, os grupos são numerosos e 
de_ importância desigual; com que base, então, determinar 
seus colégios eleitorais? Depois, como indicam os an~listas, 
uma mesma forma geral de atividade econõ~ica comporta 
divisões múltiplas cujos interesses são, por vezes, antagónicos. 
Não se poderia multiplicar, ao infinito, as categ0rias ·represen
táveis e como, então, atribuir, a cada parcela, o número de 
repres.entantescorrespondente a sua importância. Finalmente, 
para outros comentadores, esse parlamento "profissional", 
ou "classista", não teria, ver_dadeiramente, a superioridade 
que lhe pretende conceder. E não estaria, decerto, apto a 
isso que é,_ essencialmente. a missão de um órgão- político: 
a busca do_ interesse geral. 

Afastado esse modelo, de uma representaçãtY"profis-
sional" ou "classista" -que a derrocada do fascismo, -aliás, 
tanto contribuiu para sepultar- cremos que, em nossos dias, 
a regulação e o bom encaminhamento da ação dos lobbies 
pode muito bem atender àqueles rectamos da década de 30 
- tão mal finalizados - por uma representação política dos 
segmentos económicos e de classe. 

Estudar a ação dos grupos de pressão ou de interesse, 
e procurar enquadrá-los em um molde legal rigoroso, é, assim, 
fundamental ao nosso processo institucional, à própria defini
ção e operacionalização da democracia que bus_camos-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ConcedÕ 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. PronunCJ;! o se
guinte discurso. Sem revisão do orador- ) --Sr. Presíâente, 
Sr~s. Senadores, venho a esta tribuna coirr a reSpdnsabilidade 
de quem atravessou uma longa vida pública, singela -é verda
de -, sem maiores lastros --é possível -, mas· que defenPe 
algO, na sua maneira de ser, qÕ.c se cha~~- cÕefêltcia.-CQri~i
dero muito importante que, na vida dos cidadãos, d_as pessoas, 
haja uma linha, uma maneira de ser, uma maneira- de Pro
ceder. 

__ Na n?_ssa_ vida, às _vezes, pode-se estar ríCo,_ 0\it_ra.s.- .vezes, 
~de-sé est'!!'_poJ:>re. A~ ~~zes,_ rode-~_ e_s_~~~ITI.--<!Ha;...Qv!..ras 
vezés, pode-se estar em baixa. As vezes, a ·vrda rios reserva 
momentos de alegria, de felicidade~ de festà; outras v~_zes, 
de tristeza, de dor, de melancolia. As vezes, temos demons~ 
trações de gratidão, por parte de amigos, de companheiros, 
que nos_deixam o coração cm festa; outra~;" vezes, n-os- deixam 
magoados, ressentidos, nos fazem inJustiça~LEnttetanro, te
mos que ter uma linha de conduta, uma maneira de ser. 

Com toda_a modéstia, digo que e'!:~ tenho sido sempre 
a mesma pessoa. 

Atravessamos momentos dífíceis. A minha_ mocidade, 
aquela que o meu amigo Nelson Carneiro, qUe vejo aqui 
agora, passou-na Bahia, na impetuosidade d_a sua vida, o 
seu início de carreira, como de muitos aqui, e o -da minha 
geração foram anos duros. Foi aquela época do regime militar; 
quando ficamos na: "resistência. E, no Rio Grande do Sul, 
foram amargos aqueles dias. Eu me lembro, liderando a oposi
ção no Rio Grande do Sul, naqueles tempos do MDB, quando 
os governadores era:m nomeados, que eu tinha sempre um 
lema: O que é bom para o Rio Grande é bom para o meu 
Partido; o que é bom para o Brasil é bom para mim. Este 
sempre foi o lema da minha existência. 1 

Em-qualquer momento, em qualquer ato, desde o i€:rllpo 
de estudante, eu nunca coloquei os meus interesses, os inte
resses do Grêmio Estudantil da Faculdade de Direito ou os 
do _meu _Partido_"políticp acima dos interesses- "dO meu País. 

Estamos vivendo uma hora muiiO difícil na His-tória deste 
_...País. Uma hora- os seflhore10_hão di rriif3zedustiça, -porque 
·tenho repetidO íssb desta tribuna há ."á7gum t~pO -, em 
que o Brasil, o CongresSo Brasileiro, a Nação Brasileira escre
veu uma das epopéias mais bonitas da sJJ.ã- vida, mas que 
está esperando uma página nova, que está vazia e que nós 
devemos escrever. 

De repente, parece que retrocedemoS:- Nós,_ que tive mós 
coragem de avançar, de escrever, de fazer, de uma hora para 
outra, voltamos ao marasmo, de certa forma, não tendo a 
cor_ag~m de fazer o que é mais singelo; ·nós, que tivemos 
a coragem de fazer o que é mais difícil. 

Tudo que conquistamos no Brasil não tem mais valor, 
não tem o menor significado? O impeachnlent fOi um ato 
importante da história desta Nação. Na Independência do 
Brasil, na Pro_clamação da República, na AbOlição dos Escra~ 
vos, na Revolução de 30, na Revoluç_ão_ de 64, em nenhum 
desses acontecimentos _houve participação popular para vaiei. 
Com o rádio e a televisão chegando a todos os lares, qualquer 
cidadãó de 12, 13, 14 anos sabia o que estaVa atontecendo, 
participava, discutia, arriscava, rezava, estava presente em 
todas as questões. Aquilo comoveu. 

O impeachment não foi um ató para derrubar um governo. 
Nós, a começar por esta Casa e pela Câmara, tivemos urna 
atitude que considero fantasticamente importante. Isso porque 
não consideramos as coisas pequenas, as miudezas. Não foi, 
_por exemplo, como ocorreu em 1964, com o Sr. João Goulart, 

·oU em 1954? com Getúlio Vargas, quando se procurou inven~ 
tar, fazer daquilo um espetáculo menor. Fizeritos daquele 
acontecimento um ato. 

Pela primeira vez, no Brasil, na América Latina e no 
mundo, afastava~se um Presidente de maneira democrática. 

.. O Presidente do Supremo presidia o Senado Federal, que 
·estava reunido para votar, e não havia um militar, um soldado 
a mais nas praças do Brasil naquele dia. Justiça seja feita, 
pelo conjunto da solenidade, até merece desta.que a forma, 

-·O aplomb com que se destacou o Sr, Collo! até o último 
ato, até a sua saída do Palácio. E_.o_ mundo inteiro olhou 
para nós. 

Realmente~ escrevíamos· uma página da História deste 
País, talvez das mais bonitas-,--em Virt).i.de da sua grandeza, 
do seu espírito público. Nenhum dos militares saiu da caserria. 
E, da tribuna, os parlamentares faziam os seus discursos -
atualmente, a TV Globo está apresentando a minisSérie 
.. Agosto" e V. Ex.a asSistem a:o· que· sê di~ia na ocasião sobre 
Getúlio Vargas. É tudo mentira--o -que se diiia cCiitf-relação 
à dignidade e à honra do Dr. Getúlio Vargas. Tudo ãquíio 
fõi preparado no sentido de se dar_ u_m golpe no Presiâente. 
--t--tudo mentira; invenção- ;-aqui no Congresso Nacfóiüll, 
não se assistiu a Deputado ou a Senª'dor querendo inventar. 
E a sessão de votação? Le!f1__2_ram~se os senhores C()ffi que 

-=seriedade a questão foi decididã~-- ----- - · · ·--·· ~--

Pois muito bem. O Presidente Itamar Franco agiU cOm. 
a maior consideração e com a maior dignidade ness_e proceSso. 

-Em--nosso País, a questão da Vice-Presidência_ é compli· 
cada. Café Filho coordenou a derrubada de GetúliO Vargas; 
acertou~se com os militares e assumiu a Presidência da Repú

-blica. Itamar Franco, para alguns, até exagerou: é Um 1ú)rii.em 
ético demais. Aliás, disto também estou sendo acusado. Não 
pude ser PreSidente do meu Par~!do porque sou ético-demais. 

Mas ninguém, ninguém falou com o Presidente harilar 
Franco quando era Vice-PreSidente._ O impeachment estava 
iinütente-, eu-assisti com· Shã-Excelência, na sua residência, 
a vOtação que se processava- na Câmara dos Deputados ~ 

'Itamar Franco assumiria assim que se concretizasse o afasta-
mento - • mas apenas no dia ·seguinte chamou os_ presidentes 

-de partidos para começar a montar o seu Governo. 
Várias vezes, vim a esta tribuna para dizer: "TemOs -que 

escrever a segunda página, precisamos escrever a s_egunda 
página para sermos dignos da primeira. Se fizemos a primeira, 
que foi de afastar, de livrar, que foi de respeitar democrati
camente o regime e botar um Presidente novo; se temos, 
hoje, um Pr~sidente que não foi eleito por um grupo, que 

·:não está filiado a partido político, que não tem interesse cm 
qualquer aspecto que não seja a preott.rpa-ção com este País, 
ternos que buscar as fórmulas através das quais daremos sus~ 
tentação a es~e Governo. 

No meu P_artido, havia uma interrogação ·sobre se o 
PMDB deveria__ou não participar. Foi urna discussão-longa, 
em que a Bancada no Senado decidiu imediatamente pela 
pãrticipação, enquanto que a Bancada do PMDB na Câmara 
ficou em dúvida. Houve uma série de reuniões. na residência. 
se não me engano, do Presidente do Senado, onde debatemos 
essa matéria. Na ocasião, fui o defensor da tese que terminoU 
vitoriosa: eu-.di_Zia que deveríamos participar. 

A tese que defendia era urna espécie de meio-t~rrno. 
Uns achavam_ que não deveríamos participar; outros achavam 
que sim, que deveríamos participar. Mas mesmo os que assim 
se posicionavam estavam divididos com relação à represen
tação: a maioria penSava que deveríamos participar Com utna 



8834 Sexta~feira 17 DIÁRIO DO C'?N9RESSO N~CION~~ (Seção I!) Setembro de 1993 

representação à altura da nossa força partidária; outros -
e aí me incluo- opin-avanl. que deveríamos participar, inde~ 
pendentemente da representação que terfamos no Governo. 

Na minha opinião, considerava que b Governo -deveria 
reunir todos os- partidos e a sociedade. Defendi que era impor~ 
iante chamar todos os partidos políticos. Eu tinha _até um 
sonho a respeito e disse isso para o Presidente Itamar Franco: 
··vossa Excelência, Senhor Presidente, deveria chamar todos 
os partidos políticos- que, aliás, diga-se de passagem, Sua 
Excelência chamou; realizou~se a reunião no Palácio da Alvo
·rada- Vossa Excelência, Senhor-Presidente, deveria chamar 
. também todas as entidades do movimento pela ética: OAB • 

.. CNBB, trabalhadores, empresários, intelectuais, igrejas, pa
.. ra, juntos, montar o Governo e elaborar um plano mínimo 
. para este País. Não há que falar em pacto; essa palavra traduz 
certa desmoralização porque t6dos falam, e nada acontece. 
Vamos, porém, montar um -plano para este País". 

Lembro-me que 6 Presidente da República, na reunião 
com os presidentes de partidos, teve a gentileza de pedir que 
eu falasse em seu nome. Aos presidentes dos partidos, eu 
disse exatamente isso: "Vamos nos sentar à mesa, vamos mon
tar uma agenda, elab_orat um:.cf fórmula de entendimento para 
este País para os próximos dois anos; vamos montar um partido 
para quem vier depois". 

Na reunião, eu dizia: ''O Presiderite pode ser tu, Lula. 
O Presidente pode ser tu, Maluf. O Presidente pode estar 
sentado em torno desta mesa.' Só há uma pessoa que está 
em torno desta mesa que não vai ser o próximo Presidente: 
é o Dr. Itamar Franco, porque a -legislação o proíbe ... 

Afirmava eu, então, que deveríamos preparar um progra~ 
ma, um projeto para o Brasil que tivesse a média do pensa
mento da sociedade brasileira. Não poderíamos seguir aquilo 
que o PT queria porque poderia não corresponder às aspira~ 
ções do PFL; mas poderfamos fazer muito daquilo que todos 

.. os partidos querem, sejam eles comunistas, socialiStas ou fas
cistas. Quem não aprovaria um plano para diminuir ou erra
dicar o problema da miséria dos trinta e dois milhões de brasi
leiros? Haverá algum partido que seja contrário a· isso'? Há 
alguém que seja contrário a isso? 

Todos são favoráveis; é interessante analisar isto. É· óti
mo, é formidável, é importante_, é necessário, mas o passo 
seguinte não se consegue dar; o passo seguinte, que é fazer . 
com que essas teorias realmente se efetivem, não se consegue 
d-ªt· 

O tempo foi passando, houve debates, discussões. O Pre
sidente é polémico? Pode ser que sim. Há divergências inter~ 
nas? É verdade que sim. Por exemplo, quando vejo hoje 
dizerem que o PMDB exige maior· participaçãO, pinso que 
não podemos esquecer que, para Ministro da Fazenda, o Presi
dente Itamar conversou com o Presidente do .Partido, Orestes 
Quércia, e pediu-lhe que o PMDB fizesse a indicação, mas 
o Partido não a fez. O Ministro da Fazenda que iniciou o 
Governo não foi do PMDB porque o Partido não quis. O 
meu amigo Senador Humberto Lucena, Presid_ente destaCa~. 
sa, e eu ficamos no seU ·gabinete até às 9 horas da noite, 
prazo que o Presidente Itamar Franco havia me dado para 
que eu lhe apresentasse o· nome - pói:qile -sua Excelência 
assumiria no dia se-guinte- que o Sr. Orestes Quércia indica
ria para Ministro da Fazenda, que era do PMDB do Rio 
Grande do Sul. 

Então, quando se diz que o PMDB tem que participar 
e exige ·um cargo à ãltura da sua represent~ão, vamos reco
nhecer que, no início, isso lhe foi negadd:'"J"rl"Sftt;a seja feita 

que se dependesse de mim ele seria indicadO.' !das o Presidente 
do Partido, na última hora, quando estávamos reunidos_ no 
gabinete do Vice-Presidente da República, junto com o G"o~ 
vernador Fleury. angustiados, o Sr. Orestes_ Quércia, para 
não nos responder, desapareceu. 

Voltei correndo ao gabinete do Presidente Humberto Lu
cena, nosso Líder, e saínlos à procura do Sr. Orestes Quérci.a 
em Campinas, em São Paulo e não o encontramos. Foi então 
que o Presidente Itamar FraJ.1ÇO deslocou o ilustre Deputado 
Gustavo Krause, que est~ ~ndo escolhido para Ministro 
do Desenvolvimento Regioil~l, para o Ministério da Fazenda, 
por não haver o PMDB sugerido qualquer nome . 

Penso que o momentO é difícil para todos_._ E~sa minha 
passagem pelo Governo foi tão rápida e me ensinou algumas 
coisas,_ 

Quando ria Oposição, os momentos eram difíceis. Hoje, 
basta ter a Folha de S.Paulo e vir à tribuna dizer qualquer 
coisa que fica caracterizada a oposição. Naquela época, havia 
censura total, não se encontrava matéria alguma publicada 
nos jornais contra o Governo_. 

Mesmo assim, àquela época, eu falava tanto, falava de
mais. Lembro~ me de que os líderes do Governo -como 
o Deputado Nelson Marchezan, um brilhante Líder do Go
verno na Câmara dos Deputados - diziam que bom-era 
o trabalho da Oposição e que duro era s~r Governo~ Mas 
eles nomeavam presidentes, não pi::rmitiam que houvesse elei
ções e ainda acreditavam que era ruim ser govêrnista. Então, 
por que não trocavam de lugar comigo. Que passassem para 
cá l S_e_ é .tão ruim assim. por que esses generais se revezam 
no poder e náo nos deixa chegar lá? 

Mas, agora, crelo que realmente esse papel é mais com
plexo e mais difícil do que possa parecer. Qualquer um de· 
nós pode vir a esta tribuna, n~s_te Governo, e dizer que a 
inflação_ é 30%, os juros são tantO; que a situação como está 
não pode co.ntinuar. Mas as pergunta que faço são: 6 ·cfüe 
vamos fazer para ajudar? O que vamos fazer para sair desse 
esq uefJllft? 

O meu Partido acredita que deve ter uma participação 
maior no Governo Ttamar; entendo que isso é importante. 
Mas o interessante é que, tirando o Fernarido Henrique, fecho 
os olhos e penso ver ao redor do atual Ministro da Fazenda 
todo aquele pessoal da época do então Ministro da Fazendo, 
o Sr. Dílson Funaro. Ou será ·que estou enganado? Estavam 

_Já aqueles jovens economistas que, com o Dr. Ulysses e o 
PMDB, debatiam e analisavam os planos económicos. Ou 
será- que estou sonhando? Ou será que esse Pérsio Arida 
_é Ol!tro gue não aquele que conheci? Ou será que esses são 
outros e não aqueles que conheci'? Podem faltar uns dois 
ou três. Pode ser que não esteja lá o Luiz Gonzaga Belluzzo,. 
não esteja o João Manoel, nem a economista Maria da Conceí~ 
ção Tavares, mas os outros são os mesmos. E não há nenhum 
mis_tério nisso: a nossa geração de ilustres intelectuais não 
formava um grupo tão grande de Oposição. 

Nó.s devemos participar? Creio que sim. Qual é a foi-fi~ 
de participar? Quando vagou o Ministério do Planejamento, 
sugeri ao PMDB que preenchesse, que trouxesse um nome 
para a vag·a deixada, para que houvesse um trabalho a quatro 
mãos. As respostas das Lideranças do PMDB foram negativas, 
pois entendiam ser muito difícil haver um Ministro da Fazenda 
do PSDB e um Ministro do Planejamento do PMDB. Argu~ 
lnentaram que eles até poderiam se entender muito bem, 
mas a impr~nsa iria instigar tanto_ que, l<i pelas tantas. a briga 
do Ministro do PMDB com ·o Ministro do PS.DB _seria inevitá-
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vel. Não aceitaram. Eu àté pensei que o· argumento era razoá
vel, que tinha certa lógica. 

Agora vamos avançando. Fazer parte do Governo é des
gastante?'É. O PMDB recebeu_ uma lição muita dura em 
sua relação com o ·oa:v~rno Sarnêy. FohDUifO füim.a expe
riência do Governo Sarney para o-p·~DB, que, Mm toda 
sinceridade, ficou com um pé no- Governo e outrejna,Oposi
ção. E, comó ôizia o Sr. Antônio Brittó, o·nosso; er·â·maior 
Partido de Oposição e o maior Partido do Governo. E isto 
for inuitó ruim. -

A sociedade, ainda, nãO nos perdoou. O Dr. Ulysses 
pagou a conta daquele PMDB que havia tido uma vitória 
espetacular, que tinha eleito uma fantástica maioria para De
putado, para Senador e para Governadores. Nas eleições pas
sadas, o que era o PMDB? Qual a história do PMDB, qual 
a biografia do PMDB? · · 

A imprensa está fazendo muita espeCulação. Alguns vêm 
ter comigo, telefoD.am-me e conversam na expectativa de saber 
o que o Pedro Simon vai falai'. Como se, de repente, ~u 
fosse mudárt Minha vida, minha tra)etórla~eesS-a, ·nem- que 
quisesse poderia me-transformar. Faló assim, com r~speito? 
com carinho, com admiração às pessoas, mas não nego que 
pretendo, nesses próximoS::tneses, inudar um pouco. Vou con
tinuar falando com carinho, com respcito;'Com admiração, 
mas pret,endo fazer ~~mas análise~ aqUi neS!i~f tribuna. Esse 
é o meu dever. Não set_ por que, mài: lá pelás tantas, deu-rhe 
um estalo, alertando-me que posso fazer isso: Vou sofs:er um 
desgaste, sim,. porque, ao longo dos meus quar-enta ariús de 
vida pública, nunca fiZ um pronunciamento de crítica. Fulano 
fez isso e aquilo. Não faz o meu gênero, nem -pretendo que 
:faça. 

Quero fazer apenas algumas análises· dos fatos para-que 
n~o s~. reJ?ita a derrota eleitoral do nosso partido; _para qu~ 
a Imprensa: não culpe, por um eventual revés, os vinte GOv!'r~ 
nadares do l?MDB, que, Í!lcompetentes, não souberam esco
lher um candidato. 

Os culpados pelo o que aconteceu ao Dr. Ulysses, que 
exigiu ser candidato, isso pretendo analisar :ic.i_Ui, destã. iiibuna, 
dando nome a. qpem deva dar, mas com um objetivo. O meu 
oOjetivO nãO~é buscar, atingir "a", "b'' ou "c". PelO ãmor 
de Deus! Sentir-me-ia indignado de mim mesmo; seria gros
seiro, seria vulgar. Não faz o meu gênero. Creio, entretanto, 
poder prestar um serviço ao meu partido e. ao meu País. 

Espere um pouco; vam.os devagar, esse filme já conheço. 
Isso aqui já é velho, essa fórmula não deu certo, funciorioll 
mal uma vez, quando determinaram qué o coitado do Dr 
Ulysses se candidatasse à Presidência da ·República. Foram 
maus com o Dr. Ulysses, aluciriado pâra ficar há PreSidência 
do Partido, quando o arrancan~m de lá. MuitaS Coisas-aconte
ceram e uma análise profunda se faz necessário para que 
não se repitam. E esse é o meu objetivo. 
. Sei que- é difíCil ser Governo. Relembro~me da época 
do Dr. Samey. A maio~a do partido ac:reditava que devíamos _ 
sair. Aquele não era o nosso partido, nãó er·a o nosso Governo. 

As transformações que o Dr. Sarney fez no seu Govefno. 
Lá pelas tantas, S. Ex~ governava com pessoas do PMDB, 
mas não GQJil o PMDB. Mas outros ficaram até o frm. E 
ocorreram aquelas coisasdraináticas: o -sr ,_Waldir Pires, candi~ 
dato à Vice-Presidente na chapa do Dr. Ulysses Guimarães, 
que afirmava somente subir ao palanque se os Ministros do 
PMDB do Goyerno Sarney lá não estivessem. J.sso foi horrível; 
iss_o foi algo para o qual não tínhamos explicação. Ó desgaste 
que aquilo provocOll_ no PMDB foi insu~tentável. E o Dr. 

Ulysses pagou a conta·. Vamos falar com sinceridade. Abraço 
o Presidente Fogaça. Não é o que está acontecendo agora. 
Vamos tiÍar o chapéu para o PMDB, porque o Partido __ est'á _ 

· quérendo decidjr, respeitando, inclusive, o Deputado Cuiz 
Henrique e as declarações que S. Ex• vem dando. O PMDB 
vai decidir se fica oU se s.ai. 

"Se _sair~· - diz Luiz He-n-rique -~"eu mando Uma- carta 
para o Presidente Itamar e peço par;1 demitir todo mundo." 
Não sei s~ é esse o caminho, porqUe tem quem vai quer.e1 
sair _do PlyiDB e ficar no Governo, mas pelo menos ele deve 
rnandar 1utna carta para os que estão lá dizendo que "se úc3.
rem, nós os colocamos para fora do Partido." Mas está aconte-
cendo. _ _ 

O PMDB está se reuníndo. _Isso que está acontecendo, 
ao contrário de alguns, a meu ver, é alt<imente positivO. DiVér
gências- uns entendem que devem ficar, outros que devem 
sair.-- são normais; reunir-se, debater, discutir, decidir, isso' 
é democracia interna do Partido e é bom. 

Estão fazendo aqui o que deveríamos ter feito no Governo 
Sarney. Se estivéssemos decidindo, pois sabÍamos que a hora 
era grave, tínhamos que ficar com o Sarn~y, 0: resultado_teria 
sido muito melhor para o PMDB, porque o P~àrtído -iêri}l; 
UJila cara perante seu eleitor:ado. Ficou sem cara nenhuma· 
Para um lugar era a cara do ministro que saiu, no outro lugar 
era a cara dQ ministro que ficou; em um lugar era a cara 
do deptitado que considerava o Sarney excepcional~ na outra 
cara era o deputado que considerava o Sr. Sarney _persona 
non ~ata n? P~rtido. Agor~ não e~tá acontecendo isso. _ 

E~ pnmetro lugar, ha um chma de profundo r~speito 
entre o Presidente Itamar e o PMDB. Vwos falar'cotn sinceri
dade. Não_vi, por unde a9.dei, nem na Convenção, no Diro
tório Nacional Ou no Diretório -Político, nada- e _dissejsso
ao Presidente Itamar - não vi uma_ vÍrg_ula com- relação 
à dignidade,_ª seriedade, à correçãa:_do Presidente.U.amr,t.r, 
ne~ aqui no- Senado, nem nas pessoas que querem o rompi~ 
menta. que não gostam do Presidente Itamar. Elas fazem 
queStãO de dizer: é um homem de bem, sério, digno. Isso 
não eStá em jogo. Não está ha~endo nenhum pi'oblema com 
relação a essa parte, de ambas as partes. 

O Presidente Itamar se i'éfe-re com muitó carinho, com 
muito ·respeif<Y, ao PMDB, que era o seu partido. Sua Exce
lência conta -a- história~ A quem vai lá Sua Excelência diz: 
eu fundei o MDB, o PMDB, eu lutei nesse Partido. Da parte 
do PMD B óOOrre o mesmo. 

Assim sendo, vamos nos reunir parMisçutir ~-Enganam ~se 
-aqueles que imaginam que venho a esta tflbuna porque''fui 
Líder do Governo, para dizer que o PMDB tem que ficar. 
Não vim dizeds~o, nãol . 

Venho-a -esta-tribuna, Sr. Presidente, para dlz.er o seguln
te:-o PMDJ;!. tem que ficar-ou-tetn que sair, I!las tem que 
ficar com dignidade ou sair com dígnidade. Não adtnito que 
o PMDB vá sãir porque demitiram dois ministros. Não admito 
que o 'PMDB V;\ ficar se prometerem dez ministérios. 

·Vamos 'nos respeitar. Vamos respeitar éssa legenda, esse 
-povo, a soci~Q~de. Vamos nós respeitar! 

Quet S~,'".Saíanios. âuã( é o problerria? Niiiguém e-stá 
~_ize'ildo: o PMDB vai sair e calr na oposição. Vamos desmon
tar esse Govêi"tio! Ninguém está diUrido iSso. O que estão_ 
dizendo é que devemos sair,- tornãrmo-nos·independentes e 
darlt!os cobert_qra política para a governãbilidade. -

$ uma· p_üsição respeitável. E bom esclarecermos isso. 
Não há ninguém, não conheço ninguém dentro do PMDB 

> 
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que "esteja dizendo: temos que sair, vamos para a opoSição, 
vamos desmontar esse Governo. Ninguém! 

O ~MDB, que eu saiba, tem duas posições: vamos sair, 
tornattno~nos independentes e garantirmos a governabilidade 
ou vamos ficar e participar do Governo, poTque aí ~rantimos 
mais a governabilidade. 

· O Partido Socialista- saiu. É muito tranqüilo pbrque são 
nove deputados, mas o PMDB tem mais de cem deputados 
e 27 senadores. A saída do PMDB pode provocar uma interro~ 
gaç·ão com relação ao· futuro deste País. 

Então, te-mós que dis~tit, ritas desses ~ falam em sair, 
não ouvi por parte de ninguém uma opos1ção radical, mas 
uma posição independente. 

Agora, temos qu_e analisar as duas questões. q que está 
acontecendo? O que aCOnteceu? O PMDB pOderia ter ._dito 
que sairia, -como fez- ó -PartidO Socialista, porque foi contra 
o redutor salarial. É -um motivo - está aqui o ex~ Ministro 
me honrando com sua presença, o meu amigo Haddad -
porque esse redutor de 10% o programa do Partido Socialista 
não admite. É um motivo, eu respe~to. Podia ter saído por 
causa do IPMF. Ora, esse imposto é impopt,~lar, foi até derru~ 
bado pelo Supremo. É um motivo. . ·· ~. 

Agora, o que ~e -deixa ama~;guràdO é que as coisas são 
assim: o assassinato de João Pessoa, que disseram não ter 
nada a ver, que não tinha nenhuma causa pu lítica, determinou 
a Revolução de 30; o assassinato do Rei, que-não tinha nada 
que ver, determinou a 1• Guerra Mundial. Mas agora, se 
formos analisar, temos que rir. Perdoem~me a-sinceridade, 
tenho que rir. 

Falo com toda a sinceridade o que penso e disse para 
o Dr. Itamar isso. Passei toda aquela sexta-feira no PaláCio, 
das 9h até meio~dia. Saí" dali para almoçar com o Dr. Çivita, 
da Veja. Foi uma das manhãs mais tranqüilas que passei. 
Estava o futuro Presidente do Banco Ceiltral, feliz, com os 
22 a zero que ele tinha ganho aqui; estavam presentes o Sr. 
Ricúpero coni a Sua cultura fantástica, analisando os proble
mas da Amazónia; o futuro chanceler, já em caráter definitivo; 
o futuro MinistrO da Cultura. Havia debate, análise, conversa, 
discussão: ambiente cem por cento. Agora, graças á-Deus,' 
vamos caminhar, vamos andar! 

Quando cheguei 3o restaurante, tocou o telefone. Era 
q_ Fleury~ "Eu saí, entrou li-o 1•4:iQistt,o _do Planejamento ... ou 
~le 011 eu". -

Com todo o carinho que tenho pelo Ministro do Planeja
mento, politicamente ele não tem Um Deputado, ele não tem 
um Senador, não tem um Governador, ele é um homem com
petente, sério, "é um homem capaz, mas não para criar um 
caos político dessa natureza. · 

E o Presidente do BNDES, que está aí até"nesSas C6~as-t 
inclusive o meu amigo Amir Lando que tem a tradiçáG ê:.

1 

a respeitabilidade da CPI do Impeacbment e agora está na~ 
CPI -lá, inclusive, está pedindo a abertura das contas dele. 
Sei lá se é ou se não é. O que eu quero dizer é que não 
me parece um gênio para, fruto disso, criar estã. questão. 

Primeiro, volto a- repetir ;se estou- ali, diria a ele: deixa 
para a semana que vem. Agora é sexta-feira, Terça ·entram 
os que têm que entrar; quarta~feira, conversaremos. Podia 
ser feito isso. Mas o nosso· amigo de São_ Pauto' poderia ter 
dito para conversarmos depois. 

Se'formos anaHsar a_ prõblemátka, Chega a ser_ingênuo. 
Essa é uma das razões de sair. Claro que não irei falar nas 
outras: fulano não ganhou cargos aqui, outros não ganharam ... 

Sei que iSso não é pensamento do PartidÕ. E idéfa isôfãda" 
de alguns. 

Há outra qu_estão que está nos jornais. Qual é? Mas essã 
está muito boa~ se sa_ir bem, ganham o Fernando Henrique 
e o PSDB; se sair mal, paga a conta o PMDB. Esse é um 
grand_e motivp._ Não, assim não dá._. Ou sentaffi6s à mesa 
para decidir, 011 passamos todo mundo, ou se mistura, ou 
não dá. Até creio que é uma análise que poqe ser feita. A 
única coisa que parece é que ela não é feliz. 

Digo aqui o que tenho dito a Fernando Henrique Cardo
so: espero que o Governo acerte. O Governo nunca vai acer
tar! Já disse desta tribuna. O Dr. Itamar não s_erá um herói. 

Outro dia, li uma reportagem public3da pela Veja em 
que o ex-Presidente Sarney djzia uma verdade: "Eu já fui 
o President~ mais endeusado e o mais odiado; o mais amado 
e o mais odiado ... É verdade! · . - . · 

No auge do Plano Cruzado, fui com o Sarp_ey a_Minas 
Gerais, na terra do Dr. Tancredo, por ocasião do primeiro 
aniversário de sua morte. Fiquei chocado! Ninguém olhava 
nem para o busto de Tancredo. o- povo beijava as mãos de 
Funaro e as de Sarney; eram deuses. Depois, conforme cita 
o próprio Sarney, vimos, no Rio de Janeiro -quando S. 
Ex• teve um gesto de _coragem ~ísica muito grande - , um 
homem que o atacou com uma machadinha, podendo inclusive 
tê~lo assassinado naquele momento. __ _ 
. Com relação ao Itamar Franco, creio que Sua Excelência 
não vai sair do Qoverno nem como o Sarney _da machadinha 
do Ri~ de' Jan~iio, nem como o Sr. F~riaro porque- não há 
tempo-de se transformar em herói. Não se faz um herói da 
noite para o dia. o projeto, a perspeCtiva do -Sr. Itamar é 
de fazer essa transição, é de fazer essa caminhada, 'é de fazer 
esse percurso e c~ar tá. 

Acho ridícula, grotesca essa posição do PMDB. Descul
pem-me os outros Senadores, mas coino é bom falar! Não 
sou candidato, já. alcancei o meu objetivo e tenho mais quatro 
anos de Senado; portanto, posso dizer isso. Se eu fosse candi
dato, uma pessoa a quem eu não teria medo de me asSociar 
é ao Fernando Henrique. 

De que maneira o Ministro Fernando Henrique vai pro
mover um choque? De amanhã, sexta-feira, até o dia 22 de 
noyembro do ano_ que vem? Isso não é um choque, é um 
milagre! Como S. Ex' pode fazer isso em apenas Um anO 
e dois meses? 

Para que as coisas todas dêem certO, até o-dia 02 de 
abril S. Ex~··tem que renunciar e tentar uma posição exc(:p:. 
cional no Brasil. S. Ex• renuncia, assume outro; e se o oUtro 
for mal, ele é que será o culpado. To_dos 'sabemos que quem 
assume o Ministério da Fazenda se transforma num Chefão. 
E-quem assumir não vai ouvir um. ex~Minis~ro da Fazenda? 

-Esta posição me assusta: será que daqui a pouco vamos 
acabar torcendo para o Brasil não dar certo+ porque não quere
mos que o Fernando Henrique esteja certo? Mas será.que 

_é isso mesmo? · 
. Quero dizer i V. Ex~s que -I,!ão tenho nada com o PSDB. 

Nmguér:t no PMD~ tem autoJ;'idade para me falar sobre qual
quer cmsa a respetto dessa matéria. E espero que o meu 
candidato seja do PMDB. Porém, ter medo de torcer para 
_oB:r_asil dar certo, porque, se der certo, o Sr. Fernando Henri~ 
que, vai ser o Presidente da República, esse pensamento fica 
ruim para o PMDB. __ 

Tenho convers3do com a opinião pública; e as pessOas 
me dizem: "Vem cá, quero falar contigo·; tu não achas- que 
se o País der çe_rto o Fernando Henrique tomã- conta?" Res-
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poDdo: ... Fala mais baixo, rapaz, porque alguém pode ouvir." entre a sua brilhanlfRtl.lação aq\u,_en_tre __ a satisfação que 
Nesse caso. até entendo. tev~, entre O respeif~homenagem do Fleury aos emPrep 

Mas não quando se abre o jorQ.al e se lê a notícia escam~a- sános de São P_aulo e à sua renúncia, houve as manchetes 
rada, vinda de um Governador. E ele pensa que está dizendo dos jornais preparaiido para começar tudo de novo! -
algo importante e que isso é verdadeiro. S. Ex~ me perguntava: "Como vou garantir credibilidadé 

O PMDB não tem autoridade, porque· não quis indicar aos bancos, como vou fazer para as coisas irem adiaD.te se 
o ~inistro da Fazenda. E o Sr. Fernando Henrique, ao que _tenho q_úe provar que sou um homem sério a cadá dia, a 
set, tem-nos procurado permanent,~ente para debater{llos cada hora e a cad~ momento?" --
essa_ matéria. Estão falando assim: oco Pedro Simon não. pode Sr. Presidente, creio que es-sa lição é boa para ó PMDB. 
ser Presidente do PMDB, porque ele é muito simpático 30 Creio -que o partido vai ter que se _sentat, vai ter que refletir 
Fernando Henrique". Vamos falar com mais seriedade! Isso e vai ter que analisar. 
chega a ser vulgar; chega a ser grotesco esse_ tipo de ação -Se o Dr. Luiz Henrique e os_dirigentes do PMDB houve-
e esse tipo de debate. -- rem por bem, amanhã vai à sede do.PMDB o FernandO Henri-

Volto a repetir: se o PMDB que:_r sair, saia. MaS iiãO -que e toda a equipe económica pár"a sentar à mesa conosco 
poder sair porque demitiram o Presidente do BNDES ou por-= --- e debater a matériá. Ou então, o cOntrário; a PMDB que 
que um outro Deputado sofreu uma enorme injustiça; visto traga o seu projeto, que _coloque no papel a sua proposta 
que deveria ser diretor de um estabelecimento e está magoado. para debatermo_sjuntos. ·· _ _ 
Não, isso não pode. Então, agora v~os cmiversar: -"Itamar, ·-Este é o plano do PMDB, já_o_reCebi. Aliás, quero- á.té 
então você me dá mais dois Ministénos e mãis quatro direto- felicitar. Veja :ni .9"!ie coisa inte_r~ssante: o Projeto "Brãsi_l 
rias?" - unou". -''Então, voltamOs". Não- p<)de ser. Isso - _é ~ossb". l:!m ÇOJIJU:nto dé Parlamentares que discute dur;apte 
não fica bem para o Itamar, nãp fica bem pata o PMDB, se1s me~s e qu~ vru~ntregar ao_ Governo a proposta de uma 
não fica bem parfJ, ninguém! solução. 

E também não podemos.dizer: H Itamar, tira esse Fernari- Isso podc..&er feito. ~Vamos sent~r à mesa_e debàt~r. 
do Henrique e valllo~ bQtM uJ!l. e;ara nosso· ali;. vamos somar O que não pode é ficar ou .sair sem ha-ver uln motivo 
·,Q~prestígiôP' · para um ou para'oQÜtro. Não vejo motivO-para o PMDB sair 

Como é que vamos.faZer essas coisãs? São pessoas impor- hoje; q12er~ dizer qúe se o partido sair do Governo, ~catarei 
tantes do partido que o -colocam às escâ_ncaras da opinião essa_decisãO;nãopedíreiqueelefique. Todavi.a~·se_tiverdireito 
pública. E depois querem sab_er por que o Dr. Ul_ysses perdeu a ilfoto, votarei no sentido de que o partido fiqUe. Entendo 
votos! q!-le o PMDB deve fazer sua autocrítica ~ participar. Para 

São essas coiSas- sobre as quais Vou falar num ·outro mim,oGoverno_oãodevesernemd9PMDB1oemdoPSDB, 
discurso outro dia - as quai~ c~a_mo de incompetência; é nem do PT, nem de qualquer Olltro partido. . 
incompetência do grupo que o vem dirigindo desde a campa- Disse um· pensador que "da mais linda flof tlo j~rdim, 
nha do Dr. Ulysses; quando foi escolhido, até hoje. a cobra tira o veneno e a abelha_colhe o mel". Da mesma 

Penso,que o PM_DB_ t~m que raciOcinar. A _minha opinião . flor a cobra pode fazer o veneno e a abelha pode fazer O 
é a de que considero difícil a saída do PMDB safr-; pelO menos meL Tudo o que aconteceu pode redundar numa guerra de 
agora, dessa maneira. Pode sei' que amatlhã ou depois isso violênCia, de radicalização ou numa meditação, numa refie-
aconteça, mas da forma com que as coi~as se organizaralll Xã-o. Podemos a:nalisar o nosso partido e também a socie.dad~. 
não fica bem para njnguém. "O Itamar nomeou a B.t.undina- - -porque não se trata apenas do PMDB. 
e não avisou o Govelrnador". Eu sabia e gostei quarldo fiquei Será que ainda há tempo, ou é completamente impossível, 
sabendo. Dentro do espírito do Governo Itamar, àquela épo- de hoje até o dia 15 de novembro, sentarmos a uma mesa 
ca, havia a vontade de se faz~r um entendimento _çom todas e procurarmos o entendimento? _ · 
as·forças. Havia um entrosamento, onde O PT-pãrdcíparfã -Será que a,partir deste mOnlento -Vou .começar a dizer 
,do Governo. Aquele foi um lance inteligente, dentro daquilo bobagem, a apresentar utopia, a sonhar? A iJllprensa tem 
:que eu dizia, ou seja, que o Governo devia buscar um entendi- dito: "0 SenaQo_r_ Pedro Simon,_ ~~ meio a seus sonhos, da 
'menta de diálogo com todos. - tribuna do Senado. fal9u ... " 

O Presidente Itamar telefonou-me e (>ediu:m_e que fizesse .~retendo (a_zer isto: após sair da tribuna, irei fal~r íD.ciU--
um banquete para o Ministro Eliseu. Fiz Q banquete e, no sive com os ~nÇidatos_a Presidente. Qual é o ambiente que 
outro dia, S. Ex! renunciou. Como é que fiquei com eiS empre- queremos'? Se'rá que não ~iranios.lição alguma do que á.con-
sários? Quero dizer de público aqui: O Sr. Eli&.eu se ·saiu tec(!u na Candel~ria e em Vig~riõ_Qeral, nem dos fato~ que 
muito_ bem nesta tribuna. Fiquei emociOnado com o seu pro- sabem_oS estão~aco"Q.tecendo? _S~rá_ que não podemos busç:ar 
nunciamento, pois mostrou-se um homem de bem, um homem uma fórmula de entendimento, através da qual ava-ncenios 
digno e um homem sério. O seu prónunciã.mento satiSfez a por aí? Será qu_e não podemos encontrar um projetO de agen-
mim e a esta Casa. da, de hoje at~o fim do ano que __ ~em, que não seja a vitória 

Quando saiu, S. Ex~ me emoctdhOu. Eu estava aqUi. Aí, do FernanQo l:f.~nrique, nem a vitória do Itamar, ne!fi a yitóri;; 
'a imprensa começou a dizer que havia não sei' mais o quê! do PS_OB, ne~_ a vitória do PMP13. mas a Qe _todos nós? 
S. Ex~ saiu daqui feliz da vida, e fomos emOói3.. A imprensa Vamos nos sentar todos à mesa, o Dr. lfríZola, O Dr. Lula, 
noticiou várias coisas, mas S. Ex' não estava preocupado com o Dr. Maluf, o PMDB, o Sr. Antônio .Carlos MagalhãeS e 
aquilo. Perguntei, então, por que ele iria sair? Resportdeu-me: seja mais q!Jem for e elaborar umaJ?auta, e discuti-Iª_~ votá_:-la... 
"Porque não posso ser Ministro da Fazenda, autor de um Aproxima-se o início _d3. revisão da Constituição. Tenho 
Plano, tendo que provar que sou sério para fazer esse Plano". medo. Quero dizera.V. EX:s que estou com medo, porqUe 
Vou levar a vida inteira fazendo isso; então, vou sair. vejo os lobbies ~ Qrganizando e. fatos acontecendo. De repen-

Por isso que o Sr. Itamar pediu para o Fleury homenagear te, parece que os Constituintes - não fui Constituinte -
o Etiseu, e o Eliseu depois saiu por conta ·própria. Porque, ficaram a(Jui dois anos e s6 fizeram bobagens. Será que eles 
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eram tão incompetentes e tão irresponsáveis que ficaram dois 
anos elaborando a Constituição e sõ fizeiam bobagens, e nós, 
gênios. em dois meses v~mos saneá-las? Ou será que vamos 
fazer mais bobagens do que eles? 

Será que não se deve meditar e buscar o entendimento? 
Isso pode ser feito aqui no Congresso, p-õ-fque -rlão ctePeitde 
de ninguém. Vamos reunir as Lideranç_as e dizer: nessa ques
tão vamos fazer aposta mínima, mas _vamos_ decidir por três 
quintos. Nunca vou me esquecer do que disse o Deputado 
lbsen Pinheiro. na Câmara, por ocasiãcr do processo de im
peachment do Presidente Fernando Collor, quando se discutia 
a respeito de quoru~n: -se ele seria de dois terços ou apenas 
maioria. S. EXa disse que para ele era indiferente dois terços 
ou maioria, porque· quem consegue IDâiOria,=c-õftseg_u-e dois 
terços c quem não consegue dois terços não com:rcgue maioria. 
Ele estava certo: na Câmara dos Deputados e no Se~ado 
Federal, conseguimos muito mais d~f que doís terços; conse
guimos quase a unanimidade. 

Há matérias que são fundamentais, cOmo, por exêffiPio, 
a reforma tributária. Isso será incluído na "Agenda Brasil". 
Qual a participação do Congresso Nacional? O Congresso 
Nacional tem de garantir um novo pacto federativo, bem como 
a distribuição da máquina esta~al. _ _ 

En!ão, vamos nos sentar c fazer isso. Vamos Começar 
o pacto de entendimento nado-na! aqui no Congresso. Precisa
mos fazer a nossa parte. Nunca estivemos tão pertó disso. 
Está aqui a chamada "Agenda ~rasH", sobre a ,qual volto 
a falar- já falei dez vezes sobre ela. Já se reunira_m a CUT, 
a CGT, a Força Sindícal, empresários, os Presidentes d3 Câ-
mara dos Deputados e do Senado Federal, além de Ministros 
do Governo Itamar Franco._As negociações-_avança!am e se 
desenvolveram. 

Atrevo-me a aconselhar os meus irmãos do PMDB. Tal
vez a grande "bandeira" seja o PMDB assumir ess_a responsa
bilidade. Como representante do maior partido, da maior 
bancada do Senado Federal e da Çâmara dos .Deputados, 
o Presidente do PMDB deve procurar o Presidente Itamar 
Franco e os presidentes dos oütros Partidos para -discutirem 
a situação atual e fazerem uma grande agenda para salvar 
o Brasil, ou melhor, para conduzir o Brasil até_ o dia 31 de 
dezembro do próximo ano. _ ___ _ 

Esse é o nosso objetivo. É o nosso soriho. ·-É a nossa 
responsabilidade. 

Sei que para o PMDB as circunstâncias n3"o ·são fác"eis. 
Ele é um partido eclético. Tenho dito isto: o PMDI3" é -um 
partido que não tem chefe. Nem o Dr. Ulysses o era. 

Algumas pessoas não entendem que há uma diferença 
entre um partido de _quadros e um partido de comando, de 
chefia. Há vários exemplos desses: o peronismo, partido de 
Perón; o getulismo, no tempo do Dr. Getúlio Vargas; o ade
marismo, em São Paulo; o brizolismo, do PDT. O PMDB 
nunca foi ulissista. Alguns falam em quercismo. Entendo que 
isso não existe. Algumas pessoas podem pensar assim, mas 
o PMDB sempre foi um partido de nomes e qualidades. Alguns 
saíram, como nosso querido amigo Mário Cgy.as, o·que lamen
tamos. Em certa época houve até exagero de quadros. Agora, 
talvez, estejam ficando mais rarefeitos. Ma~;; na Vefdade, esse 
é o sentido do PMDB. 

Nessa altura, esse é o grande trabalho do PMDB. O 
Governo está precisando da colaboração do PMDB. Fica feio 
para este Congresso e para nós --perdoem-me a siriceridade 
- o nosso dia-a-dia, não é igual ao dos que estão lá fora. 
O Brasil que está lá fora é um Brasil em que-as instânCias 

estão debatendo para buscar, realmente, a grande atuação, 
a fim de elaborar um projeto para este País. Qual é o projeto 
que temos para o Brasil? Um projeto de realidades singelas, 
que sejam responsáveis, que sej"atn reais.· - - -

O mal _é _que nós, de repente, saímos por aí dizendo 
que a anistía iria reSolver tudo. Depois, que os militares eram 
culpados de tudo e_ que a democracia seria a solução de todos 
os problemas. Veio a democracia, e os problemas não foram 
resolvidos. Depois se dizia que a Constituição Cidadã iria 
resolver a situação. Não é que não tenha resolvido. Claro 
Que a anistia foi importante, claro que as eleições diretas 
foram importantes, claro que o que fizemos até hoje foi muito 
i_mportante. Mas paramos. 

o meu partido foi respOnsável por grandes bandeiras. 
Houve uma época em que existia apenas o MDB, de_ que 
se originou o PMDB. Essas bandeiras já foram conquistadas. 
Precisamos de uma nova bandeira para apresentar ao _eleito
rado, no próximo ano. Qual será? O PDT vai leVar o Brizola. 

-Ele fala, e está falado. O PT vai levar o Lula. O PPR, Paulo 
Maluf, ou Esperidião Amin, ou não sei quem. O PMDB pode
tá levar: Fleury, Quércia Ol,l_qualquer outro, porém jamais 
no PMDB alguém será a bandeira se não tiver uma proposta 
a apresentar, porque o PMDB não tem salvador da pátria. 

Li hoje no jornal a afirmaçãq do Se_nador José Sarney 
de que o candidato_será ele ou o Sr. Orestes_Quércia, depen
dendo da oportunidade. Digo que se enganam os dois. Não 
é assim. No PMDB temos de debater, de discutir. Todo verea
dor no PMDB considera-se coroneL Todo coronel no PDT 
considera-se sargento. Essa é a realidade e sabemos disso. 
Nosso partido é assim, e quem quiser inverter vai dar-se_ mal. 

O- O pãpel do PMDB, agora, é faZer um grati.de prOjeto~ 
se não há um projeto para o Brasil, por que o PMDB não 
o inicia? Mas é piccíSo um prOjeto s~o, responsáyel, que 
tenha conteúdo-Neste caso sim, é possível debater. Podemos 
ir aO Fernando Henrique, ao Itamar, à sociedade. Temos 
que- saber falar com a sociedade. Aquela época já passou; 
não podemos mais invocar o passado. 

O PMDB, agora, já não é mais a cara do Ulysses, J>orque 
ele já se foi. De quem ~ a cara do_ :PM_DB de hoje?_ ]3.sta 
é uma pergunta difícil de ser respondida. A única coisa que 
sabemos, no âmb~to do PMDB nacional. é que este não tem 
a cara do PMDB do Rio Grande do Sul- e isso eles fizeram 
questão de focali:z~r claramente. Todavia, o PMDB tem a 
canrde quem? De onde? ---

- En.t6ndç que, se apresentarmos um projeto para o Brasil 
e o debatermos com a sociedade, analisarmos esse contexto 
e não sairmos por aí a brigar por quem será ·o candidato 
à Presidência ou qual o grupo que vai ou não indicar o nome, 
a meu ver, esta é a grande chance temos pela frente. 

Sr. Presidente, desta tribuna. pretendo analisar_ Q .meu 
-partido c o contexto da vida pública, a Câmara dos Depu-tados, 
o Senado Federal. Penso que debater essas matériaS será Im
portante, porque estamos em hora de afirmação; hora em 
que _ou fazemos - e para tanto temos a oportunidade de 
falar tranqüila e serenamente- ou então, vamos ficar aí. 

Ora, diabos! Por que o Congresso tem essa "i.n:la:gem? 
Por_ gue não se pode mudá-la? Por que não podemos ver 

-.~o Ql:le está errado ser alterado? Porque, de certa forma, temos 
medo de falar, mesmo quando sabemos e dissemos "não bota 
a mão que a coisa é séria". Passamos adiante e nem olhã.mos. 
Temos que analisar essas questões. 

Sr. Presidente, prometo voltar, talvez na próxima sema
na, para fazer uma análise interna do meu Partido. Encerro, 
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lembrando uma lenda que o meu pai, libanês, me contava 
quando cu era criança: 

Dizia ele que dois patrícioS tivera:m·um~aeSCiltericti_men_to 
e brigaram muito, ficando um praticamente morto no des~rto. 
Estava morrendo, quando veio o anjo do destino e o pegou, 
levando-o para a montanha mais alta do mundo, e lhe disse: 
aqui está o livro da vida. Você tel_ll uma _hora para escrever, 
nessa página, tudo o que quiser. -- __ _ 

Said estava muito revoltado com o que lhe tiOiiam· feito
-haviam roubado os seus pertences, as suasnlUfllei"es, incen
diado a vila em que morava. Assim, escr_eve~: que todOs os 
filhos do mandante nasçam cegos; que g irmâo do iii_andante, 
a mulher dele, não sei O quê; que a casa do ma-ndante seja 
queimada; que as terrãs do mandante, durante dez anos, só 
tenham bicho e que lá não nasça nad~._ E foi escfevendo, 
até que terminou a hora. E ele acabou mõrrerido no deserto -
porque ·esqueceu de di~er: e que ·eU me rec_IJperC, que eu 
tenha saúde e que meus filhos me:lhorem. Só existia ódio 
dentro dele. 

A rigor, estamos aqui, som-Os o Corigi"ess-o NaC-ion-31. Para 
quanta gente somos o "liVro da vida"? Para esses 32 milhQ~s 
de pessoas que passam fom-e temos o "livro da vida;' ria"nOSsa 
frente; Não é o caso de se -~diz~_ '.'.I)_ão ,~_()_u eu'' .. Ma? o gue 
posso fazer? Ora, Sou Senador da República E faÇo a minha 
parte, faço discurso, voto_ projeto, viajo... - - - -

Somos todos coR responsáveis. Eu, Pedrp Silnón, sou-res
ponsável por ação ou por omissão e pelo que eStá ac_ontecendO. 
O que estou fazendo com o meu mançlato? Será que, dos 
32 milhões que pa!oisam fome, pelo menos, -irés-~deixaram de 
passar fome desde que estou aqui desempenhando meu manM 
dato? Ou será qUe esse núrnerc;> aume:nfou?- _ _ 

O que é que cada um de nós e~t~_ faz~Íl,do ~S?"fll.O próprio 
mandato? Podem até argumentar da seguinte forma: o prôble~ 
ma não é meu, é do !~amar. Ele e o" ~r.-_fêiliando Hcririque 
Cardoso que baixem a inflação. Como está nãO dá para ficar. 
Se baixar para 18 ou 20%, aplaudimos. Se não.hãjXãr, que 
se dane, a culpa é dele. 

Será que eu não tenho uma parcela ctC cUlpa ilissá-Ú)do? 
Será que não há responsabilidade conjunta? Vamos meditar! 
O "livro da vida" para milhões de brasilçjrQ$!_ e:stá _ali. Nós 
somos o anjo mensageiro. Vamos escrever. - . . -

Mas o que estamos escrevendo? QUal é a nossa partici
pação? Qual é a nossa ação? O que estaillos fazendo? Chan?.a..:._ 
mos o Presidente Itamar de complicado, o Ministro Fei"nahdo 
Henrique de outros adjetivos. 

Eu digo do fundo do coração: não hoUve -nã-hiStOrhi 
deste País oportunidade como esta. Dêem o nOine qUe se 
quiserem- pacto, entendimento, agenda Brasil- mas temos 
que chegar a uma média de pensamento e cainintiar a-di3.nfe, 
porque não temos saída. Ou os candidatos à Presidência saem 
a fazer a campanha deles - o que é naturai -~e· ficamOs 
para fazer o entendimento, para diZer como é que fica o 
Brasil até o fim do ano que vem, o q-..:le vai acontecer é iss_o. 
O PMDB também tem direito, e eu o respeito. Mas se ·o 
Lula, o Maluf e o Brizola batem, se todo mundo bate, por 
que não vou bat~r? Só que todo mundo vai bater. E como 
é que vai terminar? Será que vamos ter a feliddade de chegar 
até lá? 

Esta tem sido a desgraça: ·deste ·País. Não é preciso ser 
nem do meu Partido, nem eu do PMDB ou _(iuhõ-de outro 
partido, às vezes até do mesmo partido. se- sou Ministro, 
quero que tudo corra bem; se é um outro a_ ocupar aquela 
função, que se dane e vá até o fundo do poço. Ora, assim 

não pode ser, isso não é ética, não é maneira de pensar, 
de trabalhar, de agir, de avançar! Dessa forma, vamos chegar 
·ao infernO. Claro que se for eu _:_:. e- gostaria que _fosse -
e se"n-ão for, que seja meu filho; pode ser até o meu m-aror 
adversá-ri"o. Eu posso odiá-lo, ele pode ter feito as maiores 
injustiças, mas o Brasil é o Brasil, tchê! Isso é tão escancarado 
e soa tão ridículo que, lendo os jornais, chega a dar -pena. 

Mas que projeto pessoal é mais importan"te que o projeto 
--partidário? Que projeto partidário é mais importante que o 

projeto do País? E qual é o projeto do País que não tem 
O põVo participando? Pelo amor de Deus, onde estamos? 
E--as pessoas falam, vão ao jornal, fazem discurso, gritam, 
bãtenl na mesa, mas não entendem o absurdo que estão fa
zendo. 

Existe uma cOisa_ mais fácil: eu quero ser candidato a 
. Presidente do PMDB, a Presidente da República, eu, Pedro · 

Simon. Ir para a tribuna para dizei que existem 30 milhõt:s 
que· p-assam fome, que as estradas não existem, que as escolas 
não estão atendendo às necessidades, que assim não dá, que 
é tudo uma roubalheira'? Mas esse discurso_ não tem sehtido. 
Mas não tem problema: o Collor que é o Collor ganhou com 

, ele~ Jânio- Quadros que erá 6 Jànio Quadros, também, e Jusce
lin9, um dos maiores governos da História deste País. Ora, 
com esse discurso, com a vassoura, o Collor também gãrihou. 

Será que não vamos entender que a hora é difícir, que 
as dificuldades estão avançando, estão carregadas, complexas 
e têm que ser alteradas? Será que não vamos entender isso? 

Volto a dizer: creio que o Presideilte do PMDB, o PresiR 
dente do PDT e o Presidente do PT devem sentar-se à mesa 
--eu o faria, caso tivesse r sido eleito Presidente do" Paftldo 
-para discutir. Nessa discussão, pOd~rii ser colocado que-
há, de um lado, a campanha, com o candidato de caQa partido, 
mas há, de outro lado, a regra geral, o interesse suprapar
tidário. Os Presidentes dos partidos poderiain, em consenso, 
lavrar a terra, porque não dá para construir. O que o Itamar 
pode construir, o que pode realizar? Qual a obra que pode 
fazer de hoje a-31 "de dezembro do ano que vem? Sua Exce
lência pode lavrar. Vamos lavrar. Mas vem o PT e planta 
arroz e feijãO; vem outro partido e planta outra cultura. Ora, 
vamos construit o alicerce. O PTiai: uma-cooperativa; o Maluf 
faz ·um-lOja; mas ·o alicerCe é necessário para todos. Vamos 
'tofrStruir· ó ã.licerce. Quem vier d~poi_s de janeiro de 1995 
poderá construir o que quiser. QuantO às divergên:cias, vamós 
deixá-las para depois. Por exemplo: reforma agrária. Como 

-varilos fazê-la agora? Não há entendimento para que isso ocor
ra agora: Mas podemos preparar o terreno. Quantas coisas 
existem, meu Deus, que podem ser feitas com nosso entendi
mento?! 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Pedro Simon, V. 
Ex• me permit~' Um aparte? 

O SR. PE[lRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer. 

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Pedro Simon, o 
importante discurso que profere V. Ex• neste tarde tem- a 
sua altitude mai~H no momento em que convida não só o 
PMDB, mas toda a Nação para ~m_$r~nde acordo, para uma 
agenda, e trás uma proposta. Sém âúviõa-algunia;o e-xtraor
dinário discurso de V. Ex• fica maior· áesse momento. Con
cOrdo com V. __ J;.x~ quando diz que jogar pc-erra ·agora é muito 
fá_~l. t: acrescen~q: muito fácil, sç.l;l~etudo porque não há os 
riscos que Cófríáfncis quando, à é-poCa da ditadura, fazíamos 
críticas ao GoVernq. Pedi o aparte a V. Ex" com certa dúvida; 
não tinha certeza se deveria Ou não fa4é-lo. No entanto eu 

'. -· -- ',--
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gostaria de expor que, quanto à análise que V. Ex• faz da 
postura do PMDB. tenho discordâncias em alguns pontos. 
Por outro lado- gostei mui!o de uma peça do Millôr Fernan
des, cujo título é: "Assim E se lhe Parece" - , reconheço 
que cada um de nós tem uma análise; cada um olha do seu 
ponto de vista, com a sua perspectiva. Respeito a análise 
de V. Ex• Devo dizer-lhe que a cara do PMDB não ficou 
mais bonita sem a presença do Rio Grande do Sul. E eu, 
como pccmcdebista, como emedebista, lastimo._ Estimaria 
imensamente de vê-lo na Presidência .. Se isso não fossl! possí
vel - como não foi - , gostaria que o Rio Grande do 
Sul, que tem um dos melhores PMDBs deste País, contasse 
com um representante na nossa Executiva. Finalmente, assew 
vero a V. Ex• que quando apresentei, jliritamente com o Depu
tado Joaquim Bevilácqua, a proposta para que a Constituição 
fosse revista apôs 5 anos, não julguei que todos éramgs imbecis 
e que os que viessem depois- seriam os salvadores da Pátria. 
Nunca pensei assim. Acreditei, nobre Senador Pedro Simon, 
que naquele momento estávamos elaborando uma Constitui
ç~o rcativa- estávamos reagindo à ditadura -e que, após 
cmco anos de prática. o Congresso eleito diante da plataforma 
de rever a Constituição, pudesse fazê-lo, corrigindo os erros 
que, por acaso, foram cometidos. _Esse era o pensamento 
que me norteava. OuVi, mUitas vezes, que a Constituição 
norte-americana, composta apenas de sete artigos e trinta 
e duas emendas, vige há mais de duzentos _anos. Mas esque
cemwse todos de que lá existe a Suprema COrte, que se reúne 
às segundas c terças-feiras com o objetivo de prolatar senten
ças com força de artigo constitucional. Na verdade, a Cons"ti
tuição norte-americana é revista toda semana. Julguei, nobre 
Senador, que, com o andar da carruagem, com o desenvolver 
da História do País, pudéssemos fazer uma ConstituiçãQ não 
mais reativa, mas prospectiv-a, p-ró-atíva, 6fhando o Brasil 
do futuro. Dcsculpowme por esse entt!ndimcnto, caso não tew 
nha sido ele correto, mas foi o meu entendimento, o do Depu
rado Joaquim Bevilác_qua c finalmente o da maioria, que apro
vou a proposta-- hoje é o art. 3" das Disposições Transitórias 
da nossa Constituição. Agradeço a V. Ex• não só pelo extraor~ 
dinário discurso, mas principalmente pelo grande chamamen
to que faz no sentido de que, juntamente com toda a socie
dade, possamos estudar um projeto para este País, possamos 
discutir juntos, irmanados, olhando um só objetivo: -o futuro 
do nosso País. Muito obrigado a V. Ex" 

O SR. PEDRO SIMON- Obrigado, amigo Senador Ro
nan Tito. Foí bom - recebi com muito carinho -o aparte 
de V. Ex• para que cu possa fazer um eScl3.recimento sobre 
essa matéria. · 

Falei, en passant- voltarei a -esta trib;i.lna para eXPliCar 
melhor-, sobre a importância da emenda de V. Ex• Acredito 
ser justa, correta e necess-ária. 

No entanto, quero ponderar alguns pontos. Em primeiro 
lugar, está·se acreditando que a salvação do Brasil está na 
revisão constitucional. ConCorda comigo V. Ex•? 

O Sr. Ronan Tito -Plenamente. 

O SR. PEDRO SIMON - De repente, o Brasi!-v"ãi mal 
por causa da Constituição: muda a Constituição ~ salva-se 
o Brasil. Primeiro foi a Constituinte, dt:-pois foi -a-anistia. 
agora é a reforma constituciorial. Em maio estarão todos recla
mando, porque nada foi resolvido, pois não será a revisão 
que salvará o Brasil. Vai melhorar - reconheço - pois 
ela é necessária, é justa, é importanté. 

Pensar que a salvação está na revisão constitucional e 
qUe" o Brasil vai mal por causa da Constituição ... vamos deva
gar, dizer que os Constituintes não realizaram um bom traba
lho, que está tudo errado, que se deve mudar tudo ... vamos 
_de_yag~r; não é bem assim! Um_ segundo aspecto: tenho medo. 
Por quê? Porque nem V. Ex\ nem ninguém, quando fOi apre
sentada aquela emenda, calculou que ela fosse coincidir com 
um momento como este que estamos vivendo·: Se na hora 
de votar a proposta sobre o repasse dos 100% da inflação 
ao reajuste dos salários muita gente votou com o olhar na 
-urna- entendo isso, afinal somos candidatos, no ano que 
vem haverá eleição - , como é .qu~ _vamos votar, em _abril, 

-essa reforma da Constitui"ção? 
Por exemplo, não sei se -s-C>u favOrável à estabilidade, 

tenho muitas dúvidas. Acredito- tenho certeza absoluta
_que quem tem estabilidade não pode ter direito de greve. 

Ma_s como se pode votar isso às vésperas das eleições? Outro 
exemplo: precisamos acabar com a aposentadoria por tempo 
de serviço. A possihilidade de se aposentar com 40, 42 anos 
não se justifica; o Brasil vai quebrar desse jeito. _Fui gover
nador c digo que o Brasil vai quebrar. Mas como é _que se 
pode votar esse assunto em um ano eleitoral'? E!'>tou sendo 
sincero - talvez esteja sendo exagcradamente since'ro _:__ , 
mas penso que femos que fazer essa análise com cautela. 

Outra preocupação que tenho é Cj_uáiito ao Tito- de já 
estar havendo reuniões - não sei se PMDB, PSDB, PDS 

_ç _PFL-:- entre Os partidos. Já se formou um grupo. E lá 
~tá o POTe o PT. . 
·- Acho isso muito ruim, porque ·a rdõ-rffia- dá ConstitUição 

1 é "consciencia com consciência" - sou eu e o meu ·voto. 
O meu Partido não pode exigir de mim; pode orientar~rue. 
aconselhar-me. Mas não há lugar nenhum do mundo. em que 
um estatuto ou um artigo do programa partidário_ possa eXigir 
fidelidade na reforma da Constituição. Isso não existe: Pois 
já estão fazendo isso; já há esquemas prontos. nós o sabemos. 

-V. Ex'! sabe, Senador Ronan Tito, que já há um grupo·aqui 
. e Outro ali. Estão achando até que vão votar en passant, 

porque o que decidirem aqui está decido. Isso me preocupa. 
Digo a V. Ex~, com o coração, que não tenho decisão; 

estou apenas perguntando, estou apenas levantando a necessi
dade de analisarmos. 

O Deputado Nelscl'n.)obim, po;quem !enh~ rrÍuito cariw 
nho, levanta as suas dúvidas,. dizendo o seguinte: ''Te'mos 
de votar agora; a reforma da Constituição tem de ser feita 
agora". Por quê? ··Porque não podemos esperar mais. Se 
não votarmos agora, o ano que vem vai ser ruim para o· Presi
dente Itamar". 

Em primeiro -higar, pelo que estou informado, acho que 
Sua Excelência já está perdido sob esse ângulo, porque, o 

. Supremo, em sua decisão, disse que o IPMF tem de obedecer 
à anualidade. Quer dizer, se for votado o ano que vem, já 
não será mais para o Governo Itamar. 

Dizem eles: se não for revista agora a Constituição, VamOs 
eleger o Presidente da República, que vai levar um ano -
o de 1995 - , para votar a nova Constituição, ou seja, vai 
perder um ano inteiro. Tem lógica _esse argumento. 

É sério. Se votarmos até o dia 22 de abril, estaremos 
_ !ivres da questão e pronto. Se não votarmos a revisão até 
o dia 22 de _abril de 1994, isso sô será possível em -1995, 
com o novo Presidente. E o Brasil fica esperando a reforma. 

Segundo argumento, Deputado Jobim: suponhamos que, 
nas próximas eleições, ganhem o Lula, para Presidência da 
República, e parlamentares conservadores, para o Congresso. 
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O Congresso irá amarrar a COnstituiçãQ, tiraitdO tudo do Luia 
e colocando tudo em outro lugar. 

Se ganhar um Presidente da R~púhlica ultraconservador. 
o Congresso NaciOnal poderá lavar as mãos e inClui na Consti
tuição leis delegaUas e outros dispositiv:qs. aJim de entregar 
praticamente tOdo o poder para o novO- PreSídente. Não sei' 
se isso aconteceria, mas é uma possibilidade a ser analisada. 
O que podemos observar, aqui, é que, nas vésperas das elei
ções, dois terços dos integrantes do Senado e a maioria do 
integrantes da Câmara dos Deputados são candidato~ _a gover
nador, a Presidente da República. Esse arobi~_nt~ ~ propício 
à elaboração de uma reforma da Constituição com a.serení
dade necessária? O melhor ano. para reformar a Constituição 
é o último ou é o prime-iro ano de mandato? É a interrogação 
que tenho perante mim meSmo. É o último ano ou o-primeirO? 

O Sr. Alndr Gabriel- Permite V. Ex~ um aparte? · 

O SR. PEDRO SIMON -Com prazer ouço V. Ex' 

O Sr. Almir Gabriel - Assevero-lhe q!Je_ é da maior 
importância a presençâ de V. E~ na tribuna, na medida e_m 
que é um homem que tem, ao longo da vida, guardado coer_ên
cia e posição clara diante da população brasileira. Ü\lalquer 
um tem direito. de concordar ou divergir de suas posições, 
mas ninguém teril possibilidade ou _o direito de acuSar-lhe 
de não ter posições sempre claras e sempre coerentes. Ê exata
mente essa dimensão de coerência que assegura a V. Ex\ 
líder de tamanha importância -tanto no PMDB como na política 
nacional, com a história que tem, a prerrogativa de assomar 
à tribuna e apresentar uma crítica,_ urna autoc_rítica do seu 
Partido_~ enquanto nós todos o escutamos com a maior atenção. 
e com o maior respeito.- So_bre as críticas ou autocríticas do 
comportamento, das atít,udes do PMDB, está longe de nós, 
de qualquer forma; fazer algum reparo, alguma colocação. 
Qúer V. Ex-•, quer _o seu __ P_artido têm todas as condições d_e 
fazer essa análise. E louvo a coragem que só a dimensão 
de V. Ex~ permite fazê-lo da tribuna do Senado Federal, com 
o Brasil todo assistindo. Portanto, não me parece que, nessa 
parte, seja o Caso de nós comeritarrn6s. Mas é o caso de 
comentarmos o assunto_ que é a sua preocupação maior, ·pelo 
que pude depreender. Como bem ressalta o nobre Senador, 
acima de partidos, acima de pessoas, acima de autoridades 
que eventualmente possam estar assistindo a este pronuncia
mento; é fundamental que a nossa sociedade, que todos os 
partidos, enfim, todos nós, diante do acontecido na Cande
lária, diante da miséfiã., do sofrimento e da mo-rte de tantas 
pessoas no nosso País -e perante a perplexidade da população, 
sucessivamente enganada por promessas, por mágicas, tenha
mos uma atitude de reflexão. É es.sencial essa atitude para 
escrever essa página que V. Ex~ mencionou, ·relacionando 
o impeachment do Sr._ CoUor com o livro da vida. a lenda, 
a hist6r1a contada pelo seu pai. Nós precisamos escrever essa 
página. E essa págína precisa ser escrita, -não por esse ou 
aquele indivíduo, mas precisa ser escrita por todos os brasi
leiros, pela sociedade inteira e, obv'iamente, com a partici
pação- de todos os Partidos. É indispensável que todos os 
partidos estejam atentos. E é inegáVel, nesse particular aspec
to, que o PMDB tem um papel importante para escrever 
essa página da históri:<f brasileira. _ 

Era o aparte que desejava dar a V. Er 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, Senador Almír 
Gabriel. 

Encerrarei, Sr, Presidente. 

- O Sr. Eduardo Supli<:y- V. Ex~ me permite um aparte, 
Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. EduardQ Suplicy- Senador Pedro Simon, é um 
evento muito importante quando as principais lideranças de 
um partido saem do âmbito das suas convenções e encontros 
e democratizam o debate interno_ do Partido para toda a socie
dade, para o Plenário do Senado. Assim tem se comportado 
o PMDB. Ontem, o Senador foi José Fogaça e hoje é_ V. 
Ex~ que, uma das principais lideranças do PMDB e Líder 
do Governo, traz aqui as reflexões sobre o dilema do seu 
partido. Permita.:.me-, como membro Qo_ P_artido dos Trabalha
dores, trazer urna reflexão sobre a minha percepção de alguns 
atos de membros_ do PMDB. Permita-me traçar um paralelo 
entre o _que acontece com o maior-partido brasileiro hoje 
e os grandes times de futebol, como o Flamengo, no Rio 
de Janeiro, o Corinthians, em São Paulo, o Grêmio ou o 
Internacional, no Rio Grande do Sul. Tive a impressãO, corrio 
observador, quando o Governador de meu Estado, Luiz Antô
nio Fleury Filho, declarou, publicamente, por meio da impren
sa, para o Presidente da República que o Presidente do BN
DES _tinha de ser_ do PMDB, que eu assistia ao presidente 
do Flamengo, ou o do Corinthians, determinar que o meio-es
querda da ~eleção brasileira, por exemplo, fosse do Flamengo, 
ou do Cormthians, e pronto. Imagine se alguém dissesse_ isso 
ao técnico Parreira! Ora, no meu entender, o presidente de 
qualquer clube poderia sugerir ao técnico do time brasileiro 
que este convocasse o melhor jogador possível, não necessa
riame~te_ um do Corinthians, do Flamengo, do-Internacional 
ou do Grêmio. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu lhe mantenho o aparte, 
mas não consigo _evitar de relatar o seguinte. Encontrava-me 
e_p Porto Alegre assistindo a um jogo-treino- da seleção do 
Brasil com a seleção gaúcha. Estava presente o Presidente 
da República da .época, o Presidente MédiCL No fntervalo 
do primeiro para o_ segundo tempo- e V. Ex• há de lembrar-se 
que o Presidente_ Médici, a rigor, só falaVa para a opinião 
pública sobre futebol, porque além diSso ele nada tinha nada 
a comentar- , um locutor da rádio gaúcha conseguiu aproxi
mar-se dele e perguntar sua opinião sobre a Seleção brasileira. 
A isso, Sua Excefência respondeu: "Muito boa, está jogando 
bem; ela está ótima_. mas, na verdade, a única alteração que 
eu faria seria escalar o Dario para a seleção. Creio que falta 
um rompedor corri O o Dario." o lOClltor, com um prato desses, 
-saiu êorrerido e dirigiu~se ao téclüCo, J6ão Saldanha, para 
·narrar o que ouvira. Indagou do técnico: " O qUe você acha 
dessa declaração _do Presidente?". João Saldanha replicou: 
-·'Olha, eu e o __ _?residcnte fizemos um_ acordo: eu não dou 
palpite no Ministério dele e ele não dá palpite na minha ·sele
Ção". Na segund.~-feira ele estava dern_itidQ. 

Ü Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Pedro Sin19n, 
sinceramente foi essa a impressão, do ponto de vista de_ um 
observador, que tive da ãtitude do Governador de meu Esta
do. por quem tenho respeito mas do qual, às vezes. divirjo. 
Foi muito feliz a cOlocação de v_. Ex~ de que a atitude de 
qualquer partiçio político de oposição; mas, prinCipalmente, 
daquele que tem a responsabilidade de estar na situação, deve 
ser a de querer para qualquer pasta, qualquer posto deste 
Governo o melhor que há em qualquer instante. V. Ex4 nos 
revela que a_ certa_al_tura o_ -rr~_sidente Itam~r Franco d~legou 
ao PMDB a prerrogativa de designar o nome para o postO 
principal do Governo: o de Ministro -dl,l. Fazenda. Mas o par-
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tido abriu mão desse· privilégio. Em vista de todos os proble
mas que tem enfrentado o Ministro Fernahdo Henrique Car
doso, qualquer partido, hoje, para discordar, tem que propor 
a substituição por um jOgador que, comprovadamente. ali 
estivesse atuando melhor. Reitero a avaliação _que ííz qu3ndo 
da visita do Ministro Fernando Henrique Cardoso à PreSi
dência desta Casa, no quarto_ ou- quinto dia de sua gestão 
no Ministério- por vOlta do dia 25 de maio. Acredito que, 
para o Ministro Fernando Henrique CardOSO obter o sucesso 
esperado, a perspectiva nã-O-pode ser estabelecida para apenas 
um prazo maior, igual ou superior a 31 de dezembro, por 
exemplo. Se a sua polítiC-a estiver dando certo, é poSsível 
que qualquer que seja o Presidente eleito queira pteservá-lo 
em sua equipe ou, no mínimo, ouvi-lo. Falo isso de coração 
e de peito abertos. como membro do Partido dos Trabalha
dores, porque não estou na torcida dos que são contra. Espero 
até que o País, eleito o Lula para a Presidência, esteja em 
uma situação melhor, com a inflação contida, a retornada 
do crescimento a largos passos e iniciatívas cOncietaS -de erradi
cação da miséria, que pehnita seja dado um salto de qualidade 
em prol do nosso desenvolvimento. Finalmente, Senador Pe
dro Simon, avalio ser este o momento certo para a vinda 
do Ministro da Fazenda a esta Casa, para discutir, inclusive 
com a Oposição,--as--diretrizes -e os principais instrtúrieõtos 
da política eConómica, airida não concluída, que será colocada 
em prática proximamente pelo Governo Itamar Franco. EsSa 
a razão por que aprese-ntei requerimento de cOilvOcação do 
Ministro Fernando Henrique Cardoso~ ou seja, paiã" que S. 
Er possa demonstrar o ·que ·será a segunda fase dã estabili
zação -ou qual será o instrumento prioritário na erradicaçãO 
da miséria c assim por diante. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço muito o apàrté de 
y. Ex~ Quero garantir-lhe que o Ministro Fe"rnando Henrique, 
mdependentemcnte da convocação, compatccerá, corit muito 
prazer, a este plenário. Certamente será positiva a oportu-
nidade. __ - . 

É verdade que o meu amigo, o Líder Mauro Benevides, 
diz que trazer Ministro para àquela outrã tilbuna al(Óão tem 
dado sorte. -

O Sr. Mauro Bencvides - Que o __ digam os Minist_ros 
Eliseu Resende e Lázaro Barbosa. _ 

. O SR. PEDRO SIMON- Senador Eduardo Supllcy. bem 
set que essa não é a intenção de V. Exa 

O S"r. Mauro Benevides- Senador Pedfo Simon, é aziaga 
aquela tribuna da esquerda, exatamente a ocupada pelos dois 
Ministros que foram exonerados. -

O Sr. Eduardo Suplicy- Entretanto. veja V.~x''-que 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso virá aqui, pelo menos 
no teor de minha convocação, para discutir, pririCípalrnente, 
a elaboração da política económica. Não se estará argüindo, 
porque não há pressuposições, hipóteses, pOr exemplo, sobre 
irregularidades. O que se pretende é a discussão da elaboração 
da política económica~ a fim de se aprofundar na resolução, 
seja da inflação, seja dos demais problemas. __ 

O SR. PEDRO SIMON- Fico" emocío"nado com um apar
te, princip"afmeOte com este de V. Ex' TOdos sabem que sou 
admirador do Senador Eduardo Suplicy. Não poderilos nos 
esquecer de que foi S. EX-"- quem entrou com o pedido da 
CPI, que culminou no impeachnient. É verdade que sua reda
ção foi considerada muito dura, mas, ao constatar que poderia 

se-r simplesmente rejeitada, fui um dos que entendeu a sua 
importância e, juntamente- com os Senadores Mauro Bene- -
vides e Humberto Lucena, reunimo-nos para elaborar outro 
texto. Embora os líderes da Câmara dos Deputados temessem 
transformar o Congresso Nac-ional em um3 delegacia, manti-
vemo-nos firmeS em nossa posição e obtivemos êxito. · 

V. Ex•, em seu primeiro aparte, afirmou que o prazo 
de 2 de abril é insuficiente para o sucesso do referido plano, 
numa atjtude inteligente, melhor do que alguns do meu par
tido. 

Não posso escolher as manchetes de meus discursos. Ou
tro dia fiz um pronunCiamento que continha aPenas uma linha 
sobre o Presidente Itamar, e o jornal Folha de S. Paulo estam
pou n·a capá: ''Líder do Governo critica Itamar". Na verdade, 
eu tinha feito uma análise. Contudo, se eu pudesse escolher 
a manchete do meu pronunciamento, cu escolheria a seguinte: 
"Em aparte, líder do PT diz que Lula pode manter Fernando 
Henrique Ministro da Fazenda, se for Presidente". Essa seria 
a manchete. (Risos.) Se pudesse escolher, escolheria assim; 
porém, não no sentido de lhe deixar mal. mas no sentido 
de mostrar como ela é construtiva, como _elti é positiva;- é 
uma maneira iiltcligentc de ver as coisas. Penso que V. Ex• 
tem razão. O que V. Ex" quer dizer é apenis o sf:guinte: 
um plano é um plano; se alguém quer fazê-lo, tem que ter 
o objetivo de salvar o Pais, e não apenas o de ser o Presidente 
da República. Talvez, se o Fernando Henrique acertar no 
plano e este der certo de ir até o_dia 2 de abril e, ainda 
tnais, se der certo até o fim d9. ano que vem e se o partido 
dele,_ou seja quem for, ganhar as-eleições e S. Ex~ continuar, 
poderá vir a -ser uma pessoa m-uitO mai~ íffif}õrtante-- um 
tJ-inistério déi Fazenda para a história deste País - do que 
o _Presidente da República. 

O Sr. Eduardo SUplicy - Ele poderá criar as condiÇões 
e, inclusive, iniciar a reforma agrária desde já, que V. Ex• 
imaginou só poderia ser realizada depois de 1995. Se o Go
verno começar desde já, os fatos poderão ser construídOs. 

D SR. PEDRO SIMON- Nesse ponto é que quero dizer 
da inteligência do aparte de V. Ex• com relação ao meu parti
do __ Essa é a primeira vez _que venho a público falar assim. 
Poderá alguém pensar ou dizer que o Simon queria ser candi
dato a Presidente da República e não o foi. Por amor de 
Deusf Juro pelos meus filhos que não há 0.0001 o/c de reSsenti
mento; o que há é 9,9999% de vontade de ajudar o meu 
partido. E debater, analisar, comentar e discutir é uma manei
ra de colaborar. 

Não estou aqui querendo cobrar. Tenho muito carinhO 
pelo Quércia, que considero um grande Governador de São 
Paulo. Este País não pode ser assim. Temos que debater, 
estudar. Os políticos não podem ser expostos nus, em praça 
pública, sem poder provar o que é ou o_ que não é, e fica 
o dito pelo não dito. 

Tenho o maior afeto pelo Fle_urv, a meu ver, um homem 
de bem, digno, competente, como· também tenho o maior 
respeito pelo ex-Presidente Sarney. S_. Ex" é um grande nome, 
de posição altaneira - afinal foi Presidente da R,epública, 
passou pelo que ele passou - tranqüila. serena, orientando 
e aconselhando; isso não significa, todavia, que eu não possa 
discordar de suas posições. 

Tenho respeito pelo Luiz Henrique, pelo grupo que saiu 
vencedor na Convenção do PMDB, mas discordo de S. Ex• 
Quando eu asseverei ter sido S. Ex• incompetente não o fiz 
no sentido de atingi-lo. Entretanto, a sua resposta pelo jornal 
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foi: "O Pedro disse que sou incompetente, mas, do "estado
zinho" pequenino de Santa Catarina, elc_gi-me Presidente dq 
PMDB". Essa competência S. Ex• tem; -o Espe-ndião Amin 
também se elegeu Presidente do PDS. tem essa c outnls com
petências. Dissúam-mc que o Jorge Bornhaus_en _vai se eleger 
Presidente do _PFL._ Parece que é a vez de S_Çt,J1ta Catatihá 
- as genialídadcs _estão vindo de Santa_Cat~rina-, mas
não é a isso que estou m_c referindo, e sim a alguns equívocos 
ocorridos que dcvem ~er analisados, discutidos. . 

Não invoco nem precedeotcs,_ncm históri~,- nem·biOgrã-
fi3., mas a minha, dentro do meu partido, v~m de_ longe. A 
minha história é de dar e não de receber. E de contfibuir, 
não é de ganhar. E. nOs momentos mais difíceis, eu Úa Gover
nadôr no Rio Grande do Sul, quando os nossos amigos tucanos 
viefam me procurar; -e foi um esforço muito- grande. Penso 
que eles erraram e continuo reiterando a mi'nha opinião de 
que eles erraram, porque se Mário Covas e todo se"u grupO 
tivessem ficado conosco, talvez a história deste- País tivesse 
sido diferente. . 

Lembro-me, na reta final da campanha eleitoral para 
Presidente da República, quando o nosso quctido Dr. Ulysses 
Guimarães não tinha nenhuma chance de vi.tória, fui até ele 
e apelei dramaticãmente - vou dizer i~so pela décima Vez 
desta tribuna, perdoe-me, mas vou dizer - : "'Dr. Ulysses, 
quem não diz que o seu destino é o destino cte Moisés? O 
senhor conduziu o povo por quarenta anos, mas Deus nãO 
quer que o senhor entre na terra prometida, o senhor tem 
que ficar do lado de cá. Dr. Ulysses, um grupo entendeu 
que o- s_enhor deveria ser candidato, c assim foi. Achavam 
que os vinte e tantos governadorc!; levariam a sua candidatura. 
Não levaram: Por que o senhor não rcnundà em Tavor·ao 
Mário Covas? O senhor se transformará no grande patriarca 
deste País, porque vai eleger o Presidente da"República com 
o seu gesto". ___ , . , _ 

Ele fiCou de pensar c, então, reuniu:-se c:om os cónse-
lheifos- que sabemos quem são- e telçfonou~me dizendo: 
•·Pedro, o pessoal pensa que tu falas em Mário Covas porque 
ele é de São Paulo. O que o Quércia vai pensar? O que 
tu achas de eu renunciar a favor 90 _ Br_izqJ~~". Respondi: 
"Uma maravilha, Dr. Ulysses. Não falei no Brizo_la porque 
pensei que o senhor ia se of_ender já que ele é ,do Rio Grande. 
do SuL Mas considero_JHJ'la maravilha": 

Mas aí não deixar~m. Reparem que tivemos, ali, duas 
oportunidades de mudar a história. _1; __ ninguém pode falar 
isso mais do que eu, que tenho amor pelo Dr. Ulysses. Ele 
era a pessoa por quem mais tive paixão política na história 
deste País. Mas sempre agi com racionalidade. Eu era amigo 
do Dr._ Ulysses quando lhe dizia que não era sua hora; ~queles 
que_ o_ levaram para ser candidato não eram seus amigos. Eu 
era amigo do Dr. Ulysscs quando vi que ele _i_a ter um resultado_ ~
desastrado, e podíamOs salvar o Brasil. E ele se transfotmaria 
num herói se abrisse mão da candidatura e apoiasse Mário 
Covas. Os que não o deixàrani fazer isso não eram seus ailligos. 
Pensei no Brasil. -

Digo e repito que votei no Dr. Ulysses; não havia na 
história ninguém melhor do que ele l?ara governar este _País. 
Mas a história dos homens é assim. As vezes, isso acontece. 
Aquela não era a hor~;~, dele, não era o seu mo_mento. Desde 
a fatalidade_ da morte dQ Ia_ocredo, com 74 anos, o povo 
achou,que não era a hora de um_vel_ho, er:a a hora_de um 
guri, que acabou ganhando as eleições. Talvez, na próxima 
eleição, duvido que alguém se eleja com ffienos de_45 anos, 
porque agora a ~ituação mudo.u. 

_ Com aquela história de o PMDB ter um pé no Governo 
e outro na Oposição, todo mundo cobrou uma posição e o 

-·pf\,fl)g e-o cOitado do Dr. Ulysses pagaram a conta. 
Tenho carinho por este partido, tenho respeito por ele 

e não estou aqui, neste momento, para cobrar; não _quero 
cobrar a conta; se tiver que pagá-la, pago; mas se alguém 

- quiser pagar, não quero nada de ninguém. 
"'Repito: qUando venho falar do partido, falo no sentido 

de analisar estas_ coisas. Mas poderá alguém dizer: rm~s por 
que da tribuna? "Porque_ tenho 40 anos __ ç\e vida_ pública, 30 
_an_o~ na bistótia c_ estou vendo que, se não falarmos da tribu~a. 
a história vai~se repetir igualZinha: Vai ser a volta do filme 
velho, talvez com os mesmos personagens. 

- É isto que _estou fazendo aqui:_ alertando o meu País 
e ó rneu partido de que essas çoisas não podem se repetir, 
pois não é bom para o meu partido e não é bom para o 
meu País. 

O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Concedo o aparte a V. Ex·• . 

o- Sr. Alfredo Campos- Senador Pedro SimOn, V. Ex~ 
cons~gue parar o Brasil nesta tarde. O plenário do Senado. 

- a trihuna da imprensa, a tribuna de honra estão totalmente. 
lotados. V. Ex~ consegue até prever, para amanhã, a manchde 
-qUe não vai sàíf-. Não poderia deixar de anteCipar a V. Ex~ 
·algumas coisas _que gostaria de dizer na próxima semana. quan
do o momento pode não· ser aprcipríado. V. Ex~ fala de um 
projeto. Todos estamos dispostos a colaborar com ele. V. 
EX~ fala da Emenda à Constituição. E, neste instante, lembro~ 
JnC de -comõ V~ -Ex\ então Líder do Governo, e o Líder 
do nosso partido. Senador Mauro" Benevidcs, tanto ÍtiSístirain 
comigo e com outros Parlamentares· do partido no sentido 
-de que.aprovásSe-mos o IPMF. O PMDB é um partido sábio, 
pelas palavras que V. Ex~ diz neste. instante. Não é possível 
que haja fidelidade partidária, que haja.imposição em matéria 
constitucionãl. }áni.!Jé.m concordo. Naquele momento, votá
vamos contra O IPMF; votam-os duas vezes coiitra, e V. Ex\ 
Líder do Governó, jamais nos rep.reendeu. QueiX.o:So, -ã_s ve~ 
zes, dizia que o- País precisava que passássemos por cima 
da nossa consCiência, que lmp-êdia que votássemos aquela 
aberração- con(orme decisão de ontem do Supremo Tribunal 
Federal. No entanto, seriador Pedro Simon, é meu dever 
dizer a esta Casã_._-::-_e V: Ex:asabe np.J,ito ~em que, quando 
digo isso, faço-o de coração - que V. Ex• é um dos faros 
senadores por quem tenho tanto respeito. Por quê? Há dez 
anos, quando cheguei a esta Casa, V. Ex~ já aqui pontificava; 
depois, foi ser Góvernador do seu Estado e voltou com um 
mandato mais firnie ainda, na convkção de defender o povo. 
-Líder do Presiden~e" Itamar Franco.,"y. Ex~ se libertou dt?ssa 
C:PJZ, .que, por um pequeno ou grande tempo, carregou. Nesse 
período. V. Ex·' quis ser Líder do PMDB. Contrapus-me a 
esse seu desejo. diZendo que não era próprio para o PMDB, 
naquele momentó, ter um Lfder que também era Líder do 
Governo. · '' 

O SR. PEDRO SIMON- Realmente. e V. Ex• ainda 
disse que votaria em mim. Con-cordei imediatamente- cOfn 
a sua colocação e retirei meu proje_tc:>._ 

O Sr. Alfredo Campos - Exatamente. V_ Ex~ quis, ou 
quis um _grupo que o apoiava que V. Ex• fosse o Presidente 
do PMDB. Eu imediatarriente rrie contrapus, dizendo isso 
ao _Colega Pedro Simon, de que não seria possível o Líder 
do Governo Itamar Franco ser Presidente do PMDB. Da 
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mesma_ forma, Senador Pedro Simon, digo aqui- e a imprenw 
sa já começa a dizer, numa exploração do futuro - que 
se dependesse de mim - __ mas não vai depender de mim -
, jamais se-tia" Líder do Governo nesta Casa o atual Líder 
do PMDB. Senador Mauro Benevides. A Bancada do PMDB 
não acolht.!_ um projeto dcss~. E olhe 4uc fui Líder do PMDB 
c Líder do Gowrno; mas numa época-em que tudo _estava 
dando certo, durante u Plano Cruzado. Com a responsabiw 
lidade nascida dos dois cargos que ocupei simultaneamente, 
liderando a Bancada da Aliança Democrática nesta CaSá -
as bancadas do PMDB é do PFL -pude apreender muito 
bem que não se coaduna definitivamCnte_com a nOssa rcaliw 
dade atual cxerccr~se a Liderança do PMDB e a Liderança __ 
do Governo concomitantemente. Senador Pedro Simon, va
mos partir para esse projeto que V. Exn traZ áqui hoje. Existe 
muito coisa irilfiortinfe á Se? feita por este País. Penso que 
V. Ex·' coloca um desafio, para que cada um --porque é 
um projetO muito cümplexo - pegue uma parte e a leve 
em frenk. V. Ex-• pode ter certeza de que contará comigo. 
Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o =importanfe aparte 
do meu amigo Alfredo Campos. S. Ex• diz a verdade,_e tam
hém muitas pessoas me diSseram, inclusive gente importante, 
que seria tranqüilo, que votariam em mim para Presidente 
do PMDB. mas que cu ~inha que renunciar à Liderança do 
Governo. E isso porque já havia dito anteriormente que. se 
fosSe eleito Presidente do PMDB, natural_mcntc não poderia 
ser LídL'r du Governo, que não era um Governo do PMDB. 

No sistema parlamentarista. o cidadão pode ser presi
dente de um partido e lider do governo. Aí ele é primeiro
ministro, inclusive. QueJ1} é o primeiro-ministro "i"miri regime 
parlamentarista? É o presídcnte do partido vencedor. do par
tido que tem maioria. ü candidato natural a primeiro-ministro 
é o presidente do partido. 

Mas num regime_çomt;? este, em que temos um GOverno 
eclético, de. que participam desde Roberto Freire, um comu
nista, até o Presidente do Unibanco, isso não pode acontecer. 

O que não aceitei foi renunciar à liderança para ser candi
dato a Presidente do PMDB. Isso não faz o meu estilo, não 
faz o meu gênero; não sei fazer isso. Eu digo: posso deixar 
a liderança se for eleito presidente. Agora, colocar na minha 
biografia: .. Mas_ pediram que, como o Presidente Itamar está 
desgastado, largasse a liderança e assumisse a presidência!?" 
Não faço Lsso. Fico com minhas idéias. Renunciei no dia se
guintt!, na segunda· feiTa, e não-na sexta-feira. RenunCiei para 
poder vir a esta tribuna: 

E não estou saindo, pois tt!nho muito carinho, muito 
respeito pelo Presidente Itamar. Podemos analisá~ lo sob os 
mais variados ângulos- e temos que analisar quem é o Presi
dente Itamar Franco e o que é o seu Governo. No Governo, 
somos um conjunto, somos a responsabilidade. 

O Presidente é fnito do momento que eStá viVendo. A 
indicação de Roberto Freire para ser O' Líder do- Governo 
na Câmara mostra o aSpecto eclético das ~orças que compõem 
este Governo. O Sr. Itamar cumpriu o seu: papel no momento 
em que assumiu o cargo de Presidente, pot causa do impeachw 
ment~ que foi aprovado, à exceção de uns poucos, por todos. 

Sua Excelencia· compôS o seu Governo para fazer o grand~ 
pacto do entendimento. Nós é que não tivemos condições 
de dar o pa!;SO seguinte, porque o passo inicial, que era um 
Governo composto por todas as forças representativas da so
ciedade, foi dado. O passo seguinte, nós- quando digo nós, 

refiro-mi! ã sociedãde- não tiveffioSCOndiçôcs de dar. Talvez 
possamás dizer que nós e o Presidente, que esse conjunto 
não teve condições. Mas a tentativa foi feita. É um Governo 
honrado. 

Quando se_ falou - e se falava muito, mas quando o 
Ministro Eliseu ReSende saiu do GovernO não se tocou mais 
rio assunto - sobre o empréstimo feito para uma obra no 
Peru, sobre o problema da dívida externa e outros mais, o 
Presidente, com a maior tranqüilidade, mandou um projeto 
estabelecendo que isso teria que passar pelo Senado. Após 
o que se falou sobre as privatizações, ficou determinado que 
as decisões referentes a elas teriam qUe pãssar pelo Senado. 

Acho 4Ul! o Presidente Itamar Franco e um homem de 
bem. Não tive outra coisa a não ser carinho e respeito pela 
figura do Presidente. Em alguns momentos discordo de suas 
posições- quem me ouve falar aqui pode pensar que vivemos 
em lua-de-mel; não é verdade, vivemos. brigando. Quando 
estou sentado conversando com Sua Excelência, sou dos que 
dizem não; O Presidente está falando, eu fico olhando c Sua 
Excelência diz: '"Pedro, fãle de uma vez!" Sou assim, das 
pessoas qu·e debutem, que divergem. que discutem, como gos
to que façam comigo. 

O Presidente Itamar é um homem de bem, um homem 
sério, um homem digno. Não me parece qu_e seja o responsável 
por estarem as coisas indo mil. -É um bonlem ·que tem um 
projeto sociaL 

Acho engraçado, porque o Pais o ridiculailza, dizendo 
que_ é um Presidente que se preocupa com a_ alta taxa de 
energia, com o preço do gás e_do medicamento. Realmente, 
o Pre~iâente tem esse problema; preocupa-se sim L É um ho
mem simples. Acho que, na História do Brasil, é o primeiro 

-homem pfOvenientc de gente humilde, que soube o que é 
a dificuldade da vida c chegou à Presidenci<i da República. 
Sua mãe trabalhou, fez comida para fqra. e Sua Excelência 
fazia as entregas, para se manter. Portanto, tem essa sensibi
lidade social. 

Quando levei ao Presidente Itamar o projeto que o Lula 
me entregou, sobre a fome,_U!Jl es~udo do PT sol)re.q _qual 
queria falar com o Ministro da Fazenda, a reação irri~diata 
de Sua Excelência foi a de pedir-me que levasse o Lula até 
sua presença, porque havia achado o projeto importante. E 
levou-o adiante, desenvolveu-o e agora está com o _Bet~nho 
o projeto. E nele está faltando a presença do Congresso Nacio
nal. Em vez de chamar essa gente que está participando para 
debater, para perguntar em que podemos colaborar- e uma 
campanha que emociona, a do Betinho e de toda essa gente 
pelo Brasil afora - estamos assistindo a ela sem pa!ticipar! 

Considero o Sr. Itamar um homem de bem. E compli
cado? Sim, é complicado. Teffi um gênio difícil?- pigo que 
sim. t chato às vezes? Sim. Mas é um homem digno, cprreto, 
de bem, preocupado com o social. 

Identifico~me com Itamar, porque a maneira comei vê 
os problemas sociais é a maneira como os veJo. Eu sei _que 
é difícil. Disse a Sua Excelência e ao Ministro Haddad: .. Em 
relação à saúde, V. Exas estão briricandof"Pensam que vão 
resolver esse problema do preço dos medicamentos?_ Desde 
1954 ouço falar _em preço de medicamento; já houve quatro 
ou cinco CPls no Congresso Nacional e não se resolveu isso, 
porque é um dos absurdos maiores, a nível-_mundial, que 
os medicamentos daqui sejam igUaiS-aos lá de fora". Qualquer 
outro produto de monopólio, de _oligopólio - o cimento, 
por exemplo- que se queira importar, existe em várias fontes. 
Há determinados tipos de medicamentos que têm uma fonte 
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só, no mundo inteiro. Mas daí a dizer que não é sincera 
a preocupação de Sua Exce!Cncia com issO, _não me parece 
que seja correto. _ _ 

O Presidente gostava do Paulo Haddad. Divergju dO Sr. 
Paulo Haddad? Divergiú. Por quê? Porque, pelas tantas, ficou 
irritado que o Sr. Paulo Haddad, que era_ seu professor de 
economia, e- de quem fazia uma idéia, de repente passou 
a se deixar levar pelas idéias de alguns empresários liberais 
de São Paulo e djvcrgisse de Sua Excelência. 

Teve divergências com o Presidente do Banco Central? 
Tev.e. _E cu sou solidário com o Pre~identcJtamar Franco. 
De repente, o Presidente do Banco Central chega-e declara 
que o cheque pré-datado, que na história deste País é uma 
i.n~tituição tão __ séria quanto o jogo do bicho, é ilegal. E isso 
sobre uma medida provisória de um Presidente da República! 
Ora. que vá para b inferno! 

E por que agora o novo Presidente, Pedro Malan, abriu 
as contas? Todos vão ver que coisas sérias estão ali d<;ntro. 
E por que agora. de repente, os juros estão baixando_? Nos 
números que o Ministro Fernando Henrique Cardoso apre~ 
sentou ontem, ternos alguns números importantes. Até a Veja, 
com toda a sua análise negativa sobre o Governo, ~presentou 
uma série de números, na última reporta-gem,"- reais, do PIB~ 
do crescimento, do desenvolvimento,. de __ q uc as coisas estão 
acontecendo, 

Então, com toda a sinceridade, penso que não é o Presi
dente Itamar Franco e não é o estilo do seu Gov~rnO que_ 
pode nos impedir, se quisermos, de olhar para este País nessa 
hora que estamos vivendo. 

. : ·.O Sr. Josaphat Marinho-Senador Pedro Simon, permi-
te-me V. Ex• um aparte? - __ -

O SR. PEDRO Sll\-ION- Tem V. Ex• o aparte. 

O Si-. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Simon, 
a clareza e a corrcção de sua aP.ti.Jdç, r$:-º-..O_m~ndarn_ao~ seus 
c.olegas muita contenção no aparte. Mas o disCursÕ de V. 
Ex" ultrapassa os limites do procedimento do seu partido. 
Naquilo em que V. Ex' analisa a conduta do E.MDB, quando 
exibe aqui, por assiril dizer, a caiX:aiJiCt3âõ partido e mostra 
q~ais são as contas dele ~e a_s_ c_çmtas_ da Na_ção e as distingue, 
é claro que não me cabe nenhuma apreciação. Resta_a·guardar 
que a direção do seu partido, no tempo próprio, preste os 
esclarecimentos nece::;sátios. Mas V. Ex• situOu-se::.- e quero 
louvã~lo- corrctamentc no problema do__in_te_rç_sse geral sobre 
a revisão constitucional_. Sobretudo, V. Ex" tev~ a aglldeza 
de salientar que a matéiia de ordem constitucional não Pode 
ser objeto de exigência partidária. Falou _o homem público 
na pureza do pensamento que se exige qua-ndo- s_e trata- de 
matéria corilo -esta~ Mas V. Ex• ain_d_a salientou a necessidade 
de um entendimento para, pelo menos, reduzir as dificuldades
que o Governo experimenta - o que tetn_ós divergido do 
Governo sem atirar-lhe pedras- , não somos evidentemente 
contra um entendimento dessa natureza. Permita, contudo, 
a observação de que um entendimento dessa índole somente 
se pode fazer em torno de um programa, de um pl<ino de 
ação; não pode c nem deve ser nunc(l, jamais, _cogitado em 
torno de pessoas-ou-de grupos. Portanto, enquanto um plano 
dessa altitude não houver, é muito difícil o entendimento, 
por mais que toâos queiram o benefício do País. -

.O SR. PEDRO SIMON - Acho que V. Ex•, como sem
pre, colocou o dedo na moleira. Entendo que V. Ex• tem 
toda a razão: não podemos imaginar aqui fazer um entendi-

mente que resulte em determinadas vantagens para esses ou 
para aqueles. EStamos ·cm uril ano eleitoral. Isso é natural. 
Não só o candidato a Presidente da República, mas o candi
dato a Governador, o Candidato a Senador. o candidato a 
Deputado, seja deste ou daquele partido. Concordo com V. 
Ex" Por isso digo que esse plano teria de ser feito:-na mlnlia 
opinião, pelos próprios presidenciáveis e pelos presidentes 
de partido, onde se estabelecesse que a .. Agenda Brasil" está 
com a assinatura do Lula, do Maluf, do Brizola, de Mário 
Covas, do PMDB, de _todos os partidos; essa é a pauta e 
nós, no conjunto, vam()-S fazer uma espécie de colegiado que 
vai aplicar isso que é patrimônio da húmanidade, é patrimônio 
de todos nós; isso aqui é uma obra de todos nós. Não é 
O Sr. Fernando Henrique, nem o Seilhor Presidente Itamar, 
nem o Sr. Jo~O_ e nem _o Sr. Manuel _que vão ganhar. Essa 
é a proposta que estou fazendo. Quais são os pontos? Vamos 
nos sentar, vamos debatê-los, vamos analisá-los. 

Eu proporia, se dependesse de mim. aumentar para 100 
m'ilhóes de -tOneladas a produção de produtos básicos: arroz, 
feijão, milho, 'mandioca. -se já ternOS 30 milhões de_ pessoas 
que passam fome, e se esse~ ~O milbQes começarem a comer 
e ri verem dinheiro para comer, onde estará a comida?_ A 
primeira coisa qoe vou fazer é aumentar a produção de produ-
tos básicos. - -

Na minha opinião, eu, Pedro Simon, acho que é um 
esêâtidalo o que está acontecendo no Nordeste. Por que não 
há l!m plano de irrigação popular-para o Nordeste,_ igual ao 
da India que irrigou 1 milhão de hectares por ano? Querem 
irrigar o Nordeste como se irrigou Israel, onde um hectare 
irrigado sai" a 6, 7, 8 mil dólares, enquanto a Índia irrigou 
1 hectare a 60Q dólarest _ _ 

Eu, quando fui Ministro da Ãgricultura. entreguei na 
mesa do Presidente Sarney urna proposta que os meus auxilia
res trouxeram- da Índia. Na Índia, o trabalho é artesãnal; 
lá, irrigação dá emprego a uma infinidade de pessoas; no 
Brasil, a irrig_ação desemprega todo mundo porque tudo é 
automático. E i.lfh rio, é um caudal, é u.ma maravilha para 
Israel porque o mundo inteiro manda dinheiro para lá; mas 
não para o Norde_ste. _ 

Acho que essas são. coisas sin"gelãs.---RepúO: eu já daria 
dois palpites se pudesse sentar à mesa: 1 - Aull).en~ar para 
100 milhões de toneladas a produção de alimentos básicos, 
porque se existem 30 milhões que passam fome, um dia eles 
vão querer comer, E se tiverern.condiçõesde_cornprar, precisa 
haver comida, Então, vamos produzir 100 milhões de tonela
das para eles~ 2~ Vamos olhar com seriedade para o Nordeste 
que - dizem - parece ter gente que não quer resolver. 
ao longo da his~ória, o prohlema da seca. É um crime o que 
estão fazendo com o Norde~te! 

A Califórnia éra igU:al ao Nordeste. O Nordeste não é 
um deserto. O _Nordeste tem mais condições de produzir do 
que o SuL O que é a agricultura? A agricultura é água, é 
luminosidade, é solo_. e o Nordeste tem tudo isso. O que 
acontece é que lá a água é mal distribuída. No mo.rn.entõ-

- em que fizerem a captação e a irriga~ão-raciOnal, o Nordeste 
ficará igual à Califórnia. Aquela região irrigada dá três safras 
por ano. Enquanto no Rio Grande- do Sul há uma safra por 
ano, no Nordeste, há três safras. 

Enquanto isso, as empresas produtoras de massas de to
mate, inclusive, estão_saJndo de S:ão Paulo e indo_para o 
_Nordeste, para o Vale do São Francisco, porque lá pode-se 
-obter três safras de tomate c, em _São Paulo, apenas uma 
safra. 



8846 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC10NAL (Seção II) Setembro de 1993 

Estou dizendo isso por dizer. Mas será que não temos 
condições de fazer isso? Mas, que diabo, será que o que acon
teceu na Candelária e em Vig~rio Geral não nos chama a 
atenção para alguma coisa?! Será que isso -terá que aÇon7

t~çer 
na porta da nossa casa?! or-- --

Alguns dizem: ·~o negóCIO é com o Presidente Itamar"'; 
··esse Fernando Henrique Catdoso que baixe a inflação ou. 
então, que vá para o inferno!" Vamos parar com isso, 'a respon
sabilidade é nossa! 

Sinto dizer que estou começando a ·rrcar com- mCdo,- e 
quando alguém começa a a-char as coisas ruins é melhor que 

... caia fóia". Eu não sei ·se não está chegando o momento 
de eu "cair fora". _ . 

Perdoem-me, mas o que sinto é que a· TIOsso poVO ~~rbe·m 
melhor do que nós. As elites brasileiras estão bem aqué:m 
do povo brasileiro, que e·um povo bom, de índole pacífica; 
é um povo trabalhador, alegre, satisfeito,' que quer- construir, 
desenvolver e avançar. O povo brasileiro é simples e modestO 
e não tem grandes yclcidades de bu~car coisas demais. É 
um povo qo:e-·se- contenta corTI coisas slngêlaS: com a sU-a-c3Si
nha, o seu trabalho, a sua cac;hacinha, o- seu samba. É ·u'm 
povo de gente simples. · : 

Mas as nossas elites que rilc perdoem! E rião estoU falarido 
em elite política somente. Tenho restrições enormes às nossas 
elites empresariais. Que bom se as nossas .elites empieSáriais 
fossem iguais às da Alemanha! Aqui, eles querem copia~ tudo. 
Por que não copiani-. contó ·aCOritcce_ nos EstadOs Ünido-s, 
as leis antidumping e tudo o mais? 

Tenho críticas às 'nOssas elites-üiiclccttiãis: rádio, joina"l~ 
televisão, e até às nossas lideranças sindicâis. E é cTãfo, paia 
nós políticos, então, não tem nenhuma explicação. 

Sempre disse, quando se critica o Congresso, que os Parla
mentares rt:'presentam a média. Perdoem-me, mas acho qüe 
as elites, hoJe, no Bra-sii, não têm a m"édía do povo. Acho 
que a m~dia do povo é bem superior à ~~9ia da;; 'nossas 
elites, sejam elas quais forem: políticas, intelectuais, empre~ 
sariais-, Sindicais, etc.- _ --- ' 

Pensêrh o que ·quiSerem. Mas será que_ hão temos sensibi
lidade de entender que 3qui precisa tet Um- poucO de dtâa 
um de nós? Mas será que p.áo ouvimos o" País dizer isso? · 

Sabem o que acho? Acho que as coisas não nos impres-
> sionam mais. Eu dizia aqui: meus irmãos,' Cxístem 32.mi1h:Oés 

de brasileiros que passarn fome. Não que'r dizer nada, acho 
que os números não têm nenhum significado para nós. para 
mim tambt!m. Não pensem que estou falando aqui para ·os 
outros. Estou falando de mim para dentro de mim. Acho 
que essas coisas não no:;- sensibilizam mais. As coisas vêm 
c vão. Vejam quantas cfiànÇas morrera-rn--ua-can-deláría! Ah. 
morreram?! Olhem o que àéonteceu em Vigário Geral! 

O que estamos fazendo aqui? Qual é o papel do Congresso 
Nacional? Qual é a responsabilidade do Congresso Nacional? 

Quando_ vejo esses debates internos .do PMDB com o 
Presidente Itamar Franco, e vejo o que- se discute e o que 
está aco_ntecendo no Brasil, fiCO pensando: mas será que estou 
certo? E por ai que estamos caminhando? 

O Sr. Mário Covas- V. Ex~ permite~rhe uni ã.pai"te? 
o ! ' 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo ó aparte ao nobre 
Senador Mário Covas. 

O Sr. Mário CoVãs -·senador Pedr-o Simon, V. Ex~ 
pelo tempo de serviço, eu pela idade, soinos os orais antigos 
aqui. Lembro-me ainda que, em 1966,fui_guindado à lideran
ça, na Câmara~ do partido de V. Ex• Naquele instante, mtnha 

primeira providência fái fazer uma reunião com os líderes 
- de_ todas as bancadas estaduais. O Líder da Bancada do Rio 

Grande do Sul, que aqui compareceu, era- um Deputado, 
àquela altura extremamente atilado, profundamente envol
vido com as coisas deste País, como vim a: saber: chama:va~se 
Pedro Simon. Tivemos muito" em comum em nossa trajetória. 
V. Ex\ hoje, pela segunda vez, fez-me vítima, ou melhor, 
beneficiário de um sentimento que em outra oportunidade 
já traduzi neste plenário. E acaba sendo-me fornecido po~ 
uma das mais belas páginas do Padre Vieira;- ·crero mesmo 
que seja o_Sermão da Quadragésima. Padre Vieira:-dá conta, 
naquele instante, de uma pendência que hávia em um à Cidade, 

_na qual duas igrejas, uma em frente a outra, dispu"tavam a 
pfeferêilcía da população em virtude da qualidade de seus 
pregadores. A pendência foi ganhando a dimensão de luta 
real. Havia os que defendiam este~ havia os que defendiam 
aquele outro pregador. A pendência só foi fínalmente resol
vida- quando ouviram o decano dos sábios da cidade, que 
se pronunciou a respeito e o fez desta maneira:-~'Aquele é, 
realmente, um extraordinário pregador. Quando o ouvimos, 
ficamos satisfeitos corh as suas palavras._ Mas o outro é um 
pregador maior, porque, quando. o ouvimos_, ele nos deixa 
descontentes conosco!'. Recolho das palavras de V. Ex• exala
mente este sentimento~ V.· Ex~ é ·capaz -de acender o que 
existe de melhor em cada um de nós,_ ou seja, o questiona
mento interior, a bus.ca da capacidade de dar resposta a uma 
demã.nda que nos é Lnes_capável. Há um traço pessoal dC V. 
Ex• que é extraordinário. V. Ex• confessou, ou melhor, procla
mou ser filho de libaneses. Certamente foram libaneses que 
migraram para a península e foram para a Itália, porque V. 
Ex•, quando fala,. fat um ,exercício de. mímica corporal' que 
dá ênfase a seus argumentos, fazendo com que eles, na realida
de, correspondam a uma festa de quatrocentos talheres. Senti
mos.que, além da figura física, do que. exterioriza, V. Ex~ 
acrescenta o que existe no seu interior, colocando alma, cora
ção, sentimento naquilo que diz. Todos nós aprendemos um 
pouco. A·catactetistica básica do discurso de V. Ex• é exata
mente a coragem. V. Ex~ sabe, e o proclamou da tribuna, 
qUe amailhã haverá quem dig~ que o Pedro Simon novamente 
assomou i:J; Jribuna do S!!nado, naquele estilo dele, pensando 
nas utopias, querendo lutar pelo irrealizável, carregando moi
nhos de ventO com a· velha-téCnica que os idiotàs-Usam contra 
a seiiCdade que os constrange, que, é _a arma do ridículo. 
Po"rém, seu amigo, séu admirador é aquele que certamente, 
paia não exacerbar na humildade, estará a seu lado no instante 
da formulação de um projeto de resgate nacional. Existe a 
certeza de __ que a despeito dessa maledicênCia há iirri fato imor
fedourO. Saberrios- qUe o nOsso ãmiE;o pedro SimOn será sem
pre ético demaiS. Isso salva permanentemente, para õ--r~sgate 
des.te País, a cada um de nós e a todos os brasileiros. Ag!adeço 
a V. Ex·' por ter podido participar, nesta tarde, da manifestação 
que-saiu do coração e que, afinal, coloca o seu <;iiscurso na 
bagagem, na planilha. na prateleira onde se guardam os me
lhores instantes do Senado Fe-deral. Muito obrigado .. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• me comove e me 
constrange pelo carinho das palavras. que é fruto da amíz.ade. 

_ V; Ex' sabe_ do profundo respeito que tenho por sua pessoa. 
Ao longo da história, ao longo da vida, aprendi i ter um 
carinho por Mário Covas, não só em virtude de sua maneira 
de ser, mas também pofque me identifico com S. Ex• em 
algumas coisas, apesar de não ter o seu brilho. 

Dizem, por exemplo. que o Senador Mário Co'v3.s não 
chegou à Presidência da República não pelos- defeitOs, mas 
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pelas qualidades.. __ Uma dessas qualidades é a inflexibílidade. 
S. Ex• não faz concessões, não el)tendcu que tinha de balançar. 
S. Ex• não ginga como devia. Eu também sou meio :;l~sim, 
apesar de não ter o seu brilho. l;ntendo que temos de -fãzer 
certas coisas, aconteça o que acontecer. 

Agradeço com muito carinho as referênçiaS d_o me.u amigo 
e Senador Mário Covas. 

O Sr. MauroBenevides- V. Exame concede um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Concedo-lhe o_aparte co_m 
muito ca-rinho e satisfação, nobre Líder. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador, Pedro Simon, 
ao ouvir um pronunciamento de V. Exa, ou_tro dia, quando 
nos remeteu a profundas_reflexõcs sobre o PMDB, fui o pri- -
meiro a interferir, já que me fora conCedido o aparte, para 
enaltecer naquele instante a sua postura de dignidade, de 
coerência na vida pública brasileira. No que diz respeito a 
nos_sa agremiação partidária, remontei ainda ao tempo do 
MDB que era, naquela ocasião, centro da resistê_ncia demo
crática no País e albergava todas as tendências ideológiças 
que discrepavam da orientação do GoVerrio~ Na sessão de 
hoje, quando V. Exa retornou à tribuna, fiZ" questão-de ser 
dos últirrios a aparteá-lo, a fim de que pudesse assistir à mani
festação de companheiros de outros partidos. Todos eles enal
teceram esse comportamento verdadeiramente exemplar que 
V~ Ex~ tem tido ao longo de sua tra jctória política. O aspecto 
ético, que foi, aqui, a tônica de muitas interven:ções, -até me 
dispensaria de realçá-lo neste instante, porque riaquele aparte 
eu procurava exatamente enaltecer esse c_omportarnento irre
preensível que V. Ex" assum_iu. Chc::guei até a mencfonar nOssa 
convivência na Comissão-Executiva do PMDB sob o comando 
lúcido, -experiente, de clarividência extraordinária que foi o 
nosso grande chefe e amigo, Ulysscs Guimarães. Não foram 
poucas as vezes em que V. Exa discrepou de Ulysses Guimarães 
nas reuniõ_es da Comissão Executiya, sugerii).dO que as notas 
habitualmente divulgadas pelo nosso partido espelhassem a 
realidade política, econõmka, social c cultural do País. Quan
do exercia eu a Presidência do Senado _e_do_Congresso Nacio
nal e quando praticamente se aprestava o Senado para afastar 
o Presidente Fernando Collor- naqueles momentos que nos 
permitiam prclibar a vit_ória da ética e da moralidade na vida 
pública ;_V. Ex• se recorda de que cheguei não a cons_ultá-lo, 
mas, 'sobretudo, a afirmar a V. Ex• que, a partir daquele 
momento, defenderíamos aquilo que seria pacto de goverha
bilidadc, acordo de govcrnabilidade, e_ntendimento de gover
nabilidade, envolvendo todas as forças políticas e todos os 
segmentos da sociedade, a fim de que viabilizássemos o Go
verno que se iniciava sobre os melhores auspícios, porqu'e 
o Presidente Itamar Franco iria, sein-aúvTd_a, em dois anos 
de administração, tentar fazer aquilo cj_ue rCpresentava a gran- · 
de aspfração do povo brasileiro. Era um governo sem corrup
ção, um governo sem deslizes, um governo sem qualquer mar
ca que pudesse alcançar a imagem de austeridade, de serie
dade, enfim, de defesa intransigente do i_nteresse- público.
V. Ex•, naquele instante, sustentou conosco aquela tese. Esco
lhido Líder do Governo, posso dizer, neste instante, que a 
convivência de V. Ex~ com a Liderança do PMDB e com 
seus companheiros representou sempre ú.m feJacionamento 
perfeito. Em nenhum instante chegamos a discrepar da forma 
afinada, daquela sintonia que sempre· existiu entre V. Ex• 
e o nosso partido. Hoje, V. Ex• se dispõe a iniCiar uma análise 
do comportamento do PMDB, que elegeu, no último domin
go, a sua nova comissão executiva, o seu diretório nacional. 

Se V. Ex2 não eStá à fren,te _do P'\rtidp, dirig~nçl()~O? seus 
destinos·, sabc.que não foi pót falta do meu apoio, do meu 
esforço, do meu estímulo._Sem que isso represente desapreço 
ao nossO companheiro, Deputado Luiz Henrique, V. Ex~ teria 
condições ideais de realizar um grande trabalho de_ afirmação 
democrática à fren~e do PMJ:)B, expandindo as nossas bases 
e preparando o Partido para a grande arraOcada eleitoral de 
1994. Na segunda-feira,_y. Ex• anunciou -e o fato repercutiu 

-- intensamepte no País- ç_ seu propósito de entregar a Lide.:. 
rança; e, mais do que isso, promoveu, em carta dirigida ao 
~residente da República, o seu afastamento do exercício da 
Liderança. Não sei se esse gesto, riobre Senador Pedro Simon, 
ter-se-á ajustado rigorosamente àquela tradição que V. Ex~ 
sinalizou ao longo da sua vida pública. O Governo enfrenta 
um momento difícil c seu Partido também, prestes a adotar 
uma decisão, no próximo dia 21. Ao aparteá-lo neste instante, 
depois da intervenção de tantos companheiros, alguns do 
PMDB e outros de outras Bancadas que compõem esta Casa. 
permitir-me-ia fazer a s_eguintc_ponderação: V. Ex~ não pode 
assumir, em r~laçãq ao seu Partido, _nenhuma postura absen
teísta, porque isso o violentaria naquela tradição de luta indo r
mi da que V. Ex .. assumiu ao longO de toda a su.a vida pública. 
Permanecendo .no Pa,r_tido, promovendo as críticas, ofêreC_en· 
do sugestões, indicando caminhos que deveremos palmilhar, 
não h;í dúvida de que V. EX• r.e_aU~.ará um grande trabalho 
de afirmação d_emocrática no âmbito de seu Partido. E não 
acredito que, com a sensibilidade que pO-ssUi o Presldeftie 
Itamar Franco, conhecendo as excepcionais qualidades de V. 
Ex\ ele venha a prescindir dessa colaboração. E se SUa Exce
lência entender de mantê-lo ne~sa Liderança. não há dúvida 
çle que terá o aplauso do seu Partido. da bancada no Senado 
Federal, e certamente também terá o estímulo de todos aque
les que, nesta Casa, habituaram-se a ver em V. Ex• o parla
mentar integrado às grandes causas de interesse do nosso 
País, Portanto, deixo a advertência~ _que o Presidente recuse 
o seu afastamento desta Liderança, porque no âmbito do seu 
Partido, mesmo nessa sua postura ética e irfcr)iecnsível-dC 
crítica construtiva ao PMDB, V. Ex~ continuará __ seinpre a 
merecer o nosso respeito, e terá o riosso apoio decictidõ para 
prosseguir no trabalho que até' aqui foi feito com ah~oluto 
êxito nas dificuld~d,es surgidas num momento dos mais deJica: 
dos da nossa vida político-institucional. 

O SR. PEDRO SIMON -Meu lídecMaoro~llencvides, 
sabe V. Ex" do carinho, do a[elO e da admlr8.ção que -lhe 
tenho. -
· -QU~I-0 diZer que, no-desenipenho da missão da Liderança. 

para a qual sei que não tiõho .. cOiripetência, porque a _minha 
atividade foi toda na oposição, os conselhos de V. E:~~ e do 
Senador Humberto Lucena, do PMDB, me orientaram imen-
S-arriente no Seiifido de trilhar esse c3.minho. ~ 

Na carta que dirigi ao Presidente da República, cu disse 
que me emociOnei no Senado porque houve uma unanimi
dade: Não encontrei aqui pessoa alguma que -nãÕ estivesse 
dispoSta a colaborar com o trabalho. Com a crítlcã. _Foi_uma 
dispoSfÇão realmente excepcional o grande debate que realiza
mos neste Senado. 

Na carta, expliquei. Na minha residência, o Dr. Ulysscs, 
ele e cu; Sua Ex.cdência estava cm vêspcra de assumir e 
cobrava do Dr. Ulysses a minha participação, ins1Stft1d6-(fue 
eu deveria ser rninístro do seu go'{erno. Eu dizia: Itamar, 
eu n~o posso, Dr. Ulysses, eu não pOsso~ porque ·ÚJdo m-und~o 
sabe, o Brasil intefro divulgou. os filmes apareceram, os traba
lhos do grupo da oposição da CPI se realizaram no meu gabi-
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nete; a coordenação, a discussãO, a análise, tUdO era feito 
no meu gabinete. Ali decid(amos sobre as reuniões, as respos
tas a dar, as análises sobre o problema do Banco Central. 
Então, eticamente, eu não podia ser minisfró-pótque se perisâ.
ria qUe eu havia conspirado para tirar o Sr. Collor com o 
objetivo de chegar ao Ministério~ Diante de tais ciicunStândas, 
eu não tinha condições de aceitar. Ele entendeu, o Dr. Ulysses 
me deu razão e disse: Itamar, o Pedro tem razão. Creio que 
ele não está cin cOndição de aceitar. - - -- -

Posteriormente, quando surgiu a questão da Liderança, 
eu pensava que os motívos eram os meSrriOS. -Se- eu nãO podia 
ser ministro, com-o podia ser líder? Houve um deteéminado 
momento cm que V. Ex•, o Senador Humberto Lucena, como 
Líder da bancada, o OreSteS Quércía, c.} ue-era presidente do 
meu Partido, o Deputado_ Çi~~eb'l;ldo Cori_eia, que êra o líder 
na Câmara, e o Dr. Ulysses Guimarães vieram ao meu gabi
nete e determinaram que aquilo era importante para o PartidÓ 
e para a sociedade. Então, reuriiti-Se- a- Bancãda do PMDB. 
Eu lhes disse que eu era um candidato a líder da bancada. 
Responderam-me que esse probkma nada tinha a ver com 
o outro. Houve unanimidãde no sentido de que_ eu deveria 
aceitar. Direi com tbda a sinceridade quãi foi o argUmento 
que me convenceu: foi o do Ministro António Britto~ · 

Começaram a aparecer os nomes dos membros do Go
verno e a certa altura, o Britto me disse que eu teria que 
ser o líder, porque se eu não aceitasse a Liderança, eu teria 
que explicãr isso pe-rante a: opihião pública. AfinaC circularia 
que o Pedro Simon desconversou com o Itamar, não gostou 
da nomeação do Chefe da Casa Civil-~tc:; seria a primeira 
deserção. Considerei o argumento lógico c terminei aceitando. 

Eu saiO como entrei. Quando, naquela reunião na casa 
do Presidente com oslíderc_s_do PMDB, eu dizia que devíamos 
entrar sem a preocupação de ser, entendo .que não atrapalhei 
o meu partido. Saio sem que ninguéril tenha que se demitir. 
simplesmente pelo fato de não haver indicado_ ninguém. Não 
há nesse_ Governo nenhuma indicação minha, nem --no meu 
gabinete de Lídc_r. Eu não trouxe as pessoas que podia ter 
trazido de fora, não exigi, o .que é tradicional, um gabinete 
político; continuei- Com a minha agenda, no meu gabinete 
c com essa disposição, porque pensei qu:e era uma maneira 
de colaborar. Se era essa a tese que eu havia defendido perante 
o meu partido, eu devia dar o exemplo - e acho que o 
fiz. Eu tinha um propósito. pensava que pOdia ajudar. 

o que ine magoou n·o PMDB- Se a~guinã Coisa- pudesse 
me magoar - é que fiz a proposta afirmando que ri:fci -era 
candidato, que colocava meu nome à disposição. V. Ex~ sabe, 
Senador Humberto Lucena, que várias vezes eu disse que 
queria discutir o assunto~ nlaS não tive Oportunidade. Houve 
um esmagamento, um trator passou por cima; não sentaram 
para debater, para analisar. Eu apresentava o argumento de 
que é importante que o Presidente do Partido teriha as condi
ções que tenho; não sou candidato. Ainda agora, com o resul
tado da convenção do PMDB, o PDT de Porto Alegre, o 
PTB e o próprio PMDB disseram que eu deveria ser candidato 
a governador. Repito: não sou candidato~_ 

Eu pensei que um presidente de partido, que não fosse-
. candidato em uma eleição concomitante_-para Deputado EstaM 
dual, Deputado Federal, Senador, Vice-nO-vcrnador, Gover~ 
nado r ou Presidente da República; teria condições de ajudar. 
E, modéstia à parte, no meu Estado, o meu Partido foi muito 
bem; vai eleger o Governador. Não faço falta, nem tenho 
de ir lá. Não tenho problema nenhum, 

Mas não me deram nenhuma resposta; não fizeram a 
gentileza d_e me convidar para conversar. Até parece que tenho 
uma doença ou alg~l_!la coisa_grave._ Eu 111,ere_ço_ uma resposta. 
S6 estou falando isso, porque o argumento que me deram 
foi o de que tinha de largara Liderança. Não largo a Liderança, 
porque o Governo está em uma situação _difícií e também 
porque não quero que apareça, na minha biografia, q-ue parti
~}pei do Govet_:_no com_o_ Líd~r e deixei a Lid~nmça para ser 
P-i"~sidente do Partido. 

Não l~rgo a Liderança. Saio daqui, mas fico ali. Se eu 
for Presidente, largo na segunda~[eira, porque acho que há 
incompatibilidade entre a Presidência do Partido e a Liderança 
do _Governo. Largar para ser :Pre_sidente, isso cu não faço. 
Larguei na segunda-feira. Por quê? Para falar o que estou 
falan9o. 

Como vou ser Líder do Governo, meu amigo Mauro 
Benevides, e vir a esta tribuna para debater os problemas 

· internos do PMDB? Vou aqui analisar, como pretendo, meu 
querido amigo Dr_. Sarney; v9u, aqui, analisar como pretendo 
o ilustre Presidente Orestes Quércia; vou analisar, como pre

-tendo, o grupo. o grande vencedÇ>c Dr. Ibsen Pinheiro, Dr. 
Genebaldo Correia e o Dr. Luiz Henrique; esse grupo exigiu 

; que o Dr. Ulysses Guimarães ficasse como candidato. Eram 
as pessoas que não o deixavam retirar a candidatura quando 
o partido estava em situação difícil. Eu quero que eles venham, 
quero que, perante a sociedade, digam que argumentos usa
ram para impor- e· fazer com que o Dr. Ulysses Guimarães 
fosse o candidato. N~o e:Dtendo que argumentos foram esses, 
tão fortes, que fizeram com que o Dr. Ulysses aceitasse a 
candidatura. No entanto, nove anos depois, dcstroçaramMno. 
O Dr. Ulysses GUim-arães não podia ser Presidente do Partido 
nem Presidente da Câmara. Como Líder do Governo, eu 
não poderia vir aqui abordar esse assunto. O meu amigo Mau
tO Bénevides diria: Senador Pedro Simon, isso vai atrapalhar 
o andamento das questões. Logo, haverá votação de um pro
jeto do Governo e o PMDB vai votar contra. Tenho sensibi~ 
!idade para entender as circunstâncias. S_e ontem eu não admi
tia deixar a Liderança do Governo para ser Presidente, por 
a_permanecer, agora penso em não atrapalhar o Governo. 
Se permanecesse no cargo, eu não poderia vir a esta _tribUna 
e enfocar tais assuntos. Penso que o PMDB tem que ficar, 
porque considero que ele deva ficar; não estou pedindo. A 
meu ver, é um direito que tem o Partido ficar ou sair do 
Governo com dignidade. Se eu pudesse determinar uma man~ 
chctc para o meu discurso de amanhã, seria esta: "O PMDB 
quer sair, saia com dignidade. Quer ficar, fique com dignida
de." Não pode sair porque perdeu um cargo e não pode ficar 
porque vai- ganhar -dois. Para dizer tudo isso, no contexto 
em que estamos vivendo, eu não poderia fazê-lo como Líder 
do Governo. Eu estaria complicando a vida do Governo. Te
nho sensibilidade para perceber tal fato. 

Se antes eu não Podia sair da Liderança do Governo, 
agora iião posso nela permanecer, porque vou complicar a 
vida do Governo. A meu ver, é importante dizer a verdade 
oafa o meu País. 

-Tem muita gente que me conhece. Repito: não guardo 
mágoas ou ressentirD.e-q.tos. Hoje cstqu feliz. Mas que b_om 
que não ganhei essa Presidência do Partido! Era um "abaca
xi~ .. : correr por este Brasil, ir lá para Rondônia, para Roraima 
etc. Eu iria morrer corno o Dr. Ulyss.es, com a mala nªs 
costas. Alguém me disse que ess.e é o_ motivo pelo qual não 
fui andar por aí pedindo votos. 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 
-- -- . -- - ,.._ . '---...-- .. . -

Sex.ta'feíra 17 8849 

Ainda ontem, estive com o meu amígo Jarbas Vascon~ 
cel0s~ Que beleza de cidadão esse Jarbas Vasconcelos! O meu 
amigo Presidente Itamar Franco n-omeou, em Pemamb-~-co, 
pessoas de todo o mundo: do Governador, do PFL, do Ro
berto Freire, do PDT, do Miguel Ari-aes, maS não tem um 
nomeado do Jarbas Vasconcelos. Parece- qUe ~--Ex" pe"iderá 
a próxima eleição. No entanto, a eleição para Goverriador 
foi esmagadora. Disse-me o Pr. Jarbas Vascon,celos que é 
ridículo o PMDB pensar em largar o Governo. Não há lógica 
nisso: É imoral! A posição do-PMDB, no momento, é ficar 
com o Governo. Temo~f a responsabilidade perante o País 
de dar cobertura a este Governo, aconteçª_ o- CJ._lre acàntecer 
eleitoralmente no ano que vem. -- --- ---- -

Emociona-me essa posição do Ja.rbas Vasconcelos. Fui 
vê-lo. Choveram te_lefonem~s para o Jarbas Vascon_ceJos, ima
ginando que eu ia ~lá para falar. Não fui falar com o Jarbas, 
fui conversar com ele. Que lição bonita recebe.mos! 

No Rio Grande do Sql, o fato de eu n_ão_.t~r nomeado 
ninguém Soma, mas no Nordeste, se o indivídUo é do Govêrno 
e não nomeia niriguéin; ele fica -desmCr(alizado, é cobrado. 
Lá~ eles comentam isso: ganhou a eleição, uma vitória eSpeta
colar a do Jarbas Vasconcelos c, no entanto,- não nomeou 
um para o Governo. No entanto, na hora de i:lecídlf, este 
é um cidadão, é um político, é o homem que tem uma linha, 
uma reta, um estilo com o qual me identifico. 

Há momento para tudo na vida: _há momento de IJrigar 
com o Governo, de gritar, de berrar, de romper, mas tem-
que haver causa, motivo, argumento, tem cque haver uma 
razão de ser na vida de qualquer cidadão. Não tenho mágoa 
alguma nesse sentido, mas, com toda sinceridade, ajudo mais 
o Governo Itamar Franco, deixando a Liderança do Governo. 
O fato de deixá-la não significa que eU vá tOmar uma· posição 
radical. Não há dentro do PMDB qualquer proposta de sair, 
de romper com o Gover_ilo -e cair eni uma· posição radical. 
Vejo duas posições dentro do PMDB: participar--ou sair do 
Governe, permanecendo em uma posição de independência. 
Se isso ocorrer, acatarei._ Não_ ~~t9u pedindo para ficar, mas 
nessa posição de ind~pendência continUarei sen4o o mesmo 
amigo do Dr. Itamar Franco e o mesmo defensor dessa tribu
na. Mais do que agora, porque cOm inais autOridade, sem 
obrigação: não se trata de o Líder ir para defender, mas de 
o cidadão vir aqui só qü3ndo nec~ssárlo. -qu:an9o eu se-ntir 
que o Governo Itamar franco não~ digno, que Sua Excelêricia 
não é um homem de bem, não co~sporl.de às expectativas, 
caio fora. Não vai ser o gênio, -õ topete do lt_atilar que me 
fará deixar a Liderança. · 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Exa um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• cqm o maior 
prazer. ·- - "---- - ·- -- - -

O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador Pedro Simon, 
acredito que para toda esta Casa foi o inaior _prazer ouvi-lo 
na tarde de hoje. Quando o nobre_ Senador assoma à tribuna, 
esta Casa ouve V. Ex• .. com a maior a~en~áo. __ _As _cpnversas 
desaparecem. Se não fosse- um pÕlíticO -do quilã.te cfUe é, com 
certeza seria um: maestro. V. Er' -não precisa de batuta. Só 
com a forma como gesticula V. Exa_con~egue se expresS~r. 

O SR. PEDRO SIMON- Perdoe-me pela interrupção. 
Disseram-me que apareci na televísiio e fói uma brinca

deira geral. Agora, com o aparte de V. EX\ lembrei que 
tinha assumido comigo mesmo e com a imprensa o compro· 
misso de que ia falar com a mão no bolso. · · 

O Sr. Gilberto Miranda- Discordo um ·pouco do Sena
dor Mário Covas que não está presente. V. Ex• não é para 
um jãritar de 400 talheres, rn<l,s a forma co.m que transmite 
-~ suas palavras é simplesmente fantástica. Te-mos aí pela 
frente uma eleição Presidencial e não haverá mais aqueles 
n!cursos externos na televisão-. y. "Ex~, sem dúvida, pelo tribu
no, pelo homem público que é, pela seriedade. Corri qUe Seiirpre 
agru- e-pelos cargos que ocupou, será um dos melhores nomes. 
junto- com outros do meu Partido,_ para o sacrifíciO de ser 
Candidato a candidato à Presidência da República. Desde o 
primeiro momento, quando V. Ex~ pretendia oferecer_ o seu 
nome ao Parfido, eu o procurei em seu gabinete. Muitas vezes 
conversamos e eu me propus a trabalhar por V." Exa Tenho 
certeza-_ compartilho da opinião de V. EX• --de que, se 

. o Partido tivesse Um-PreSidente que não fosse dispUtar a elei
Ção· em 1994, sem dúvida, esse Presidente poderia andar pelo 
Brasil, poderia conversar com Governadores; Com ~_ndidatos, 

~-com diretórios, lev;tndo uma men~agem muito_ maiS presente 
'.e ·muito maiS" direta. V árias vezes, os se-õado-res Ronan Tito 

e -Alfredo Campos, o Deputado Tarcísio Delgado e eu fomos 
:·ao··seU gabinete e noS propuSemos a aJudá-lo. Realmente, 

é uma pena que V. Ex\ neste País, ainda seja excessivamente 
--'ético. Espero que V. Ex.• mude um pouco com re.lac;ão à 

queStã6 do voto. O PMD_B Con!ínuará existirido. O PMDB 
precisa de um presidente de Partido ·forte. Já qúé _V. Ex• 
declinou, na semana passada, de ser candidato do Pariido, 
espero que, na próxima eleição, se não disputar uma candi
datura a presidente, pense no assunto. Quanto ao magnífico 
discurso de V. Ex•, discordo apenas de parte dele, do início, 
quando. disse que o PMDB não tem autoridade porque não 
quis indicar o Ministro da Fazenda. V. Ex.~ foi muito duro 
tomoPMDB. 

O SR. PEDRO SIMON- E faço o mea-culpa. V. Ex• 
tem razão. O Dr. Quércia tomou essa decisão sem conSultar 
o Partido. Não foi reuiiida a Executiva, não foi reuiüdo o 
Comando Partidário. V. Exa tem razão: a decisãO nao:-proVeio 
do conjunto- da vida partidária. 

O Sr. Gilber.to _Miranda _- Agradeço a colocaç;io de V. 
Ex• 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
V. Ex~ me permite concluir, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eu gostaria 
apenas-que- y_ EX~ DãO tomãssé -mihhas advertê.ncias cowo 
desatenção, mas estamos a quinze minutos do_ término da 
·sessão. 

· Eu pediria aos nobres apatteante~ que ainda restam que 
se a tivessem ao mínimo possível de tempo para que possamos, 
pelo nieOõs-, iniCia-ra leitura do Expediente e passar ao anúncio 
da Oi'dem do Dia-. 

O Sr. Gilb~rto -Miranda- Nobre Senador P_edro Simon, 
no mom_ento em que V. Ex• faz uma afirmação e a corrige;=
atitude_g_ue_const~ero muitoímportànte para o Partido, sinta
m~ .PO qever __ de ~etembra_r_:-:- nãO_ tenho_ procuração e não 
estou a:qüi para deíender o Governado~ Fleury- que o Gover
nador de São _Paulo foi o primeiro governador do PMDB 
gü_c fal<Ju_ ef!l governabilidade e e_sten4eu a mãq_ para o Gover
no, quando praticamente todo o Partido estava um pouco 
dist~nte;. 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade. 

O Sr. Gilberto Miranda - A palavra -governaóilidade 
é de ,S. Ex• PortaOtO·, creio- que é rnuit:o j_ustó afirmai' Oeste-
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plenário- que o Governador tentou aproximar-se do Governo 
durante muito tempo. 

O SR. PEDRO SIMON -É verdade. 

O Sr. Gilberto Miranda - Entretanto, como membro 
do maior partido do País e governador do maior Estãdo da 
Federação. um Estado que, por ser tão grande, tem algum 
endividamento e muitos problemas, é natural que o Sr. Fleury 
tenha alguns atritos com _o Presidente da República. O Presi
dente da República, que está numa situação privilegiada por 
ser o mandatário máximo, deve -é a atituc:Je que ~ espera 
de Sua Excelência - aproveitar este final de semana e levar 
ao PMDB uma mensagem diferente da de domingo passado, 
mais clara, utilizando-se da imprensa. Deve reafirmar que 
o PMDB é importante, que- deveria voltar a apoiar o Governo, 
estudar, apresentar projetas, conforme propós o Senador Pe
dro Simon, discuti-los c trabalhar junto ao Governo. Espero 
que o Senhor Presidente da República realmente o faça e 
que o Partido tenha um _pouco mais de juízo ... 0 PMDB 
tem muita sorte, mas pouco juízo", como dizem meus colegas. 
Está na hora de, efetivamente, reestudarmos asitua-çao. Os 
com_entáriOs na Casa,-esia semana, mudaram muito em relação 
ao último domingo. Já há um consens-o_·em. torno da idéia 
de apoiar o Governo. Espero que o Serihor Presidente da 
República leve isso cm conta. Sugiro tamb_ém que V. Ex•, 
que ainda é o Líder nesta Casa, com a sabedoria e a facilidade 
que possui para se expressar, analisC o G_o~erno Itamar Franco 
em um de seus dchates._Assim, todos os Partidos poderiam 
participar e ver do oUtro l~do da jan"cla, com o qual V. Ex• 
tem convivido. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex' o aparte. 
Senador Gilberto Miranda. Dizem que o Simon quer ganhar 
as eleições mas não procura eleitor. Apesar de o Senador 
Gilberto Miranda ter colocado à minha disposição seu avião 
para que, com S. Ex• e outros Si::ri:idores, eu percorresse o 
Brasil inteiro, recuseí a gintil proposta. Esta não é uma campa
nha em busca votos .. mas de umtt_ campanha i~terna ~~_4_e_cisão. 

Sinto hoje que foi bom eu não ser presidente, porque, 
com toda sinceridade, digo de público, se tivesse de votar 
- apesar de todo o respeito que tenho pelo ex-Governador 
Nilo Coelho - , cu votaria no Chico Pfnio para rllemhro 
da secretaria naquela circunstância. ·· -

Já V. Ex• diz- e o faz com razão- que o Presidente 
tem de fazer um gesto em direção a reiterar a -irripcirtâ-ncia 
do PMDB. Eu lhe serei muito sincero: a imprensa publicou 
que a confusão que se está fazendo aqui é que o Sarney não 
é o Itamar e que o Ulysscs não é o PMDB de hoje. Àquela 
época, quando o Dr. Ulysses era muito forte e o Sarney, 
egresso do Governo Tancredo_ Neves, não_ demonstrava uma 
posição firme, a situação -se complicou. Assim, prefiro o Ita
mar c o PMDB numa posição de independência a esse situação 
de pressões c contrapressões. 

O Presidente Itamar Franco reuniu-se com o Deputado 
Luiz Henrique, após o que eu falei com os dois. Sobre -esse 
encontro de quase duas horas entre o Presidente da República 
e o Presidente do PMDB, concluíu o P-residente Itamar que 
o resultado foi excepcional. Ressaltou que gostOu demais do 
Luiz Henrique, do debate e da maneira pela qual as questões 
foram expostas. O Luiz Henrique, p-crrsua vez, teve a gentileza 
de me telefonar para dizer a mesma coisa, ou sej"a; ·que, a 
seu ver, foi muito hua a conversa, oportunidade cm que o 
Presidente Itamar Franco deixou claro que quer a participação 
do PMDB, que é importante e necessária. 

Reafirmo que a posição do Presidente da República é 
a de 4ue realmente é importante a participação e a presença 
do PMDB. Todavia, entendo que não é bom nem para o 
Presidente, n~m para o Luiz Henrique- e eles estão fazendo 
()que entendo correto -:fazer mais do que isso. Além disSo. 
seria oferecer postos no Governo. Não! Que fique lá o Senhor 
Itamar, que o PMDB, pelo menos o meu.PMDB, agradece 
a atitude._ 

Fez bem o Luiz Henrique ao propor que, se a idéia é 
sair, que saiamos todos. Está certo o Luiz Henrique. Mas, 
se decidirmos permanecer no Governo. que fiquemos todos. 
Reafirmo, Sr. Presidente, ou ficamos com dignidade, ou saí
mos com dignidade. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Senador Nelson Carneiro, con· 
vido V. Ex~ e o Brasil inteiro- vou entrar na próxima Senúina 
com a moção ~para festejar, no ano 2000, a pres_ença do 
_Senador Nel~on Carneiro, Peço a D_eus. que me dê saúde 
para estar presente c votos para retomar_, porque S. Ex• estará 

-aqui. Concedo-lhe o aparte, com o maior prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Agradeço os votos de V. Ex~ 
e farei tudo para não os desmentir. Muito aprendemos hoje, 
os velhos e os novos, no memorável discurso de V~ Ex•, mas 
quero destacar um ponto que se vai espalhar por este País 
como traços indispensáveis para o desenvolvimento nacional. 
V. Ex~ começou a escrever o plano de Governo com a solução 
dada ao problema da agricultura e com o programa para resol
ver o problema da seca. Qualquer Presidência da República 
que realizar esse milagre terá a gratidão nacional. V. Ex~ 
dá os rumos, c Deus permita que seja V. Ex• quem os conduza. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex' 

O Sr. ~eni V eras- V. Ex• ~e concede u~ aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer.~ Senador 
Beni V eras. 

O Sr. Beni V eras- Senador Pedro Simon, iSte e o meu 
primeiro cargo político. Atrás dele tenho quarenta e·três anos 
de experiência numa vida empresarial bastánte diferente. 
Quando concorri, algumas pessoas diziam que me faltava ex
periência política, habilidade e, tàlvez, jogo de cintura para 
entender as peculiaridades da política. Eu acreditava que o 
essencial para o exercício do mandato seria conhecimento 
dos prohlemas do povo, solidariedade com ele e, acima âe 
tudo, espírito público, convicção de que deveria lufar para 
a defesa dos interesses da população, o que eu me achava 
em condições de fazer. Vejo, cm seu discurso, que a posição 
ética adotada por V. Ex• é a que convém a todos nós: a 
coragem moral de escolher o que convém ao País acima de 
qualquer conveniência. Isso me estiffiula a enç:amr_ V. Ex~ 
como sempre fiz: um líder de fato que honra este Congresso 
e ·que serVe de exemplo para nós que estamos aqui no primeiro 
mandato. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V.~ 
Agradeço a todos a gentileza dos apartes e da atenção. 
Sr. Presidente, agradeço-lhe a tolerância. A sessão está 

terminando e eu pretendo concluir o discurso sem ser retirado 
devido ao horário. 

Creio, Sr. Presidente, que triste é aquele que se considera 
dono da verdade. Como eu falo alto _e_ gesticulo muito, podem 
imaginar que eu, Pedro Simon, considero a expressão da ver
dade aquilo que digo c que me considero dono da v.erdade. 
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Muitas e muitaS vezes, i"etífico- minha pOsição porque acho 
que estou equivocado. 

Não quero dizer que e_u seja o dono da moral ou da 
verdade. O que proponho sempre é debater, discutir, porque 
é do conjunto da análise que chegarem~~ _a um denominador 
comum. 

Aqui estou, Sr. Presidente, para falar ao meu Partido 
e para_ falar a Nação, por meio do Senado Federal; ao meu 
Partido, com a responsabilida9c que tem na hora que estamos 
vivendo, e a nós, com a responsahllidade que temos perante 
a Nação. Não importa, Sr. Prcsidcnt~. o.:.Sr. Itamar, não im
porta o Sr. Fernando Henrique Cardoso, não importa a figUra 
de A, B ou C. não importa qual será o partido que vai ganhar, 
não- importa a eleição do ano que vem, não será como é 
que saio ou como- é que não ·saio~ o que imp-orta é que o 
Brasil precisa de nós, o que importa é que este é um daqueles 
momentos cm que a Nação exige a nossa presença. Se estivésM 
semos em guerra contra um advcrsár~o e~t~rn_o, estarfamos 
unidos, dando força numa economia de guerra; pois-estamos 
em guerra contra a fome, contra a misériã--;--contTa a injustiça, 
a favor da moralização da vida deste_P_a_ís. E é necessário 
que façamos uma mobilização na responsabilidade de todos. 

O amanhã será O amanhã, o am::t~Jhã haverá de florescer, 
a noite vai desaparecer, o sol haverâ d~ nascer, a rltadru.gada 
haverá -de vir. E. na madrugada do_ dia, quero ver luz, flor. 
alegria de crianças sorrindo e que cstt!jamos lá- em cima: Que 
bom! Mas, se não formos nós, se forem Qs n6ssóS adversá_ri_os, 
que bom que haja crianças sorrindo! Que bom que haja flores! 
Que bom que haja a paz! Que bom que haja o amor! Afinal, 
os nossos filhos estad.C>lá; afinal, neSte Brasil, se não formos 
nós que estivermos comandando, os nossos filhos e os nossos 
netos é que vão viver. Estamos trabalhando para construir 
a nossa Pátria, que é _de todos, é da no,5S_a,gente. Fazê-la, 
erguê-la, levá-la é a_ missão. Portanto, ~-e se"re:i eu, o meu 
Partido ou o meu maiOr adversário a- desempenhá-la, não 
importa; o importante é que seja feito em prol dos nossos 
filho~. dos nossos netos e deste País! S~_.náq .soubermos_ fa?er 
esta diferença, sinceramente, este não .é. o lugar em ,q_Ue deve
ríamos estar. Obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. HumM 
berto Lucena, Presidente, deLta a ccjdeir.a dã, presfdên
cia, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, i" Vice
Presidente. 

Durante o dis_curso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Cha
gas Rodrigues, /" Vice-Presidente, di!ixa a cãdeira_ da 
presidência, qcle é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, 
Presidente. 

O Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .,...- E>t~mos 
a quatro minutos do encerramento do prazo regimental. V. 
Ex• tem a palavra por dois minutos para a sua breve comu
nicação. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB - SC, Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. queria registrar, no Senado federal, ,um_ impor
tante protocolo assinado ontem entre o Ministério de Ciência 

e Tecnologia do Brasil e o Ministro da Agência Nacional 
Espacial da China, os quais assumem o compromissO de cons
truir dois satélites para sensoriamente remoto. 

Este projeto, que nosso P_aís_já vem construindo há algum 
tempo, neste momento, supera os obstáculos e as difiç_y_(çlades 
diplomáticas e de outras naturezas f:~Ue_ teve e consolida um 
acordo com a nação chinesa, que tem uma imPortância extre
mamente relevante. Trata-se, talvez, do primeiro acordo entre 
dois países em desenvolyjm_ento, situado na ár_ea .da tecnologia 
de ponta, de satélites, que se estabelece sul-sul. 

Esses satélites que serão lançados até outubro de 1996 
terão uma faixa de vanedunl.di(~renJe dos satélit_es que hoje 
estamos utilizando para os serviços de scnsoriame"nto remoto 
do Brasil. mormente o Landsat e o Spot, um americano e 
outro francês. Por outro lado, vêm tr<)z~r também uma nova 
dimensão na área. das previsões meteorológicas, que hoje são 
feitas na base de 24 horas de antecedência_, com 70%_deoacert_o, 
visto que, ~pós a implantação de _um computador de grande 
porte e o trabalho desses satélites, teremos as previsões com 
antecipação de __ cinc() dias e comun;t acerto tambéJ;TI.da ordem 
de 70%. .. . . 

Era esse o registro que eu queria f<izei', Sr~ Presidente, 
dada a importáncü.t deste- assunto e já que o Brasil assume 
agora uma posiç~()_ defin_iti_va e conclusiva sobre a questão. 

Era o que tinha a dizer~ Sr. PIC~i_(i_~nte. - -

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES: 
Affonso Camargo _ Almir Gabriel _ Amir Lando _ Divaldo 

· ~suruagy _ Eduardo Suplicy _ Epitácio Cafeteira _: Gilberto 
Miranda _ Guilherme Palmeira _ Hydekel Freitas _ Jonas 
Pinheiro_ Josaphat Marinho_ José FOgaça_ José Paulo Bisol_
Júlio ~pos ,.... Levy Dias _ Luiz Alberto OliVeiia ~ Magno 
Bacelar _ Marco -~aciel _ Moisés Abrão _ Ney Maranhão _ 
Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _:__ Sobre a 
mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. }\'Secretário. 

~~o lic!Ç>s os ~gl,ljntes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 117, DE 1993 

Dispõe sobre a forma de obtenção do título de dou
tor por concurso livre de defesa de tese e dá outras 
providências. 

O CongresSO Nacional decreta: 
Art. l" Q__gr:au de doutor poderá ser obtido, em qual

quer área do conhecimento, através de concurso livre de defe
sa de tese._ ----- ----

Art. 2" · P~~~rãó candidatar-s~-~-é_O~curso livr~ P_ara- de--
--fesa de tese, desde_ que comprovem pelo menos um dos seguin-

tes requisitos na" ·area afim à prCteildida: - -
I - os portadores do grau de Mestre, obtido em curso 

de Mestrado n() País, ou, se no exterior, quando_reconhecido 
-Pela autoriâade riicional competente; 

II - aqueles que tiverem 5 {cinco) anos inintetruptóS 
de exercício do íriagistério superioi-;-

III - os que tiverem completado, à época do pedido 
de inscrição no :-COncurso, 10 (dez) ·anos de diplomação em 
cursO superior de graduação. 

Art. 3" As instit~içõe$ d~_ ep$Íno superior credenciadas 
a miriistrar cursoS de doutorado obrigam-se a abrir, simulta
neamente às inSCi:ições para os meSmos, matrículas a candi
datos a concursO liVre p3.ra defesa de tese, -nas mesmaS áreas 
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do conhecimento nas quais são oferecidos cursos de douto
rado. 

§ 1 ~ Quan-Oo ·a- instituiçãO de ensino sicperiOr creden
ciada para ofecerer cursos de doutorado não abrir,-qualquer 
que seja o motivo, inscrições na área ·de concentração do 
interessado, o concurso livre para defesa de tese será aberto 
mediante solicitáção deste. -- -- - · 

§ 2~ No caso do parágrafo anterior, a banca deverá ter 
maioria de membros com pelo menos o grau de doutor na: 
área de concentração requerida. 

Art. 4~ a· gi-au cte doutor será coilcedido, -de uma e 
outra forma, com equivalência de direitos e âeveres. 

Art. s~ Revogam-se as· disposições tiin ·cOntrárl.o. 
Art. 6" Esta Lei entra em vigor fia da-ta d< S~a publi

cação. 

Justificação 

O instituto da livrewdocência, tradiciorial na vida acadê~ 
mica brasileira e regulado pela Lei n" 444, de 4 de junho 
de 1937, perm-itfã-que profissionais de alta competência pudes
sem obter num mesmo concurso o grau de doutor e o título 
de docente-livre. O Concurso coõstituía,-s.e. de provas escritas 
e defesa de tese podendo ser ixigida também, a critério da 
instituição, unia pr-ovi:qJrática.-- --

A Lei n" 5~802, de 11 de setembro de 1972, estabeleceu 
que o título de doutor. obtido em curso cr.edenciado, constituía 
pré-requisito para a inscrição em prova de haOilitação à 1ivre
docê_ncia. Com isso definiu uma bierarquia entre os títulos 
de doutor e livre-docência, colocando esta em grau superior 
ao daquele. 

Essa lei permifía -ainda a inscrição em prova de habilitação 
à livre-docência a candidatos que tivessem completado, à data 
de publicação do Decreto-Lei nn 465_, de 11 _de_ feyereiro de 
1969, cinco anos inínterruptos de niãglStério, ou dez anos 
de diplomação em curso superior de gradução correspondente. 

Após esse prazo, os profissiOnais que~ por razões diversas, 
não fizeram curso de. doutorado, ficani.OJ .impossibilitados de 
obter titulatura e_quivalente, já que _a livre-docência passoU 
a ser grau imediatamente superior ao de- doutor. Isso não 
somente contraria a tradição acadêmica_brã.sileira, onde é 
freqücnte o trabalho autodidata, mas também desconhece no
vas tendências d_Q mundo universitário eóiOPeu e norte-ame
ricano, onde é possível defender tese de doutorado à distância. 

É verdade que o art. 8' do Decreto-Lei n' 464, de 11 
de fevereiro de 1969, abria a possibilidade de obtenção de 
título de doutordirctamente por defesa de tese. Porém, deixou 
a abertura dessa possibilidade a critérío do COnSelho Federal 
de Educação, que-poderia admitir esse"processo em caráter 
de excepcionalidade. ' 

O que se vefífiCõu na prática foi a üi.e:Xistência de estatuto 
semelhante ao antigo concurso de livre-docência~ agOra alçada 
a grau hierárquico imediatamente superiOY.aO do"utorado. Des
sa forma, juízes, desembargadores e outros profissionais, 
dedicados ou não ao magistério superiOr, ficaram impossi
bilitados de obter o grau de doutor' caso não façam o curso 
de pós-graduação correspondente. 

Deve-se aduzir, por outrO lado, qtie não se exige dos 
candidatos aos cursos de mestrado e doutorado experiência 
profissiOnal no magistério. Muitos desseS'profissionS.is·; inclu
sive, dedicam-se a atividades estranhaS -ã pedagogia, corno 
o serviço-público c outras. 

Portanto, para corrigir tal distorção, apresentamos _este. 
projeto de lei~ para o qual solicitamos a caprovação dos Srs. 
Congressistas. 

Sala das Sessões, - Senador Iram Saraiva. 

(A Comissão de Educação- decisão terminãtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 118, DE 1993- COMPLEMENTAR 
Estabelece requisitos para a designação Central, 

fixa impedimentos para após o exercício do cãrgõ e dá 
!)Utras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? Compete privativamente ao" Presidente da Re

pública nomear o presidente e os dirigentes do Banco Central, 
observado _9 disposto nesta Lei. 

§ 1? As nomeações a que se refere o caput deste artigo 
serão precedidas da aprovação dos indicados, pelo Senado 
Federal, por voto secreto e após argüiçãó pública. . -

§ zo Não poderá assumir cargo-de_ presidente ou diretor 
do Banco Central, ou nele permanecer, quem tenha ou venha 
a ter interesses .conflitaptes com os objetív"os da inStituição. 

- Art. zo O presiâente _e os diretóres_ do Banco Central 
serão designados dentre cidadãos brasileiros que preencham 
OsS:eguin~es_!_C?qu~sitos: ··.·-. -: ____ , ' - · .-.,. 

I -idoneidade moral; · 
II- mais de dez anos de experiência em atividades profis

sioilais_que exijam conhecimentos nas áreàS_ de adminíStr3:Ção, 
contabilidade, direito, economia-ou finanças; -.-.; · 

III - não ter exercido, nos últiril.OS tr"ei.eiltos e-SesSenta 
dias anteriores-à -daia dá -nomeaçâo, atividade, cõin' ou sem 
'vfncuto·empregatício, em insfítuiÇôeS, finahCefiâs PríVãdas e 
congéneres. 

Parágrafo UnicO. o disposto no íriciSO Ul de_ste- ãfiigo 
aplica-se aos que, no mesmo período, tenham sido proprie
tários, sócios, acionistas ou controladores, a qualquer título, 
das instituições nele mencionadas. 

Art. 39 O presidente e os diretores do Banco- Central, 
antes_ de assumirem os respectivos cargos, berri como quando 
oS deixarem, firmarão declaração de bens, regiStnida em éartó-
_rio de Brast1ia-DF. -

__ Art. _ 49 O .exercício do cargo de presidente ou -diretor 
do Banco Central será incompatível com: 

I - o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou 
função, público ou privado, remunerado ou não; 

II - a participação acionária direta ou indireta em insti
tuição financeira. 

§ l 9 A incompatibilidade prevista no inciso I do caput 
deste artigo não se aplica às atividades docentes. 

§ _ 29 _O presidente ou diretor do Banco Central não po
derá intervir, nem votar, em decisões relativáS á õj:ieraçôes 
de crédito, investimentos Ol,l quaisquer outras operações finan
ceiras em q-ue ele, seu cônjuge, Ou seú.s :Parentes até o·-terceit'O 
grau de consagüinidade ou afinidade, inclusive, tenham inte-
resse específico. -

§ 39 O presidente e os diretores do Banco Centrai res
ponderão civil, penal e administrativamente pelos a tos de ges
tão que praticarem em desacordo com as respectivas normas 
legais e regulamentares. -~ 

Art. s~ Após deixarem os cargos de presidente e diretor 
-cio Banco Central, aquele que os ocuparam ficarâo íinpe:didos 
de e:8:ercer, por dois anos, atividade com ou sem vínculo_ em-
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pregatício, nas inStituições mencionadas no incisO III do art. 
2(> desta Lei, bem como, de qualquer forma,- colaborar com 
a sua gestão ou administração. -

Parágrafo único. A· vedação prevista nó c&put deste arti
go estende-se à aquisição de ações, letras, debêntures. partes 
beneficiárias ou quãh)uer outro título representativo de capital 
ou interesse nas instituições finariceiras privadas e congéneres. 

Art. 6? É vedada a utilização, a_qualquer tempo, de 
informações obtidas no exercício do cargo de presidente ou 
diretor do Banco ce-ntral, em proveito própriO-ou de terceiros. 

Art. 79 O Poder ExecUtiVO-regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias contados da sua publicação. 

Art. 89 Esta Lei_ entra em _vigor na ~_ata de sua publi~ 
cação.-

Art. 99 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

A presente iniciativa almeja estabelecer requisitos para 
a designação dos membros da Diretpria do_ Banco Çet:Jtral, 
bem como dispor sobre os_ impedimentos a que deverão se 
suj~itar após o exercício do cargo. 

Como é- sabido, a Constituição Federal de 5_ d~ out9-bro 
de 1988 deu algunS: passos no sentido da autonomia do Banco 
ce·ntral. Assim, a aprova-ção, pelo-Senado Federal, dos nomes 
que o Presidente da República indicar para compor a sua 
Diretõria, conforme estatui·o art. 52, III, d, do Texto Mag-q.o, 
'"confere ao nomeado condições morais pafa exercer com bas
tante soberania as_ suas funções, vistO que_seu nome vem abo~ 
nado por dois Poderes da República", nas palavras de Celso 
Bastos, (in "'"Comentários às Constituições do Brasil'_'. 7_9 volu
me, ed. Saraiva, 1990, p. 408). 

Por outro lado, a uma maior autonomia.do Banc9 Central 
deve corresponder maior profission_alização de Sua direção 
e maior separação entre a instituição e o_~~r~do fiiian_ceiro .. 
Não por outra razão, o legisladOr constituinte previu, também, 
o estabelecimento de requisitos para a designação dos mem~ 
bros que compõem a Diretoria do Banco Central, be~ como 
a fixação de impedimentos a serem observados pelos ex-Di-
retores. · 

:é· nesse contexto que insere~se a -iPiciativa legiferante 
que ora j ustific;ainos. 

Assim, no art. 1 ~,são explicitados os comandos constitu
cionaiS do art. 84, XIV, combinado com o art. 52, III, d, 
e estabelecido que não poderá exercer cargo de Presidente 
ou Diretor do Banco Ceritr31, quem tenha interesse conflitante 
com os obietivos da instituição. 

Pelo ~rt. 2"- estão firmãaos o~; reqU.lsltõS ·que-devem ser 
preenchidos pelos que [orem designados Presidente e Dire~ 
tores· da instituição norrn.atizadora e fiscalizadora do sistema 
financeiro nacional. 

Já o art. 39 da proposição estatui que o PreSidente e 
os Diretores do Banco Central devem registrar declaração 
de bens em cartório competente. 

De outra parte, o art. 49 fii'ril.a- as incompatibilidades a 
serem observadas pelos servidores públicos em tela, _no exer~ 
cicio dos cargos respectivos. 

Por seu turno, o art. 5" insculpe os impedimentos a que 
ficam sujeitos aqueles que ocuparam os cargos de direção 
do Banco Central. 

Por outro lado, o art. 69 veda expressamente a utilização, 
a qualquer tempo, de informações obtidas no exercício do 
cargo de Presidente ou Diretoi" do Banco Central. 

Por fim, o art. 7" trata da cláusula de regulamentações 
e os arts. 89 e 99 , das cláusulas de vigência e revogatória, 
respectivamente. 

Tendo em vista a relevância da ;matéria que se- pretende 
regulamentar, solicitam-os o_ apoio _dos nobres pares para trans~ 
formar o projeto de lei em tela no devido diploma legal, 
após o necessário aprimoramento de que deverá ser objeto 
no processo de tramitação, _ 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. -Senador 
Odacir SOBres. --

.(À Comissào de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os projetes 
-Hd.OS·sefãO reiriêti'dos às Comissões competentes. 

Em virtude do término do prazo regimental da presente 
sessão, as matérias· constantes da Ordem do Dia de hoje ficam 
com sua apreciação sobrestada. _ 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada: 

1. 

PROJETO DE RES.OLUÇÁO N' 68, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 68, de 1993, de iniciativa da Comissão DiretOrã, 
=que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi

--mento de ~ecursos Humanos do Senado_ Fed_eral e dá 
outras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário·, Relator: 
Senador Francistó_ Rollemberg, em substituição à CO
_missão de Constituição, Justiça e Cid8dania. 

:i 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA 

N' 163", );>E 1993 

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

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 163, de 1993 (n' 4.101/93, na Casa de ori
gem), de iriíciãtiva do Presidente da República, que 
dispõe sobre operações de crédito externo contratadas 
pelo extinto Banco Nacional da Habitação. (Depen~ 
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômi· 
cos.) 

3 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 125, DE 1991 -COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da 
Câmara n~ 125, de 1991 - Complementar (n' 60/89 
~Complementar, na Casa de origem), que disciplina 
os !in!-ites .d.as despesas com o funcionalismo público, 
na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

- ?arecer, proferido em Plenário, em subs_ti- = 

tuição à COmissão de Assuntos Econômicos, Relator: 
Senador Meira Filho, f~vorável ao Projeto e à Emenda 
n" 1, de Plenário. (Dependendo de parecer 'sobre as 
einendas apresentadas perante a Comissão.)· 
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4 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 90, DE 1993 

Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 90', de 1993 (n' 1.319191 na Casa de origem), 
que denomina "Wilson Rosado de Sá" a Avenida de 
Contorno (12,5km). trecho da BR-304~ no--MUfücípio 
de Mossoró. Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

ParccerfavoràVel, sob n"' 213 de 1993, da Comissão 
de Edncação. 

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 85, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 

172, I, do Regimento Interno.) 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 

Senado n" 85, de 1992, de autoria do Senador Alfredo 
Campos;· que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Decorador, e dá ou_tras providências, tendo 

-Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor: Senador Cid Sabóia de Carvalho, em substituição 
à ComisSão de Assuntos Sociais. 

6 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N" 172, DE 1992- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n" 172, de 1992 --Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Bencvides, que~dispõe sobre o cum
primento imediato do disposto no § 2~ do art. 192 da 
Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n" 194, de 1993, da Cbinis
são - de de Assuntos Econômicos. 

7 

REQUERIMENTO N' 944, DE 1992 

Votação, em turno único, do Requeriinento n9 944, 
de 1992. do Senador Almir ·Gabriel, solicitando. nos 
termos do art. 172, I, do Regime rito lnterno, a inclusão, 
em Ordem do Dia;- do Projeto de Lei do Senado no 
294, de 1991, de autoria do Senador FrãnCíScõ Rollem
berg, que estabelece normas para o transporte coletivo 
de trabalhadores rurais e da construção civil. 

8 

REQUERIMENTO N' 545, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 545, 
de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos regimentaiS; a ti'ansáiçãó, ·nbs AnãiS do Senado 
Federal, das palavras proferidas pelo Presidente Aus
tregésilo de Athayde, na Academia: l?_rasileira de Le
tras, no Rio de Janeiro, no dia 2 'de junho de 1993, 
durante as exéquias do Jornalista Carlos Castello Bran
co. 

9 

REQUERIMENTO NO 54\\, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerilnenton~ 549, 
de 1993, do Senador Lourival Baptista, solicitando, 
nos termos regimcritais, a ·rranSCriÇão, nos Anais do 
Senado Federal, da matéria intitUlada "Mestre Mi
.guel", de autoria de Virgílio Mot~a Leal Júnior,_publi-

cad_a no jornal A Tarde, da Bahia, edição de _ _2_ _de 
junhO de 1993. 

10 

REQUERIMENTO N' 559, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 559, 
de 1993, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solici
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo "Castelo, Martins e So
bral Pinto", publicado no jornal O Povo, de Fortaleza, 
e,dição de 9 de junho de 1993. 

II 

REQUERIMENTO N> 593, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 593, 
de 1993, do Senador Mauro Benevides, solicitando, 
nos termos regimeiú3is:- a- transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo "Castelo, Martins e Sobral 
Pinto", de autoria do ex-Presidente da Câmara dos 
Deputados e membro da Comissão--Exec~tiva do 
PMDB, Paes de Andrade, publicado no jornal Tribuna 
da Imprensa. - - -

12 

REQUERIMENTO W 839,DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no 839, 
de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos ter
mos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Cârna

--ra n° 114, -de 1992, qu_e tramita -em con-jUtftO -conr o 
Projeto de Lei da Câmara ri" 131, de 1992, e o Projeto 

-de Lei do Senado n" 344~ de 1991, aléril da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a Com-isSão de AssuntOS- EConóffiiCos. --

13 

REQUERIMENTO N' 840, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 840, 
de 1993, do Senador Francisco Rollemberg, soijcitan
dq, nos ter!JlOS regimentais, a tramit~çãq çonju~nta do_ 
Projeto de Lei do Senado n" 80, de 1993,com oS Proje
tas de Lei do Senado n• 97 e 106, de 1993, por tratarem 
de matérias que versam sobre o mesmO assuntO. 

14 

REQUERIMENTO N'' 842, DE 1993 e •. 

'\Lotação, em turno úUico, do RequeriineittO ti? 842, 
de 1993, do Senador Jarbas Passarinho, solicitaiJdo, 
nos termos regimentais, que sobre o Projeto __ --de _Lei 
da Câmara n"' 102, de 1993, que altera dispositivo dos 
Decretos-Leis n" 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 
1969, Código Penal Militar e de Processo Penal Militar, 
respectivamente, além da Comissão constante -dó des
pacho iniCial, seja ouvida, também,~ ComissãO de Re
lações Exteriores c Defesa Nacional. 

IS 

REQUERIMENTO N'' 865, DE 1993 

Votaçã,o, em turno único, do Requerimento n""865, 
de 1993, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramit_aç~o conj_unta_ doJrojeto 
de Lei do Senado no 409, de 1991, com o Projeto de 

.-...... 
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Lei da Câmara n" 152, de 1992, por tratarem de matérias 
que versam sobre o mesmo assunto.-

16 

REQUERIMENTO N'' 869, DE 1993 

Votação;·em turno único,do Requerimento n"' 869, 
de 1993, do Senador Francisco Rollernberg, solicitan
do, nos tennos regimentais, a rctifada doPr_ojeto de 
Lei do Senado n~ 104, de 1993, de sua autoria, que 
dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas de 
lutas e disciplina sua prática em cluhes, academias e 
estabelecimentos congênereS. 

17 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 2, DE 1992 

DiSCussão, e:m turno únko, do }>r9j~to_de Lei da 
Câmara n"-2, de !992 (n" 31819l,nªCasa __ ~_c origem), 
que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial 
(franchising) c dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n•l' 88 e 281, de 1993; da COmissão: 
-de Assuntos Económicos, favorável ao Projeto, 

com emendas que apresenta de n·'"' 1 a 7-CAE~ 

18 
· -- MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n" 321, de 1991, de auto
_ria do Senador Garibaldi Alves_ Filho_, que altera o 
art. 2" da Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18h35min, com a s·egu~nte: 

ORDEM DO DIA 

REQUERIMENTO N'' 643, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n'' 64\- de -
1993, do Senador Marco Maciel, !i-Olic"ítando, nos termos r~gi
mentais, a transcriçãO, nos Anais do Senado Federal, da pales
tra "Conjuntura NaCional e Poder Judiciário", proferida-para 
estagiários da Escola Superior de Guerra pelo Ministro Octá
vio Galloti, Presidente do Supremo Tribunal Federal, publi-

- -cada no suplemento "Direito e Justiça'' do Correio Braziliense, 
edição de 28 de junho de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 8h35min.) 

Ata da 190a Sessão, em 16 de setembro de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49•Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS, SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco_ Alfredo Campos _ A!mlr 
Gabriel _ Álvaro Pacheco _ Anllr Lãndo An_toniO Mariz 
Aureo MeU~ _ Bello Parga ~ Beni V eras ~-C.trl~-De'Carli = 
Carlos Patrocínio _ Cés_ar Dias _ Ç,b.agas Rodrigues '- Cid Saboia 
de Carvalho _ Dario Pereira -_ Dirceu Carneiro _ , Qivaldo 
Sliruagy _ Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira 
_ Esperidião Amin _ Garibaldi Alves Filho._ Gerson Camata _ 
Gilberto Miranda _ Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva .,.... Irapuan 
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho _ João França _ João R~hà _ 
Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo 
Bisol _ Júlio Campos _ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _ 
Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Louremberg Nunes RoCha -_ 
Lourival Baptista _ Lucídio Portella _ Luiz Alberto- Oliveíra -· 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor_ Marco Maciel _ Mário 
Covas _ Marluce Pinto _ Mauro Be};1.evide~ ,... Meira Filiio _ 
Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Came!ro _ Nelson 
W edekin _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira_ RÕnan Tito_ Te0tonio '(ilela 
Filho_ V a1m1r Campelo _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista (je 
presença acusa o COI!lparecif!1ento de 67 Srs. Senadores. -

-Havendo número regimental, dec~aro al?erta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamOS nossOs trabalhos. 

~- Sobre a mesa, requerimentos que- vão ser lidos pelo Sr. 
1" Secretário. - -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 909, DE 1993 

Sr. Presidente. 
RequúeinoS, ~os ter-moS do ãrt. 336, alínea c; do Regi~ 

mente Interno, urgência para o Projeto de Lei d,a Câmara 
n"139, de 1993, de _iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que cria Superintendências da Polícia Federal nos Esta
dos de Tocantins,. Roraima e Amapá, e correspondentes car
gos em comissão e funções de confiança. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993.- Marco Ma
ciel -- Magno Bacelar - -Jonas Pinheiro - ESPendiãO -Ainin 
- _ Jutahy Magalhães - Áureo Mello - Mauro Benevides. 

REQtrERiMENTO N• 910, DE 1993 

_Senhor Presidente, 
Requeremos. ~!gência, nos termos do art. 336, alínea c, 

do Regimento Interno, pata o Pr-ojeto de Lei da Câmara 
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n" 174, de 1993, ''que esta.belece normas para as eleições de 
3deoutubrode 1994". ., _ 

Sala das Sessões, l6 de setembro- de 1993. - Mauro 
Benevides - Élcio Álvares - Ney M_aran_hão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão votados ap6s a Ordem do Dia,· na forma 
do disposto no art. 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lO? 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 911, DE 1993 

Requeiro ã- Mesa, na forma do disposto no art. 216 do 
Regimento Interno, sejam prestadas pelo Exm" Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda as seguintes informa"ç6es: 

1. Qual a arrecadação do IPMF no período de 26-8 
a 16,9-91? 

2. Desse montante quanto é origináriO-de movimen-
tação por pessoas físicas? --

3. Quanto desse montante é originado por pessoas jurí
dicas? 

Justificação 

O Supremo Tribunal Federal, em histórica sessão, ontem, 
15-9-93, considerou inconstitucional a quebra do princípio de
anualidade que permitia a cobrança do IPMF no ano de 1993. 
Contudo, a Sociedade Brasileira não está livre do IPMF em 
1994, ainda! 

Creio que o balanço analítico ora requerido facilitará 
uma decisão a respeito. - ------ - · 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. ~ Senador 
Esperidião Amin. 

(Ao exame da Mesa Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O requeii'
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos 
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno: 

Sobrç a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 912, DE 1993 

Nos_ termos do art. 55, III, da Constituição e para os· 
fins do disposto no art. 13, § 1,0 do Regimento Interno, requei
ro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a partir 
de 23 de setembro à 18 outubro do corrente ano, pelo prazo 
de 25 dias, a fim de presidir a delegação de Prefeitos e Parla- _ 
mentares que vai participar de curso- na República Federal 
da Alemanha sobre "A Cooperação Intermunicipãl .:____Asso
ciações Municipais". 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. - Senador 
Divaldo Suruagy. 

ASSOÇIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS 

c .-•• ~ . ~ 
'Brasí)~a, 9 de setembro de 1993 

OF. n• 4:&3-J'Í9:i 
Ao Excelentíssimo SenhOr Sena_d9r Diyaldo Suruagy, 
DD. Presidente da Frente Parlamentar Municipalista. 
Brasilia - DF. 

Senhor S~nador, 

A Associação Brasileira de Municípios- ABM, dando 
continuidade ao seu Programa de Aperfeiçoamento dos Admi~ 
nistradores Públicos, estará realizando, no período ·de 26 de 
setembro a 16 de outubro de 1993, na República Federal 
da Alemanha, um curso que terá como tema principal "A 
Cooperação Intermunicipal- ASsociações Municip8.is". 

O _referido evento, integrante cto Programa de Coop-e
ração Técnica· mantido pela ABM junto à Fundação Alemã 
para o Desenvolvimento Internacional- DSE, compõem~se 
de três etapas, sendo a primeira em Berlin, a segunda em 
Hannover e a etapa final em Düsseldorf, tendo como objetivo 
o intercâmbio de e_xperiências internàciODáis no· âinbito da 
administração pública. 

Em nome da ABM e da DSE, temos honra de convidar 
V. Ex\ como Presidente da Frente Parlamentar Municipalista 
que-é, para representar esta Presidência e coordenar o grupo 
que estará participando do evento. 

Na certeza de contarmos com a aceitação _de V. Ex', 
antecipamos rlossos agradecimentos e subscrevemo~Oos ·com 
protestos de elevada estima e cOnsideração. 

.. ~t~nciosamente,- Welson Gasparini, Presidente .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. 
·- ~-~sobre·a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 

Secretário. _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 913, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1,9 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que seja considerada como licença 
auto'riz<ida mi:rlha ausência aos trabalhos desta Casa, durante 
o período de 17 a 21 de setembro p.v. 

Nãqueles dias deVe-rei estar participando de -eventos jun
tos às faculdades catarinenses de Unoesc (Videira), Udesc 
e Uniplac (Lages), sobre o Mercosul, na qualidade de Secretá
rio-Geral da Comissão Parlamentar Brasileira. Na Uniplac, 
contaremos também com a presença do Exm" Sr. Franco Moo-
toro: --

Faço juntar a este, a documentação correlata. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993. 
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DIRETD~Ip ACADEMICO DANTE MARTORANO 
CURSO DE DIREITO - UNOESC - CAMPUS OE 

VIDEIRA - SANTA CATARINA 
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\.lidcir~'· 0~ dP. ~~fltf.tfnbtTt clt:,o 199:) .. 

Sexta-feira 17" 88S7 
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Fundação dos Escolas Unidas do Planalto Catarinense 

DEPARTAMENTO DE CIINCIAS JURID!CAS 

ot'lcio n2 002/93 
Lages, 09 de agosto de 1993. 

EXMO. SR. 
SENADOR DA REPÚBLICA DIRCEU CARNEIRO 
Em atenção ao Sr. Elizeu 

Tradicionalmente a UNIPLAC 
vem realizando a SEMANA DO DIREITO que procura 
profissionais e academicos de Direi to e, para 
palestrantes de alto nlvel. 

Conforme éont-ato telefÔnico 

de . Lages; 

integrar 
isso traz. 

mantido 

com Vocca Senhoria e o S!'. Innci:o CÓas, ·ratificamos solicita
ção no sentido de viab111zar passagens aéreas ao Senad.or 

<:' 
Franco Montara e sua esposa que virá a Lages proferir confe-
rência de abertura no dia 20 de setembro do corrente ano. 

Dada a.proximid~dc do cvcnto,agradcccmos 
uma posição o mais breve possivel. 

Atenciosamente 

-~ 
SP LLER 
ev nto 

{;;;ir?!.- -;;,,.,, w:Lda/IJJ_M.taJiuJ ,; A t&a 
~k ~GLDA ÇA~~lANO~ILVA 

Membro da Comissão Organizadora 

~--~-~~-~-- -----------~-
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CENTRO ACAD.SMICO DA VETERINÁRIA 
l'roiWI!or Lula Heitor y;. dei llliVCI -

UNIVIR81D;t.01 P'AA;t. 0 DI81NVOLVIMENTO O! S;t.NTA C;t.TARINA 
CENTRO AQfiiO VITifiiiNARIO 

Av !.UI• de Cam6 .. , 2080 • B. Conta Dinheiro • L A G E S , SC 
l'one: (o•e~) 23-21188 • A. 35 • ex. Poetai 705 

Sexta-fÚra 17 · 8859~ 

---------------------------------------

IliiO Sr. 

Senador Dirceu Carllleiro 

:Braaili& - DJ' 

L&ges, 14 de setembro de 1993, 

Prezado Senhor, 

Vimos pelo presente solicitar de V ,Sa., a ooni'imaçio para mi::listrar 

·palestra sobre li!ERCOSUL n"'te dia 20 do corrente à.e 14:00 hora..e, por mot:Lvo da 

realieação dll. III Sll'CAV - Selll&l:l&. Universitária do Cent~ Agroveterinário .. eeDdo 

q,ue a paleatra .. rá no Teatro Tamoio. 

Certou de podermos contar com sua presença, agradecemos. 
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O SR_ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'- Aprovado 
o requerimento, fica co.ncedida a licença_solicifada.nQs termos 
do art. 13, § 1", do Regimento Interno. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno V. nico, do Requerimento n"643, 
de 1993. do Senador Marco Maciel, solicitancto •. nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais dO Sena'do 
Federal, da palestra "Conjüritura Naclõriã.l .e Poder 
Judiciário'', proferida para estagiários da Escola Supe-

Conjuntura 
nacional 
e Poder 
Judiciário 
(l 1oi/(·~t~"<~IJI'OIÍ.·rilhl póln.l i.·\lo•giârio.'i do1 
Ii.<éul" Superiunle C:u<•rra) 

Octávio Gallottl 

A 
!'111.1)11Uhll,l puhlll .I II,IIIUIM! r·~ dr llllllllolllll.U[o•, ( 11111 alo•UII,i• 

\•'" ,I,, ,html.l lllt·olu~o:JI.I p,tl~t'/ u,',., 1.1ulu .1\11 u.u!.1 1'"11111 
""' p.!ht'\ '"·'" ,!, wu1uh 11111,), 111.11 •·uno •1111.1',111<1~11·111111· 
('11(,\ d .•• ·l·· ....... 1,\ 

\ ('UII)IIIIIoll ,1 I'( IIII .. !IIIU',\, ( 11111<1 Jn,!u\ l,oU.1U'III \,\111'1111" 1'

\!'IIIUnfll, o· 1lo· l"uloul!,ul.. rq l'll.'rn. 111.11• .111.1, tio• )r~ uunlto 

h·rupu, !"'IJ IU]l.i!,<iu. 11..!" olo'\1'111!'1 >''!"· j!l'l.il.!h.t rl1• Ull·t.Kiml 1: I"" 
1111\;LIWI\t'f\,Lllllltlloou~.'ln<l,. ro·rnl.t 

I) ''"';JI:u]o>\lo poK1t•fl.l "'I 11111 ,,]tJ,~IIIt.J olt• llll.th,J.,~,IIr rLI"" 11•· 

1lulc·. '!'~~' 1'"' unlm l.ulu. lll'tn 11'111[111' 1'\LI lt.ilolhl.ltl.i ~ ll'l''ulir, 
o•U1U' UI lri·1 l'thlo·w~ II'IPIIIII,!IIIht!Jdt• jl1'l,ll I .11\\,\'• dr IIIJ\ .tllt· 

~·w• 
I' uo•rt• 1 ••rio o, r~ol.lluu·ulo•, "''"lh.ot_I)'W .1 I 'ollhlilotu .in t1t• ]<I."'K 

\llldt'JII'III\••IIII'Ilii'Ult' 1lu1 ,U 1'11111 tlll-.1~1-'1,1<'1'11111 •[III' 'I lln• ]l<t'l',lllt -

llllj!IIIM\dt•ljll'fllllllllllll!tl IUY'1t ..... p11tntlll" itl'l!lll'\llt'll\1'1111' III 

1~ ''"11"\ ;'''' ,,., "'"" ll,unll'll'" '1''l"'"i'' " r· ''"' l'''lruwo ui••~ 
[li<WI'\\II,UI t\1'1 l''"llltl\ I IUII'It•I\U'Ill,l ],,.., [j 

Jom1, "'· ·'''"'· 11111 J\1>1" l'lillu ,r,- 111i1Mh1mt> '"'I' ol••unn:ml•• 

-· lllljll'lu\u l"'!u u<olu 1.il'ir1 •l1 h·lt'\1\.in. m.1~ 'I'''' i i • I!IJH+k:l~l •K 
l>llllu' !!11'1<" tio• I lll!IIIUII .<<,.t" H j!I~U.III,IJIU ol.t I'IIIHI ,lo' <IIII' 1111111i 
1>11 11 111111,\\"ollll t!.t mlo\IUI.I\,11' '-

f.llljll.mlu l11<o ,1 H•tl.l! nl"hhii\-ÍUllnll\1' o "h''\!" •troo.o ,j, .. u!ul.. 
"1'\·iu jl<'l,l tP\!1!I.tll<_,,, 1111 o1o !o!UH'IJII! ,j,, ,,1, ,,r,,J,. \o> Jlll\11'1'11 

F ,,,h'"l .1 I! 11 ,mlt.l ,1, ,]uni•• ~~~· _•]..\•·•.1 ,_. •'\I' om!iu '' I•-' "''"' r.u I •· 

i,!.idll '1(1<'!11.1 ,j,, "'' '"""· ·'" '''" ''"\·; 1\11\,1 1\1\(~j,, 1-1 ,,,. ,,., '"""

~ttn;ul.tt\11 ""l'''fl<H \11111111,11 elo• \tl'll\-.1 

l'm.t Hhul.td•• ''"·'!"' 1'·" o, ,.,tl,.w.n ''"''' ,.,,.].,, "·'"' ,,.,., 1i 
' ~. ,, 'I,, , , om ., '"'I" • lo• u ,,.,1 .. 1.,, Imo "'·lt o '. < "I' • 'I'• • ,. 1.1· ~ ·•·*'1" • ·III.! ln 
J>nr 111.1 Wf . • tt'II,IV" olt• 11111 IIWII; ,j,. , . .,,.,\,, J.., 1·1 '11'1"'1"·'" '" 

rior de Gu_erra pelo Ministro Octávio Galloti, Presi
_de.nte_,4o,S_upremo Tribuf!al Federal, publicada no su
plemen-to "Diicito e JUstiça" do- C-orreio Brazilien,se, 
edição de 28 de junho de 1993. 

Em votaçãO o requerimento, em tuTno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
AprOvado o requefimentó, setá feita a transcrição ~olici

tada. 
É a seguinte a matér_i3 ctjj3._úanScriç:ão é solicitada: 

" Nem 1empre 10 compreendo 
que todo jldz e• ti sujeito ao 
cumprimento da lei, nlo podendo 
subatlta..í·la por aqailo que 1eja •e• 
desejo, oa por algum critério útil de 
conveolCocla. Nem dewe ele ceder à 
teotaçio da popularidade, como a 
qae .-em, altima'meato, ee rendendo 
os cult.oret do ehama4o "cUreite 
alternntl•e 

" ""l!:lli.~ll\ol, fN''"\'It'\l<lo nh <lor l!lioUII,tl I 'j•l<'' .tiH'I:l 't 11!.11 "lutuw 
lt"<lll \U tiJ ,lllllltHl.ulo• l'n.lluo ,, t ~>UI I,, <' oh•h IIIIU'IIln • ',. IU.Iliii.,.J.,I 

Y'lU !.J.u 11.1 pfuliiN.I~.iu'•lr· m.nt~l.l'l'" ri.·" 1.!'11·111\·'·, '" ltll•lln·<" 
t•"lu\1\.HIIt'tih'tl>llll,tt>ll•·lnunr·t>lu<•U ll><l•·lormwt nrk lnmu,o 

li'~ 1~ h• •n•t:in< '·1' infr'llllfl'\ -
At lun•uar••t p;"·"" ··ut.it• ,\1 fi IIm 1111l:ln•'1:1~ ~111'1'\~il ~~. t·riancl•• 

I'''"' 1t1.,.,J, '"''"·,I")! .,1,f<o ,,r,:" ""l'fl'lll<> 'I tilouual \1'111 'IIII' q

pi•H '"" fHIIII lj>ol lo•nh,l !ltl'tt•< J,Joo 111'1 juJL',I\111'1\Itl tl1• ltu:rlill, 'I' 

11111'1 JN•Iut>IÍI t!r• JIIÍIII>'itll ~1:111 l ti:t "'· .Ü, 1\1111 i11 11111 \11111\CI,JIIII• 

'('11' 11 J<IÍI ;1l.m·Ju!11 IIII t'\.11111' ,1:,, limin.Ul•\, õll ,\J,:IJHif l<'lotl'llar ii~ 
,,.,tiPtO,:J' ,],. 1111 nho F '''"' wl.tHI.um·ulll "'~""' •I•• nuoti111 iti'IN'· 
,., .,,,,' ' ~- w:, ·" I·'""'·"''~ I' ol I,., H'll~ tt,•.ín ,J.,, I·Í '],f,.rul.tl 

"-•'III '1'1111'11' t.mi111•111 \1' C"lltiJIH'I'll'\t• IJIII' h11l11 1!111 1'\I,Í llijt•i!'l 
.r•• 1 >111\]rtllll•'l!lll ob lt•i, u:u• J'<Mio·111ln •nh•t1l1oi l.t Jllll "'l"d" 'I'"'~~ • 
I·• "'" dt·ll·i", ""I'"' <>h!um < ltl<'••lnllhll\t•c••tli\t•mi·t!l'l,l "'lo·m o lo•\ I' 
•·l1· 1 .-lo•t .1 lo·nl.,~\., ,[., 1"'\"'h'u\ ul1·, "'""" ,, qm· "·m llhion,mll'll· 
ir',,,, t••uolo·ml"''' 1 ultuu·' ,f.,, h ull:ltlll "tliu iho .llh'rll.lliln' 

l.wlu 11111 Jlfl>l"l''~ll~ IJIII' illft•tU .f<",Jl+'llll I IUII'rt'\(''~ l'llfJ'IIf:lli· 

\IJI,I'Uilll! nu~ 'I"'' inkfl''~·llll ,, )!l.uult·~ \t')!llh·lll"~ tl.t P"l'nl.t\·'" 
('lt'!"ttlurc'\ jllll4iru\, wl(nr.lllu~ ola p11'\ 111i·m i:t.. mnln:ituo~ t!u <.,t-'11. 
illctullintl(. htul<tn·~ ,j,. <11'1'""'" 1L> Fl :l"tl. 1 ·nmo·~-.1 .t l.~'lll'l~lllar·"' 
:1 f:tl...:t itlt:ia tiro IJIII• dt'lt' 11 Ul.ll!:l'h;ttlu 11d111'\"" w :tu 111.1111\:ulll'lllll 
t\.1\o·i. 

~h; 1'111 Jlllll'P~\II'i l'OIIIIlllh - <111:1111~1 ll\lllli<'t\ltl\1" lta<llll'lli 

rt'd:uut- a puni\ .lu anh-t ip.1ola t~•th '" "''11'' c\.1 ,.,,J<,!..t l"''""<lh<:l. 
'I"" miu !t•!ltl'\'" liual,.l:lll•·\. ·~t 1~''-'l'u'h-ll~.iu '!." J:·"·"'''·" ,J.. 
ilc·lt·•·•·Jlolfa Jlll'dJiit:u, ~'I" ,J,,.,,., I'"\"·,, o~lnwJatl:t 1 um~ 11.1\.1" 

V:t.llllt'l jli'nllliiK'n\r'l dt tttll\ll l'lllltml I' t 1\tltt.l~:tn ~:,,. luow 

t'lllttl:utll'lllt'llil' t•uutralllttl•l'i t·unt .1\ 1'1111\l'lll;·m ,.._, t• ·" t'll"~'"'\ 
d.tiii!HIIt'll\11, 

~:. 'lt'lll t.ltÍ\i1!:1, 11111 ft'IIIIIIWIIII ,\llllllollkll 1'~\,1 hm1,11J.1 olt• I""' 

dt'•ndu. (ll'la p•tflttl:t~ãu. tk• "'''~ oliwtln,, I' .1 llmw •li't""''\':in o\.• 
t't~lfi·1n~ nu Jmlitiãtm \b.1 lú ljllt- l;u.P-\uli 11'111 ]UI'JIIitn r\no; 1k·~~~· 
11111!1 ~·rmatwnlt"i ,bl Jmli~a: tf•t l'llmprimt·lllll 1l.t~ ciiiJHN<;i'M·~ lt-· 
I(IIÍ~, I' 1\.t (1'\llfll.t(,'âlll"IIIU 11 ltlll flt• <jlll'!~i'lk'lll III TI•'UT\111 jlllltlit'IK 

..,., llll'lhnr rJt'ltttl,lhr.ul•"· m;11 n;ill ,;,, Utt'\j!ut.i• ''" 

Oulrn lt•nitmt'llll t"IIÍin>tl.lllk t'• 11 1'1\"11 llltt·t. ' ·- ~t·u:in n 1''"1''"' 
dt·~pt·rhr - d~ '''jlt<l\:tt;.\11 ~tll'tal ,111 1111111' nrJ!:uuJJdu, ~~~~ IIIIIW'I 

t~llt!r.lll morlllht.d,• ,1,. .lllnllru,ha•,:iu t' ,,,, dr• o·.u.ih·l ltuam ,.,.,\ 
(rt<ó 1 !..unmJt,.. · t'111111'~ .~, n·l.nt~~lt~o lu,~ut 11 ·I • 
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~la~. ,.: t,unll<:lll t!t• lt•r 'IIII' 1 1 llllt'' t!t ~'·' tuhtlt'l.t Jtn• '' nl.uu. 
<'111 u·u itnwr.inn, ""' 1~1 "' ,J,. ''""t'k\ul ,J,. in• ""'I'·"·"' J,,,..,.,, 
ln•uir dnttlll' llt nnrwtrllu~ uwrb~ul•• 1 iuli·it( 1:1. p:ir.t c ,-,,,, .IJHU.t~.;,, 
t•,t.in tr.tolu tuu.tlntt·uh· (,~ .tr·iou.ulm .1 1'• ,Jj, ta i o \lim•.t• ''" l'uhlt 
tnt•IKI'II~lftii'IU,<~i,lt.lllr>'> 

"i.m dt•hto~ h.thitn:•Jflwnlt• t'tll{<'ll<h.uln• '"'" I'" • '·' 'nn"ollntl.l 
tlllillu·:t t· u hJtu ~~· 111,1 lt'Jl!C'I\,'u-tlk,t ,1 dq~ ndt·r tlt· • '"u t.ul.t· 
tmlru~.m prutt'l~u.tl.tllh\unl.t dt· utJ!.tll\ .tdmuu,luh••" n•·Ht wtu 

prt' l'li•\t•llfl'\ IIII ~ul\('ll'hh Ull'llh• ptqJ.II,t!lll\, I' tfo I 1'1 !11 "" \l'l <U 

L'tK t' ru~leri~is tlf" !JIIt' 11ii.tt t·tt:lu tlut:ttl:t~ 1111\...:r\ H't~utrrrw< p~>li 

N:in rl~r·urrl', pur ~~'''· 1l.r "'rtl.ulr• dr" IIIÍI\'~. u tl'"rh.ulo Iro· 
IJ!U'Uknr~nlr• t'ritit·Jrlu -· r• r·ror11 r.LJ.in , · rir• •trrr ,J\ ruurii'U.IJ,•~·~ 
n·c·,~~·r.n :tnJ\1' -~''!l~lf,l' ~uhr1• "' l'"l1rr·'· r· l'~<"na' 11'/1'' ,1nlur· "' 
m Ujt.rulr< c!rr1 l'~lr.rhr\ [ITII rf,·~i.trl<l\ r !.L '<li wrl.rrlr• 

1':11uu n·rtu tlr• 1[111' t'\lllr•, n:t r''*"' u'·nn:1 dr" nr.rcr,lr,rr!c" .r 
nr.ul'a riJ ~~~~ t'\\ll!.rd1• dr• ttrll'tlr·r ''"•' l•·rr.l!·n1 r,r "•jlll' li1 .r r·tol!!' 
t.urlu. l.unh,.;m ~ rlo•pt•ndr•r' r\11 .rparc·lh.un••11ln dr" urc.·,,., ri•· r·" I·' 
h rir ialtljl Hr:r 1 lljt'rrlac.hr ,, .rlrr.r\-:r•t riu l'rKlr•r Jmlir r.irrn (.r l'nhr J,t ,._ 

•·<tw•r·iahrlt'uk." \liui1táu1 l'rtl11!r o) 

Outr,r llt't't'llld,ulr• a l.tii\IJ!r·r ,: iruprr11111 11' :r !rl'll~-1 11111 crrn 
dr• t'l'lt•r irl~rlc• t'rllllpJtrwlr·rrur.tl l'tict·rwr,t\ rl.r 1 ul.r nu•rlr·rrr.r, 

O SR. PRESIDENTE (Chaga> Rbdrigues) - Passa->e 
â apreciação do Rcqui!tiftfentó h''-'90g,"'de 199:3; Oe 'úrgência, 
lido no ExpCdiente, pafa' ó Projetó~d~ Lei da-Câffiara n" 139, 
de 1993. ~ 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. . . . _ _ , . 
Aprovado o requerimento, a mat~ria a que se fCfer,e.figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária sub_se
qüente, nos termo~ do art. 345, II, do Regimeiit? Intern?-· 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n~ 910, de 1993, de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara ri" 174, 
de 1993. ' ' 

Em votação o requerimento:· 
Os Srs. Scnadores_que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

o\. rlt·UlnrJ na prc~l;t~,'rtt JllnlrlH ittu:rl. Jlt:lll ti•• :r111tt r.ul.r ·I .rlc11rt• 
tlut IJturr•l a ;I'U' <lt> inidn rrw ro•tr•n, p•~j,.,,; ~·r .HIIf'lll,':ul L< onr 11111 
~·,fnr~ro dt• <illtjlltllt·:r\:Litllt~ lr·r• [IIIK 1''-llaÍ\, 11!1 1'11111 " rrwllour t III• 
pn·cu rl.11 nm.t' h:nm a• rlt• t'<ttnltllll ·•\'"'' ,, [llttl'l'"·'""'"l" dt· d.r· 
dn~- ~1:1~ u ptutl'lt~tl f:tlm rlr·s~:r ,Jr·rn•tr:r ,.,l.i nu nriuwl<• ''""lit 11'11 

tr• rlt• 1111/t''· flt,lnll•fln H"ltttnlrr tlltlll<'tlltll' t.IIC''' J•·m t<llll[l.tt:l·,,ln 

n>n1 n rlr·lr.tlrt!.llrlt·lt. 11'"' 11r·rrr \i'lll[frl' :uurh ,J\11111,. >r· dm~~·t:•11' 
prt't'tlf'lu•r -\ 11111 "' ntW.K', rri!H lrr·rtrri·ur ta. 11111 uilo·l r~· 11'111 lht•'ll· 
!r~ rr:'ru h:tlt.urtr• .rtJ.tll\11, f'lll .riJ!1111< ~·~l:nlul, I' ltJuelru!u .. t 111.1 
l[ll:t!ul.nlt·,rlu t~llllllrt ]III irlir·ot ([l<tt 111.t ',.,, r·rntl<'<[lti•tu 1.1 d1o 111,111 ,.,. 
l:ulu riu t'll'lltll, t'tnl!t'r:rl\ , , , . 

1 1ur .t[l.lll·.ll!.nrrt·ntu rrMr< • lii!HIIt· rl.t ""q;.,, r.r r•Í<lr< ,.,;_, ur.1 
hrit.l ~ l;mrlo.c'•tllrrllu!l~.i<> olc• ,J\I'WI .ur !mlil'i:lrnr po·l.r< 1 !,1"':' 'l'"' 
'm.u~ ri"n'<\tl.un rJ,. ~tt:r pnolt'l,.in 

~·i-:Í fl'll[<'r,':rr• tlr·~~.r~ \ .11!\.t~ .. drnrl,r :r r~e•rru,uri•tll'l:t <Ir• nttr l1trllt r.Í· 
riu [ort,., rurlr•t)f'llllr•utr•,. .l!t·m rltw• t!ut:ulrr drr\ rr•1 I!! \I" ru.1!1· 
rr~11 rmli\!lf'll<,ht•tl, jliKII·r;i d.rr. ,IIli !'IIII'~. u tllt•·trlil•t p.u:r •pw 
II"""J!,IIIl t'lll .. 11.1 .irclu;l t m·l.r f' ttrrrtnc ir•m rrm;r .111111111111r.r\.i~• 1\· 
j11\ll~~ ~·trnrpuliH•I \'llttt a• "'l"'a~tll" d.1 ~.t\:lu ltr.llrlr•rr;t ... l[i"' nu~· 
f•aJ~· ;I I;HÍIII \I',.: Ir. WUIIII<•;Itt'\,ll~lltt 1<1\ • ~ , ! , 

-~....----.--..... ~ 
•IAri~ Ut·tti~in l'in·~ ~ J\llmoj""'r'l"t' (;1111-tttf+ pn·~itlt•ntt' 
clu ~upr~rnu lrilnmMI l''t'11<.'rM 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu
rará na Ordein do Dia da segunda s_~ssão ordinária subse
qüente, nos termos ~o a~t. 345, II, ?<? Re_gi~erúo Interno~ 

O SR. PRESID);:NTE (Chagas R;odr!gues) - Antes de 
encerrar a presente sessão, a PreSidêii.cia cOnvoca sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às l8h44min, cOm a seguinte 

ORDE;M DO DIA 

" REQUE~Il\IENTO N• 94~. ÓE 1993 

Votação, em turno úniCO; do R.Cquerimerúo n" 645, de 
1993, do Senador Q<l.riQ Pereira, solicitando, nos termos regi
mentais a transcriçã.Ó, nos Anais do Senà.do, do artigo ··o 
monopólio da justiç-a~\ de autoria do Dr: Joaquim Falcão, 
publicado no jornal O Globo, edição de 27 de junho de 1993. 

SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Está encerrada 
a sessãO. ' · .-

(Levanta-~e a sessão às 18 ~Qras e 43 minutos.) 

Ata da 1913 Sessão, em 16 de setembro de 1993 

3• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 44 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo-_ Albano Franco..,;, Alfredo Campos _ Almir 
Gabriel _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Antonio Mariz _ 
Aureo Mello _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ 
Carlos Patrocínio_ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Cid Saboia 

de Carvalho Dario' Pereira Dirceu Carneiro Divaldo 
Suruagy _Eduardo S.uplicy _ Elcio Alvare_s,_Epitácio Cafeteira 
_ Espendião Amin _ Garibaldi Alves Filho_ Gerson Camata _ 

_ Gilbe~o Miranda __ Guilherme Palmeira __ Jienrique Almeidã. ~ 
Hum~rto L-ucena _ .H,Y_d8kel ~rei tas ._ -~ _Sara[va ~ J!:~Puan 
Cqsta Júnior_ Jarbas Passarinho~ João_ Frallça-_ JoãO Rocha _ 
Jonas Pinheiro_ JÓs~ph~tMarinho _José Fogaça_ José Paulo 
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Bisol __ J_úlio Campos _ Jutahy Magalhães. _ Juvêncio Dias __ 
Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ 
Lourival Baptista _ L_ucldi_o Portella _ Luiz Alberto Oliveú-a _ 
Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor __ Marco· Maciel _ Mário 
Covas _ Marluce Pinto __ Mauro Bene_v~des _ Me ira- Filho _ 
Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ Nelson 
W edekin _ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Simon _ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira_ Ronan Tito _ Teotonio Vilela 
Filho _ V aimir Campeio _ Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimerito de 67 S_rs. Senadores. 

Havendo número regiinental. declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos:. 
Sobr~ a mesa, comunicação que será lid3. pelo Sr: 1"-Secre-

tário. 

É lida a seiui~te 
Em B de setembro de 1993 

Senhor Presidente, _ _ _ . , _. , , ·--
Tenho a honra de comunicar a v.· Ex~ que. de acordo 

com o disposto no art. 39 da alínea a, do Regimento Interno. 
que me ausentarei dos trabalhos da Casa, _no período de 23 
de setembro a 18 de outubro do cqr..rcnte ano, par~ ~r~ve 
viagc,m ao estrangeiro. . . 

Atenciosamente,- Senador Divaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ A Cotnuni· 
ca~ão lida vai à publicação. - · 

Sobrt:: a mesa, requerimentos que.serão lido~ pelo Sr. 

Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno_ único, dp.J~.equerimento no 654, 
de 1993,_ _do Senador Dario Pereira., solicitando, nos 
termos regimentais, a tran-scrição nos Anais do Senado, 

- do artigo "0 Monopólio da Justiça'', de autoria -do 
Dr. Joaquim Falcão, publicado no jornal O Globo, edi
ção de 2] de junho de 1993. . : . · · . . . · .... 

· Em votação o .reque.rimérito, ~m t~TQ.O único. 
. _Os. Srs. Senadores que o aprovanl q·ueiram pennan.ecer 

sent_ap.o~. (Pausa.) 
· Aprovado. -

Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solici
tada. 

É o seguinte o artigo cuja transc;rição é"s_olicitádo: 

O MONOPÓLIO DA JUSTIÇA 

Joaquim Falcão 

, .Sempre que se diz ciue a "JuStiça não funCiOrià, · é_t~l_lta 
demais, alguns jUízes propõem solução Simples: aumentar o 
número de varas, cartórios, escrivãos, juízes, oficiais de justi
ça, tribunais etc.,. Al~gam que_trabalha;rn demais, e são insufi
cientes. O que, provavelmente, é _v.erdade. Ma$, nQ.c.aso, 
é se~undário. Pois_ a solução de aumentar despesas geça um 
impasse. Hoje, o Gove_rno não tem es_se dinheiro. Pontp final. 
É solução plausível. mas _impOSsíVel. malhar em ferro frio. 1" Secretário. -

São lidos os seguintes 
-~- ___ Adia1 _e _agrava_a crise. . . . . . 

REQUERIMENTO N' 9_14, DE 1993 

Nos termos do art.336, alínea c, do Regimento Interno, 
requeremos a urgência para o Projeto de Le_i da Câmara no 
168, de 1993 (no 3.550193, na Casa de'órigem), que dispõe 
sobre a transformação da Escola TéC_pJda F_ec]er_al da Bahia_ 
em Centro Federal de Educação Tecnoíqgica- CFETIBA. 

Sala_ das Sessões, 16 de se_t_embro de 1993. -Jonas Pinhei
ro_, Marco Maciel- Mário Covas- Cid Sabóia de Car_yalho 
- Epitácio Cafeteira - Magno Bacela["'. 

REQUERIMENTO N• 915, DE 1993 

Na forma do art. 336, alínea c, do _Regimento Int~~-n~. 
requeremos urgência para o Projeto_ de_ Lei da Câmara n\' 
171, de 1993, que "cria cargos no Qu~dro Permanente de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 
Décima Quinta Região e dá outras pro.~idéncias". 

Sala das SessÕes, 16 de setembro,-d.e.J99~. :- ~!'ur<!-. 
Benevides - Mário Cov~s- Magno Ba<;elar - Elcio Alvares 
- Epitácio Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri' 
mentos lidos serão votados após a_ Ofd~_m _do Dia; na forma 
do disposto no art. 340, II, do Re_gimento Interno. 

Se o Judiciário não consegue _prOdUzir sentenças· Com a 
velocidade que o Brasil necessita, esta não .é a única solução. 
A solução pqde_ ser _outra; _diminuir a deinanda pa-ra diminuir 
a necessidade de sentenças. Ou seja, em vez de aumentar 
a oferta, diminuir a procura. Elementar, meu caro Watson, 
diria Conan Doyle. Obvio, quase ululante, suspiraria>Nelson 
Rodrigues. Mas, como é que se reduz' a demanda ·por sen
tenças? 

Não tem ·mistério nefihum. E razoavelmente fáCil. E os 
caminhos são vários. Deixe-me Citar alguns. Agoia mesmo 
fOi enCaminhado ao Congresso Nacional projeto de lei estabe
lecendo que as rescisões de_ contrato de trabalho entre a empre
sa e o trabalhador realizadas nas Delegacias Regionais de 
Trabalho e_ nos_ sindicatos de classe tenham o_ ef~ito de coisa 
julgada .. Quer dizer_, valeriam. tap_to quanto vale a sentença 
de um juiz. Estima-se que 90% das ações_trabalhistas sejam 
provocadas artificíalmente, de comum acordo, entre empre
gador e_ empregado. Ou seja, a função do Judiciárfo-e'stá detur
pada. Reduziu-se a mero tabelião. Reconhecedor de -firrrlà 
Não julga. Carimba. 

Outro caminho é o anteprojeto de lei sobre arbitragem 
do Senador Marco Maciel, também já nd CohgfésSó. Qu-ando 
duas empresas contratam um negócio qualquer poderiam logo 
prever que no caso de c_onflito, em vez de irem para o Judiciá~ 
rio. iriam para um árbitro de mútua escolha e confiança. E 
a decisão deste_ árbitro teria também efeito de coisa_ julgada. 
Valeria tanto quanto vale uma·sente_n~a. Esta prática atende 
aos intere~ses das empresas. E de sucesso internacional, Re-
duz, e mmto, a demanda por sentenças. 
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Se é tudo tã-o fáCil, por que não se faz logo? Por que 
não se fez antes, aliás? A pergunta é simples, mas a resposta 
não. Em geral, a estratégia de reduzir a demanda porsenten~as 
encontra duas resistências. A primeira vem de um poderoso 
grupo de juízes conservadores, que acreditam que assim esta
ríamos quebrando o monopólio do Judiciário de aplicar a 
justiça. Acreditam que assim -como a Petrobrás detém um 
t:tJ.Onopólio, o de petróleo, o Judiciário também, o de j':stiça. 
Intocável. Esta crença é irreal, de conotação corpor~t1va, e 
não interessa ao Brasil. 

É irreal acrêditar que "diante" de Um Judiciário--que não 
produz sentenças com a velocidade que o Brasil necessita, 
os cidadãos se conformam, fai:éffi fila e congelam seus conflitos 
no freezer de uma paciéncia ilímitada. Não fazem isto ·não. 
Alguns, é verdade, insistem e vão ao Judiciário. Mas a grande 
maioria não. Resolvem seus conflitos de outra maneira. Priva
tizam a Justiça, na marra. E aí, em geral, -prevalece a lei 
do mais forte; a empresa sobre o consumidor, a estatal sobre 
o fornecedor, o assaltante sobre a vítima. Infelizmente, no 
Brasil de hoje, a justiça está sendo feita longe das sentenças. 
Muito mais fora dos tribunais do que dentro deles._ 

Os juízes cofiservádores confundem produzir sentenças 
com f:,tzer justiça. Quando se reduz a Justiça do Trabalho_ 
a um mero carimbo de um acordo já feito entre patrão e 
empregado produzem-se sentenças caras e dispensáveis. Mas 
rl.ão se faz justiça. No caso, é um monopólio de papel. 

A outra resistência vem da falta de conscientízação da 
sociedade e dos deputados e senadores de que o combate 
à violência, que tanto nos mobiliZa, não passa apenas pela 
denúncia jornalística e pela ação individual de cada um. Passa 
sobretudo pela mo-dernização de_ n·ossas instituições. Pela mo
dernização do Judiciário". Pela votação destes projetes de lei, 
como p-rioridade nacional, por exemplo. Não são soluções 
mágicas. Mas soluções po-ssíveis e imediatas. 
Joaquim Falc:\o é Se(:retário-gcral da Fundação Roberto Marinho e professor 

da UFRJ. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
agora à apreciação_do Requerimento n"914, de 1993, de urgên
cia lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 168, de!993. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o apr-ovam queiram pÚmanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, Il, do Regimento_ Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa~se 
à apre_ciaçâO do Requerimento n" 915, de 1993, de urgência 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 171, 
de 1993. · 

Em votaçáo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matéria" a que se refere- figu
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, ilos termos do art. 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 95 tr~balho~. 
designando para a sessão ordinária de amanhã a segumte -

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 68, DE 1993 
- (Em regime de urgênci~,nos_t~rmos 

do art. 336, c1 do Rcg_im~~to Interno) 

Votação, em tur~o único, do Projeto de Re~~~":lção n" 
68, d_e 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvmento de Recursos Hu_rt;l&
nos do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

· Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg, cm substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DE LErDA CÁMARA N·' 163, DE 1993 

(Em regime de urg~ncia nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno) 

-Discussão, em t--firno único, do Pro.jeto de Lei da Câmara 
n~' 163, de 1993 (n" 4.101193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre operações de 
crédito externo contratadas pelo extinto Banco Nacional da 
Habitação. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Económicos.) 

-3-
PROJETO DEoLEI DA CÁMARA N" 2. DE 1992 

Discussão, em tUrnO único, do Prole~o de Lei da Câmara 
no 2. d·e 1992 (n" 3!'8/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre... O- -Contrato de_ ~qmquia empresarial (franchising) e_ dá 
outras providencias, tendo -

Pareceres, sob n·~ 88 e 281, de 1993, da Comissão: 

-de Assuntos Económicos, favorável ao Projeto, com 
eme!ldas que apresenta de o''' 1 a 7- CAE. 

- 4-~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 44, DE 1992 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Rcsolu· 
ção n" 44, de 1992, que acres~enta P<!:rá_grafo ao art. 4'' ?a 
Resolução no 96, ac 1989, que "dispõe sobre Iímitcs globai::. 
para as operações de; crédito externo e interno da União, 
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder 
Público Federal e estabelece limitt.!s c condições para a conces
são da garantia da União em operações d~ crédito externo 
e interno", tendo 

Parecer, sob n·' 250, de 1993, da Comissão 
- Diretora, oferece-ndo a redação do vencido. 
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-5-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 
Projeto de Lei dp Senado n" 321, de 199), de autoria 

do Senador Garibaldi Alves ~ilho, que altera o art. 2° da 
Lei n" 8.028, de 12 de abril de 1990. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
rada a sessão. - -

(Levanta-se a sessão às !8h50mi_n) 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 61, DE !993 

O DiretÜr-Geral do Senado·Fe:deral, no uso da atribuição, 
·que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2~. da Resolução no 42, 
de 1993, e de acordo com o que consta do Processo n~ 
018.841193-7, resolve nomear BERNARDO ANDRADE 
MONTEIRO DE SOUZA, para exercer o cargo, em comis
são, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, com lotaçãÕ e exercício no Gabinete do Sena.:
dor Hydekel Freitas. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1993.- Manoel Vive
la de Magalhães, Diretor-Geral. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XL VIII - N; 154 SÁBADO, 18 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 192' SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.\ -ABERTURA 
\.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagens do Presidente da República 
- Suhmetcndo à ddibcraçãq do Scnª'do Federa_! a 

escolha de nomes indicados para cargo cujo prOvimento 
depende de sua prévia aquiescência: _ _ 

- N" 332, de-1993 (n" 609193, na origem), çlc 16 
do corrente, referente â escolha do nome do Sr. Ronald 
Leslic Moraes Small, Ministro de Primeira-ClaSse__, da Car
reira de Diplomata, para exercer o_çargo Qe Embaixador 
do Brasil junto à Comunidade da Austrália. _ 

- N·• 333, de 1993 (n" 610193, na origem); de 16 
do corrente, referente à escolha do nome do Sr. Carlos 
Antonio Bettencourt Bueno, Ministro de Prirrf~H·a ClasSe, 
da Carreira de Diplomata, para, cumulatiVamente Corit o 
cargo de Embaixador_ do Brasil j1,1nto à República Federa
tiva Tcheca, exercer o cargo de Embaixador do Brfisil junto 
à Repúhlica E::.lovaca. 

1.2.2 - Avisos do Ministro-Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República 

- N·' 2.041/93, de 15 do corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Re_querimcnto 
n'' 640, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

- N" 2.071/93, de 16 do corrente, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes dO Requerimento 
n'' 586, de 1993, de autoria do Sena,dor Ed!-!_ar2o ~uplicy. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matér_ias: . _ . 
- Emenda da Câmara dos Deputados ao P.rojeto 

de Lei do Senado no 235/89 (no 5.228-C/90, na Câmara 
dos Deputados), que "altera dispositiVos da Lcrri" 5.108. 
de 21 de setembro de 1966,_quc institui o Código ]'lacional 
de Trânsito". 

-Projeto de Lei da Câmaran" 82,_de 1991 (n'' 477-B, 
de 1988. na Càmara dOs Depúlãdos), que ''revigora e- altera 
dispositivos da Lei n" 5.10R. de 21 de setembro de_1_966 

-Código Nacion_al de_Trãn~ito, revogados ou modi"ficatlos 
pelo Decreto-Lei n" 584, de 16de maio de 1969". 

-Projeto de Lt!i Pa Câmara r!"_'_ 57 .• dt: 199~ (n'' 
-2.996-A, Je 1992, na Casa de origcm)._tjUC "'altera a redu-
ção do art. 12 daLe.i n" 7.520, de 15 de julho de 19~6'". 

-Projeto de Lei da Câmaia n" 51, de 1993 (n" 206191; 
na Casa ·de origem): que "dispô~! SObre a transformação 
de cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do.Trihunal Regional do Trabalho da I·· Rçgião. e dá outras 
providêncías·~. 
· · .----:ProJeto de Lei da Câmara n·• 64, de_.l 99_3 (n'·' 2.285, 
de 1991, na Câmara dos Deputados), que "autoriza o Ban
co Central do Brasil, autarquia vinculada ao Ministério 
da Fazenda, a doar o imóvel que menciona, ao Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo. 

-'-'Projeto de Lei da Câmara n" 120, de 1993 (Projeto 
dc.Lei n~n 1.393~C/9I, na CaSa de origem), que "define 
os créditos de natureza alim~entícía previstos no art. 100 
da Constituição Federal e regula o processo para o -seu 
pagamento pela Fazenda Pública" .. 

- Projeto de Lei da Câmara n" 148, de 1993 (n·· 
1."909-B, de 1991, na origem), que "dispõe sobre a contra
taç_ão por tempo determinado para atender a necessidade 
teriiporária de excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Fed~ral, e dá outras 
r_i-ovidências. 

- Suhstitutivo ao Projeto de Lt.!i do Senado n·' 132, 
-de 1991, que dispõe sohrc o depoimento de autoridade 
ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Depu
tados, do Senado Fcder:al c do Congresso Nacion-al. 

-----·- - Projet9 de Rt.!solução n" 103, di.'! 1991, que "un~for- _ 
tniza õ prãio de apresentação âe -e-mendas peranTe as comis-
sões". · -· _ _ _ 

-Projeto de Lei do Senado n" 20, de ]993, que 
"3Ciescenta pai"ágrafo ào art. 1159 e inciso ao art. 1_162 
da Lei n'' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Pro
cessO Civil); dá nova redação. ao art. 10 da Lei n" 3.071, 
de 1'-' de janei_ro de -1916 (Códígo Civil); acrescenta in~iso ~ 
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EXPEDtENTB 
CBJr1'JIO Oa.\rlcD DO IUADO PI!DUAL 
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D!.UJD DO <Xlll0u.3 lfACIOIIAL 

18---~· .. ---·-
Lt;l:t CAIU.OS IIASTOS 
Dln--..a -· ·-···-·------·------01 lQ.oao.at 
I'LOIUAJO AUOUSTO ootmNHO MADIIUOA 
OinWAolja .. 

ao art. 2" da Lei n" 6.515, de 26 de dezembro de 1977 
(Lei do Divórcio); altera o inciso Vlii e acrescenta inciso 
Xll ao art. 80 da Lei n" 6.015, de 31 de d_ezernbro de 
1973 (Lei de Registros Públicos)". 

- Projeto de Lei do Senado n" 74, de 1992, que 
"de_clara de utilidade púhlica a Fundação Pró-Instituto de 
Hematolngia do Rio de Janeiro". 

1.2.4 - Ofícios 
- N" 28/93-CCJ, do Presidente da Comissão de Cons

tituição, Justiça c Cídadania, comunicando a aprovação, 
terminativamcnte, do Projeto de Lei do Senado n'' 74, 
de 19lJ2, que "declara de uiiHdade pública a Fundação 
Pró-Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro··. 

- N" 29/93-CCJ ~ Jo Presidente da Comissão de Cons
tituição, Justi~a e Cidadania, comunicando a aprovação, 
terminativamente, do Projeto de Lei do Senado n" 20. 
de 1lJ9.3, que "acrescenta parágrafo ao arL 1152 .e inciso 
ao art. 1162 da Lt.!i n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil)~ dâ nova redação ao art. 10 
da Lei n .. 3.071, de 1' de janeiro de 1916 (Código Civil); 
acrescenta inciso ao art. 2·) da Lei n" 6.515, de 26 de dezem
hro de 1977 (Lei do Divórciõ); altera o inciSo Vlll e acres
centa inciso XII ao art. 80 da Lcí-n" 6.015. de 31 de dezem
hro de 1973 (Lei de Registras Públicos)". 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo

sição de recurso, por úm décimo da composição da Casa, 
para que os Projetes de Lei do Senado n .. s 74, de 1992, 
c 20, de 1993. sejam apreCiados pelo Plenário. 

1.2.6 - Ofício da Liderança do PMDB 
- N' 214/93, referente à indicação dos membros que 

integrarão a Comissão Mista incumbida de examinar a Me
dida Provisória n~ 349. de 10 de setembro de 1993. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Homena

gem prestada ao Senador Mauro Benevides pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federa(, atribuindo-_lhe o título "Ci:. 
dadão Honorário de Brastlia". Admiração pela vitalidade 
representativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
por ocasião de visita de S. Ex~ àquela Casa. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Proximidade da 
data para o início da reforma constitucional. 

SENADOR JOÁO FRANÇA _, Visita de S. Ex .. a 
Província Petrolífera de Urucu-AM. 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Falta de vonta
de política para acabar com a miséria e resolver os proble~ 
mas da Educação c da Saúde em nosso País. 

SENADOR MAURO BENEVIDES. como Líder-
28'' aniversário da EMBRATEL. . 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 
- Abt!rtura de prazo de cinco dias para recebimento 

de emendas aos Projetos c!e Lei da Camâra n·•s 82, pe 
1991; 57. de 1Y92; 51, 64, 120 c 148, de 1993. 

1.2.9 - Reque-rimento 
- N' "916, de 1993, de autoria dO- SCn-éidor- Marco 

Macicl, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federai. do artigo intitulado "Revi~ão constitucional", de 
autoria do Ministério Cebo Lafcr. puhlicado no Jornal 
da Tarde, de:-<: de setembro de llJ93. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n·' 68, de 1993. que ··cstahdece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado Fedrral c dá outras providências". 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n-• 163, de 1993:(n·'-
4.101193, na Casa de origem), que "dispõe sobre operações 
de crédito extcrrlo contiiltadas pelo extinto Banco Nacional 
da Habitação. Discuss_ão encerrac;la, após parecer de plená
rio proferido pelo Sr. Jutahy Magalhães. favorável, ficando 
a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n" 2, de 1992 (n" 318/91, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre o contrato de fran
quia empresarial (franchising} c dá outras providênciaS". 

Discussão encerrada ficando a votação adiada por falta 
de quorum 

-Projeto de Resolução n" 44, de 1992, que "acres
centa parágrafo ao art. 4~ da Resolução n'' 96, de 1989'', 
que "díspõe sobre limites globais para as operações de 
crédito exte~n() e interno da Uni~o, de suas autarquias 
e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal 
e estabelece limites e condições para a concessão da garan
tia da União cm operações de crédito externo e interno". 
_Discussão encerrada, cm turno suplementar. retornando 
à comissão competente em virtude do recebimento de . 
emenda de Plen~rio. 
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-Projeto de Lei do Senado n" 321, de 1991, que 
··altera o art. 2~ da Lei n" R.028". Declarado prejudicado. 
Ao Arquivo. . - · --

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR NELSON CARNEIRO- Emenda a ser 

apresentada por S. Ex" na revisão conStitucional, propondo 
o repasse dos re.curs_os da União dirct{l_I)lcnte par~ os Muni
cípios, sem a intermcdi~ção dos EsttJ.dO_s.. 

SENADOR NEY MARANHÃO- Observações so
bre acordo dos líderes partidários na Câmãra dos Depu
tados para aprovação da Lei Eleitoral, ora cm tramitação 
no Senado. Preocupações. com o dt;:sentendin:tento entre 

a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, no concer
nente à revisão constitucional._ 

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses-
são 

Ata da 192a Sessão, em 17 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES, 

Chagas Rodrigues _ Elcio Alvares _ Irapuan Costa Júnior _ 
João França_ João Rocha_ Josaphat Marinho _ Lourival Baptista 
_ Magno Bacelar_ Mau~ Benevides _ Valmir <;am:pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a protc-ção de Deus, iniciamos riossos trabalhos. 
O Sr. 1 o:> Secretário proc~ederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Submetendo à deliberação do Sen3.do nomes indicados pa

ra cargo, cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM 332, DE 1993 

(No 609, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52, inciso IV. da Consti

tuição Federal, c de aco_rdo com o disposto no art.56, § 
1", do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 93.325, de 1~-
de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea "_a". e no 
art. 40 do Anexo I ao Decreto n~ 99.578, de _IO_de ou_tubro 
de 1990, subrileto à apreciação de Vossas Excelê-ncias a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Ronald Leslie Moraes Small, 
Min,istro de Primeira Classe, da Carreira .de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do BraSil jUnto ã Corri.linidade 
da Austrália. - -

Os méritos do Embaixador Ronald Leslie Moraes Small, 
qüe'riie induziram a· escolhê-lo para o desempenho dessa eleva
da função, constam da anexa infõrmação do Ministério das 
Relações Exteriores. 

Brasília, 16 de setembro de 1993. -:-Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 
Embaixador RONALD LESLIE MORAES SMALI,. 
Rio de Janeiro!RJ, 25 de dezembro de 1930. -
Filho de Arthur Leslie Small e Ermclirida Moraes,.Small. 

. . CPCD, IRBr. CAD, IRBr. Bacharel em Ditéito, Facul
dade de Direito, PUC/RJ. Estágio_ nó -SEPRO, Washington. 
Curso Superior de Guerra, ESG. Curso de Treinamento e 
Aperfeiçoamento para Chefes de_ _Setores de Promo_ç_ão Co-
mercial. -

Cônsul de Terceira Classe, 9 d.e_çlezembro de 1954. 
Cônsul de Segu-nda Classe, merecimento, 20 de junho 

de 1958. · 
Prirnei"rO Secretário, mercdinento, 13 de dezembro de 

1963. 
Conselheiro, título, 9 de agosto çle 1968. 
MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 13 de de_z.em-

bro de 1972. · 
Ministro cte Primeira Classe, merecimento, 17 de dezem-

bro de 1984. 
Assistente do Secretário-GerÇI.l, 1956/58. . 
Chde da Divisão da Américã ·setentrional, 1 i:i67768. 
Chefe-do Departamento_do Oriente Próxi.mo, 19-84/87. 
Genebra, Delegação_ Permanente, Segundo Secretário, 

1958/61. 
Washington, Segundo Secretário, 1961163. 
Panamá, SegüridO Seciefátib, -"1963. 

-Panamá, Primeiro Secretário, 1963/66. 
Panamá. Encarregado de NegócioS~ 1963/65. 
Praga, Conselheiro,196817l. 
Praga, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970. 
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Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1971173. 
Nova Iorque, Chefe do SECOM, 1971173. 
Nova Iorque, Encarregado, 1971173. 
Hong Kong, Cônsul-Geral, 1973175. 
Maputo, Embaixador, 1976177. 
Argel, Embaixador, 1977183. 
Teerã, Embaixador, 1987191. 
Los Angeles, Cônsul-Geral, 1991/92.. . . 
Comissão Consultiva do Trigo, MRE, 1954156 (secretá-

Reunião da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil
Argentina, Buenos Aires, 1956_(_assessor do Ministro de Esta
do). 

Elaboração das Bases para um Acordo de Fornecimf.!'nto 
de Trigo com o Uruguai, Montevidéu, 1956 (à disposição 
da Embaixada). 

XII Sessão da Assernblt!ia Geral da ONU. Nova Iorque, 
1957 (membro). 

XXVI Sessão.do ESCOSOC, Nova Iorque, 1957 (mem
bro). 

Comissão ConsUltiva do Trigo, Ministérioda Agricultura, 
1957 (representante do MRE). 

Conferência InternaCional do Trigo, Genebra, 1959 (con-
selheiro-técnico). _ 

Reunião da Junta Executiva do FISI, Genebra, 1959 (con
selheiro-técnico). 

Conferência de Plenipotenciários sobre Eliminação da 
Apatridia, Genebra, 1959 (membro). 

VII Sessão da Comissão de Indústria Carbonífera, OIT,_ 
Genebra, 1959 (delegado). . .. 

XLIII Sessão da Conferencia Internacional do Trabalho, 
Genebra, 1959_(conselheiro-técnico). -

XXII Conferência Internacional ::;obre Instrução Pública, 
Genebra, 1959 (delegado-suplente). 

XXVI c XXV!I Sessões do Conselho Internacional do 
Trigo e Conferência dos Países Signatários do Acordo Interna
cional do Trigo, Londres, 1959 (conselheiro-té~ni_co). 

Grupo de Trabalho sobre a Adesão da Polónia ao GATT. 
Genebra, 1959 (membro). 

I Comit6 do GA TI sobre Expansão do Comércio Interna-
cional, Genebra, 1959 (delegado). . . . . 

III Comitê do GAIT, Genchra, 1959 (conselhdro-téc-
nico). · -

II Sessão do Coriüfé ExecU:fivOdo Programa doACNUR., 
Genebra. 1959 (delegado-suplente). 

XVI Sessão do GATT, Genebra, 1960 (membro). 
Conferê'ncia s-Obre Peixe e Nut.ríção da FAO, Washing

ton, 1961 (observador). 
Conferencia "ad hoc" sobre Controle de-Febre Aftosa. 

Argentina, 1962 (observador). __ _ _ 
XXI e XXII Ses.ôes Plenárias do CCIA, Washington 

e Bangalore, 1962 e 1964 (delegado). 
Negociações de Acordo sobre transportes aéreos cont 

o Panamá, 1963 (membro). 
V Assembléia de Governadores do BID, Panamá, 1964 

(membro). 
Missão ESpecial às solenidades de posse do Presidente 

do Panamá, 1964 (membro). 
II CIE, Rio de Janeiro, 1964 (membro). . 
XI Reunião de Consulta dos Chanceleres da Bacia do 

Prata, Buenos Aires, 1967 (membro). . · _·. 
III Reunião de Cooperação de Promoção Coçnercial do 

Brasil nos EU~, Washington, 1967 (participante). 

111 e IV Sessões da Junta de Desenvolvimento Industrial, 
ONUDI, Viena, 1969 (membro). -

Seminário _InternacioOal d_e Diplomata~ Salzl;lurgo, 1970 
(participante). . . _ .. . .. 

Delegação Comercial à República Popular da China, Pe
quim, 1974 (chefe). 

Missão Precursora para Negociação de Acordo sobre Ins
talação da Embaixada em Pequim e da República Popular 
da China em Brasilia, Pequim, 1974 (chefe). . 

Missão Especial para represt:ntar o Brasil nas Cerimônias 
Comemorativas do Vigésíiilo -aumtO Ariiver_sário da Revo
lução de Primeiro de Novembro, Argel. 1979 (membro). 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz. Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Prêmio Rio Branco, JRBr. 
Medalha de Prata, CPCD, IRBr. 
O Embaixador RONALD LESLIE MORAES SMALL 

se encontra nesta data no exercício de suas funções de Cônsul
Geral do Brasil em Los Angeles. 

Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento 
dO Serviço Exterior. 

(À Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Na
cional) 

MENSAGEM N• 333, DE 1993 

(N• 610, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 52,lnciso IV, da Constituição 

Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1", do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1'·' de outu
bro de 1986, no art. 39. inciso I, alínea "a", e no art. 40 
do Anexo I ao_ Decreto n" 99.578, de 10 deoutubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossas Excelências a- escolha, que 
desejo fazer, do Senhor Carlos Antonio Bettencourt Bueno, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
par a, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Federativa Tcheca, exercer o cargo de 
Em_baixador do Brasil junto à República Eslovaca. 

Os méritos do Embaixador Carlos Antonio Bettencourt 
Bw;no, que me induziram a escolhe-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa informação do Minis· 
tério das Relações Exteriores. 

Brastlia, 16 de setembro de 1993. -Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Embaixador CARLOS ANTONIO BETTENCOURT 
BUENO 

Montevidéu/Uruguai (brasileiro, de acordo com o Artigo. 
69, inciso III, da Constituição de 1891), 10 de março de 1934. 
Filho de Lucillo Antônio da Cunha Bueno e Irene Bettencourt 
Bueno. 

CPCD, IRBr.CAD, JRBr. Curso Superior de G~erra, 
ESG. Professor de Prática Diplomática II, IRBr, 1974 e 1975. 

Terceiro Secretário, 27 de fevereiro de 1958. 
Segundo Secretário, merecimento. 24 de_ outubro de 1%1. 
Primeiro ~ecretário, rnereciinentO, 31 de março de 1967. 
ConseltJ_eiro, merecimento,}!' de janeiro de 1973. 

_ Ministro de Segunda Classe, merecimento, 1" de maio 
de 1975. 

Ministro de Primeira Classe, meredffiento, 22 de dezem
bro de 1982. 
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Chefe da Divisão da Ásia c Oceânia, 1973175. 
Chde. substituto, do Departamento da África, Á~ia 

Oceânica, I973174. 
Genebra,_ Delegação Permanente, Terce_ix_o __ Secretário: 

1960161. 
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário, 

1961162. 
Nova Iorque, ONU. Segundo Secretário, 1963/67. 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1967. 
Buenos Aires. Primeiro Secretário, 1%7/69. 
Varsóvia, Primeiro Secretário, 1969/71. 
Varsóvia. Encarregado de Negócios, 1969/71. 
Nova Iorque, ONU, Ministro-Comelhciro, 1976/83. 
Nova Iorque, ONU, Encarregado de Negócios, 1978180, 
Panamá, Embaixador, 1983/86. 
Tóquio, Embaixador, 1987186. 
Praga, 1991193. 

Comitiva do Ministro de Estado, visita â. Argentina, 1959. 
Reuníão da Subcomis~ão de N_avcgação da ComiSsão Téc-

nica Mista para o aproveitamento da energia hidrot!'létrica 
de Saito Grande, Buenos Aires_, c Montevíd~u, 1959_ (rcprc.:-
sentante). . .. 

COmitiva do Ministro de Estado, visita ao Paraguai, 1960. 
Reuníão Especial da Organização Internacional do Tra

balho ~obre Aviação CIVil, Genebra, 1960 (assessor). 
XII, XIV e XV Sessões d~o Conselho do Comitê lntergo

vernamental para Migrações Européias, Genebra, 1960/61 (as
sessor). 

IV Sessão do Programa do Alto Comissariado da ONU 
para Refugiados, Genebra, 1960 (assessor). 

À disposição da Comitiva CIO Presidente dos_ Estados Uni
dos da Améric.a durante sua visita ao Brasil, 196Q. 

XVII e XVIII Sessões do Comlt~ ExecUtiVO do CIME, 
G<nebra, 1961, (assessor). ~- -~ .... 

XVIII Sessão das_ Partes Contratantes do GATI, Gene-
bra, 1961 (assessor). . . . ~ __ __ 

Ass_essor da Delegação do Brasil no Conselho do GA TI, 
Genebra, I961. 

X Sessão do Conselho Di"retor do Fundo Especial, Nova 
Iorque, 1963 (assessor). 

XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessóes da Assembléia 
Geral da ONU, Nova Iorque, 1962166 (assessor). 

Conselho de Segurança da ONU, Nova Iorque, 1963164 
(assessor). 

Comitê Especial do Conselho de Segurança ~a ONU, 
incumbido de estudar a aplicação de sanções da A(:dca do 
Sul, Nova Iorque, 1965 (delegado-substituto). 

Comitê Coordenador da COPREDAL, México, 1966167 
(delegado). 

III Período de Sessões da COPREDAL, México, 1966 
(delegado). 

Reunião do Subcomitê Jurídico sobre o Uso Pacífico- do 
Espaço Cósmico, ONU, Nova Iorque, 1966 (delegado). 

IV Período de Sessões da COPREDAL, México-; 1967 
(delegado). 

IV Reunião da Comissão Mista Brasil-Japão, Tóquio, 
1973 (delegado). ~ 

À disposição do Vice-Primeiro-Ministro do Jap-ão, Takco 
Fukuda, em visita aO Brasil, 1975. 

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV;XXXV, XXXVI e 
XXXVII Sessões da Assembléia Geral da ONU, 1976182, (de
legado). 

Presidente do Comitê Especial das Nações Unidas para 
Operações de Manutenção da Paz, Nova Iorque, 1977. 

Representante Permanente Alterno do Brasil, ONU, No-
va Iorque, 1977183. · 

I Assembléia Geral ExtraordÍnária da ONU-para O besar
mamcnto, 1978 (delegado). 

III Sessão do Grupo de Trabalho do CIES da ONU encar
regado da elaboração de Código d_e Conduta para as empresas 
trans·nacionais, Nova lorque. 1978 (chefe). 

V Sessão do Grupo de Trabalho da Comissão de empresas 
Transnacionais do CIES da ONU encarregado da elaboração 
de um projeto de código de conduta internacional para empre

·sas transnacionais, 1978 (Chde). 
VI e VII Sessões do Grupo de Trabalho da Comissão 

de Empresas Transnacionais do CIES da ONU, Nova Iorque, 
1979 (Chefe). ~ ~ 

Sessão de ErnergCncia da Assembléia Geral da ONU 
para a Palestina, 1980 (Chde). 

Relator do Comitê âa ONU para o Uso Pacífico do Espa-
çoExterior,l980183. ~ ~ ~ 

ti Conferência da Nações_ __ Unidas_ sobre Exploração e 
os Usos Pacíficos do Espaço Exterior, Viena, 1982 (Dele

.gado). Presidente do Comitê Preparat_ório para a II Confe
rência da ONU sobre a Exploração e os Usos Pacíficos do 
Espaço Exterior, Viena, 1982. -

_Chde da Qelegação do Brasil às Reuniões do Sub comitê 
Técnico e Científico d,o Comitê da ~açóes Unidas para os 
usos Pacíficos do Espaço Exterior, Nova Iorque, 1979, 1981 
el982. ~ • 

Chefe da Delegação do Brasil às Reuniões do Sub comitê 
Jurídico do Comitê das Nações Unidas para Usos PacífíCOS 
d~o Espaço Exterior, Nova York, 1979, Genebra, 1980, Nova 
Iorque, 1981 c Genebra, 1982. 

Pre$idente do Grupo-Latino-Americano da ONU, março 
de 1983. 

Conferência Çle _Constituição do Comitê -de ação para q -
Desenvolvimento Econõmico c _Social da América Central 
(CADESCA), I;'anamá, 1983 (CherO). ~ •. - ~ ~ . 

Suh chefe· da Dcle_gaçã9 __ do Br'!_sil ~-Posse do Presidente 
da República do Panamá, 1984. 

Secretário Particular do Prefeito do Distrito Federal, 
1962. - ~ 

_Çhde:--Adjunto da_Divisão d_e Do_~trina e Coordcnaç~o 
da Escola Superior de Guerra, 1972. -- - -

"A Organização das Nações Unidas: Estrutura e funcio
namento", Conferência na ESG, 1971. 

. "A Balança do Poder e as Esferas de Influência" ,Palestra 
na ECEME, 1972. 

"O Brasil e o Extermo-Oriente", Conferência na ESG. 
1973. 

.. A Polida Externa da República Popular na Chin~··, 
artigo publicado na Revista do Clube Milita_r, Rio de Janeiro, 
1974. 

"Política Externa c Segurança Nacional", Conferência 
na Escola Nacional de Informações, Brasflia,_l97S .. 

"'Acccss to Nuclear Technology_a~çl the nort-proliferation 
on Nuclear Wcapons", 1979, artigõ pUblicado pela Stanley_ 

pouridation, Muscatine, Iowa, USA. 
•(The Fir~t United Nafíons Conference on the Peaceful 

Uses of Outer Space- atl apprais-al", Documento de Traba
lho apresentado O Seminário soPre a Utilização do Espaço 
Pxterior, Instituto de Pesquisas Espaciais- INPE, São José 
dos Campos, SP. 
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Medalha do Mérito Santos Dumont, BrasiL 
Ordem do Mérito Naval, Oficial.' Brasil. 
Ordt:m_de Rio Brãrico, Grã-Cruz, Brasil_. __ 
Ordem do Libertador General San Martin, Oficial, Ar-

gentina. _____ o _ _ _ 

Ordem do Mérito Nacional, Oficial, Itália. 
Ordem do Sol Nasccntç, Terceira-classe, Japão. 
On..lem de Mayo, Grã-Cruz, Argentina. _ _ 
Ordem do Mérito das Forças Armadas_, Grande Oficial, 

Brasil, _ ___ _ _ 
Ordem de Vasco Nuncz de Balboa, Grã-Cruz, Panamá. 

O Embaixador Carlos Antonio Bcttencourt Bucno se en
contra nesta_ data no exercício de sua.<> funções deEmb.ai_xador 
do Brasil junto à Rcpúhlica Federativa Tch_Gqa. 

Gilda Maria Ramos Guimarães, Chde-do Departamento 
do Serviço Exterior. 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

AVISOS DO MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL 

DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N" 2.041193, de 15 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento n·' 640, 
de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

N' 2-.071193. de 16 do corrente, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimento nn 586, 
de 1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, aos Re
querentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N• 309, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre a Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto 
de Lei do Senado n• 235189 (n" 5.228-C/90, nà Câmara 
dos Deputados), que "altera dispositivos da Lei n~ 5.108, 
de 21 de setembro de 1966, que institui o Código Nacio
nal de Trânsito". 

Relatora: Senadora Eva Blay 

Na forma regimental, vem a exame; da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania a Emenda da Câmara dos Depu
tados ao Projeto de Lei do Senado n" 235/89, que altera o 
artigo 4~ e seu parágrafo 2" da Lei n'' 5.108/66, qUe institui 
o Código Nacional de Trânsito. com a ffnalld~t<.TC de incluir 
um representante da Federação Nacional de Distribuidores 
de Veículos Automotores- FENABRA VE- no Conselho 
Nacional de Trânsito. 

Pelo Parecer n" 133/90, e-Sta Comissão recoilheceu a legiti
midade da medida proposta no Projeto em exame, "uma vez 
que a FENABRA VE tem representatividade em nível nacio
nal e reúne condições de oferecer colaboração técnica ao 
CONTRAN", e opinou pelo acolhimento do Projeto, vez 
que o mesmo se encontra de acordo com a boa técnica legisla
tiva c não enfrenta óbices de nat"ureza jurídico~institucional. 

Na Câmara dos Deputãdos o Projeto foi aprovado com 
uma Emenda que suprime o seu artigo 2°, já que o citado 
dispositivo "invade área definida constitucionalmente cofio 

privativa do Presidente da República. a quem curllpre, exclusi~ 
vamentc, o exercício do poder regulamentar". 

_ Todavia, deve entender-s_e_como equivocada a apresen
tação da Emenda, porque o poder regulamentar do Executivo 
não foi atingido, muito pelo contrário, foi reafifmado pelo 
artigo 2~ suprimido, valendo ressaltar que _o referido artigo 
apenas fixa prazo para regulamentação da Lei. 

Ante o exposto. por não vislumbrar defeito constitucional 
quanto a inclusão do artigo 2'·', do ProjetO de Lei dõ Senado 
[1'235189, somos pela rejeição da Emenda aprovada pelo Câ
mara dos Deputados, e pela manutenção do projeto na sua 
forma original. 

Sala das Comissões, f5 de setembro de 1993. -Iram 
Saraiva; Presidente; Eva Blay, Rclatora; Lourival Baptista, 
Pedro Teixeira, Francisco Rolemberg, João França, Jutahy 
Magalhães, Wilson Martins, Josaphat Marinho, Epitácio Cafe
teira, Elcio Alvares, Nelson Carneiro. 

PARECER N• 310, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara no 82, de 1991 (n~ 
477-B, de 1988, na Câmara dos Deputados), que HreviM 
gora_ e altera dispositivos da Lei n~ 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 --Código Nacional de Trânsito, revo-. 
gados ou modificados pelo DecretowLei n" 584, de 16 
de maio de 1969". 

Relator: Senador Epitácio Cafeteira 

Vem a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, por despacho da Presidência desta Casa. nos termos do 
Regimento Interno, o _projeto de Lei da Câmar~ n" 82, de 
1991 (n" 477-B. de 1988, na Câmara dos Deputados), que 
"revigora e altera dispositivos da Lei n" 5.108, de_21 de s_etern
bro de 1966- Código Nacional de Trânsito, revogados ou 
modiflcados pelo Decreto-Lt!i n\' 5R4, de 16 de maio de 1969". 

De autoria do eminente Deputado s·iqueinl' CampoS, o 
Projeto objctiva a concessão de autorização para conduzir 
veículo automotC?r. a tít~lo precário, na categoria Qe amador, 
ao menor com dezesseis anos completos, desde que satisfaça 
às exigênçjas para obtenção da Carteira Nacional de Habili-
taçãO, saibã. It!r e escrever c apresente: - - -

a) autorização do pai ou responsável; 
b) autorização do juiz de menores competente; 
c) apólice de seguro de responsabilidade civil, em valor 

a ser estabelecido_ pelo Conselho Nacional de Trânsito. 
Ainda, segundo o Projeto, a aUtoriZaçãO prevista trans~ 

formar-se-á cm Carteira Nacional de Habilitação, indepen
dentemente de novos exames, quando o menor completar 
dezoit9 anos de idade, desde que não t~nha praticado qualquer 
das infrações previstas nos Grupos "1" c "2" e preencha os 
demais requisitos legais. 

- Aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados e, 
por unanimidade, pelas C6ritissões de Constituição, Justiça 
e Redação c de Viação e Transportes, Desenvolvimento Urb~
no e Interior. daquela Casa, chega o Projeto para revisão 
pelo Senado Federal, nos termos do art. 65 da Constítuição 
Federal. 

Prc"timinarmente cãbe registr3.r que, nos te_rmos do art. 
101. incisos I c II, dó Regimento Interno do Senado F~deral, 
compete a esta Comissão opinar••::;obre a constituciollalidade, 
juridicidade e regimcntalidade do presente Projeto de Lei, 
além de se pronunciar quanto ao seu mérito. 
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No que diz respeito à constitucionalidade do Projeto não 
há qualquer ohjeção a fazer. A_ mat~ria é _de competência 
privativa da União (CF, art. 22, ifú:iso XI). cabendo ao Con
gresso Nacional. portanto, a sua apreciaçãO. 

Quanto ao mérito da proposição, cntendemos_rc_levantes 
as_ considerações que se seguem. 

A questão da permissão a menores de dezoito anos para 
conduzir veículos automotores tem levado a legislação a oscilar 
e as autoridades dos setores de _trânsito e de educação a inter-
mináveis discussões sobre sua cQnveniênçia. . _ . · 

A matéria, inquestionavelmente, é polêmica c tem provo
cado as mais diversas manífc~·itações no seuio da soCiedade 
brasileira. A-Opinião-púhlíca se ~divide entre aqueles que sus~ 
tentam a inconveniência de se conferir a um jovem menor 
de dezoito anos a dircção de um veículo automotor e os que 
confiam em que tal procedimento não acarretaús riscos difusa~ 
mente propalados. __ _ 

Antes de enfrentarmos essa 4.uestão que nos parece cru
cial, entendemos pertinente o exame da matéria sob o __ enfoque 
jurídico. Para tanto, faz-se mister uril hreve esforço em torno 
do direito positivo que disciplina a condução de veículos por 
pessoa com idade inferior a dezoito anos. 

A Lei n" 5.108, de 21 de setembro de 1966, que institui 
o Código Nacional de Trânsito, editada sob a égide da Consti~ 
tuição Federal de 1946, em seu artigo 82 dispunha: 

"Art. 82. Poderá ser concedida autorização para 
dirigir veículo automotor, a título precário, nas -catego
rias de amador, a quem tenha dczessete anos de idade, 
desde que, satisfazendo as demais exígências para ob
tenção da Carteira Nacional de Habilitação, apresente 
ainda: 

a) autorização do pai ou responsável; 
b) autorização do Juiz de Menores da jurisdição 

onde reside; 
c) Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, 

com valor estabelecido pelo Conselho Nacional de 
Trânsito.-

Parágrafo único. Ao completar dezoito anos de 
idade, a autorização de que trata este artigo poderá 
ser transformada cm Carteira Nacional de HabilitaçãO, 
independentemente de novos e~ames, d~$dc que o be
neficiado não tenha incorrido em infraçõcs dos Grupos 
"1" e ~·2" c que preencha todos os requisitos deste 
Código c seu Regulamento". 

Esse, aliás, com a redução de dezesscte.para dezesseis 
anos, o_ dispositivo qUe pretende o projeto em exame restau
rar. 

Tal autorização vigorou por cerca de dois aoos_ e meio, -
até a edição do Decreto-Lei_ n" 584, de 16 de maio de 1969, 
que além de alterar a redação do artigo 70 do supracitado 
Código, revogou o artigo 82. 

Com o passar do tempo. assistindo a sociedade a profun
das alterações nos costumes e hábitos da.clas_sc. média, aliados 
ao próprio crescimento da indústria automobilística, _nova
mente volta, ou melhor, recrudesce a discussão_sobre o tema. 

O que, todavia, fez detornar os clamores em prol do 
retorno à legalidade da condução do_ veículo por maiores de 
dezesseis anos foi, sem dúvida, a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, ao co_nfe_ri_r a essas pessoas a faculdade do 
alistamento eleitoral c do voto (art. 14, § 1\', II, c). 

Com relação ao caJllpo penaL onde se costuma opor ao 
consentimento da díreção de veículos por menoreS a rt>-gra 
da irresponsabilidade destes pela prãtica de ato::; delituosos 
(Código Penal, art. 23), a sua aplica.hilidade, nos caso~ de 
delito cuJposo. ou seja, lesões corporais ou morte provocada 
por quem dirige veículo automotor permanece intocável. 

Nessa hipótese, como de resto cm qualquer circunstância 
de prática de condutas previstas como criminosas ou contra
vencionais, o menor infrator suhmct~r-~e-á à legislação __ espe
cífica. 

Assim, à época da- vigência do artigo 82 da Lei n·· 5.108, 
de 1966, em caso de acidente . .com vítima provocado pelo 
menor de_18 anos ao vofãitte~ já estava ins~ulpido no ordena
rn,ento jurídico penal o princípio da inimputahilidadt! destes, 
que hoje _tem sede na Constituição Federal (art. 228). 

Nesse caso, as normas ap!Ícáveis eram aquelas que consta
-vam da legblaçãq d_e regência, do extinto Código de Menores 
_(L_ei n" 6._697. de 1979) e_ agora as que integram o atual E~tatuto 
da Criança c do Adolescente- Lei n" 8.069, de 13 de julho 
de 1990. 

Com efeito, nos termos do Estatuto cm tela a conduta 
refe_rida_ é considerada como "~to infracional" (art. 103) ··em 
razão de conduta própria" (art. 98, III), estando o agente 
sujeito -às- medidas previstas no artigo 101 pela autoridade 
competente. 

Como se vê, o tão-só fa_to de se atribuir legalidade ao 
menor de dezoito anos para dirigir veículo automotor em 
nada altera a situação jurídica do menor que, mesino sem 
possuir aquela autorização legal, pode provocar danos pessoais 
a terceiros e se submeter às mesmas normas contidas na recen
te Lei n" 8.069, de 1990. 

Autorizado ou não a dirigir, o crime C_ometido pelo ado
lescente constitui, para os efeitos legais, "ato infraclonal". 

Portanto. é de se concluir que o revigoramento da norma 
autorizativa do Código Nacional de Trânsito na formulaçãp 
original de seu artigo 82 em nada altera ou afronta o princípio 
da inimj)utabilidadc do menor, previsto no Código Penal (art. 
23) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 104). 

____ Uma vez conferida a menc;ionada permissão legal, desa
parece a chamada "culpa in vigilando" dos pais, cujos filhos 
tenham ocasionado acidentes com yítimas, ficando estes suh· 
metidos, exclusivamente, à,s rne,didas çorrctiv~s previstas no 
art. 101 da Lei n" 8.069, de 1990, que implicam desde a orien
tação e o _acompanhamento até a internação em instit_uição
especializada. 

O outro entrave de ordem jurídica que tem sido apontado 
pelos que sC opõeTn á perm-issão de que trata o Projeto em 
análiSe diz respeito à chamada responsabilidade civil. 

Costuma-se contrapor a ela o argumento de que cm caso 
de__danO causa_no pelo menor_, torna-se difícil ou mesmo inviá
vel a sua reparação por parte do agente causador. 

Nada mais improcedente, poiS a responsabilidade civil 
por atos ilícitos alcança plenamente o menor entre dezesseiS 
e vinte e um anos, consoante prescreve o artigo 156 do Código 
Civil, Vefbis: 

"Art. 156. O menor, entre dezesseis e vinte e 
um anos, equipara-se ao maiOJ:" quanto às obrigações 
resultantes de a tos ilícitos, em que for culpado." 

Esse preceito afina-se com a regra geral de reparação 
contida no artigo 1.518 do referido Diploma Legarque dbp6e: 

"Art. 1.518. Os bens de responsável pela ofensa 
_ . ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à repa-
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ração do dano causado; c, se tiver mais de um autor 
u ofensa, todos responderão solidariamente pela repa
ração. 

Parágrafo único. São solidariamente responsá
veis com os autores _os .. çúmplices c a.;; pessoas desig
nadas no art. 1.521." 

Dessa forma, parece não pairar dúvida quanto a garantia 
legal pela reparação dos danos causados pelos condutores 
de veículos automotores a panir dos dez_c_s_s_c_is anos di.! idadt!. 

Algo discutível seria, apenas. a questão da solidcriedade 
passiva dos pais e responsáveis. a partir do momento em que 
fosse reconhecida legalmente a permissão para a condução 
por parte do menor dt! dezoito anos. com mais de dezcsseis 
anos. 

Segundo ensina o civilista Wilson Melo d_a Silva, no mo
mento cm que se confere ao menor autorização legal para 
a condução, não mais se justifica a aplicação, no caso de 
reparação de dano, do ins_tituto-áa solidariedade, a que alude 
o artigo n" 1.521. incisu Ldo Código Ciyil Brasileir9. 

Em elucidativo trecho de_sua obra .. Responsabilidade 
Civíl AutOmobilística" (2• cd. 1975 --sarãív-a), expõe o áutor 
citado o seu ponto de vista: 

"Se já se aceita hoje, por uma evolução jurispru
dencial aparentemente aberrank da letra da lei, que 
o preponente ~cja respOnsável pelo ato do preposto, 

porque, nolocantc ao art. 156 do Código Civil, desres
peitar-se a letra da lei que equipara o menor. entre 
os 16 c os 21. ao maior, no tocante às obrigações resul
tantes dos atas ilícito~ cm que sejam culpado~?" (op. 
cit. pág. 108.) 

De qualquer sorte, cabe lembrar que o texto ora em 
apreciação já remove qüalquer hipótese -de inadimplência do 
causador do dano, ao estabelecer como requisitO p-ara a con
cessão da permissão a apresentação de apólice de seguro de 
responsabilidade civil, cujo valor deverá ser fixado pelo Conse
lho Nacional de Trãnsito, pressupondo-se que este contrato 
envolva danos causados a terceiros. 

Dessa forma, parecem-nos plenamente superados os óbi
ces de natureza jurfdica que se opõem à aprovação de projetas 
tendentes a legalizar a condução de veículos au_tomotores por 
menores entre dezesseis e dezoito anos. 

Passamos. a scguü-:-ã examinar a ina"téria tendo em vista 
a conveniência da adoção da medida proposta no Projeto. 

Como já tiVí:!ITióS a--OpOrtunidade de observar, trata-se 
de questão polêmica que, cm razão do crescente aumento 
de acidentes de trânsito com um número assustador de vítimas 
(cerca de 50 mil mortes por ano)- muitos deles envolvendo 
pessoas inabilitadas c ati! menores de idade -tem provocado 
as manifc~tações mais conturidentes no sentido de não se alte
rar a lcgi~lação cm vigor com r(!Jação ·a estes -Ultimos. _ 

De considerar-se, neste passo, as profundas modificações 
nos hábitos e costumes da sociedade brasileira nos tt!"mpos 
atuaís. O êfuulo dc~~as modificações é a indiscutível evolução 
dos meios de comunicação, que divulgam com estrema veloci
dade uma quantidade expressiva de informações, .capazes de 
fazer do jovem de dezesseis anos um cidadão pronto para--
exercer na sua plenitude a cidadania. - ---- -

Com efeito, os avanços do ordenamento jurídico já lhes 
permitem a prática de ce-rtos atos da vida_civil, tais como, 

ser mandatário, testemunhar. casar (observadas as condições 
dos arts. 185 a 188 do Código Civil) e o mais recente, que 
implica a faculdade do alistamento eleitoral e o voto facultativo 
(art. 14, § 1", inCiso II, alínea e da Constituição Federal). 

· Por outro lado, cumpre ohservar que um jovem de dezes
seis anos te.m mais habilidade para o aprendizado do que 
uma pessoa idosa. cm face de se encontrar, biologicamente, 
em condições ideais para tal. A experiência tem demonstrado 
que os mais hábeis motoristas, ou seja, aqueles ciuc apresen
tam melhores reflexos, são os que aprendem a dirigir ainda 
na juventude. 

Os eventuais impulsos, arrouho~ ou atitudes mais arrisca
das dos no~~os jovens, que na atualidadc - infringindo àl-. 
c5câncaras a lei - dirigem automóvei~ dos pais em nosSriS 
cidades c estradas, çom o trein_amcnto, a orientação, as provas 
e as exigências da lei proposta passarão a ser refreados me
diante providências preventivas a cargo das autoridades com
petentes. 

Isto porque, para conceder a licença e após preenchido~ 
os requisitos relacionados com a autorização dos pais ou res
ponsáveis e do juiz de menores, as autoridades dcwrão subme
ter o candidato a rigorosos exames de direção, acompanhados 
de cursos e campanhas visando à educação de trânsito. 

Assim, ao invés de se conviver com direçõcs ilegais em 
nossas ruas e estradas, onde jovens transitam sem a menor 
orientação e ensinamento das regras mais elementares de trân
sito, melhor será que se conceda permissão, a título precário, 
ao maior de dczesscis anos para que venha ele a dirigir, depois 
de demonstrar que possui habilidade para tanto e após ser 
conscientizado dos riscos_ que pessoalmente corre e que pode 
causar a terceiros. 

Parece-nos que tirar da ilegalidade esse procedimento 
adotado por grande parte _dos jovens de classe média poderá 
reverter o quadro trágico de acidentes provocados por jovens 
inabilitados, que não possuem a menor experiência ao volante, 
que desconhecem as. regras e até mesmo os sinais visuais de 
trânsito e, o que é mais grave, não foram devidamente cons
cientizados c orientados por pessoas qualificadas. 

Ao se posicionarem contra a permissão que ora discutí
mos, alguns magistados têm trazido à colocação as_ conse
qüências trágicas de acidentes causados __ por menores, para 
embasar o s·eu entendimento. Será que tais sinistros ocorre
riam com a mesma freqüência se os menores que os provo
caram tive~scm sido prcviamentt= examinados e orientados 

_ antes de assumirem a direção ilegal de veículo aUtomotor? 
Será que as proporções desses sinistros não se reduziriam 
se orientados fossem aqueles condutores? 

Não que se pretenda aqui implementar exemplos de ou
tros países, sem as_devidas cautel_as.e o exame de_talhado das 
circunstâncias de cada um, mas no caso em tela, entendemos 
perfeitamente suscetível de analogia a referência à legislação 
adotada por vários estados dos E~tados Unidos da América 
que, como Alabama, Arkansas c West Virginia, auto._ri,zam 
a direção a menores, a partir de dezesseis anos e de Mississipi, 
a partir dos quinze anos. 

Na realidade, embora não possa se afastar de todo o 
fator "idade biológica", para medir a maturidade dt!" uma 
pessoa; devem ser levados em consideração outros fatores, 
tais como o meio familiar. escolar, etc. 

Se, de um lado, é inegável que certos jovens não têm 
condições psícológica ou motora para dirigir, outros as tem .. 
Os exames é que irão determiná-las. Não esqueçamos, tam-
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bém, que há uma grande parcela de adultos que jamais deve
riam sentar-se à direção de qualquer tipo de :veículo. 

O texto proposto, de_maneira diligente e bu~cando induzir 
e motivar o menor habilitado a proceder de acordo com as 
normas pertinentes, coildicionou _a concessão automática da __ 
Carteira de Habilitação ddin_itíVa_ após-Coinpletar ele dezoito 
anos, à ineXistência de infraçõc_s previStas nos Grupos 1 e 
2 do Código Nacional de Trânsito, e essa providência, por 
si só, deverá inibir os abusos e as imprudCncias. 

Em síntese, entendemos que o vertiginoso desenvolvi
mento tecnológico, _o qual produz inquesfiOrtãvets--reflexos 
em nossa _sociedade, a par da necessidade de se _atribuir à 
juventude brasileira um votO de confiança,- pois em várias 
quadras da vida do nosso País ela tem demonstrado grande 
heroísmo, deixam transparecer a conveniência do acolhimento 
da propoSiçã-o" em debate. 

O jovem ao volante é um fato c para ele não devemos 
fechar os olhos. Estamos consciente de que a liberalização 
proposta há de contribuir sensivelmente para que se reduzam 
os acidentes de trânsito envolvendo não só os menores, mas 
os motoristas cm geral, urna vez que os ensiname:nt_os·práticos 
e teóricos, a par da conscientização -orientada por téCriicos 
qualificados. serão ministrã.dos- aos moçQs a partir de dezesseis 
anos. 

Pelas razões ora expostas, opinamos--pela constituciona
lidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara n'-' 82, 
de 1991 e, no mérito, pela sua aprovação. salientando-se que 
nenhuma emenda foi a ele apresentada perante esta Conlissão. 

Sala das Comissões; 15- de setembro de 1993. -Iram 
Saraiva, Presidente -- Epitácio Cafeteira, Relator - Élcio 
Álvares - Lourival Baptista --João França -- Eva Blay -
Pedro Teixeira - Josaphat Marinho - Nelson Carneiro -
Wilson Martins- Francisco Rollemberg -Jutahy Magalhães. 

PARECER N• 3ll, DE 1993. 

Da Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 57, de 1992 (n" 2996-A, 
de 1992, na Casã de Origem), que 443ltera a redação 
do art. 12 da Lei n~ 7.520., de 15 de julho de 1986''. 

Relator: SenadoÍ' Cid Sabóia de Carvalho 
O presente projeto, de autoria do nobre Deputado Nilson 

Gibson, busca alterar o _art. 12.da L_ej n" 7 .520_dç 15_ de julho 
de 1986-;-que pãsSaria a vigorar nos seguintes termos: 

.. Art. _12. __ Compete exclusivamente ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 2• RcgiãSJ p-(ó~~ss~-r, conc~l~a~ 
e julgar os dissídios coletivos, n()S -quais a decisão a 
ser proferida deva- prodi.t-Zii efeitOs-em área territorial 
alcançada. em parte, pela jurisdição desse mesmo tribu
nal, e, cm outra parte, pela jurisdição do Tribunal 
ReciiQnal do Trabalho da 15" Região". Pelo art. 12 
da ~itada Lei, ao mesmo ·tribunal compete solucionar 
os conflitos nos quais estejam envolvídos associações 
sindicais com base no Estã.do de São Paulo, alcançada 
pelas áreas de jurisdição desse mesmo Tribunal e do 
Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região. 

Na sua justificação, argumenta o ilustre Deputado 
que a· criação, através da Lei n" 7.52'0/86, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 15• Regiãó,-acarretou a divi
são em_do_i_s do Estado de São 'Paulo, do ponto de 
vista jurisdicional trabalhista. Ma& a in_ovação legal po
deria apresentar o sério problema de levar o Tribunal 

Superior do_ Trabalho a uma. sohrecarga.p?is este .pas
saria a t.er. cm razão do disposto no art. 702, Item 
1 letra "b". da ÇL T. a obrigação adicional de julgar. 
o'ri_ginariamcntc, quase todos o~ dissídiqs coletivos d~ 
Estado de São Paulo. Pa_ra ~v1tar tal sobre_carga, foi 
redigido o art. 12 da refç-dda Lei, já transcrito. 

Mas a solução não vem encontrando os resultados 
esperados, pois vêm crescendo as ~isp.utas judi~iais.en
volvendo dúvidas sobre_ a cqmpetenCia dos dms tnbu
nais regionaiS. Essa a razão da presente proposta. 

A iniciativa hão -apresenta óbices dos pontos de 
vista jUrídico _e coilstituciànal. Ha~moniza-~e com o 

- -Sentido-dóS preceitos contidos nas le1s trabalhistas rela
tivos à Justiça do Trabalho. c encontra ~mparo nos 
mandamentos iPserlçl9"s I)._a Lei _Maior:. fo~_Tfl.~!_ e_ mate
iiaTffieflte. Além disso, a proposta é conveniente e 
oPortuna, pois busca faz~~ com_ que os dis.sídios cole
tivos originados no Estado de Sao Paulo sejam proces
sados e julgados pelo tribunal com jurisdição no local 
onde ocorrem. para evitar prejuízos e retardamento 
n3 -SOiiiÇào dos cOnflitos coletivos do trabalho, confor
me se verifica agora, em razão -do núrne.ro cres~n~e 
das disputas que _envolve dúvida quanto a compctencw 
de cada tribunal regiOnal. 

ATI te _o_expo"Sto, opinamos pela aprovação da pre
sente proposição. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 199_3._- _Iram 
Saraiva, Presidente - Cid Sab9ia de C_a_rvalho,. Relator -
João França- Epitácio Cafeteir:;t.- Ne~~~n Carneiro- Pe;:tro 
Teixeira -- Francisco Rollemb.erg- Mar1o Cpyas-- Lounval 
Baptista - Magno Bacelar -- Josaphat Marinho - Jutahy 
Magalhães - -

PARECER N• 312, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 51, de 1993 (no 
206/91, na Casa de origem), que "dispõe sobre a trans
formação de cargos no Quadro Perm~nente de Pessoal 
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1" 
Região, e dá outras providências". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
De iniciativa do Senhor Presidente do Tribunal Superior 

do Trabalho, nos termos do art. 96 inciso II, alínea "b" da 
Constituição Federal, chega ao Senado Federal. devidamente 
aprovado pc!~ Câmara dos D_epu_t'!dos, projeto de lei transfor
mando, no Quadro Permanente .de Pessoal da Seçreta.rüuio 
Tribunal Regional do Trabalho da 1' Regúo, 118 (ceiúoe 
dezoito) cargos da Categoria Funcional de Datilógrafo. Gódi
go TRT·l"-SA-802, do Grupo Serviços Auxiliares, Código 
TRT-1' SA-&00, com seus respect"ivos ocupantes,-em 118 (cen
to e dezoito) cargos da Categoria Funcional de Au~iliar Judi
ciário, Código TRT-l•·AJ-023. do Grupo Atividades de Apoio 
Judiciário, Código TRT·l"·AJ·ÚW. 

De acordo com sua justificativa, o projetO -mereceu a 
aprovação do Tribunal Pleno do TST e a proposta atende 
à conveniêncía administrativa, sem acarretar acréscimo no 
quantitativo de servidores ou qualquer despesa. Ademais, "é 
idêntica a adot~da pelo._Tr!b!Jn~l-~uperior do Trabalho que 
resultou na edição da Lei n' 7.120, de 30 de agosto de 1983". 

Assim sendo, como o projeto cuida apenas, de alteração 
de nomenclatura da Categoria de Datilógrafo para a de Auxi
liar Judiciário, c, não existindo ofensa à Constitu"iç"ão Federal, 
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opino por sua regular tramitação, porSerde hoa técnica legisla
tiva, c, no âmbito desta Comissão, por sua aprovação. 

Sala da Comissão. 15 de setembro de 1993-. .....,.,..]ram Sarai
va, Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Josaphat Mari
nho- Epitácio Cafeteira - Cid S~bóia de Carvalho - Pedro 
Teixeira - Lourival Baptista -- João França - Francisco 
Rollemherg- Eva Blay - Jutahy Magalhães - Magno Ba
celar. 

PARECER N• 313, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 64, de 1993, (n~ 
2.285, de 1991, na Câmara dos Deputados), que ""auto
riza o Banco Central do Brasil, autarquia vinculada 
ao Ministério da Fazenda, a doar o imóvel que mencio
na, ao Município de São Paulo, Estado de São Paulo". 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 
Encontra-se sob exame da Çomissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n" 64, de.: 
1993. (n" 2"285. de 1991. na Câmara dosPeputados. que 
"autoriza o Banco Central do Brasil, autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda, a dbar o imóvel que mencioila, ao 
Município de S:io Paulo, Estado -de São P~ui19''_. _ _. __ _ 

O projeto em tela, de ·rnld3tiva do POder Executivo, 
tem por objetivo transferir iffióvel do Banco Ceritral do Brasil 
para a União. 

O motivo da trai1sferCncía pretendida decorre do fato 
de que o Banco Central recebeu outros imóveis adequados 
ao-exercício de suas funções, o que torna desnecessário, e 
até mes~o oneroso, manter a pósse das antiga~ instalações. 

Assim, propõe o Executivo Federal seja feita a transfe
rência do aludido bem à União, para que possa ser ürilii:a9o 
pela Justi"ça Federal de Prirrieira TnstãnciaJSeção Judiciária 
do Estado de São Paulo" " " o exame- do mérito.- da constitucionalidade, juridicidadc 
e regimenta!i9_ade da P~?PO~ição--~~o. r~vclou a existência de 
víciO que· im-peça a aprovaçao da 1niCia:1va. . . 

Todavia, cumpre registrar a nec~ssJ?ade de que"'SCJa_ fe1ta 
correção na emenda do projeto, ha.Ja v1sta que a doaçao _ _?o 
imóvel situado __ cm São Paulo é_reahzada em favor da Umao._ 
Incorreto, pois, o sentido dado pela redação da ement~, ,q~e 
determina a doação do__mencionado imóvel ao "Mumctpto 
de São Paulo''. . 

Ressalte-se, ainda, a conveniência de se acrescer a_rugo 
estabelecendo a cláusula revogatória. 

Em conclusão, opinamos favoravelmente â aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n" 64, de 1993. obs.ervada::;;, no 
entanto, as seguintes emendas, visando à melhor Té_cnica Le-
gislativa: -

EMENDA N" 01-CCJ 

Dê-se à emenda do projeto a seguinte redação: 
"Autoriza o Banco Ccritral do BraSil a doar à União, 

para uso da Justiça Federal de Primeira Instári_C~a/Seção Judi
ciária de São Paulo, o imóvel que menciona." 

EMENDA N• 02-CCJ 

Acresça-se ao projeto o seguinte art. 3": 
"Art. 3" Revogam-se as disposições em Contrário." 
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993. -Iram 

Saraiva Presidente -Francisco Rollemberg, Relator -Eva 
Blay -'Pedro Teixeira - Elcio Alvares - Wilson Mart~ns 
- Josaphat Marinho- Lourival Baptista- Nelson Carne1ro 
- João França -,.Jutahy Magalhães - Epitácio Cafeteira. 

PARECER N" 314, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a respeito do PLC no 120, de 1993 (Projeto de Lei no 
1.393-C/91, na Casa de origem), que udefine os créditos 
de natureza alimentícia previstos no art. 100 da Consti
tuição Federal e regula o processo para o seu pagamento 
pela Fazenda Pública". 

Relator: Senador Elcio Alvares 
.O Pfoj~to de Lei da Câmara,_ cm exame_.ddinc os créditos 

de natureza alimentícia, excluídos da forma de pagamento 
disciplinada pelo art. 100 da Constituição Federal. e regula
menta o processo especial do seu pagamento pela Fazenda 
Pública. · · -

Considera o projeto créditos de natureza alimentícia, para 
os fi~s previstos no referido aft. 100 ~a Magna Carta, os 
segumtcs: 

I- os referentes a obrigações salariais, remuneratórias, 
indenizatórias ou 4uaisquer outras que resultem do trabalho 
prestado à administração- púhlicà "dircta, indireta ou funda
cional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados: do 
Distrito Federal ou dos Municípios, por pessoa na condtção 
de servidor civil ou militar. qualquer que seja o regime; · 

II- os refcrc.:ntes a aposentadorias. pensões e 4uaisquer 
outras espécies de benefícios previdenciários; 

III -os refercntes_a acidentes_ do trabalho; 
IV- os referentes a indenizações por responsabilidade 

civil, com caráter alimentar~ · · 
_ ~ __ -V- quaisquer outros assiiTi. definidos pela legislação Ci
vil, trabalhista, previdenciária, penal ou administrativa, sendo 
devedora a Fazenda Pública. 

_Q projeto em tela prevê para os créditos de natureza 
alimentar execução especial, excluindo-os .da aplicação das 
rcoras contidas nos arts. 730 a 731 do Código de Processo 
Ci~il. que dispõem sobre a execução contra a Fazenda Pública, 
possibilitando, nestes casos. a penhora. _ _ 

Encontra-se, também, especialmente prevista, a não-apli
cação a estes créditos das limitações constantes do art. 100 
e seus parágrafos, da ConstitUiÇão Federal. 

Determina-se, aiiidã, que os. recursos interpostos das sen
tenças ou -decisões- proferidas nos processos de que trata o 
projeto terão efeito apenas devolutivo. 

- Verifícã:.se, do exame desta proposição, que se encontram 
atendidos todos os pressupostos constitucionais referentes à 
admissibilidade da matéria. 

O projetO _é. jurídico, revéla-se com boa redação c adcq~a-
da técnica legislativa. _ . -

Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade, 
fli.Hâicidàde, boa téCnica legislativ-a, e, no mérito, pela arr~
v3.Ção deste PrOjeto de Lei da Câmaran" 120, de 1993 .... 
~-- · Sala das Com"iSsões, 15 de setembro de 1993. - Iram 
S,araiva, Presidente - Élcio Álvares, Relator - Eva Blay 

_ ----Pedro Teixeira - Jutahy Magalhães - João França -
Wilson Martins - Lourival Baptista - Epitácio Cafeteira 
- Francisco RoUemberg- Nelson Carneiro - jos:otphat Ma
rinho. 

PARECER N• 315, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania, 
ao Projeto de Lei da Câm,ara no 148, de 1993 (nn 1.909~8, 
de 1991, na origem), que "'dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado para atender a necessidade tem-. 
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porária de ·excepcional interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá 
outras p·~oVidência:s". · · ' _ 

Relator: Senador Elcio Alvares 

I - Relatório 

Chega a esta Comissão o- Projeto de Lei d_a Câmara n" 
14R, de 1993, que trata da..co_ntr.atqç~o de _pessóãl, pOr tcrriPo 
determinado. para atender a nec~~sida,_dc,t~rnpol-aria_de excep
cional inte;e~se_ púhlico. A proposição tem origetil no- Poder 
Executivo, foj cnçaminhada atra_vés da ~e.nsagem n·:· 513, de 
26 de setembro de 1991. e está acon:tpanhada de EX.poSiÇãó 
de Motivos dos Sêithores Ministros de E_staâo -daS Relã.ç_ões 
Exteriores e _da J?ducação c SecrctárTõSôa A0mini~t.r?Çã_o Fe'
deral e da C1t.:'!:ncp e T~cool9gia da Presidência da República 
e do Chefe do Estado-Maior das Forças AfmãdáS~-

A Exposição de Motivos esclarece que ·· ... O objetívo 
precípno do projeto proposto é dar adequada regulação legal 
ao preceito do inciso IX do a:rt. 3,7 da Co.nst)\I,J~Çã!J I7ed_eral; 
tendo em c;onta que, ao lado d$!_ situ.ações de .caracteriz~da 
emergência, tais_c_pmp_ as de_ calamidade pública ou .d~_SJJ.rtO(:'. 
endêmicos, tambéril se afiguram otitras,-envolvendo relevante 
interesse público, que não podem ser atendidas .medlan·te re
crutamento de servidores públicos submetidos ao rcg,ime jurí
dico estatutário instituído pela Lei n" 8.112, de 11 de dezembro 
de .1990." _Segue-se .a afirmaç.ão de que "" ... Na enumeração 
dos casos enquadráveis no citado preceito constitucional, fo
ram consideradas as situações çle Cme:tgên_cia.-as relativas à 
t:ealiza_ção perióçlica ·de rccel)searneÍltqs, ~ ii~ da5 ins~i.tuiçõt:s 
de ensmo e de pesquisa. nas quais o.aprimor:amento da quali
dade _do.cente do.s .curso~ e .d.a._ pesquit-ia çientífica_ c te.cnológica 
demandam a c.olaboração temporária de _.c_specialistas. inclu-
sive estrangeiros''". - - -- -

Na Câmara dos Deputados o projetO fOi aprovado, com 
emenda aos arts. 2" c 4'', e B-!!daçãoF:inal ofe~ec~qa pelo Rela-
tor •. Dep. Hélio Bicudo. . - · 

Éorelatório. .·_., ;..;~--

II - Voto· do Relator 

O Projeto de. Lei da .Câroar.a. n' )4&,<Je 199'\,.atend~ 
aos requisitos de constitucionalidade .e juridicidad.e, tendo em 
vista que a matéria, em razão de preceito constitucional, é 
de_ iniciativa privativa do Presidente_ da República, nos termos 
da alínea c, indico II, § 1'-', do aq. QL da Constituição", e 

. dev,c ser disciplinada em lei orçlinária .. Est~, t_ambé.m, redigidn 
com boa técnica legislativa. 

No mérito, a íniciativ~ é louvável por propiciar a correção 
de, i,mpcrfeições e preencher lacú~as existentes na legislaç~o. 
Promove-se, attavés deste_ projeto, a substituição -d<).s. riOrinaS 
cop~tantes a respeito da matéria na Lej n",8.ll2, de 1990, 
qu,e.são insufiCíeriféS ·para disciplinar a complexa contratação 
de servidores públicos por prazo determinado. Recebem, des
ta forma, normalização a:s relações estabele,cid~s entre admi
nistraç<,\o federal direta, autarquias e fundações públicas e 
o pessoal contratado por estas entidades para atender à neces
sidade temporária de excepcional interesse público. Além dis
so, o projeto está em consonância com os__ prinCípios básicos 
da administração p-ública; legalidade, moralidade, impessoa
lidade e publicidade .. Representa, tambérrl, um avanço no 
sentido da modernização da administração pública direta e 
indireta c cumpre _a determinação d_o inciso r;x. do artigo 37 
da- Çonstituição. 

Registram-se, no e.ntanto, duas omissões no texto da Rc
dação Final, relativas aos arts. 4'' c 7'', que presumimos involun
tárias. No artigo 4" está ausente_ a fixação de prazo para os 
casos de contratação previstO!> .no --inciso VI do art. 2'', e o 
art. 7"' não prevê a remuncraç;)o para os servidores em.tua-
drados no mesmo inciso. , -

Além disso. consideramos importante igualar o trata~en
to dispensado ao pessoal mencionado no inciso Vl com o 

--dispensado a professores c pesquisadores visitanteS esfi'an
gciros. no que se refere à forma de contratação .. 
.. Julgamos. ai~da. valiosa a inclusão de norma que po-Ssi

bll!te a contrataçao tcmporâria de serviÇoS téCniêO-pi"ofissio
natS de pésquisa e de docênçía; Pela ENAP- Escola Nacional 
~e ~drninistração Pública_, para· ~a- real!zaç<l<r da~ ~sPecíficas 
fmahdades deste órgão. principalmente no que· diz respeito 
ao.aprimorame~to técnico dos servidores pUhlicos: com apro
v~:ta'?ento d~ m.strutorc~ e doccntl;!'s de __ reconhecida _cxpew 
nencta profisswnal c que Já pertençam aos quadros do serviço 
púhlico. 

Diante do expo~to, som.O? pela aprovação do PLC n·' 
·148, de 1993, nos termos da Redação Final da Câmara dos 
-Deputados, com trt.:'!:s emendas modificitlv-a::; e u&La aditiva. 

que se seguem, Oferecidas pel? ,n!lat~r; .- · · -' 

EMENDA N" 1-CCJ 

(Emfiida do Relator nQ 1 - M:OdificatiVa) 

Dê~se ao I?arágrafo 2~ do aFtigo 3" a seguínH~-redação: 
•• Art. 3n ...................... ·--·· .. ·-··-··•-•w••·--······ .. -
§ 1'·~ ..... _ ......... , .•• ,., __ ....... __ ' • .' ........ .' ........... rv•o••' 

o§· 21' A- contratação de pessoal,' nos casÇ>i dPs 'inCi~ó~ 
V· e Vl do art. 2", poderá ser _efetivada à vi::tta de notória 
capacidade técnica ou científica' âo profissiorüil, medidante 
análise do Curriculum Vitae." 

EMENDA N" 2-CCJ _ 

(Emenda do Relator n" ~ - Modificativa) 

Dê-jt~ a9 _inci::.o lV c ao parágrafo único do art. 4" a 
seguinte n::daç;io: 

"Art. 4'' . , ............................... , ..... , ..... " ........... , ... . 
.............. ' ... •·· ·-·· ..... ·-.-·-~···• .. '' ............ , ·• ..,. .. ~····n•·•·~· 
IV -até quatro anos, nos casos dos incisos V e VI do 

art. 2'·'. -
Parágrafo únido. Nos casos dos inciSos V e VI Os contra-tos 

poderão ser prorrogados desde_ que o prazo total ~ãQ -~irra
passe quatro anos." 

- EMENDA N•' 3-CCJ 

(E.;._~·nda do Relator n" :3 - ModificaÚv-a) 

Dê~se ao inciso ll do a.rt.-7" a~seguinte-reaação: 
"Art. 7" ·····················•••w-·-·--··,..··-·-•·~---·----···: .. 

ii'~-~-~~·~~~~~" d;;;~;~~i~~~·x· ~-iii: ~v--~-· 'Vi -d~ -~;t~ · z;. 
em im-portância não superior ao valor da remuneração cons-
tante. ~os planos .-de r~tri_buição ou nos quadros _de cargos 
e salanos d_o servtço pubhco. para servidores que desempe
nhem f~nyao semelhante, ou, nãç. existindo a se_melhança, 
as condtçoes do .mercado de trabalho." -

EMENDA N>' 4-CCJ 

(Emenda do Relato.r no 4 - Aditiva) 

-~crescel'!t,e~_s~ ;;t_o projeto o seguinte artigo, renumeran-
d~-se os dema1s: -- -- - -
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"Art. 17. Fica a EsCola Nacional de Administração Pú~ 
blica - ENAP autorizada a contratar serviços técnico-pro
fissionais, de pesquisa e dl! docência, a serem preStadoS por 
servidores públicos, sem prejuízo da jornada normal de traba
lho. 

Parágrafo úniCo. ·os serviços referidos no caput deste 
artigo serão desenvolvido~ cm evento~ de curt~_c média dura
ção, para atender ao estrito interesse da_ administração pú
blica." 

Sala das Comis-Sões. 15 de setembro de 1993. - Iram 
Saraiva, Presidente- Elcio Alvares, Relator- Magno Bace
lar - Epitácio Cafeteria - Wilson Martins --Mário Covas 
- Pedro Teixeira - Francisco Rollemberg - Lourival Bap
tista - -Jutahy Magalhães - -Josaphat Marinho - Nelson 
Carneiro - João França. 

PARECER N" 316, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e-Cidadania 
sobre o Substituth·o ao Projeto de Lei do Senado nD 
132, de 199 I. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O SuhstitufiVo-s~ob exame, de ãutoria dO ih.iitfC- Senador 
Gerson Camata, oferecido ao Projeto de Lei do Senado n"' 
132, de' 1991, parte da premissa de haver irlcompatíbilidade 
de ordem constitucional entre a· matéria ·objeto da proposição 
emendada e a via nornuitiva'ésColhida para propor sua disci-
plina (lei ordimfria). · · · ' 

2. Diz o ilustre AulDr do Substitutivo, em sua "justifica
tiva". que a matéria a ser _emendada é de competência priva
tiva do Congresso Nacional c das suas Casas, sendo que, 
especificamente no que concerne'às suas Cõinlssões, as respec
tivas atribuições constam dos§§ zoe 39 do art. 58, da Consti
tuição (o último em relação às comissõe,s parla.rnr;;ntares de 
inquérito), cuja disciplina normativa cabe tão-somente aps 
regimentos intentos e aos afos de criação das de inquéritos, 
ou seja, cabe apenas por via de resolução e não -de lei. Por 
isso, segundo o Autor do Susbtitutivo, são q_esc;a_bidas as_ nor
mas constantes dos arts. l" a 10 do PrOjeto, ressálvadas, quanto 
ao cabimento da via de lei ordinária, "ã.s nOrmas de_natureza· 
penal e as relativas à proteção do sigilo e X co_ndução dos 
depoentes recalcitrantes", conforine formuladas no Substi
tutivo. 

3. A premissa cm que se baseiam as razões de ofereci
mento do Substitutivo, data venia? não constitui_uma ve_rdade 
absoluta. Aliás, a aparente incompatibilidade constitucional 
ou o óbice dessa natureza, que configuram essa premissa, 
já tinham-sido objeto _de cogitação e de superação no parecer 
que elaboramos, sobre o Projeto, para -esta Comissão-. confor
me se verifica da leitura do texto relativo _ao ítertC3 daquele 
parecer. 

Ali dissemos, quanto à proposição original, "que não 
se trata de regular apenas interesses, comportamentos e proce
dimentos interna corporis, mas dírcitõS e -deveres de autori
dades ou cidadãos (como distingue a pr6pría: ConstTtuiçâó), 
nas relações jurídicas de ordem pública, decorrentes do dever 
de prestar depoimento a Comissões do Congresso Nacional 
ou de suas Casas, uma vez regularmente solicitado". 

Daí por que concluimos- no parágrafo SegUiirte ao acima 
transcrito - ser a via normativa escolhida a correta, '"'pois 

a matêiia eXígC previsão de lei em sentido esti-IfO {te i formal), 
conceito este inaplicável à C.:'1tegoria denominada_resolução". 

4. O Substitutivo sob t!'Xamc, em seu art. 1", oferece 
nova redação ao disposto no art. 5" projetado, em nada o 
aperfeiçoando. 

Quanto á modificação constante do art. 2"d0 Substitutivo, 
refere-se ela ao disposto no arr. 11 e seus Parágrafos do Proje
to, podendo ser acolhida por constituir aperfeiçoamento ao 
Projeto. 

5. Ante Õ -expõsto, opinamos pela aprovação parcial 
do Sub~titutivo ao Projeto de Lei do Senado n~' 132, de 1991, 
acolhido o teor de seu art. 2~ para com ele propõimos nova 
redação ao art. 11 c seus parágrafos do referido Projeto, na 
forma da seguinte subemenda, sem prejuízo daquelas inte
grantes do parecer oferecido à proposição original: 

SUBEMENDA Ne 

Dê-se ao art. 11 do Projeto a seguinte redação: 

"Art. 11 Coristitui·cririte: ·-
I- iinpcdir ou tentar üTipedfr; mediante violên

cia, ameaça ou distúrbio, o regular funCionamento de 
comissão da Câmarã dos Deputados, do Senado Fede
ral ou cio Congresso Nacional, ou o livre exerCício das 
atribuiçõcl'. de qualquer dos seus membros. 

Pena- Reclusão de um a três anos, e multa., 
II- fazer afirmação falsa, negar ou calar a verda

de como depoente em comissão da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal ou do Congresso Nacjo_nal, 
ou recusar a apres·enta:ção de documentos de_ que dispo-
nha. · · 

Pena - Reclusào de um a três anos, e inulta. 
§ 1" As penas são aumentad<,~s de um te'r~~ •. se 

o crime é praticado mediante suborno. 
§ 2~ No caso do. inciso II, se o crime é cometido 

com o fim de satisfazer interesse próprio ou alheiO:. 
Pena- Reclusão de dois a ·seis anos~ e multa. 
§ 3~ No caso do ínciso n: 0 fato deíx-a de 'ser 

punível se o agente, nas setenta e duas ho~as q4e se 
seguirem ao depoimento, e antes do encerramento dos 
trabalhos da comissão, declarar a verdade ou formular 
retratação.•· 

Sã.la das Comissões, 15 de setembro de 1993. - Iram 
Silraiva, Presidente- Jutahy Magalhães, Relator- Lourival 
Baptista - Pedro Tei~eira - João França - Epitácio Cafe
teira - Eva Blay -- Élcio _Á_lyar~s -~-Josaphat MarinhÓ -
Nelson Carneiro - Wilson Martins - Fran~isco Rollemberg. 

_PARECER N' 317, DE 1993 

Da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Resolução n~ 103, de 1991, qu'e ''Uni
formiza o prazo de apresentação de emendas perante 
as comissões''. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 
L O ilUstre ·senador Maurício Cori-éa propõe;·cçrrri o 

presente Projeto, que seja revogado o inciso I, do art'. 122, 
bem assim o mesmo inciso do art. ti24 e o art. 232~ todos 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

Aléni. disso, propõe o acréSciino de um § 3o;. ao citado 
art. 122, a fim de restringir ao relator da matéria apreciada 



Setembro de, 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sábado 18 8877 

nas Comissões ã faculdade de apresentar emendas às propo~ 
sições fora do prazo comum a todos o~ SenadoreS. 

2. Dispõe o referido art. 122, 1: 

.. Art. 122. Perante as comissões, poderão apre
sentar emendas: 

1-qualquer de seus membrO~~ emtodos-Ôs-Cftsos; 
........ ~~~-- ................. ~~- •••••••••••• ~-~"7 ~- ·:--~·-· --~· ••• • ••••••••• 

'• '' • •• •• • ••••••-•••••• •••••••••• • •••• •••••_,••••~~-·~•-••v·~,.,_._,. __ 

Já o_ inciso II e o § 1'~ <:to )nesmo _art!go do Regi-
mento dispõem da seguinte forma_:_ 

"II- qualquer Senador: 
a) aos projetos de códigos; . __ 
b) aos projetas de iniciativa do Pre-sidente ·da-Re

pública com tramitação urgente (Constituição, art. 6A, 
§ 1''); 

c) aos projetas referidos no art. 91. 
§ 1" No caso d_o_jn_ciso II, o prazo para apresen

tação de emenda contar;se-á a partir da publicação 
da matéria no Diário do Congresso Nacional, sendo 
de vinte dias. para os projetos __ de có_digo e de cinco 
dias para os demais projetas". 

O entendimento do preceituado nos dispositiVos regimen
tais acima transcritos permite extrair as seguintes conclusões, 
salvo melhor juízo: 

a) os Senadores. me_rqbrps d,e Comissões Jêm ~ prerro
gativa de_apresent_ar emendas a quaisquer projetes que trami
tem nos respectivás colegiados técniços -aos qUais pertençam; 

b) os Senadores, independentemente de serciri membros 
de, uma Comissâ'o: têm a faculdade de apresentar emendas 
apenas aos projetes_ refe_ridos .nas alíne~s. a, b, e c, em trami
tação nas Comissões competentes, no prazo de 20 (vinte) 
dias para os de Código c de 5. (cinco) dias_ para os demais 
projetes, contado esse prazo da publicação da matéria no 
Diário do CongressO Nacional, _ 

. c) não há prazo de_tenn_irl3' do pai--á a apresentação de 
emendas quando se tr_atar de m_ç:rnb_ro dc_Com,ssão. 

Portanto, a proposta básica feita no projeto de resolução 
sObre exame é a de extinguir a prerrOgativa dos membros 
de Comissão. . _ 

3. Justifica o ilustre Autor que "tem sido freqüente a 
_ocorrência de casos em que o relator designado em uma comis
são técnica qualquer tenha que refazer o .seu relatório em 
virtude de, quando já elaborado ou em processo de elaboração 
do seu relatório, ã matéria em apreciação tenham sido ofere
cidas emendas por um outro membro de comissão, fora dos 
prazos genéricos de que trata o § 1\' do are 122 do _texto 
regimental". 

Prossegue o autor da proposição, justifiêanâo seu inrento 
ilôs seguintes termos: - - - . 

' ~'A técnica jurídica recomc_nda que os prazos sejam esta
belecidos de forma fatal, a fiin de que se possa antever o 
seu término. Tal entendimento tem sido adotado no Processo 
Legislativo, de uma maneira geral. 

"A título de exemplo, citamos o caso da Câmara dos 
Deputados que, em seu Regimento Interno, -aprovado em 
setembro de 1989, admitia a ap-rCsentaÇáo âe emendas, por 
qualquer Deputado, perante suas comissões, até o término 
da discussão (art. 119), tendo, recentemente, optado por uma 
fórmula mais perfeita, alterando o dispositivo regimental res
pectivo por intermédio da Resolução n~ 10, de_4 de __ ou~ubro 

de 1991. daquela Casa Legislativa, de _maneira a uniformizar 
o prazo para '"cinco sessões, após a publicação de aviso .da 
Ordem do Dia das Comissões", no cas_o do projeto sujeito 

-a apreciação cOnclusiVa pela comissão (§ 1~ d9 art. 119 
RICO),'' 

_ 4. _Se ·a iOfoi'mação ·cto ilustre Autor, de que tem sido 
_ freqüente a ocorrência de casos- semelhantes ao que na_!ra, _ 
. e a eXpressão da realidade verificável napraxe-da tramitação 

dos projetas nas Comissões, não há dúvida sobre a necessidade 
de coibir tal prática, cujas As conseqüências seri_am bastante 
prejudiciais à ordem ·e organizaçãõ dos trabalhos das Co!Ws
sões,_ principalmente para o,s relatores. __ , 

Entretanto; a solução preconizada pelo ilustre Autor sim~ 
plesmentc elimina a prerrogativa dos membro-s de Comissão, 
o que não parece se_r o caminho mais acertado. 

Este deve consistir na fixação de um prazo, ou· igual ao 
do § l" do art. 122. ou, ainda que mais elástico, limitado 
a uma parte do prazo regimental concedido ao _relator de 
proposição, nos termos do art. 120 do Regimento Interno 
da-Casa. 

Desse modo, ficaria atendido o objéti~Õ prinCIPafdo Au
tor, sem prejuízo de manter-se_ a prerrogativa de O membro 
de Comissão poder apresentar e'menda sobre qualquer proje
to, estaberlecida no iniciso I, do art. 122~ 

OPtamos r:fela: primeirã dessas duas fórmula,s, isto é, pela 
_equalização dos prazos definidos no §1'·' do art._122. __ Aquilo 

que, no interes~e do enten4if11e)l~p_ pólític<? qüe gi~asse_ em 
torno de determinada mat.éria~ impusesse ultrapassar o prazo 
de ~presentação de emendas, i~&O ficaria re~trito a, prerrogativa 
do próprio relator, de conform_içiade com a proposta. do Autor, 
consistente naJ.ntrodução do§ Y.do art. 122, conforme precei~ 
tuado no art. 2?_do Projeto. -··-· - "' ··-

5. Assim' sendo, por consi"derar a matéria adequada à 
ordem constitucional e jurídica, além de implicar aperfeiçoa-
· mente dãlfamítação legislativa nas ComissõeS, op1riamós por 
sua aprovação-. tóm a seguinte emenda do Relator: 

bê-se ao .ãft". 1" do ProjetQ a _seguinte redaçãC?-: 

"ArL 1" O§l"doarL122doRegimeritolnterno 
do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte reda- -
ção: -

Art: 122. 
................................ ~~ ................... _ .. _ .. _ ............. . 
•••• ~-.'' .............. ~ •• -~····· .. ·~·"·: .. :····· ....... u ··_:_·· ••••••• 

-- --- -........................................................................ 

§ -1"· Nos càsos dos __ Í_ncisos I e II, o prazo para 
a apresentação de emenda cõntar-se-á a partir da data 

_da publicação da matéria no Diário do Congresso Nacio
nal, sendo de vinte dias para o projeto de Código e 
de cinco .~ias para os demais projetas". 

Sala das Cm:nissões, 15 de setembro de~ 1993. --:- Iram 
Saraiva, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator- Lourival 
Baptista - Élcio Álvares - Wilson Martins - Francisco Ro
llemberg - João França - Pedro Teixeira - Epitácio Cafe
teira- Nelson Carneiro- Josaphat Marinho- Magno Bace
lar - Eva Blay. 
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PARECER N' 318, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 20, de 1993, que 
"acrescenta parágraro ao art. 1.159 e inciso ao art. 
1.162 da Lei n• 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil); dá nova redação ao art. 10 da Lei 
n~ 3.071, de t~ de janeiro de 1.916 (Código Civil), acres
centa inciso ao art. zo da Lei nD 6.515, de 26 de dezembro 
de 1977 (Lei do Divórcio), altera o incisos~ e acrescenta 
inciso 12 ao art. 80 da Lei n~ 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973 (Lei de Registros Públicos). 

Relator. Senador Nelson Carneiro 

I - Relatório 

Trata o projeto de lei em epígrafe, de a~J.toria do nobre 
Senador Márcio Lacerda. de dar nova disciplina legal aos 
casos de desaparecimento ou ausência de pessoa, ocorrida 
em razão de catástrof~. 

Para tanto, são prOpostas emendas aç.litivas a dispositivos 
de __ quatro diplomas legais. a saher: os arts. 1.159 c 1.162 
do Código Civil de Process_o_ Civil, o art. IOdo Código Civil, 
o art. 2" da Lei n' 6.5!5 (Lei do Divórcio) e o art. 80 da 
Lei n' 6.015 (Lei dos Registros Públicos) .. 

Das alterações pretendidas em relação ao Código de Pro
cesso Civil decorrem conseqüCncias para-o Direito das Suces
sões, como a de que a declaração judicial de ausência em 
razão de catástrofl! passa a implicar a ahl!rtura da sucessão 
definitiva e a que inclui dita declaração judicial entrC as causas 
de cessação da curadoria d.o ausente. 

, Em rCiaç~o ao Código Civil, a alter~çã.o. proposta ao art. 
10 visa a equipara-r o ausente cm razão de_ catástrofe, assim 
declarado judicialmcntt!, aos casos já legalrricnte cónsLderados 
como de morte presumida. referidos_ nos arts. 481 e 482 da 
lei civil. 

Ao Direito de Familia, por sua vez também interessa 
uma das alterações aventadas pela proposição em·exame, qual 
seja, a de inserir-se, como causa· de di_ssolução ·da'socicdade 
conjugal a ausência de um dos cônjuges, judicialmente deda-
rada, em virtude de catástrofe. - · 

Finalmente, o presente projeto modifica o inciso R"' da 
Lei -n"' 6.015n3 obrigando a constar do assento de óbito o 
registro de morte presumida, nas condições fixadas no art. 
88 daquele diploma legal, ou seja, nas hipóteses ali arroladas 
de catástrofe, com o desaparecimento do cadáver. 

Para justificar sua iniciativa, o Autor argumenta serem 
diferentes em substância os casos _d_c_ _ _ausência admit_idos em 
nosso Direito Cívil c o de desaparecimento de pessoa resul
tante de catástrofe. 

A seu ver. nada jusúffria aplicar-se o instituto da auSência 
com todas as providencias cautelares que cdntém. seja (Jüantó 
à sucessão do ausente, seja quanto ao status familiae de seu 
cônjuge, às hipóteses de desaparecimento de pessoa cm cir
cunstâncias catastróficas, em que_ a presunção da morte, tem, 
praticamente, a força de uma certeza, dispensando tais cau
telas. 

Nesse sentido, conforme o Autor, sua ptoposição "con
templa as possibilidades, primeiro, de que· se dêem aos bens 
dos ausentes assim declarados em razão de catástrofe, a mesma 
destinação dada aos que têm morte re.conheçi_da atrayés _9.~ _ 
exame cadavérico, depois, de que o_ cônjuge do ausente desa
parecido em circunstâncias catàstrófica:s po-ssa retomar o curso 
de sua vida". 

Conclui o Autor ressaltanto que "se a ausência ocorrida 
sob condições catastróficas faz presumir a morte, a autoridade 
judiciária poderá declarar o óhito, nesse caso; dar-se-á aos 
bens da pessoa falecida a destinação prevista no direito das 
sucessões. Se, porém, aquela autoridade não reunir elementos 
de convicção capazes de s_uportar a declaração, o juiz mandará 
arrecadar os bem. nomeando curador para administrá-los con
forme preceito contido no art. 1160 do Código Adjetivo". 

Cumprindo seu trâmite no Senado Federal, a matéria 
chega à Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania para 
exame de sua constitucionalidade, juridicidade, regimenta
lidade e técnica legislativa, bem como de seu mérito, a teor 
do di~posto no art. 101, incisos l e ll. número 4, do Regimento 
Interno desta Casa. 

É o relatório. 

II- Voto 

A proposição ora examinada versa matérias da compe
tência privativa da União, cabendo ao Congresso Nacional 
sua disciplina. nos termos do art. 48 c/c art. 22, I c XXV, 
da COnstituição da República. 

-Assim, é a lei a espécie norma-tiva adequada paia Vericular 
o assunto. 

Ademais, inexistindo a respeito reserva temática de ini
ciativa, conforme o art. 61, § 1", da Lei __ Maior, nada impede 
o encetamento legislativo individual por parte de membro 
do Congresso Nacional. 

Além disso, a proposição obedece à hoa técnica legisla
tiva, vazada cm linguagem correta. 

Quanto ao mérito, é-de toda conveniência e õportunidade 
sua apresentação, já que preVine: perplexidades doutrinárias 
e eventuais vacilações jurisprudencíais, ao prOcurar -fazer o 
necessário discrímen entre o instituto da ausêilcia e a hiPótese 
de desaparecimento de alguém em decorrência de catástrofe. 

Como lembra muito bem o Autor. n_cste último caso, 
a presunção da morte da pessoa desaparecida F muito mais 
robusta que a de sua ..existência. -~ 

Assim, não hO:i motivo para ·se aplicarem à espéCi~- das 
cautelas dispensadas aos ausentes em geral, de que cuidam 
o _Código Civil c õ Códizo de Process9 Civil. . 

Trata-se, aqui, ao- COntrário, de eliminar, por inúteis, 
tanto a fase preparatória da declaração de ausência,-- onde 
o juiz nomeia curador para administrar os bens do ausente, 
quanto a fase de declaração de ausência, quando, só após 
dois anos da sumidura da pessoa. se pode declarar aberta 
a sucessão provisória. -- '------ -- __ -

Na eventualidade do desaparecimento na condiÇãO tfre
vista na proposição in examen, pode o juiz~ se-· convencido 
da morte, declarar aberta a sucessão definitiva, o·-qu:e·, ·no 
caso de ausência, prefigurada no" Código CiVil, oS intúeSSâdos 
só poderiam obter após vinte anos de passada em" jU:fgã:do 
ã SCntença -que concedeu a abertura da sucessão proVisória: 

Atento, porém, às exigências de segurança jurídica, o 
projeto não elide a· hipótese de o juiz, não se considerando 
convencido de morte, dar início à fase de simples curadoria 
dos bens do ausente, nos termos do art. 1160 e ss. do Código 
de Processo Civil. - -

Ao demais, repercutindo com coerência súas normas_ no 
Direito de Familia, a proposição esclarece o estado civil do 
cônjuge do desaparecido em catástrofe, elencando a _decla
ração judicial d_es_!:e fatO CO!ll() Ull]a da_s_ ~a~s_as de d,ÍSSÕl.ução 
da_ sociedade conjugal. _ _ 

Finalmente,faz-se obrigatória a inclusão, nos assentos_ 
de óbito, do registro ~~ mo_rte presumida em tais condições, 
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medida a que, de_ resto, já induz ao arL 88 da_ Lei de Registres 
Públicos (Lei n" 6.01Sn3), quando defere ao juiz admitir justi~ 
ficação para o assento de óbi_to ele de$parecidos em sinistros 
tais que não se encontrem os respectivos cadáver_es,_ 

Ante o exposto, verificados o interesse-e-a utilidade das 
mudanças que propõem para o nosso Direito posto, seja em 
sede de Direito das_ Sucessões, ou de Direito de Família, ao 
estremar o instituto da ausência do_ca_so de d-esaparecimento 
em catástrofe. dando .a. este o tratamer).to r:nais sistemático 
d_e morte presumida, e, dada sua aQ_equação formal nos aspecw 
tos de constitucionaliçladc, jurididdade e técnica legislativa, 
somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n'.' 20, 
de 1993. _ 

Sala das Comissões, 15 de setembro de .1993. -Iram 
Saraiva, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Magno 
Bacelar - Lourival Baptista - Pedro Teixeira - Eva Blay 
- Epitácio Cafeteira - Cid Sabóia de Carvalho - Jutah)' 
Magalhães - Josaphat Marinho - Francisco Rollemberg -
João França - Mário Covas. 

PARECER N• 319, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei do Seriado n~ 74, de 1992, que 
''declara de utilidade pública a Fundação Pró-IIÍstituto 
de Hematologia do Rio de Janeiro.,, 

Relator: Senador Francisco Rollemberg 

-l-

Trata-se do Projeto de Lei do Senado n'' 74, de 1992, 
de autoria do eminente Senador Ne)son Carneiro, qui! visa
declarar de utilidade pública a Fundação Pró-Instituto de He-
matologia do Rio de Janeiro, . .. __ 

2. Na justificação, diz o preclaro Autor do ProJêto que 
essa Fundação, instituída em 20 de abril de 1989, tem-se des~a-' 
cada por contribuir para a manutençã_o e investimcnt_o em 
novos equipamentos e instalações. destinados ao lnstituto Esta
dual_ de Hematologia "Arthur de Oliveira Cavalcanti", () qual 
presta serviços de coleta, processamento_ c diStri.buição ele 
sangue e seus derivados à população do Estado do Rio de 
Janeiro. 

2.1. Diz, ainda, que, organizada como Sociedade civil, 
não possui fins luçra.tivos Ol.!- fin_an_c;:eiros, prestando, desinte
ressadamente, assistência à população, daí _ser reconhecida 
como de utilidadç pública pelos Governos municipal e estadual 
do Rio de Janeiro. 

2~2. _Observa, por fim, que. em apenso ao P-rojeto en
con~ra-se, na íntegra, documentação comprobatória da exis
tênçia regular dessa sociedade civil e de ~ua _diretoria, bem 
como do seu peculiar caráter de ausência de fins lucrativ_ps _ 
na prestação de serviços à comunidade. E conclui, esperando 
a solidariedade de seus Pares na aprovação desse Projeto; 
dado o seu comprovado conteúdo meritóriQ .. 

3. A ProposiçãO foi distribuída à CCJ , .. em 28 de maio 
de 1992, para decisão terminativa (Regimento Interno, art. 
91 ), não tendo sido apresentadas emendas ao prazo regimental 
(art. 122). 

-II-

4. Cumpre a esta Coniissãd opinar sobre a constitucio
nalidade, juridicidade e regimentalidade dt1 _matéria sob exa
m~. _b_cm assim m~nifestar-se quanto ào seu niérito_(RI, art. 
101, I e II). ~ ~ 

5. Se o objetivo da Proposição é declarar-se de utilidade 
púhlic~ federal a Fundaç3o Pi"ó-Instituto_de Hcmatologia do 
Rio de Janeiro (FUNDARJ)_, a matéria é de competência 
da União, e cabe ao Congr_esso Naciona\. C:Qm a sanção do 
Presidente da República, dispor sobre ela (CF, art. 48, caput). 
Ora, no caso, a iniciativa do processo legh.:lativo está facultada, 
constitucionã.lmente, ao ilustre Autor do_ Projeto (CF. art. 
61_), o qual exerceu esse direito-nos esti:"itos te imos ú:gímenÚlis, 
que vêm sendo obedecidos em sua tramitação. 

-- 6. Quanto à juridicidade, cumpre examinar, preiimillar-
mente, se a declaração de utiliclade _pública federal há de 

_jer ~bjeto d~ decreto do "_poder Executivo, _cõnspanfe previsto 
no § 2" do art. I'' da l.ei n·• 9f. de 28 de agosto de !935 
(''Determina regras pelas quais são as sociedades declaradas 
de utilidade pública"), e de conformidade com o_ requeri
mento, datado de 30 de abril de 1992, dO Diretor -Presidente 

_da Fundarj, juntado aos autos sob ex.ame. 
7_- Úra, cio Casos análogos. põdCriam SCr citadas div"er

sas leis fcderah., sendo de ressaltar a Lej __ nu 7 .452, de 27 
de dezembro de 1985 (DOU de 30-12-85, S.I. p, 19289), que 
'·Declara de utilidade pública o Instituto Internacional de Cul
tura". Esta Lei originou~Se rió Projeto de Lei do Senado_ n'' 
164, de 1985, de autoria, precisãmente; do preclaro Senador 
Nelson Carneiro, qu_e assim justifiCou t3.1 Proposição;in verbis: 

A Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935 ( ... ), depois 
de estabelec_er no seu art. 1'' os registres que devem 
ser exigidos, dispõe cm seu art. 2~: 

"À declaração de utilidade pública será feita em 
decreto do Poder EXec._utivo· rriediante _requerirnehto 
processado no MiníS-tCriO da Justiça e NegócioS Interio
res ou. em casos excepcionais, ex offiçio." 

A Lei n·• 91 foi regul_ame_I]ta~a pelo Decreto n~ 50.549, 
de 14 de abril de 1961. ~ 

Desde então surgiu o debate se_ a competênd'a-paradecla
rar de utjlidadc pública ficou exclusiva do Poder Executivo, 
por força da delegação legislativa~ ou de uma competência 
não exclui a do Congresso Nacional. 

SemprC que- o Projeto de Lei for instruído com todos 
os elementos neceSsários à- apreciação pelo Legislativo, este 
não fica impedido de pronunCiar-se pela acolhida da propo
sição. E até, quando ditos elementos forem notórios, a mesrila 
solução se impõe. É exceção que a Lei n" 91 corifere ao Execu
tivo e de que não POde abdicar o Poder outorgante, no caso 
do Legislativo. 

Essa odentação justifica que o Senado Federal_haja apro
vado, em sessão de 18 de abril corrente. Projeto de Lei n'·' 
226. de 1983, que declara de utilidade pública o Grupo ESpírita 
Cristão "André Luiz de Interlagos", de São-Paulo, e que 
se converteu na Lei nn 7-3J 1, de_ 8 de maio último._ 
..••••... ' ..•... ;. ' .• ;., ••...•••• -••••••••• ; •••• ~ •• ;;; •• ···~·--~~ .. ···-·····''"-• ..-.0~. 

8. Fazemos nossa a argumentação transcrita e, com 
apoio rios precedentes citadoS, entendemos ser, além de cons
titucional e regimental, de _inteira juridicidade a matéria cons
tante do Projeto de Lei sob exame cuja documentação- a ·ele 
anexada comprova satisfazer as exigências do- art. 1" da Lei 
n' 91, de 28 de agosto de 1935~ altexado pela Lei n" 6.639, 
de 8 de maio de 1979, e combinado çom o art._ 1" do R~gula
mé:ilto aprovado pelo Decreto n'-' 50.51.7, de 2 de maio de 
1961. 

9. No ~éPto, não há corriO deixar de acolhera Propo
sição, à vista dos relevantes_ servi_ços prestados pela Fundar L 
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desinteressadamente, em proveito da população do Estado 
do Rio de Janeiro daí já ter Sido, essa Fundação, declarada 
de _utilidade pública estadual c municipal. 

-III-

lO. À vista do exposto, é de se concluir pela constitucio~ 
nalidad~.- juridicidadc e regirncntalidade do Projeto de Lei 
do Senado n" 74, de 1992, e,_ no mérito, pela sua aprovação. 

Sala das Comissões. 15 de setembro de 1993. --Iram 
Saraiva, Presidente- Francisco Rollemberg, Relator- João 
França, sem voto --- Lourival Baptista - Pedro Teixeira -
Eva Blay - Magno Bacelar - Epitácio Cafeteira - · Elcio 
Alvares - Nelson Carneiro - Wilson Martins - Josaphat 
Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodngues) -:- O Expe· 
diente lido vai à publicação.- -

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos_ pelo Sr. 1'' Secre~ 
tário. - - -- -

São lidos os seguintes __ 

SECRETARIA LEGISLATIVA 
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADA
NIA 

Of. n·• 028193 CCJ 
Brasnia, 16 de_setcmbro de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos tt!rmos regimentais, comunico a V. Ex• que esta 

Comissão aprovou, tetminãJiV~ú:he-nte, o PLS n~ 74, de 199.2, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que -.. declara de u~ili
dade pública a Fundação Pró~Instituto de_ Hematologia do 
Rio- de Janeiro", na -reunião realizadã em 15~9-93. 

Cordialmente, Senador Iram Saraiva, Presidente. 
Of. n" 029193 CCJ 

Brasília, 16 de setembro de 1993 
Senhor Presidente. 
Nos termos regimcn_tais, comunico a_ V,_ Ex• que esta 

Comissão aprovou, terminativaincnte, o PLS n"' 20, de- 199~. 
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que "acrescenta pará
grafo ao art. 1.159 e índso ao art. 1.162 da Lei n'·' 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), dá nova 
rcdação ao art. 10 da Lei n" 3.071, d_e 1'' de jan_eiro de 1916 
(Código Civil), acrescenta inciso ao -art. 2~ da Lei n'! 6.515, 
de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio), altera o inciso 
s~ e acrescenta inciso 12 aó art. 80 da Lei n'' 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 (Lei de Registres Públicos_), na reunião 
realizada cm 15·9·93. 

Cordialmente. Senador Iram Saraiva, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Com refe
rência aos ofícios que acabam de ser lidos. a Presidência comu~ 
nica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3v a 5", do 
Regimento Interno, abrir-sc-á o prazo de cinco dias úteis para 
a interposição de recursos, por um déci~Q__da composição 
da Casa, para que_ os Projetes dt! Lei do Senado n"1 74, de 
1992, e 20, de 1993,- sejam a-preCiadOs pelo Plenário. _ 

Sobre·a mesa, ·ofício que será lido pelo Sr. 1'' Secretário. 
É lido o seguinte . . _ . 

Of. N" 214/91-GLPMDB 
Brasi1ia, 16 de seterribro cte T993 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ·Excelência piua 

jndica.r os Membros do PMDB que integrarão -a -comissão 
Mista incumbida de examinar a Medida Provisória n" 349, 

de 10 de setembro de 1993, que "dá nova redação ao art. 
4\' da Lei n" 8.170, de 17 de janeiro de 1991 •:. em. substitUição 
ao Of. n" 205/93, Iicarido, a mesma, assfm constituída: 

Titulares. _ 
Senador José Fogaça 
Senador Mansueto de Lavor 
Suplentes 
Se-nador Juvêncio Dias 
Senador Flaviano Melo 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~ 

lência protestos de elevada estima e apreço. -Senador Mauro 
Benevides, Lider do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O oficio 
lido vai à publicação. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador LÇ)urival Baptista. 

"~()~SR~ LOllRIVAL BAPTISTA (PFL :_SE. Pronuncia 
O seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs_ . .SenadoreS. oa 
última quinta-feira, dia 15 do corrente, estive pela primeira 
vez na Câmara Legislativa do Distrito Federal para assistir 
a-uma Solenidade. Conftsso, Sr. Presidente, que me surpreen
deu a vitalidade representativa c func;ional daqu.elc órgãos 

_çio Poder_ Legislativo da Capital da República, a vibração 
e o entusiasmo de: seus membros_, de seus funcionários e a 
participação ordeira de membros da comunidade e de popu
lares que lá compareceram durante os trabalhos da sessão 
a _que assisti. 

Para quem está em Brasília desde 1960, tendo assistido 
à-inauguração da-cidade neste Palácio do Congresso_Nacionai. 
naquele clima de pioneirismo, aventura -e emoção_, onde _sen
tíamos, em todos e em cada um, o palpitar vigor0so da nacio
nalidade e do sonho grandioso do seu fundador, Juscelino 
Kubitsc:hek, que a todos transmitia a sua inabalávei crença 
no projeto centenário da interiorizaçãO do Brasil já Vislum
brado na visão profética de Dom Basco, foi para mim uma 
grande alegria sentir, naquela minha visita à Câmara Legis
lativa do Distrito Federal, a maturidade cívica e cultural desta 
cidade, que vi nascer e que já se tornou uma das grandes 
metrópoles do nosso País, superando quase todas as previsões 
daquela época. 

-Mas, Sr. Presidente, o meu objetivo não é falar das exce
lências de Brasília, mas cornen~ar um acontecimento que mui
to me sensibilizou pela constatação, maís uma vez, de que 
o reconhecimento, a gratidão e o sentido de justiça mOram 
no fundo do coração das pessoas e na consciência do- povo, 
como uma das mais preciosas virtudes do gênero humano. 

A comunidade_ brasiliense, por intermédio do seu órgão 
máximo de representação popular, que é a sua Câmara Legis
lativa, _promoveu, num gesto de elegância e. nábreza,- unia 
admirávd atitude_ de reconhecimento ao homem público de 
nível nacional, mas de sensibilidade profundamente impreg
nada dos valores de sua região e sempre envolvido com os 
problemas, com as necessidades e com as aspirações de Brasí~ 
lia. Um Parlamentar que é exemplo, é paradigma para todos 
os que lidam na vida pública, pela sua honestidade, nobreza 
de caráter e retidão de atitudes. 

Participei, no último dia 15 do corrente, da Sessão Solene 
da Cãmara Legislativa do Distrito Federal, juntament~ com 
ou.tros membros desta Casa e com grande número de convi
dados, em que foi outorgado ao eminente _Senador Mauro 
Benevides, pelos seus relevantes méritos como um dos maiores 
políticos da vida nacional, onde tem participado, com determi-
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nação e seriedade. de momentos históricOs da atvalidade e 
pela sua participação na vida desta Cidade e de sua emanei~ 
pação política; o título de C~dadão Hon9rário_ de Brasilia e 
a Medalha do Mérito Legislativo cm sua máxima graduação. 

Sendo o Senador Mauro Bcnev.id.es uma _das persona
lidades mais representativas do _Senado, como se fosse um 
dos símbolos desta Casa nestes tempos, acredito que essa 
homenagem que lhe foi prestada muito honra também o Sena
do da República, onde ele estreou, inicialmente em 1975, 
durante o seu primeiro riiaitdato, como representante do Cea
rá. 

O Sr. Valmir Campelo - ~crrnite-me V._ EX'' um aparte, 
nobre Senador Lourival Baptista'? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -.Com prazer, eminente 
Senador Valmir Campelo. 

O Si. Valmlr Campclo- Nobre Senador Lourival Bap
tista,- em meu nome c cm nome da população do Distrito 
Federal, desejo agradecer a V._ Ex~ pela lembrança que hoje 
traz, quapdo comunica e deixa registrado nos Anais do Senado 
Federal, através do seu brilhante discurso, a homenagem justa 
que a Câmara Leg~slativa do Distrito Federal prestou ao nosso 
Colega, ao emincOtt! _Senador, cx-Presidç:nte do Congresso 
Nadõnal, Mauro Bencv_ides, na última quintri-feira. Por esse 
fato, nobre Senador Lourival Baptista, vê-se hoje a maturi
dade que, apesar de jovem, aquele órgão legislativo tem em 
relação. aos acontecimentos do Distrito Fed~ral _e do nosso 
País. É uma homenagem que foi prestada não simplesmente 
pelo fato de ele ter sido Presidente do Congresso Nacional. 
homem público, Vereador. Deputado Estadual por diversas 
vezes, Presidente por três vezes da Assembléia _L_egislativa 
do Ceará, mas por ser Presidente da Comissão do Distrito 
Federal que, tantas vezes, ajudou a nossa ·querida Brasília. 
EntâO, cOnsidero o Senador Maur_o Benevides como o quarto 
Senador, que costumo dizer, juntamente até _com o Senador 
Jarbas Passarinho, para fazer justiça taril_bém a S. Ex• que 
hoje não se encontra nesta Casa. Portanto, quero dizer da 
minha satisfação, por V. Ex" trazer o seu discurso e cientificar 
o Senado Federal sobre a homenagem que a Câmara Legis
lativa prestou ao eminente Senador; Mauro.Beneyides. Quero 
me congratular com V._ Ex•, porque o Distrito Federal muito 
deve ao Senador Mauro _Benevides, pelo seu esforço, pela 
sua_dedicação, pela autonomia política que adquirimos -
porque ele foi um dos baluartes na defesa da autonomia 

política do Distrito Federal - ; pelos repasses dos recursos 
da União para o Distrito Federal em todas

0
a_s_ oportunidades, 

quando Brasília ãínda não tioha sua representação política~ 
pela familia do Senador Mauro Benevides_, através de Dona 
Regina-, que sempre-luta e ajuda as obras sociais desta cidade. 
Por tudo isso que ele representa para nós, Brasília se sente 
homenageada em conceder o título de Cidadão çle Brasniã 
ao emiriente Senador Mauro Benevide_!i. Agradeço a V. Ex~ 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito grato a V. 
Ex\ nobre Senador Valmir Campelo, pelo seu aparte, que 
muito enriquece o nosso pronunciamento, e pelo que disse 
de Mauro Benevides, esse homem extraordináriq._ .que foi 
Presidente da nossa Casa, amigo de todos t:t.ós e_a_quem muito 
estimamos. 

Senti-me, portanto, na obrigação de_ aqui_ falar algo a 
respeito, porque solenidade como aquela, tenho assistido a 
muitas, com a presença do povo de todas as- classes sociais, 
com a alegria e o _contentamento que não se vêem nos dias 

de _hoje. Nos di!15 de ho1_e_, __ nmguem e am1go_ de_ ninguém. 
O brilhante Senador e grande homem público. Josaphat Mari-

-nho, <,t!-!_e_ é_ um po_uco m_ais~clh_o que eu-:-_ fomos conte!llpo
rãneos de faculdade- s,ab.e COIT.lO erfl, a vida de antigamente, 
quando havia respeito_, quando havia amizade, _quando havia 

-fraternidade. Por exemplo, nós nos quotizávamos para pagar 
os estudos daquele amigo c:;ujo -pai falia ou morria. Assim, 
um amigo fornecia a roupa, outro o sapato e outro o chapéu. 1 

Isso não existe nos dias de hoje. _Temos cinco dedos_ na mão 
e não sab_emos se podemos contar -com cinco amigos numa 
hora de nec_essidaçle. Mas isso ocorria, como diz Josaphat 
Marinho, em priscas eras. Hoje, é diferente.~ 

Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Valmir_Campelo, 
pelo seu aparte. 

O Sr. Magno Bacelar - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer. eminente 
Senador Magno Bacelar. 

O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Lourival Bap
tista, V. Ex", ao_ registrar o fato, presta uma homenagem 
à Câmara DistritaJ, umas das mais ·jovens· dõ Pais, e· que 
tem prestado relevantes se_rviços à nossa comunidade, porque 
tambt!m somos brasilienses, pois aqui residimos com as noss:as 
~familias. Com relação ao Senador Mauro Benevides, acredito 
que essa homenagem serviu até para movimentar um pouco 
o momento de tranq~ilida_de que vi v~ o nóbre Líder do PMDB. 
Is~o porque seu Partido vive m,tm maf de tranqüilidade e 
de decisõ~s firmes. S. Ex•, com_ ~Ua_ capàcidade de liderança 
e COJ!lpanheirismo, tem conseguido reunir esses desacertos 
e incertezas sob o comando da sua experiência. Associo-me 
ao povo de Brasília nessa homenagem que lhe é prest<'lda. -

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou grato a V. Ex• 
pêlo aparte, que muito engrandece_ este pronunciamento. 

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

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer, nobre 
Senador Elcio Alvares. 

·O Sr. Elcio Alvares - Primeiramente_, quero felicitá-lo 
pela oportuna iniciatiVa de trazer ao conhecimento desta Casa 
a magnifica sessão realizada pela Câmara Distrftal. E, neste 
instante, é mister aduzir alguns fatos interessantes: quarido 
cheguei à Assembléia, tive a i!flpressão de que se tratava 
de mais ~ma dessas sessões de distribuições de títulos a vários 
homenageados. Havia, no local, uma multidão que queria 
ingressar na parte reservada ao público, além de várias autori
dades. E o que é mais importante: notei a presença quase 
maciça do Senado da República, representado por eminentes 
colegas que ali foram levar o abraço a Mauro Benevides. 
Qual não foi a minha surpresa ao descobrir, quando se inicia
ram os trabalhos, que a sessão havia sido convocada exclusiva
mente para homenagear o Senador Mauro Benevides. Não 
haVia nem mais um lugar dentro do plenário, nem na galeria 
reservada ao público. Chamou-me 'a a atenção o fato de que, 
todas as vezes em que foi referido o nome do Senador Mauro 
Benevides, o aplauso foi espontâneo. Havia entusiasmo na
quela homenagem, que poderia set ·apenas· urna ·solenidade 
a mais de concess~o de um título. Devo destacar também 
que todos os Líderes .cte Partidos alL representados fize"ram 
questão de falar, e o fizeram ___ dentro~ do mesmo diapasão, 
fazendo com que a personalidade Mauro Benevides tivesse, 
a exe;:mplo do que era o pensamento geral, a unanimidade 
de u_ma homenagem que considero muito importante para 
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esta Casa~- DissCftar sobre a persori.alidade -Mau i-o BCnevides 
é remontar aos meus primeiros momentos nesta CaSa, q-uando. 
já o conht.:ccndo como magnífico homem público. tive o privi
légio de té-lo, Jogo de saída, como um dos grandes amigos 
que o Senado me proporcionou. Lembro-me de Ulysses Gui
marães, que se referia, cm uma crónica muito -interessante, 
a Mauro Benevidcs como "o gênio do jeito". No dia da soleni
dade, ouvi urna outra expressão a respeito do nobre colega: 
"era o mais mineiro dos cearcnses .. -. tal Sua habilidade-. -Mas 
não se referia à habilidade no sentido de o cidadão ser esperto, 
sabido. Não. A característica de Mauro Benevides, na sua 
inteiiez3.-_dc caráter, é exatamentc essa performance notável 
de relacionamento, compreendendo melhor do que ninguém 
a mecânica dos fatos políticos. Creio que isso é multo iffipor
tante na vida de um homem público: a dimensão do tempo, 
viver o tempo e, acima de tudo, ter a capacídade necCssária 
para, num entrechoque de idéias, de posições- -quem. Sabe, 
até de ambições - ter a tranqüilidade de ser cOnsiderado, 
con(ormc Ulysses Guimarães, "o gênio do jeito". Mauro Be
nevídes foi Presidente desta Casa; exerceu o mandato de ma
neira exemplar, com cuidado permanente. Em nenhuln mo
mento, deixou de colocar o_ seu profundo amor à Instituição 
que representamos. Hoje, na Liderança do PMDB, Mauro 
Benevidcs_ alonga mais um pouco essa atividade parlamentar 
extraordinária~ Ali presente, como inúril.eros amigos de S. 
Ex~, nquer muito feliz por uin gesto que mereceu ser assinalado 
nos discursos pronunciados: Mauro Benevidcs, na condição 
de Presidente da Comissão do Distrúo Federal, foi o mais 
ardoroso defensor da _emancipação política de Brasnia. Todos 
os oradores timbraram no sentido de enfatizar o desapego 
de Mauro Bencvides à função e ao poder, pois, como um 
grande e_s_tadista"", defendeu a reivindiCaçãO de Brasnia, que 
era conseguir a sua autonomia política. POrtanto, nObre Sena
dor Lourival Baptista, o seu registro de hoje é profundamente 
oportuno e serve para deixar registrado nos Anais desta Casa 
urna das homenagens que considero da mais alta importância, 
por ter contemplado não apenas um dos nossos mais eminentes 
Pares, mas a todos nós, uma vez que Mauro Benevides é 
o próprio símbolo desta Casa. Naquele instante, os Deputados 
de Brasnia fizeram um elogio mereCido não só ao grande 
homenageado mas, acima de tudo, ao Senado da República 
e ao Congresso brasileiro. Neste momentO, associand~Õ-me 
às_ suas palavras, reiterando a homenagem pcrman·ente ao 
eminente Senador Mauro Benevides, quero feliCitá-lo por tra
zer ao conhecimento do Senado da República uma das sessões 
mais bonitas a que tivemos oportuniâade de assistir. A Cârri.ara 
Distrital, com muita justiça, com muita ohjetividade --até 
certo ponto- com muita propriedade, demonstro-u reconhe
cimento do mérito desse ilustre Senador, ou seja, deu a S. 
Ex~ dimensão exata de uma das maiores figuras da vida política 
brasileira. 

O SR. LOURIV AL B_ÁPTISTA - Muito grato a V. 
Ex\ cmmente Senador E leio Alvares, pelo brilhante aparte. 

Pelas palavras ditas por V. Ex" a respeito do Senador 
Mauro Benevides, pela solidariedade que recebeu S. Ex". creio 
que nem devo prosseguir este discurso, uma vez que tudo 
o que eu pretendia falar já foi dito. _ _ __ ~ 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador L?urival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Concedo o aparte 
a V. Ex•, cmlnenk Senador J arbas Passarinho. 

O Sr. Jarb<is Passarinho Quero discordar de V. 
-Ex·' frontalmente: o discurso de V. Ex·' deve continuar sendo 

proferido, porque, apesar de os apartes serem excelentes, 
a voz de V. Ex·· não poderia ser ofuscada por nenhum brilho 
de aparte. Os apartes sao excelentes, mas a voz de V. Ex• 
prosseguirá, sem dúvida, nesse registro que faz, com inteira 
justiça, em relação ao que_ a Câmara do Distrito Federal pro
porcionoü ao nosso prezado Colega, o Senador Mauro Bene
Viâes. Fui daqueles que aqui, ao tempo em que nós arnhos 
pertencíamos à Maioria, previu cedo que o Senador Mauro 
Benevides chegaria à Presidência de~ ta Casa. Eu_ até m~ ante
cipava, chamando-o de Presidente avant la lettre. Compreen
do hcm qual é a razão de ser desta homenagem, porque tam
bém acompanhei. em determinados momentos até críticos, 
o trabalho do Senador Mauro Benevidcs, especialmente na 
Presidencia da Comissão do Distrito FederaL Houve momen
tos meio críticos, houve momentos difíceis, e gra_ças a essa 
habilidade que o Senador Elcio Alvares trouxe, parece que 

--~~~ando alguém, ou se não e!e mes~o. dizendo dessa qualidade 
do Senador Mauro Bencvides de ser o mais ••mineiro" dos 
cearenscs, conseguia S. Ex~ fazer com que as reuniões mais 
proclamadas ou mais antevistas como tumultuadas, acabassem 
transcorrendo normalmente. Eu deveria estar lá também, no 
momento, na.. Câmara, para levar. com a minha Presença, 
~fha solidariedade, à Câmara; em primeiro lugar, por ter tido 
a iniciativa de saudar esse ilustre: Colega, mas tive um impre
visto- porque sou um "passarinho especial", que tem dectes 
- um problema odontológico ~de_ e!fl~_rg~nci<i me leVou 
a ter que faltar à sessão. Porque li, certa vez, que desde 
que_ Adão mordeu a maçã, nós sofremos de dor de dente 
-- essa é a_ nossa herança. (Risos.) Ainda ontem, telefonei 
para o Deputado Benício Tavares -para explicar-lhe a razão 
da minha ausênci"a nessa memorável Sessão, porque gostaria 
de estar presente, especialmente quando, ag<?_ra, n_esse_ aparte 
admirável do Senador Elcio Alvares, mostrou S. Ex' que o 
Senado estava presente praticamente em peso. A minha au
sência, portanto, me dói, mas doeu ~ais aquilo que _tive que 
fazer. que foi o que me_ i~ pediu de chegar até lá. Era o 
que gostaria de dizer a V. Ex", quando me proporciona esse 
-aparte, porque creio que os elogios_ que estamos fazendo ao 
nosSo ex-Fresidente, ao Jneu velho colega de Casa-_ se_mpre 

·em Partidos opostos- , são inteiramente cabidos. Aprenpi 
tamhérri muito cedo, ainda como estudante de ginásio, rio 
Pará, uma frase, uma sentença, de Olavo Bilac. Ele dizia: 
- .. A homenager:n que se presta ao homenageado não pode 
ficar aquém dos seus méritos, o que mostra uma inveja ou 
urna insuficiência do_ orador, e não pode exceder os seus méri
tos, porque aí ela corre o risco de ser desmedida também". 
E __ o que vimos aqui é que a homenagem foi ab~Üluta~e_nte 
adequada à personalidade do nosso ilustre colega e Ex-Pre
sidente da Casa. 

OSR. LOURIVAL BAPTISTA -~Muito grato, eminente 
Senador Jarbas Passarinho. O seU- apãrte muito me sensibi
lizo~ e nele. disse tudo que eu estaria dizendo c o que gostaria 
de dizer. Dlsse V. Ex\ na verdade, o que é Mauro Benevides, 
a sua personalidade, o homem de bem, o homem de caráter, 
o homem de vergonha, e um hqmem que todos nós. _aqui 
nesta Casa, não só admiramos, mas também respeitamos. 

. E quan~o a V. Ex", muito grato.'"porque o seu aparte 
mmto- muno! - honra o meu pronunciamento. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex· urh aparte? 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA - ~Ouço o aparte do 
meu contemporâneo de faculdade - eu de _Medicina e ele 
de Direito, um pouco mais maduro do que cu - Josaphat 
Marinho. _ 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero solidarizar-me com 
o seu discurso,mas sou obrigado a começar por uma ressalva: 
no equívoco de V. Ex" a respeito da nossa longevidade. 

O SR. LOURIV A.L BAPTISTA -:- Somos maduros. 

O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex~ um pouco mais 
do que eu, injustamente. Mas o que está em causa é a nossa 
solidariedade ao seu pronunciamcntó nó elogio que faz ao 
nohre Senador Mauro Bencvidcs. Em verdade, não tenho 
nada que acrescentar quanto às suas palavras e às do Senador 
Elcio Alvares, a não ser um testemunho a majs desta capaci
dade de_ bom conv(~io do nosso ex-Presldcntl.!. Eu ainda não 
havia tomado posse c S_. Ex• já exercia, j~nto ao seu futuro 
companheiro, a condição de Presidente da Casa. S ... Ex' tam
bém não havia Sido e!_cito, mas certo de que o seria, já se 
entendia com os colegas eleitos, ahrindo-lhcs as portas da 
casa_naquilo que a ele pudesse ser possível fazer. É um tC!>te
munho a mais da sua capacidade de bem conviver. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eminente Senador 
Josaphat Marinho. quanto à primeirã parte,_ -quero -aizcr ~ 
esta_Casa: fomos conti!inpófàileoS, ele, amigo e irmão de 
um cunhado meu, e, naquela época- de estudante~ era um 
homem que com a sua inteligência, o scü sah_Gr_jur:ídico, a:ntéS 
de ser formado, já encantava toda a Bahia. _Ep, como e.stu
dante de Medicina, à conheci ao lado de João Falcão, meu 
cunhado, e sabia da sua capacidade intelectual que, depois, 
toda a Bahia reconhece .e ~plaude, Josaphat Marinho. 

O aparte de V. Ex• a _re_speito de Mauro Benevides, rece
bo-o com muita alegria, muita satisfaçãO, pót''que ta'mbt.!m 
m1.ito ·enriquece o _nosSo_ pronunciamento. 

O Senador Mauro Bencvióes foi Relator do Orçamento . 
do Distrito Federal em dois exercícios; foi Presidente da Co
miss-ão do DistritO Federal num dos períodos mais importantes 
da vida da. cidade, quando foram aprovados projetas de _ex
traordinária importância para o seu desenvolyimento, c quan
do Vice-Presidente da Assembléia Nacional Constituinte 
apoiou dispositivo da nossa Carta Magna, 4ue dis-põe sobre 
autonomia política do Distrito Federal, cuja fase de instalação, 
com o início do fund0iüimeritó-â3 noy8. Cª-rr)._ara Legislativa, 
presidiu em 1" de janeiro de 1991, na memorável sessão em 
que se transferiu aos deputados distritais eleitos em 1990, 
o processo legislativo brasiliense e participõu ativamentc da 
promulgação da Lei Orgânica do Distríto F_ed_cial. 

Portanto, Sr. Presidente, considero extra6rdlitafiârriente 
sign1fiC~úiva esta homenagem prestada a um Membro desta 
Cas-a, especialmente por tratar-se do Senador Mªu_ro Rene
vides, que foi nosso Presidente num dos períodos mais_convul
sivos e singulares da vida nacional, quando demonstrou a 
sua imensa capacidade de conduzir, com segurança c sereni
dade_, a solução de problemas altamente complexos da admi
nistração e da política, mostrando::;empre, em sua austeridade, 
ser correto, hábil, digno c humano. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite-me-v. Ex• um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA -. Concedo o aparte 
ao nobre Senador Mauro Benevides~ com muito_ prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre· Senador Lourival 
BaptiSta, era minha intenção, surPree-ndidO--que--fUi com o 

pronunciamento dt!. V. Exh, permanecer si lente, ouvi_ndo não 
apenas o seu discurso mas também as intervenções dos nossos 
eminentes colegas YalmirCapelo, Elcio Alvares, Magno Ba
celar~ Jarbas Passarinho ~-- Jos~phat Marinho. _Fiquei ainda 
mais comovido, nesta ~emana. de tantas_eriloções,_ sobretudo, 

-em função daquela homenagem que a Câmara Legislativa 
do Distrito Federal entendeu de prestar-me, na quarta-feira, 
com a presença maciça desta Casa - praticamente 30 Sena
_dores presentes- dando uma conotação tipicamente congres
suat, _com Deputados do Ceará, outros que se agregaram, 
Prefeitos do me_u Estado. sobrctudo"as ~u~oridades de Brasllia 
- o. próprio Governador fez _questão de proceder- à entr_~ga 
do dtploma, por delegação do Presidente Benfcio Tavares 
- , da União; representada por dois Ministros de Estado. 
Realmente, foi unrmomento in~squecível da minha _vida púh(i
ca nessas trê~ décadas de atividades ininterruptaS--de Verea
dor de Fortaleza a Senador e Presidente _do Congresso Nacio
nal e doSenãdo. Mas essa homenagem que V. Er presta, 
numa exten-são daquela outra que a Câmara Legislativa enten
deu de trihutar-ni.c. tudo isso,_ conforta-me sobremaneira, co
movc~me e toca-me fundo. a_Q __ cora.ção, V. E_x• ·que é _uma 
figura humana admirável, que s_cmpre mereceu de mim e dos 
seus pares todo respeito e admiração. Sou extremamente grato 
a V. ~X" e aos nobres colegas que o apartearam. Senador 
Lourival Baptista, recolho o seu pronunciamento como um 
dos grandes momentos da minha vida pública a serviço do 
_meu Estado, com discreta colaboração _ao pistrito Federal, 
e, naturalmente, com o propósito reiterado de continuar ser
vindo ao meu País. Muito grato a V. Ex• 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Eminente Senador 
Mauro Benevides, V. Exa_ não tem que me agradecer. Eu 
é que devo estar aqui, no dia de hoje, para saudar V. Ex•, 
dando o meu testemunho do que foi aquela sessão. Da parte 
de V. Ex". sempre tive a estima, a consideração e o apoio 
nas horas precisas. contando com a amizade de V. Ex• durante 
todos ~~ses_ anos. aqui no Senado, Casa em que estou há 
23 anos. O que- estou dize_ndo é pouco para o que V. Ex~ 
:ep~es.enta. E os apartes dados pelos nobres colegas fizeram 
JUStiÇa a um homem de bem, correto, humano e digno. 

Alguém já diss_e que Brasília é urna cidade de .-.-muitos 
caciques e poucos índios". Isso para lembrar que é uma cidade 
densamente povoada de altas personalidades da vida pública, 
pois aqui se abrigam, há 33 anos, o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados, a sede dos Poderes Executivo e Judici~rio 
as embaixadas, uma das maiores Universidades do País- ~ 
dircção de grandes empresas, institutos e entidades divers~s-· 
aqui reside uma plêiade de intelectuais, pioneiros, empre: 

- sários. grandes nomes do País. 
E foi justamente um cearen_se, um cabeça-chata, c:omo 

o próprio Senador Mauro Benevides se denominou, naquela 
solenidade, que foi escolhido para ser o primeiro Cídadão 
Honorário de Brasüia, em título concedido pelo Poder Legisla
tivo, em lei sancionada pelo seu Governador, perante audiên
cia máxima que- poderia conter o ·recinto daquela Casa", que 
assim estava ·abarrotada de convidados c populares, para re
percutir e prestigiar a justiça do ato que distinguiu o emérito 
cearense, cidadão e político, que é o nobre Senador Mauro 
Benevides. 

Sr. Presidente, tenho assistido e participado de muitas 
solenidades, nestes 43 anos de vida pública. Já vivi muitas 
emoções e tive muitos momentos _de çntusiasmo cívico e embe
vecimento espi_ritual, convivendo corno político, nesses mo-
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mentos soLenes em que vislumbramos algumas dimensões da 
inteligência -e da grandeza humana. 

Esta Ultima a que assisti realmente muito me sensibilizou. 
Sou memorialista, um homem profundamente impregnado 
com as coisas do Nordeste, com os valores da minha terra. 

Aplaudido pela unanimidade das lideranças- partidárias 
da Câmara Legislativa, o Senador Mauro BeneviS)esfoi s~uda
do, inicialmente, pelo Deputado Salviano Guimarães, que 
presidiu aquela Casa cin Sua fase inaugural, com trecho~ dto! 
Iracema, livro inesquecível de José de Alencar, obra-prima 
da sensibilidade e da alma nordestina, iniciando com as duas 
primeiras fi'ãScs dessa obra admirável: 

"Verdes mares bravios da minha terra natal, onde 
canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares 
que brilhais, como líquida esmeralda aos raios do sol 
Jo nascente, perlongando as alvas praias ensombradas 
de coqueiros ... 

Desse livro de José de Alencar, que li em minha moci
dade, lembro-me de outras frases seguintes, que tamhérn po
deriam revcn.::nciar o Ceará, a este grande cearense, ilustre 
homenageado: 

·_·Onde vai, afoita jangada, que deixa rápida acosta 
cearcnse, aberta ao fresco terra! a grande vela? Onde 

-_ v_ai, _cqmo branca alcíone buscando o _rocheçlo pátrio 
nas solidões do oceano? 

Serenai_, verdes_ mares, e alisai docemente a vaga 
impetuosa, para que o baroo aventureiro manso resvale 
ao furor das águas.·· 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, co-m o 
meu pronunciamento, do discurso proferído pelo homena
geado, na sessão solene da Cârnar;:t Legislatíva do DIStrito 
Federal. (Palmas.) 

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

Senador MAURO BENEVIDES 

A CIDADANIA 
BRASILIENSE 

CÂMÃRA LEGISLA'nVA Dt) Dl$TRJTO 
FEDERAL 

Gabln~tc Jo DcpucaJo Sah 1:.1.rw Gu1m:J· 
rilcs 

PROJETO DE LEf WbX::! 91 
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Bra:.ilia ~i\l Scn:ill0r Mauro..l Bcncvidt:~. 
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O GOVERNADOR DO DISTRITO FE
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SE~ADORMAURO BENEVIDES 

Cidadania Brasiliense 
Discurso proferido em Sessão 

Solene da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, no dia 15 de 
setembro de 1993, durante 
outorga do título de Cidadão 
Honorário de Brasília. 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados: 

1993 

Favorecido pela manifestação iriecorrível das um~as, no pleito de 
1974, quando expressivo número de senadores do MDB surpreendeu 
o País, vi-me eleito pelo Ceará, aqui chegando em janeiro de 75, 
imbuído da elevada disposição de lutar pela normalização polí!lco
institucional e tudo .o mais que representasse, na época, aspiração 
legítima do nosso povo. 

Deputado estadual em quatro legislaturas, seqüenciando uma 
vereança em Fortaleza com a qual iniciei longa trajetória política de 
mais de três décadas, vivenciei episódios marcantes - o mais 
dramático deles o impeachment do Presidente CoJlor, já na condição 
de Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. 

Identifiquei-me com Brasília desde os primeiros momentos de 
minha atuação parlamentar, passando a integrar em 75c 76 a antiga 
Comissão do Distrito Federal, na condição de Vice-Presidente, ao 
lado do seu veterano Presidente Lourival Baptista. 

As questões desse. portentoso aglomerado urbano que crescia 
demandado por ponderáveis s.egmentos demográficos, sobrelevando . 
goianos, mineiros e -cearenses, eram submetidas ao Senado, 
incumbido, assini;de oferecer suporte legislativo ao chamado GDF. 

Com um breve interregno de dois anos, por ser incompatível o 
exercício de uma Secretaria da Mesa Diretora e o de membro de 
Comissão Permanente, estive formalmente afastado da Comissão do 
Distrito Federal, embora, no plenário, buscass.e aprofundar-me na 
discussão de temas relacionados com a gama imensa de suas 
atribuições constitUcionais. . 
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Defrontei-me com.canc!ictatos a Governador, quando aqui não se 
alcançara ainda a desejada autonomia política, sabatinando-os sobre 
problemas gerais, como oco!Teu, por exemplo, com o hoje Deputado 
José Orne lias, projetado inesperadamente para o ·elevado posto, 
quando presidente o General João Baptista Figueiredo. 

Na condição de Vice-Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte, páitilhei da euforia democrática da sociedade civil 
brasiliense, quando se consagrou no texto da Carta Magna de 5 de 
outubro de 1988, aquele justo anseio, que possibilitou, em 1990, a 
eleição, por voto direto, de seu Governador e Vice, respectivamente 
Joaquim Domingos Roriz e Márcia Kubitscheck. 

Durante dois anos fui guindado à condição de Presidente da 
Comissão do Distrito Federal, num dos instantes áureos de minha 
carreira política, obrigando-me a participar, diutumamente, da vida 
administrativa de Brasília, na fase que antecederia à instalação desta 
Câmara Legislativa, ocorrida, no plenário do Auditório Petrônio 
Portella, no dia 1 o de janeiro de 1991. 

No longo e minucioso relato que fiz, em meio à ênfase natural 
de afirmação democrática, quando os 24 deputados _ recebiam os 
aplausos estrepitosos de uin plenário exultante, declarei que "ali 
terminava a minha missão e começava a escrever-se uma nova página 
dos fastos da história de uma gente que aprendeu a reverenciar a 
intuição preinonitófia de Dom Bosco e a genialidade obstinada de um 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira ". 

Revivi batalhas legislativas travadas com Maurício Corrêa, a 
quem o Presidente Itamar Franco.convocou para ocupar a Pasta da 
Justiça; com o sempre lembrado Pompeu de Souza e o correto 
Senador Meira Filho, tudo isso acompanhado de perto pelo então 
deputado e hoje Senador Valmir Campelo, que compõe com o 
Senador Pedro Teixeira· a representação de Brasília no Senado 
Federal. 

Debrucei-me sobre propostas orçamentárias, planos de 
reclassificação de cargos e .reestruturação ·de órgãos de administração 
indireta, num afã ininterrrupto que me tomava figura familiar nos 
eventos, garantindo parte do meu tempo aos encargos de Presidente 
da Comissão_do DF. 

Por isso, sinto-me envaidecido ao ostentar comendas e títulos de 
entidades ofieiais · que ilustram a minha vida pública, num 
reconhecimento que me conforta sobremaneira e mais me aproxima 
desta Ci:dade-Estaâo e de seus habitantes. 

Setembro d~ 1993 
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Não pensei jamais que as homenagens promovidas pelo Governo 
e povo brasiliens_es pudessem assumir a perenidade de um diploma 
legal - a Lei no 460, de julho de 1993, de iniciativa do Deputado 
Salviano Guimarães, ex-Presidente desta Casa, homem de 
qualidades invejáveis e que acaba de proferir, em nome dos seus 
pares, esta magistral oração que haverei de reler para tomar-me ainda 
mais devedor de uma gente pródiga em desmesuradas e fidalgas 
atenções a um cabe~,;a-chata que se orgulha de haver prestado 
serviços a u_ma_ comunidade detentora de aprimorado nível de 
politização. 

Preocupa-me, sem dúvida, a dependência fmanceira do DF, em 
relação ã União, dela recebendo os repasses destinados ã Educação, 
Saúde e Segurança, quando melhor seria que os seus próprios 
recursos orçamentários cobrissem- as obrigações de setores tão vitais 
em qualquer administração. 

Por outro lado, vê-se Brasília caminhar na trilha do progresso; 
implementando um metrô, de características desafiantes, bem ao estilo 
de um governante arrojado e_ din(4nic() como_ Joaquim Domingos 
Roriz, capaz de arrostar com incompreensões ocasionais, mas 
convicto de que ninguém lhe negará encôrníos quando o- moderno 
transporte de massas incorporar-se ã realidade urbanística da Capital 
da República. 

Não poderia omitir, neste instante, o apoio que recebi, como 
Presidente do Congresso e do Senado, de todas as camadas sociais da 
cidade, as quais, em instantes memoráveis, postaram-se na Esplanada 
dos Ministérios, com estiinulantes ovações, para que conduzisse eu o 
nosso Parlamento às deliberações reclamadas por todos, em nome da 
ética e da moralidade da vida pública do Pais. 

Abri as portas de meu Gabinete a delegações das cidades
satélites, pressurosas em hipotecar solidariedade a uma decisão que 
somente a 29 de dezembro viria a efetivar-se, sob as vistas atentas de 
milhões de compatrícios. 

Homens e mulheres de todas as idades, a começar pelos agitados 
caras-pintadas, mobilizaram-se unissonamente para expressar um 
sentimento -que tomava conta da alma nacional. 

Foi nesta cidade, pois, que experimentei a maior das emoções de 
toda a minha carreira política, num episódio inolvidável que mais me 
arraiga ã Capital da República, tomando-me credor .de seu fascínio e 
da decisiva influência que irradia para todos os recantos do nosso 
vastissimo território. 

Sábado 18 8887 
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Se tudo isso pesa significativamente para estabelecer entre mim e · 
Brasilia liames indestrutiveis de uma justificada gratidão, a sessão 
desta noite é algo que me impele permanentemente a procurar 
dedicar-me, ainda mais, ao desempenho do munus parlamentar, 
olhando para o Ceará, é verdade, mas também lutando por Brasilia, 
que agora me ado ta generosamente como um dos seus. 

Srs. Deputados: 

Esta sessão realiza-se num momento de expectativa nacional, 
tendo em vista o inicio, a 6 de outubro, da revisão de nossa Carta 
Magna, com desdobramentos imprevisíveis, sobretudo pela reação de 
prestigiosas entidades de classe, desejosas de que a importante tarefa 
seja transferida para o ano de 1995. 

Discute-se, inclusive, a competênCia âo atual Congresso para 
executar tão delicada tarefa, sob a invocação de que os nossos 
parlamentares não teriam sido privilegiados-com a força do "poder 
constiruirite origináfio" e apenas com o poder derivado, faltando-lhes, 
por isso, legitimidade para os encargos revisionistas. 

Se na elaboração da Lei Fundamental vigorante, além da 
autonomia política, Brasília assegurou valiosas conquistas, cabe-lht<, 
agora, pelo menos preservá-Ias empenhadamente, de forma particular 
o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, cujo gerenciamentó acha-se 
a cargo do Banco do Brasil. 

Recordo a hábil tessitura arquitetada pelo Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, reunindo a maióriaabsoluta da Assembléia Nacional 
Constituinte, pitra que, através de instrumento financeiro ágil e 
ponderável fossem corrigidas distorções do nosso processo de 
desenvolvimento. A evidente carência das aludidas regiões começa a 
ser gradtjalmente reduzida, em função de tais recursos, repassados por 
imposição constante do art. 192 da nossa Lei Maior. 

Não poderia, pois, neste instante, eximir-me de oferecer sugestão 
às lideranças políticas, empresariais e comunitárias desta terra no 
sentido de que, com as dotações do Fundo Constitucional, propiciem 
a elaboração de um programa ·destinado à Geração de Emprego e 
Renda em Brasília, a fim de que seja possibilitada a absorção de mão
de-obra trabalhadora, reduzindo o alarmante índice de desemprego 
que aqui se registra. · 

No Nordeste, por exemplo, a experiência começa a ganhar 
contornos estimulantes, numa perfeita consdentização de que ·não se 
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_ pode cogitar de crescimento económico com índices apavorantes de 
miséria, de pauperismo, de indigência inqualificáveis. 

O Centro-Oeste, sob o comando de Brasília, deve, assim, 
posicionar-se com deCisão, enfrentando os percalços conjunturais, 
mas abrindo perspectivas mais alvissareiras com o objetivo de não 
contribuir para o agravamento de um quadro social angustiante, que 
alcança ãreas mais gritantemente desfavorecidas. 

Durante o perfodo em que esta Casa discutiu e votou a Lei 
Orgânica, promulgada naquele imponente Memorial JK, todas estas 
questões foram afloradas no contacto entre deputados e segmentos 
populares, na tentativa de encontrar-se deslinde imediato para questão 
de tanta magnitude. 

A próxima revisãcY constitucional pode ser palco de debates que 
envolvam os interesses de Brasília, resguardando-se as conquistas já 

.. -

inseridas e outras que fluirão como decorrência da sensibilidade dos 
seus líderes mais preeminentes e esclarecidos. 

Estou certo de que a força da cidadania se exercitará ·na 
plenitude de suas prerrogativas, dando lugar a que a Capital da 
República ainda mais se projete no contexto nacional. 

Sr. Presidente, 
Sr. Governador, 
Srs. Deputados, 
Sr. Deputado Salviano Guimarães: 

A Lei n° 460 e o diploma respectivo serão guardados não nos 
"arquivos implacáveis" de que nos fala João Condé, mas no recôndito 
do próprio coração, como recordaç-ões inapagáveis e-embevecedoras. 

Cidadão, também, de vários Estados da Federação; ·a começar 
pela antiga Guanabara, não creio que nenhuma dessas homenagens, 
que recebi comovido, haja superado em brilho e espontaneidade a de 
hoje, pela adesão a ela emprestada por tantas autoridades e amigos 
diletos, muitos dos quais vindos do meu Estado para garantir a este 
magno evento um esplendor ainda mais fulgurante. 

Agradeço aos Srs. Deputados pelo galardão com que sou 
enobrecido e tudo farei para transformar em ação penrtanente a 
intenção de continuar servindo ao meu País, sem perder de vista em 
nenhum momento, o progresso de nossa deslumbrante Capital, glória 
imperecível da arquitetura brasileira e coração pulsante da 
nacionalidade. 

------------------ ------
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Como cearense-brasiliense, sigo, assim, a vocação do nosso 
próprio destino, que é o de levar aos caminhos do mundo um pouco 
da nossa determinação, da nossa esperança e do nosso labor, como 
frutíferas sementes de um eterno amanhecer. 

E esta cidade, produto de um grande sonho, deve ser enaltecida 
para sempre, como um dos maiores símbolos urbanísticos do século e 
património cultural da Humanidade. 

Muito obrigado ! 

Dados Curriculares do Senador Mauro Benevides, vinculando-o 
à Brasília 

a) Integrou a antiga Comissão do Distfito Federal, a partir 
de 1975, durante o seu 1' mandato de representante do Ceará; 

b) Relator do Orçamento do Distrito Federal nos exercí-. 
cios de 1989 e 1990; 

cl Presidiu a Comissão do Distrito Federal no período 
1989-1990; 

dl Presidiu sessões da Comissão do Distrito Federal, quan
do foram sabatinados Governadores e Conselheiros do 
Tribunal de Contas de Brasília; 

el Como Vice'Presidente da Assembléia Nacional Consti· 
tuinte, apoiou dispositivos da Carta Magna de 1988, 
pertinentes à autonomia política do Distrito Federal; 

fl Transferiu, a 1• de janeiro de 1991, em solenidade no 
Auditório Petrônio Portella, na condição de Presidente 
da Comissão do DF, o processo legisiativo brasiliense 
oara os Deputados, eleitos no pleito de 90; 

g) Participou da solenidade de promulgação da Lei Orgâ
nica do Distrito Federal, discursando no Senado sobre 
a importância política do evento. 

Se~emhro de l ~93 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seção II) Sábado 18 8891 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar. -

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores,em meio a dúvidas c incertezas, estamos nos 
aproximando da data de 6 de QlJ.tiJ.bro, em que alguns desejam 
iniciar a reforma con~titucional, _ _ _ _ 

E __ essa _proximidade verifica-se diante -dO maiOr alhea
mento da população brasileira -que, no nosso entendimento, 
não está preocupada com a revisão de uma Constituição tão 
recente, ainda não implantada na sua plenitude-, um povo 
sofrido que preferiria ter oportunidades de trabalho, de saúd~.~ 
de educação~ _ 

Mas se o povo. por um lado. clama por outras provi
dências e_ atitudes do~ homens públicos, infelizmente_. por ou
tro lado, os empresários, e também alguns setores da política 
brasileira, empenhani-Se arduamente para que tal fato acon-
teça. . . 

Já tivemos oportunidade de ouvir_cxcetentes_ pronuricia
mentos de Senadores da maior credibilidade ne~ta Casa opon-
do-se à inoportunidade_ de tal re.visão. ..... _ -_ _ _ _ 

Mas, Sr. Presidente, após a declaração do. Sr. Presidçntc _ 
da Câmara dos Deputados, Deputado Inocêncio Oliveira, de 
que as divergências dO PMDB poderiam atrasar a revisão 
constitucional, constatamos que, na realidade, não se está 
levando a sério_ um dos maiores símbolos da Pátria, que é 
a Constituição bfasileifa:-. - , _ 

Entendemos que a nossa obrigação, nesta Casa, é exami-
nar, debater, discutir democraticamente o interes.se nacional. 
Mas daí a entender que o fato de um Partido- que reconhe
cemos ser o maior em nú.rucro neste Congressõ- e~tar viven
do um momento de divergências internas possa ·atrapalhar, 
possa transferir a revisão constitucion11l. penso que esse enten
dimento não é para ser levado a sério. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Líder Magno Bacelar, 
permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Tem a palavra V. Ex• 

O Sr. Mauro Benevides- Nobte Líde_t Magno J?açelar, 
também estranhc::i a entrevista do nobre Presidente da Câmara 
dos Deputados, Inocêncio_ Oliveira. Mesmo_ que as divergên
cias internas do PMDB pudessem aflorar com um_a_ intensidade 
maior ·cto que aquela que esteve presente nos últimos dias, 
permito-me~ neste instante. dizer que a argumentação expen
dida pelo Presidente da outra Casa Legislativa realmente não 
tem maior procedência, ainda mais porque posso tranqüilizar 
V. Ex~ e a Nação_de __ quc essas divergências normais, num 
Partido eminentemente d.Cmócr"átiÇõ Cómó o rlQ?~q~--nã·pr6xi- _ 
ma terça-feira estarão superadas, e o Partido, unido, coeso, 
harmônico, caminhará não apenas para a re_vls.ão. niãS também 
para outras etapas político-parlamen tares, com a mais abso
luta tranqüilidade. porque realmente vai voltar a paz ao seio 
de Abraão~ __ 

O SR. MAGNO BACELAR~ Honra·me o aparte de_ 
V. Ex\ que também ressalta as qualidades de que é detentor 
e os elogios merecidos de que foi alvo ainda há pouco. V. 
Ex~ se lembra do aparte em que cu comentava que o- seu 
Partido se transformou- n-um mar de consenso c ttanqüilidade, 
graças à sua habilidade. 

Sr. Presidente, na realidade, não pode-.os conceber que 
os interesses individuais, setoriais e até nleS:riw dõ-:rbã.ibYpar
tido brasileiro no Ccirigi'I§"Sso Nacional possam estar acima 

dos interesses nacionàis. E norm~l que hâja divergências, so
~bretudo eín Um partido gigantesco, como o PMDB. É salutar 
para o exercício da democracia que essas divergêOcias surjãm. 
Porém, jamais- poderíamOs a_d_mitir tal desrespeito ao povo 
brasileiro, porque não são aos partidos, nem a nós, os políticos, 
que interessa o destino do Brasil e, sim, à população brasileira, 
àqueles que com trabalho e suor constroem a nossa grandt.!za. 

Nesta oportunidade, Srs. Senadores, quero trazer ao co
nhecimento da Casa. que o meu Partido;o PDT, está promo
vendo um debate com a participação dos maiores constitucio
nalistas deste_ País sobre o tema do voto unicameral, que tam
bém é urna das dúvidas. lnfelizm~nte, é uma refo~ma gue 
5UScitã dúvidas desde _ _a sua primeira discussão. Dúvidas como 
as que falei. ainda há pouco, que não condizem com a nossa 
experiência e nossas b_brigações. 

OS r. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. MAGNO BACELAR- Com muita honra, nobre 
Senador. 

-O Sr. Josaphat Marinho- Queio apenas louvar a atitude 
de seu Partido. quando decidiu abrir o debate cm torno clessa 
inãtêria,-pàrticularmente no que diz respeito ao problema 
do voto unicameral, questão que está sendo discutida, inçju
sive na Câm-ara dos Deputados, sem que se atente para o 
fato de que o regime é federatiVo. O Senado representa os 
Estados, no regime federativo, e nenhuma decisão pode ser 
tomada_ aleatoriamente, ou seja, sem que se leve em conside
ração que os votos dos Senadores representam os Estados. 
E mais, uma das partiCularidades do regime federativo é a 
presença dos Estados no processo de reforma constitucional 
e estes só pOderão .estar lá representados com o voto qualifi
cado do Senado. 

. . 

O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigado a V. Ex• 
não só pelo aparte, mas também pela lição que sempre colhe
mos das suas palavras, em virtude de seus méritos e conheci
mentos jurídicos. V. Ex• deve_ria ser convidado para participar 
desse debate, tendo em vista que levamos a nossa proposta 
ao Presidente do _Congresso Nacional, Senador Humberto Lu
cena, que a subm~_!eu à apreciação do Colégio de Lideranças, 
propondo um debate mais amplo, com a participação do cons
titucionalistas quê defendem as duas tendências, e que julga
mos sábia decisão,_ porque esta Casa tem que ser, realmente. 
um palco dos debates e dos temas na_cionais. 

Ressaltei aqUi às dúvidas e as questiúnculas tão insign-ifí
cantes que pretendem dimiriliír a irn"pOTtáncía do povo brasi
le~ro- tais como, e.ssa que o Senado teria que votar unic3me
ralmente -e até inesmo comentários desairos.os que o Senado 
seria colocado no seu devidQ lugar. 

Não há por que se preocupar se o Senado está ou não 
em seu devido ~IJ..g!lr, já que ele vem desempenhando um 
importante papel na História Brasileira. Quando se propõe 
atentar contra a· dignidade desta Casa, se atenta contra ã
dignidade de toda_a Nação brasileira. 

Portanto, Si." Presidente, conclamo os nob-res Senadores 
a participarem do debate, pois só assim o seu teor chegará 
aõ conhecimento s!_a população brasíleira, já que não temos 
acesso à imprensa: -Estejamos consciélltemente trariqüilos de 
estar encarando se.riamente os problemas brasileiros, sem nos 
âeíxã.i a-tingir pelas vaidades, pelo despreparo e pela incompe
tência política deste momento histórico. 

Era o que tinha a -dizer, Sr. Presidente. (Muito bem 1) 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigves) - Concedo 
a palavra ao nohrc- Senador João França. · 

O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) Sr. Presidente. Srs. Senador:~s. __ a_ .convite 
da Pctrohrás, vísite-í esta semana a Província Petrolífera de 
Urucu, no Estado do Amazonas. 

Confesso que fiquei ímpressioriado com o que pude ali 
conhecer. Em Plena floresta amazónica a Pe_trobrás, através 
do trabalho incansável de seus técnicos~ .descobriu e .extrai 
em grandes quantidades o petróleo, tão necessário ao· nosso 
dia-a dia. 

A Província de Petróleo do Rio Urucu conta atualmente 
com 31 poços em prcrdução. A produção diária.< de 13.600 
barris de óleo e 890 mil metros cúbicos de gás. 

A produção acumulada ato o ctLa 30 de junho de 1993 
foi de 10 milhões c 31.5 mil barris de óleo e 650 milhõt!S 
de metros cúbicos de gás. 

A reserva explotável provada em 31 de dezembro de 
1993 é ele 11. 95 bilhões ele bar[i;; de <ileo e 19,5 bilhões 
de metros cúbicos de gás. _ _ _ 

Atualmcnte, três sondas trabalham na busca de novas 
fonte::; de petróleo em Urucu. 

O trabalho desenvolvido pela Petrobrás _n_aqucle ponto 
da Amazônia é u_m exemplo de qüe cOm Os -invesrimc-ntos 
necessários, que são da ordem de 2 bilhões por ano, ao final 
de 1997, o País estará produzindo cerca de l_mHb;;t_g e cinqüen
ta 50 mil barris de petróleo por dia. 

O Brasil ganhará, em 5 anos, cerca de 15 bilhões de 
dólares cm divisas com esse aumento na produção de petróleo. 

Em termos de tecnologia, -o Brasil detém as melhores 
técnicas de exploração cm águas profundas, de onde sairá 
a maior parcela do petróleo nacional. 

A produção nacional se faz a menor_-CM.sto do que o do 
produto importado. O cuslõ de um poço de petróleo na Ama
zônia é de 6 milhões de dólares; na Bacia de Campos, o 
custo é de 4 milhõe!i de dólares. Vale ressaltar .que, para 
instalar uma sonda em uma região como Urucu, são neces
sárias cerca de quatrocentas viagens entre avião, helicóPtero, 
barcos c balsas. 

O índice de postos exploratórios com_ sucesso _no Brasil 
é de _32%; nos Estad_os Unidos, 26%; e riO Mar do Norte, 
32%. Os técnicOs _da_ Petrobrás são de alto nível; este fato 
reflete-se nos custos de perfuração de poços c produção, que, 
no caso da Petrobrás, é bem menor. 

Estrategicamente não Ç recomendável que o Brasil per
man_eça vulnerável aos _cartéis da .área de petróleo. Urucu 
é o maior exemplo de que, com o.aumento dos investimentos, 
a Petrobrá~ pode rapidamente aumentar a produção brasileira 
de petróleo. _ __ ____ _ . 

Várias bacias precisam ser pesquisadas na Amazónia, on
de certamente o petróleo jorrará. Em Roraima, a Bacia do 
Rio Tacutu é bastante promissora, podendo estar ali uma 
nova província de petróleo. 

A produção de Ur_u_cu é de grande in:tportância para o 
Brasil, especialmente para a própria região Amazónica, -onde 
Estados __ como Amaz.onas, Roraima_e Rondônia. que enfren
tam problemas de abastecim~nto d.e en~rgi3. elétrica, podem 
utilizar o gás ali produzido para substituir o óleo diesel em 
seus parques termoelétricos. --- - -

Finalmente. quero parabenizar a Petcobrás, por inter
médio de seus diretores, superintendentes estaduais e funC~o-

nários, pelo grande trabalho desenvolvido no campo da explo
ração de petróleo. sobrt.!tudo na Amazônia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nohrt: Senador Valmir Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB :..:_DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem reVisão do orador.)__:__ Sr. Pres_idente, 
Srs. Senadores,houve um tempo, não muito longe, em que 
os- brasilt:iros e mesmo os estrangeiros sentiam-se otiri1íStas 
em--relação ao futuro do País. A expressão "'País do futuro" 
soa-nos hoje impertinente e anacrôiliCa~-se-considerarmos nos
so quadro atual de dificuldades. 

Atualmente, nossa situação económica e social parece 
ter chegado às condições mais críticas. Ao lado de uma inflação 
indomável, emerge um quadro perverso de pobreza, de misé
ria, de desemprego, de escassez de moradias, de falta de sanea
mento básico, de carência no trato da saúde e da educação. 
Só pelo contato com a realidade com que nos deparamos · 
a cada instante, poderíamos constatar isso. Mas além dos 
fatos, para os que teimam em _nã_o_ yer, chegando às raias 
da alienação, estão af os documentos nacionais e internacionais 
a quantifica-r e rrienSurar eSsa dolorosa realidade. 

Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econôrnica Apli
cada - IPEA, legou-nos uma contundente radiogrãfía SOcial 
do País. O relatório_desse instituto nOs diz que 43% da popu
lação brasileira, o equivalente a 65_milhões de pessoas, encon
tram-se hoje em estado de pobreza. Desse total. 33.7 milhões 
de pessoas vivem cm condiçõeS de lndigência, não sa(lsfazefido 
sequer as necessidades alimentares~ Do exterior também nos 
vem a crítica de que somos a ovelha negra da América Latina. 
Relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID, sobre 1992; divulgado no semestre passado, declara 
que o Brasil atrasou o crescimento da América Latina, por·q-ue 
sua economia encolheu 1% naquele ano. 

Dentro desse quadro desolador, há algumas perguntas 
na boca de todos os brasileiros: é possível ao País vencer 
essa situação infamante? É possível ao País reencontrar seus .... 
caminhos de crescimento e de justiça social? 

A extensão e gravidade das perguntas, sem que corramos . 
o risco de nos perdermos nos caminhos do "achismo'' e da 
subjetividade, pressupõe uma análise responsável dos fatos, 
para que possamos indicar soluções igualmente responsáveis. 

Na reflexão desse tcmã, Sr. Presidente e Srs. Serüidores, 
tivemos a-·oportunidade de encontrar úteis referências na pu
blicação Notas,, do Instituto Liberal, em seu número 23, de 
fevereiro do corrente ano. 

O que pode ser feito para combater a pobreza e colOcar 
o País no caminho da prosperidade? Em resposta a essa q·ues
tão crucial, a referida publicação separa dois conji.int'oS ·de 
medidas. A primeira concerne, especificamente, à- eStrUtura 
organizacional do setor público de nossa economia. A segunda 
incide na revalorização de duas importantes áreas: a educação 
e a saúde. É evidente, Srs. Senadores, que as duas diretrizes 
têm de estar conectadas em suas ações para que se alcance 
o objetivo fina~. É evidente, ai_nda, que essas metas não se 
realizarão apenas com a aplicação de medidas conjuntUrais, 
a curto prazo. Ao contrário, dependerão de mudanças eStrutu-. 
rais a longo prazo. __ 

No que diz respeito ao conjunto de medidas econôniico
administrativos, ayult<;t o problema da inflação. Embora ela 
não seja a única causa de nosso e-mpobrecimento, tetri :contri
buído de forma decisiva para a aceleração do processo. A 
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nosso ver, o fato r determinante de geração de _inflação tem tua r os atributos natos. _No Brasil_, vários estudos demonstram 
sido a interferência do sistema político em prejuízo da busca que os investimentos em educação, feitOs na força do trabalho, 
de soluções econômicas. O uso generalizado dessa prática, tiveram importante influência em seu processo de crescimen-
além de produzir inflação, degrada as instituiçõci.~dcsperdiça to:- As indicações são de que a· sociedade, comO um todo, 
recursos, lesa direitos e empobrece a todos. O empobreci- se beneficia mais de investimento nos homens do que nas__ 
mento salta aos olhos, enquanto a degradação institucional máquinas. - ---- -- ----- -
é pouco percebida, mas nem por isso deixa de ter danosos o Sr. Ney Maranhão_ Permite-me v. Ex~ um aparte? 
efeitos. Em razão de sua ação, perdemos nossos valores na!:' 
práticas cotidianas. OCOüe um eSvaziamento de nossa moeda, O SR. VALMIR CAMPELO - Concedo um aparte ao 
do que podemos comprar com ela. do que podemos planejar nobre Senador Ney Maranhão. 
para nosso futuro. quer cm compromissos, quer em lazer, O_Sr. Ney Maranhão- Nobre S~nador Valmir Campelo. 
tudo fica volatizado. deixando apenas perplexidade e dt!s- V~_Ex" traz, nesta manhã. à tribuna do Senado_ da_ República, 
crença. um tema de grande imp-ortâõcía pãra ó desenvolvimento e 

Já nos referimos aqui, Sr. Presidente, a que a interferência para o equilíbrio social e t!conômico _do povo brasileiro. Esta 
do político sobre o eco_nómi!:o tem trazido conseqüências noci- é uma preocupação daqueles que vêem o nosso povo cm uma 
vas para o combate à inflação. Permita-nos, então, Sr. Presi- situação difícil. E justamente o tripé educação, saúde e alimen-
dente, um exemplo de nossa fonte. Em razão da grande pobre- tação que deve ser o ponto de partida dt! todo governo_._ Sabt! 
za reinante na população brasileira, a ação pOlítica argürné-ntã V. Ex" que tenho muito medo da revisão constitucional. Eu 
que medidas de combate à inflação não podem provocar de- sou favorável a ela, porque foi nesse sentido que os Consti-
sempr-ego. As práticas políticas, como medidas que buscam tuintes de 86 assumiram o compromisso à época da Assem-
conciliar combate à inflação c o desemprego, não têm, porém, hléia, mas na situação em que se encontra o País. em que 
conseguido bons resultados, malgrado as boas intenções, O _uma_ grande parcela da classe política não se entende, receio 
que tem predominado, inclusive no Brasil, são esses meca:- que comecemos a revisão constitucioiial, mas não- a tc_rmine-
nismos de combate à desigualdade em detrimento do combate mos. V. Ex·' cita países do Primeiro Mundo. Eu cito países 
à pobreza absoluta. Configuram essas dirctrizes:-o Salário mí- que saíram do Terceiro Mundo e que já estão prestes a entrar 
nimo, o controle de aluguéis, a política de preços ·da c_estã para o rol dos países do Primeiro Mundo; eu cito o laboratório 
básica, rnas.nada dis_so chega·a beneficiar grande percentagem do __ Brasil,_ país pare-cido com o nosso: território maior do 
de miseráveis, que não usufruem de nada disso. - - que o nosso, a rriãior população da Terra; problemas muito 

É preciso relembr_ar ai_nda, Sr. Presidente, que dentro mais difíceis, Senador Valmir Campelo, do que os nossos. 
deste conjunto de medidas económico-administrativas rião po-- E eles estão vitoriosas: A China, um pafs de 1,2 bilhões de 
demos omitir que algumas delas estão pendentes de eventos habitantes, tem hoje 5% de analfabetos; e tinha um índice 
polítiCos, -fais como ·a -reviSão constitUCiotlal e a realização de analfabt!tismo maior do que o nosso. Isto prova que, quan-
da reforma fiscal. do se promove a educação e a saúde, pode-se ver acontecer 

Consideramos agora, Srs. Senadores, -o-segu~do conjunto até o exemplo do "milagre chinês" concorrendo com o Japão, 
de nossas preocupações, que inclui o binómio educação-saúde. com os Estados Unidos, no seu desenvolvimento, na modifi-
É inegável que, nesses campos, vem ocorrendo uma degene- cação de seu regime. e dando condições a que os investidores 
ração- progressiva, como resultado da recessão prolongada __ estrangeiros tenha_m confiança e apliquem seu dinheiro na 
e dos erros políticos acumulados nessas áreas através dos tem- __ Ch_ina, que hoje é o país de maior investimento do plane_ta. 
pos. Sinto-me satisfeito pOrque ·o_ Senado da República aprovou 

Os -pat.tidos do primeiro mundo sempre souberam valo- um projeto sobre investimento de capital estrangeiro nas mé-
rizar a educação como a alavanca capaz de propiciar-lhes u dias, pequenas e microempresas, de autoria deste Senador, 
desenvolvimento. É bem conhecida a importância dada à edu- que se espelhou na China Popular. a China Comunista, onde, 
cação e aos ·seus mestres pela cultura japonesá. ho]e~---grandes, pequenos e médios empresários estão inves-

No Brasíl, finalmente, já reconhecemOs _a- imPortância tindo. Isso está refletindo na modificação do regime daquele 
da educação no nível teórico ou na época da campanha eleito- país, que, dentro de pouco tempo, sairá do comunismo para 
ral. O difícil é observar essa importância com<f prática de uma democracia aó jeito deles. É como dizia o Sr. Yang 
goven_1o. Sempre haverá outras prioridades que se afiguram Shangkun, meu amigo pessoal, Secretário-Geral d.o Partido __ 
mais -nobres, porque são de retorno político mais imediato Coi:n-unista, e hoje ,Presidente da China: _o que é bom para 
do que a educação e a saúde. Em razão disso, é útil explicitar o Brasil talvez não _seja para a China e Vice-versa, ou seja, 
aqui o ·conceito de capital humano, para que possamos avaliar _eles têm uma grande defesa na autodeterminação dQS povos. 
melhor a importância da educação e da saú_de _no_ processo A China é um exemplo de educação. Recentemente, Senador, 
de desenvolvimento. fizemos um contrato de alta tecnologia com a China para 

O capital humano é a capacidade do ser humano de produ- lançamento de fogu.etes, o que fOi Um grãnde estímulo para 
zir fenda, monetária ou não, ao longo de sua vida. É evidente nós, quando sabemos que o governo brasileiro investe menos 
que o fluxo de renda ou a quantidade de serviços por ele de 1 o/o em teqwlogia. Quero parabenizar V. Ex~ pelo oportuno 
gerada çlependc da qualificação do titular, inserindo-se nessa discurso que está fazendo nesse momento. chamando a aten-
qualificação a capacidade físiCa-, psíquiCa- e-liitclectual. Em ção das autoridades. para a educação e _a saúde. Temos muitas 
suma, o capital humano de cada individuo corresponde, assim, leis, Senador. as mais perfeitas no papel. mas na execução 
a uma síntese de fatores inatos; Somados aos atributos adqui- são talvez a~ piores. do mundo. Veja-se o exemplo da Saúde 
ridospormeiodeumprocessodeaprendizagem,queosecono- e do INSS: a nossa Previdência Social é o que há de mais 
mistas chamam de investimento. _ ____: _ --- peffeito teoricamente, mas, na prática. é o que existe de mais 

É exatamentc nesse ponto que entra a importâriei3 da horrível- há filas enormes, os doentes não conseguem atendi-
educação e da saúde como fatores capazes de inibir ou acen- menta, enfim, não funciona. Temos que mudar, e rápido, 



8894 Sábado 18 DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL ,(Seção II) Setembro de 1993 

Senador, porque, segundo as palavras do grande Líder chinês, 
povo de barriga cht!'ia não pensa em revolução. E o povo 
brasileiro está com fome, 35 milhões de brasileiros estão com 
fome, isso é perigoso para o regime democrático, para o pró
prio povo brasíleiro e para aqueles dirigentes que têm respon
sabilidade pelo destino do Pais. Parabéns a V. Ex" 

O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre 
Senador Ney Maranhão. Agraqcço as Q~_lavras de V. Ex', 
que ratificam a preocupação que trago hoje ao _Sénâ.do Federal 
relativamente aos problemas da educação c da saúde. V. Ex" 
também as homologa quando diz que o que falta é a vontade 
política. Acho que o maiorJnvesümelltO deve S_er nO-homem, 
proporcionando melhor educação, melhor saúde para a famí~ 
lia: assim; o E~tado estará dando dignidade à pessoa humana. 
Se o Estado investir em educação e saúde, te~os absoluta 
certeza de que estará trilhando o caminho certo para ~airmos 
desse estágio negativo c dessa _escala irilensa_ 9~- mais de 33 
milhões d(! brasileiros que são cõnsiderados miseráveis pelas 
condições precárias de vida que levam em todo nosso terri
tório. 

O Sr. Ney Maranhão- COmpletando, Scnaóor, O povo 
americano afirma que o hómcm; o ser humano para ser criado, 
para ter consciência, responsabilidade das cOisas leva, no míni
mo, 18 anos. Uma máquíria, UJ:ri cario, uin tanque, enfini, 
qualquer coisa dessa natureza, se faz em 24 horas. 

O SR. V ALMIR CAMPELO ...,. Muito obrigado. 
Sr. Presidente, precisamos voltar à nossa questão inicial, 

que. por sua naturt!'za ampla, exigiu tantos desdobramentos. 
Como podemos sair desse quadro de pobreza e miséria? Como 
melhorar nossa realidade social? Existe sempre o argumento 
de que, em fàce_ do o_(v_el dç miséria da população brasileira, 
não há recursos suficientcs'·para a açâo social do setor público. 
Contra-argumentamos que a falta de recursos é geral, uma 
vez que todas a atividades estão sujeitas ãs Ifmitãções impostas 
pelos recursos escassos. . . _ 

Acreditamos que a argumentação devt ser _outra. É pre
ciso que se tenha vontade política para. primeiramente,limitar 
a ação social do sctor público, e, em segundo lugar, promover 
um programa de longo prazo que vise à eliminação da pobreza 
absoluta. Já é tempo de investirmos no ser humano, para 
buscarmos, com prioridade, a solução de nossa crise. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra, como Líder, a V. Ex~ · · 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Como Li· 
der_. Pronuncia Q seguinte discurso. Sem ieVisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadorcs,a minha presenG"a na tribuna, 
na manhã de hoje, é para registrar o transcurSo, ontem·, do 
28° aniversário de fundação da Empresa Brasileira de Teleco- ~ 
muniCações- Embratel, que vem prestando assinalados servi
ços ao povo brasileiro. E o exemplo foi destacado, merecida
mente, por toda a imprensa do Pids, com palãvras de encômios 
e de enaltecimento às tarefas cumpridas até aqui pela Em
bratel 

o próprio Presidente da Empresa, o·ex~MiniStro RenatO 
Archcr. que vem tendo urna atuação proficiente e brilhante 
à frente daquele órgão, ocupou as câmaras_ âe televisão, conce-

deu cntrevist.,. à imprensa escrita, com objctivo de exaltar 
tudo o quanto, ao longo do tempo, foi possível à Embratel 
realizar cm favor das t~Jccomunjcações, _çm _todo o território 
nacional, coin a conexão com os órgãos de tdecomunicações 
internac_ionais. 

E a passagem desse_ aco_Ott;!cime.nto: o 28"' aniversário, 
foi marcado. sobretudo, com um grande empreendimento, 
representando um investimento de US$1 bilhão em cabos óti
cos, inaugurando o trecho Rio-São Paulo. Na comemoração 
desse evento, Sr. Presidente, o ex-Ministro Renato AJcher 

"àhunciou que o primeiro treCho da rede nacional que interli-
gará todo o País é exatamente o da Rio-São Paulo, que percor
rerá 420km. Usando os dutos do DNER, da Rodovia Presi
dente Outra, esse novo sistema ampliará a atual capacidade 
de comunicação de voz e dados entre as duas _c;idades, Rio 
e· São- Paulo, de 39 mil ligações simultâneas para 160 mil, 
incluindo o atual sistema de microondas digitalizadas via saté
lite. 

Anuncia ainda o Presidente da Erobratel, Ministro Rena
to Archer, que_ a_ r e_ de nacional de fibras ópticas interligará 
todas as capitais brasile.iras, de Porto Alegre a Fortaleza~ possi
bilitando a comunicação com o exterior. _A _ligaçã_o com os 
países do Mercosul será feita atr:av~S_ do _cabo Uní~ur, a_-p_artir 
de Florianópolis. e com a Venezuela, Estados Unidos e Euro- _ 
pa, atravéS' dos_Cabo~ Américas 1 e Columbus 2, partindo· 
de Fortaleza, capital do meu Estado. 

Parte da rede de longa distância esta.rá pronta no primeiro 
trimestre de 1994, quando a Embratel_estará operandq o tre
cho que forma um triângulo e que interliga a cidade de Belo 
Horizonte ao Rio de Janeiro e_São Paulo. A empresa prevê 
investimentos de US$2 bilhões nos dois primeiros anos. 

Vêem V. Ex~s. Sr. Presidente e nobres Srs. Sena9ores, 
que a Embratel situa o nosso País nutna posição privilegiada 
no campo das telecomunicações. Daí por que, ao transcorrer 
o 289 aniversário_ de sua fundação, entendi do meu_ dever ocu
par·a tribuna do Senado para realçar esse auspicios-o' evento, 
mandando daqui a nossa maD.ifestação de estímulo ao Presi
dente da·Embratel, Renato Archer, que tem tido uma atuação 
indiscutivelmente dinâmica, a julgar por tOdas essas inicia
tivas, contando para tanto com o apoio do Ministro Hugo 
Napoleão e_ do Senhor Presidente da República, Dr. Itamar 
Franco. 

Aqui fica, pois, Sr. Presidente, a mariifestação e _cumpri
mentos a Embratel e seus dirigentes e, sobretudo, a reiteração 
da nossa confiança de que a Empresa Brasileira de Te1ticomu
nicações continuará realizando o sel! profícuo trabalho, em 
favor da interligação do Brasil com todas as nações do uni
verso. 

-Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS.. SENADORES: 

.Affonso Camargo _ Albano franco _ BeiJo P')l'ga _ Carlos 
Patrocínio __ Epitácio Cafeteira _ Gilberto Miranda ___ Hydekel 
Freitas _ Jarbas Passarinho _ Jutahy Magalhães _ Levy Dias _ 
Luiz Alberto Oliveira _ Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ 
Marluce Pinto Meira Filho Nabor Júnior Nels_on Carneiro 
Ney Maranhão_ Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foram enca
miTihãdos à publicação pareceres CUt ComiSsão de ConStltuição 
Justiça e Cidadania, que concluem favoravelmente aos .Proje
tos de Lei da Câmara n• 82/91, 57/92,51193

1 
I20/93,é 148193. 
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As matérias ficarão s.obn:: a mesa. durante 5 (cinco) Se-s
sões ordinárias, a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235. iriciso II, letra d,-do Regimentç Interno-. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 916, DE 1993 

Na forma do art. 210, do Regiinento Interno, requeiro 
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intítulado Revi
são Constitucional, de autoria do Ministro Celso Lafcr, puhlí
cadQ no Jornal da Tarde, de 8 de setembro em curso. _ 

Sala das Sessões ... _ 17 de setembro de 11;)93. - Senador 
Marco Maciel. 

(A Comissão Díretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -De acordo 
com o art. 210, § 1'' do Regimento Intcrn-0. o re4uerimento 
será submetido ao exame da Comissao Diretõra. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO]'!" 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 68, de 1993, de iniciativa da Ç_Qmissão DTfCtora, 
que estabelece a estrutura do Centro ____ ç]c Desçi].volvi-
rnento de Recursos Humanos do Senado Federal c dá 
outras providências, tendo 

Parccerfavorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollcmberg, em substituição à C'?
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N·· 163, DE 1993 
(Em regime de urgCncia nos termos do art. 3}6, alínca_ç, 

do Regimento Interno) - -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da_ 
Câmara n" 163. de 1993 (n" 4.101/93, na Casa de ori, 
gem), de iniciativa do Pre:::.idente da República, que 
dispõe sobre operações de crédito externo contnlt_adas 
pelo extinto Banco Nacional da H.çl.bitação. (Depen
dendo de parecer da Comissão de ~ssuntos Econômi
cos). 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, 9esigno 
o-nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o parecer 
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos~ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emi
tir parecer.}-,;_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, é submetido 
à apreciação do Senado Federal texto <lo.Prqjeto de Lei da_ 
gmara no 163, de 1993, proveniente de iniciativa do Sr. Presi- _ 

diente da República, que dispõe sobre as operações de crédito 
externo contratadas pelo extinto Banco Nacional de Habi-
tação. - -- - - - -

Objetiva~se com essa Medida repassar·à responsabilidade 
da União as diferenças. a menor, entre os. encargos financeiros 
assumidos pelo extinto Banco Nacional de Habitação em ope
ração de_ crédito junto a organismos oficiais estragdros ou 
entidades internacionais de que o País faça parte, e as receitas 
provenientes de suas aplicações ora suportadas pela Caixa 
Econômica Federal, desde que amparados em autorização 
do Conselho Monétário Nacional. 

Trata-se, portanto, de uma operação de assunç::'io parcial, 
pela União, de encargos financeiros dt! dívida ex_tcrna contra
tada por empresa pública extinta, limitada à diferença, a me
nor. desses encargos, relativamente ao retorno das aplicações 
dos recur:->os captados externamente. 

Como é sabido, a Caixa Econômíca Federal vem passcmdo 
por um programa de saneamento financeiro, onde a adequa~ 
ção das pendências do Tesouro junto a essa entidade torna-st! 
impresCindível. A assunção de encargos financeiro:-. pri.!teiH.IiJa 
visa dar prosseguimento àquele saneamento, contribuindo pa
ra o restabcle_cimento da capacidade de_operação daquela 
im-pOrtante im;fltuíÇãõ de financíamelito aos setoreS habita
cional e de infra-estrutura urbana no País. 

Somos, assim. pela aprovação do Projeto de Lei da Câma
ra n' 163. de 1993. 

Sr. Presidente, desejamos ainda_ salientar que, poskrior
mente, o Executivo deverá enviar urna mcnsage"m para o Sena
do Federal dando todas as informações que se fazem neces
sárias a respeito dos números para aprovação, por parte Jo 
Senado, de acordo com o art. 52, da Constituição. -

Esse Projeto de Lei t<.!rn precedentes cm casos como o 
da Nuclebrás. Foi a Lei n" 7.862, de 30-12-89, que deu origem 
à Mensagem n" 304, de 1992. Há tamhêm o problema da 
Embracr e outros· exemplos. Então, aprovado esse proje-to 

. _d_e lei, posteriormente -virá a mensagem' solicitando autori
zação do Senado para essa operação de créditos externos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
C()l}dui favoravqlinentc ao projeto. 

-- Completada a fase de ínstrução, passa-se à discu~~ão do 
profeto, em turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
-o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 2, de 1992 (n" 318/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial 
franchising e dá outras providências. tendo Pare
ceres, sob n·~ 8R e 281, de 1993, da Com-issão:-

-d-e Ãssuntos Econômicos, favorável ao Projeto. 
com em~nçl~s que apresenta de n''' 1 a 7 - CAE. 

Em 4_is<:ussão o p__rojeto e as emendas, em turno 
único. (Pau.sa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro adis
cussão. 

A vo~ação ficada adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de 

Resolução n" 44, de 1992, que acrescenta parágrafo 
ao art. 4'-' da Resolução n" 96, ele 1989, que ''dispõe 

----- ------------
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sobre limites globais para as operações de crédito exter
no e interno da União, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público Federal e 
estabelece limites e __ condiçõc;:s para a concessão da ga
rantia da União em operações de crédito externo e 
interno". tendo _ 

Parecer, sob n" 250, de 1993, da ComissãO: 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 
Sobre a mesa, emenda que _será lida pelo Sr. 1" 

Secretário. 
É lida a seguinte: 

EMENDA N• I - PLENÁRIO 

Ao Projeto de Resolução n" 44, de 1992, que disci
plina a aprovação pelo Senado Federal das operações 
financeiras com o Fundo Monetário Internacional. 

Inclua-se no art. 4" da Resolução o" 96, de 15 de dezembro 
de 1989, restabelecida pela Resolução n" 17, de 1992, do Sena~ 
do Federal, um§ 5'". cotri a seguinte redação: . _ . _ 

''§ 5" Em qualquer hipótese será o_uvida a .Co_missão 
de Constituição, Justiça e Cidadania quanto aos aspectos jurí
dicos da operação c, notadamente, no que diz respeito à even
tual caracterização de ato gravoso ao patrimônio nacional 
(art. 49, I, CF.") ·· 

Justificação 

Pretende a presente emenda que a Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadªnia seja sempre ouVida, de; S<?rte _a 
apurar ·se, em caso concreto, há assunção de compr()_!Tlis~o 
que possa ser caracterizado como gravoso ao património na
cional. 

Sala das Sessóes, 17 de set!!mbro de _1993. - S~-~~dor 
Hydeckel de Freitas. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Em discus
são o projeto c a emenda~ cm turno suplementar. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
(Pausa.) · . . 

A proposição _volta à Comissão de Con-StifU1ção, Justiça 
e Cidadania para exame da emenda. 

O SR. PRESIOJ!;NTE (Chagas Rodrigues) -Item 5: 

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDI
CADA 

Projeto de Lei do Senado n•.o 321., de 1991, de auto~ 
ria do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera o 
art. zn da Lei n" 8.028, de 12 de abríl dç 1990. 

A Presidência, nos termos do disposto no art. 334, a, 
do Regimento Interno e conforme o Parecer n" 265, de 1993, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania declara pre
judicada a matéria. 

O Projeto de Lei do_ Senado n" ~21, de 1991, vai ao 
Arquivo. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig.u!'s) -,Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volta-se à lista de oradores. 

O Sr. Nelson Carn~j_ro - __ Sr. P_residente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
·vra o ·nobre Senador Nelson Carneiro. na forma regimentaL 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
vivemos na antevéspera da revisão constituciónã.l. Há muitas 
opiniões, muitos projetas, muitas esperanças, muitos desen-
cantos. ~ 

Antecipo, Sr. Presidente. um aspecto que a nova Consti
tuição de 1988 suscitou em t_odo o _ _?_aís: aquela de que os 

- mUnlCfpioS eram beneficiadOs coni as disposições ora vigentes. 
Realmente a situação mudou um poucO depois de 88. 

O abandono em que vivian1 os antigos municípios acabou: 
foram destinadas verbas para os municípios. de modo que 
há hoje uma esperança de que nas comunas surja um pólo 
de desenvolvimento. 

Ocorre. porém. um grave inconveniente. Ê que as impor
tâncias remetidas aos municípios passam pelos Estados. E 
aí, Sr. Presidente, é que penso que um dos díspositiv<.>s que 
deve ser revisto ou deve ficar exprcssq na revisão é a necessi
dade de a União repassar diretamente "aos munl~íp_i()i_a_s im-
portâncias aos municípiós· pertencentes: -- -- --

E cito uffiTifO: no Estado do Rio de Janeiio, o que 
é mais difícil para o município não é pleitear _o recebinlento 
dessa verha. é recebê-la, porque geralmente vão para o caixa 
único do Estado. Ali dormem, rendendo para o Estado. Quan
do chegam ao município, já estão tãO defasadas que, se chc::
gam, já não representam nenhuma aju_da real, nenhuma retri
buição pela contribuição na_ apuração desses valores. 

Ainda agora, Sr. Presidente, o Secr_etário de Sa-úde do 
Est~do do Rio. de Janeiro oficiava a um prefeito; dizendo 
que infelizmente o antigo SecretáriO tiõha Se esquecido de 
assinar um convênio e a importância que dCverüi""ser enviada 
ao Município foi toda devolvida ao Ministério da Saúde. 

Or.a, Sr. ?_residente, há_ uma aspiração generalizada de 
que nessa revisão se exclua a interferência do Estado. Se 
as importâncias se destinam aos Municípios, porque fazem 
parte da receita realizaPa pela União, por que a União não 
as remete diretamente ao Município? Creio que essa é uma 
aspiração que se generaliza por todo o País, e_ certamente 
os Deputados e S_enadores .enc.arrcgados_ de. (ealizar _a ~;evisão 
estarão atentos a este ponto. Quero aqui dizer que talvez 
seja esta a pri'meira emenda ao Projeto de Revisão que aí 
está. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senado~ Ney Maranhão. 

. U SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronunci.a o 
segu-inte discurso. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, vou __ ocupar a tribuna neste momento para 
alertar o Plenário sobre algumas coisas que estou sentido com 
respeito a esse trabalho da reforrriulação da Lei E(eitúral e 
da Lei dos Partidos. A Câmara dos Deputados_ remeteu-o 
3.0 Senado, e exaustivamente fizemos urri trabalho c aprova
mos a maioria dos artigos e das proposições feitas na Câmara 
dos Deputado~. 
_- Como Casa Revisora, alteramos alguns artigos, inclusive 
a um deles demos apoio. Mesmo indo contra a orientação 

- dos maiores partidos, através do voto, derrotamos aquele. arti
go referente ao prazo de filiação partidária, quando apoiamos 
proposição do eminente Senador Nelson Carneiro. 

Dentro dessa linha, o Senado fez um trabalho equili
brado, rápido e remeteu a Lei dos Partidos para a Câf!I~ra 
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dos Deputados. No entanto, Sr. President~. Srs, ScnadoÍ'es, 
a Câmara dos Deputados, no meu entender, não está traba
lhando com a mesma rapidez do Senado Federal. Essa Lei 
dos Partidos está "dormindo" nas gavetas da Câmara, e, no 
meu entender- como sou _homem que não manda recados, 
digo direto- , está aguardando que votemos & J__ei Eleitoral 
-que foi votada anteontem e que chegou a nossa Casa ontem 
- rapidamente, corno __ _sempre, não dando tempo cj.e esta 
Casa, que é um poder reVisor, fazer um trahalho com calma, 
um trabalho profundo. _. . . . , ~ 

A iniciativa fOi da Càmara; tanto em relação _à Le_i .doS; 
Partidos como à Lei Eleitoral. E dépois, Simplesmente eles 
vão derruhar as nossas iniciativas, ·as nõSsaS -m_Odificações e 
vão fazer tla maneira que pensarem conveniente. 

E>t~a é a minha opinião. E, nesse sentido, tive a oportu
nidade de conversar com o Deputado Gcnebaldo Correia, 
Líder do PMDR, c com o Relator, Deputado João Almeida. 
Então, perguntei ao Relator, Deputado João Alme-ida: "Por 
que V. Ex" já nãO colocuu e~ pauta a" Lei dos Partidos que 
o Sen-ado já votou? Símplesmente porque estão aguardando 
a decisão da Lei Eleitoral para derrubar a Emenda Nelson 
Carneiro, onde a ditadura _dos Líderes da Câmara dos Depu
tados quer impor a sua vontade''! 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O sR:~ NEY MÁRÁNHAO - Com muito prazer, nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador Ncy Mara
nhão, V. Ex' está fazendo repercutir uma ~êíX3, digamos 
assim, uma crítica que nós, ã.qui no Senado, temoS feito várias 
vezes a deCisões da Câmara dos peputados. É preciso acabar __ 
com essa história que e-xiSte--. infelizmente, de divergências, 
de confronto entre Câmara c SenadO, porque alguns não acre
ditam na norma constitucional e na norma democrática de_ 
que esta é urna Casa revisora. Quere"Ill fazer do Senado apenaS 
uma Casa hornologadora; só podemos homologar aquilo que 
vem da Câmara. Temos um prazo fatal, dia 2 de outubro, 
para serem sancionadas a Lei Eleitoral e a ~ei Partidária, 
para poderem prevalecer nas próximas eleiçõCs. A Câmara 
discutiu, durante muito tempo, e remete pa:ra esta Casa, nos 
últimos dias desse prazo, uma lei "co~_tur~da", de~_tro de en
tendimentos feitos entre as diversas Lideranças. E_ não me 
conformo muito com o Colégio de Líderes da Câmara, porque 
tudo tem que ser feito de acordo com a '"costura," que eles 
fazem~ sem nerihurn3. participação daS LidCranças do Senado, 
e o Senado tem os mesmos partidos que tem a Câmara. Quer 
dizer,' ós· Líderes dos diversos partidos do Senado deveriam 
também participar dessas reuniões e desses entendimentos, 
para que pudéssemos ter aqui os mesmos compromissqs que 
os Líderes da Câmara assumiram. Mas vem para cá um proje
to, costurado com dificUldade, e, quando chega,dizem; •'Não 
podem mexer, porque isso custou um gran9e sacr~fício, gran
des noites de insónia para se chegar a esse texto". Portanto, 
temos apenas que concordar com o que fizeram na Câmara. 
Eu, por exemplo, não me conformo com isso! Acredito que 
temos o direito c o dever de fazer as retificações que julgarmos 
necessárias. Se não der tempo, azar! Não é culpa do Se1_1ado. 
Combinamos de fazer os requerimentos de urgência, e as 
votaçõCs se.rão nominais; mas se Õ 5_enado achar que tem 
que fazer modificações, que faça! E eles q~ votem, se o 
quiserem. dentro do prazo determinado. Não temos nenhum 
acordo feito nesta C<isa que dependa do entendimento da 

Cãffiarã. O Líder "do PMÔB da· Câmara poderia chamar o 
Líder do PMDB do Senado para colocá-lo a par do entendi
mento que está sendo realizado; o do PSDB pOderia fazer 
o mesmo e assim por diante. Já que isso não foi feito, examina
remos a matéria de acordo com a vJsão que venhamos a ter 
a respeito da Leí Eleitoral. Portanto, mais uma vez protes
tamos contra essas decisões da Câmara que vêm como um 
pacote. Falam muito em "caixa - preta"; e não gosto de 
"caixa-preta". 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy, V. Ex•, 
como sempre, é um dos Senadores que tem uma posição trans
parente; V. Ex~ transmite aqúilo que sente, c a palavra de 
V. Ex" todos acatam, mesmo quando, às vezes, discordam 
do seu ponto de vista. V. Ex•, nesse aparte, está representando 
o pensamento- posso dizer sem medo de errar- da maioria 
absoluta do Senado, porque não é a primeira, nem a segunda, 
nem a terceira vez que isto acontece: a Câmara, em gCral. 
manda as matérias na última hora. 

Há dois anos, já no firri -do imo, '-?uve um problema 
semelhante em relação - não me lembro exatamente - à 
lei que dispunha sobre o imposto de renda. Lembro-mç de 
qu~ o Senador Mário Covas ficou bastante revoltado. Hoje, 
o pensamento de S. Ex• é o nosso, que V. Ex·' muito bem 
interpretou em seu aparte. Agradeço a V. Ex·• pela colabo
ração. 

Como muito bem disse na reunião dos Lídeces o Senador 
Mário COvas, o Senado vai dar ufgência à matéria. mas vai 
votar f!Orninalmente artigo por artigo, vai discutir, analisar. 
Isso n~o significa que esta Casa vá engloJ?ar e apoiar o pacote 
da Lei Eleitoral que veio para as nossas mãos anteontem. -

Há, Sr. Presidente, nesse pacote, alguns aspectos interes
santes. Concordo com o Senador Jutahy Magalhães quando 
diz que as decisões tomadas nas reuniões de líderes nem sem
pre são levadas ao conhecimento dos liderados. 

A questão da cédula eleitoral, por exemplo, é interes
sante, principalmente nesta época em que o povo não vota 
no programa do partido, vota no candidato. Portanto, a exis
tência de duas cédulas representa o interesse pessoal de gru
pos: pega-se a cédula do Deputado Federal, bota-se na urna; 
o resto não interessa. Essa é a modificação. Estou falando 
em nome do meu Partido e de_outros, cujos líderes externaram 
também sua estranh~za - o PDT. o PTB -em relação à 
proposta para a lei _eleitoral, inclusive em relação ao tempo 
do partido na propaganda gratuita. Sr. Presidente, isso se 
chama,_ n_? meu en~ender, flsiologi_smo_ cm _alto _grau_,_ corrup
ção. 

A proposta estabelece que o tempo d()s_partidos vigorará 
na opção partidária;-·estabelece esse dispositivO comO se -(f 
Deputado fosse o- dono do tempo. O que é que acontece. 
Sr. Presidente? Um Deputado é convidado para integrar outro 
partido, que lhe promete até leite. encanado; ele muda de 
partido, levando consigo o tempo do partido. V. Ex~ já pensou 
nas vantagens q'ue vai haver, nas promessas, para que um 
Deputado mude de partido, levando aquele tempo? V. Ex'' 
sabe o valor de um tempo de televisão hoje não só para 
o partido, mas como instrumento para haver entendimentos? 

O tempo de um- partido maior tem muito mais peso do 
que o tempo de um partido menor. V. Ex~ pode prever a 
confabulação que vai haver nesse sentido. 

Sr. Presidente,_Sr. Senadores, qual é o justo? 
O tempo é aquele que o povo votou, na última eleição: 

,é do partido e não do deputado. 
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São esses casuísmos, Sr._ Presidente~. que está havendo 
ne::.~a Lei Eleitoral, nessç_pacotc que nos querem ~nfiar gOela· 
ahaixo. Mas não vamos aceitar. Estão prcpãrai1d0~-iiiclusivc, 
o amhient~ para dizer que, se a Lei Eleitoral não for votada 
até :2 de outubro. a culpa será do Senado. Não há nadá -di~So-. 
Vamos exaustivamente trabalhar. mostrar ~_op1nTãó púhlica 
o pacotc que veio a ch_cgar a esta Ca~a. Vamos rilOJificar 
o que não está certo, vamos modificar o _que a·cipiní3o púhlica 
não aceita c não vamos aderir ao fisiologismO de lideres que 
não estão afinados com a maioria dos seus l_ider<J.do~. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. EX" um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer. nobre 
Senador Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos PatroCínio- Nohre Senador Ney Maranhão, 
embora o Senador Jutahy Magalhães já tenha praticamente 
esgotado o a::;sunto ao qual cu gostaria de me referir, congratu
lo-me com V. Ex• pela brilhante exposição que f:lz e pelo 
prote::.to que emite cm relação a fatos que repetidamente têm 
acontecido. Votamos a Lei Eleitoral, e ela nunca: entrou em 
vigor. Na última eleição, quem ditou as normas fOi 6 TSE. · 
porque não existia uma lei vigente- há um artigo da Consti
tuição, que _estabelece que a lei só entra em Vigor Unl ariO 
após a sua promulgação. _Encontramo-nos, agora. prt!·sos ao 
prazo de 2_ de outubro para votarmos a Lei Orgânica dos 
Partidos e a Lei Eleitoral. Havia dois projetos de lei dispondo 
sobre as eleições. Votamos, nesta Casa, um projeto -creio 
que foi a Lei Partidária - e a Câmara votou tirri -similar 
-a Lei_ Eleitoral. Cheg!lei até a pensat que englobaram as 
duas matt5rias, votaram-na~ na Câmara c as .rcmeter.iain poste
riormente ao_Senado, já que foram introduzidas modificações. 
Quero dizc_r que V. Ex~ tem_ toda e int~ira razão qu~ndo 
reclama que não teremos tempo. E~sa ldãpróvada na Câmara
chegou ontem, c - parece~ me -já houve votação do regime 
de urgência para que ela entre na pauta da reunião de tefça
feira próxima. Não teremos tempo, portanto. Procurarei estu
dar a matér_ia neste final de semana; não sei se o farão os 
companht'iros que já viajaram, mas certamente iiáb terão aces
so àquilo que foi votado na Câmara dos Deputados. O SenadÕ, 
que deveria ser uma Casa- revisÇ>rà, n·ão cxercc·-êss-e-papel, 
pois todas as modificaçõe·s_feitas aqui são aprcdã-das pela 
Câmara,_ que, afinal. acaba exercendo esse papel. Concordo 
e as_soci_o-me aQ protesto de V. Ex• Votamos!_ nesta Casa, 
a Emenda do Senador Nelson Carneiro,_ que-- a- meu ver 
-deve ser _ratificada e deve vigorar nas p!óximãS eleiÇões. 

O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador. interrotn
pendo o seu aparte, fiz ao Relator. Deputado João Almeida, 
e ao Líder do PMDB a seguinte pergunta:- pcli-que V. Ex·'S 
já não incluíram na pauta a votação da lei rCiativa aos partidos, 
que o Senado aprovou? Sabemos a resposta, Senador:.._simples
mcnte porque a ditadura da Càmara dos Deputados é uma 
realidade. Eles _querem apenas que votemos a Lei Eleitoral 
para que, depois, quando a matéria voltar para_a Câmara 
- a iniciativa foi daquela Casa - eleS pOssam derrubar_ as 
alterações feitas pelo Senado, impondo, dessa maneira, a von
tade dos líderes da Câmara. Trata-se de urna verdadeira dita
dura. Esse é o motivo pelo qual não foi' VOtada:- â.iTida a Leí 
Partidária que para lá remetemos há u.n~ d~z __ dia~·-

0 Sr. Carlos Patrocínio - Esse é exatamcnte o nosso 
temor. Senador Ncy Maranhão. Penso que é u.m absurdo 
a votação cm duas céd.ulas, Vão argumcntar_que o povo brasi
leiro não tem 9-Pacidade para_ votar. Ora, mas rião foi insti-

tuído o voto do analfahdo·r Não se pensou em tudo isso 
cJ.lülndu o Congress-o NaCiOnal í"nstituiu o vOto do analfabeto? 
Haverá especulações com relação à duplicidade das-Cédulas. 
N~õ __ Sei a que_m ~int_ercss<:'f isso; ce_rta!!l_ent.e al,guém vai levar 
_vantagem. Terilo que acabe-mos votando uma _lei riã6 consen
t~~·ea com o mõine-nto que vive nosso País; temo que acabemos 
vOtando casuísms>s. por não termos tido tempo de analisar 
niatt!rla tão relevante. Congratuló-..me com V. Ex" pelo pro
testo que faz. 

O SR. NEY MARANHÃO- SenadófCarlos Patrocínio. 
agradeço o aparte de V. Ex·', que interpreta o pensamento 
da_ C~~a. V. Ex·', com a experiência que tem, sabe que isso 
é~ca-suísmo. E nós, Senadores, homens de cabeça-fria, pé 
no chão, experime-ntados, alguns cóm vários mandatos; man
datos de Presidente da República, de Ministro de E::.tado, 
Se_cretário de Estado e tantos outros carg()s pelos quais paSsa~ 
mos, não podemos aceitar ess~ tipo de pressão. ·- -

Vamos votar, como muito bem disse o Senador J~tahy 
Magalhães, o Senador Mário Covas, as nossas Lideranças. 
mas-sem casuísmo. -

Temos -pràzoS. Se os prazos que a Câmara nos deu são 
pequenos, não podemos ultrapassá-los. Não seremos os res
ponsáveis, amanhã, por essa lei não sç-r aprovada. A responsa
bilidade é de quem a fez malfeita, casuística e que a mandou 
fora do prazo para o Senado. A responsabilidade não_ c:! nossa. 

Dentro dessa linha, Sr. Presidente, estou preocupado
quero chamar a atenção da Casa - com a má vontade da 
Câmara para com o Senado, principalmente com relação a 
esse trabalho que vamos iniciar no dia 06 próximo, a reforma 
constitucional. Essa re(orma é necessária e, neste Congresso, 
assuinímos o cótnpromisso com o povo brasileiro, em 1986, 
de revisá-la cinco a_nos depois. Ninguém mais do que eu é 
favorável. Aliás, digo c debato, quando tenho oportunidade, 
que esta Constituição, no meu entender, tem 78 artigos de 
direito, 46 artigos de garantia~ - que- são a m,esm-a coisa 
-, 4 artigos de deveres c 1 de produtividade. Ninguém mais 
do_que eu é favorável à revisão, mas essa falta de entendimento 
entre a Câmara dos Deputados c o 5_e,nado Federal já foi 
provada algumas vezes~ e está aí a prova evidente: a disputa 
da Câmara para comandar a revisão. Preocupa-me começar~ 
mos a revisão e não terminá-la. 

Nessa situação que estamos viVendo, no meu_entender." 
:.-:-tenho autoridade para falar neste assunto, porque fui um 
dos poucos que votei contra o impeachment- a classe política, 
acima dos partidos, deveria estar unida ao Presidente da.Repú
hlica. Alguns políticos não conheciam bem o Presidente l~a
mar Franco e tentaram pressioná-lo. Isso tudo está prejudi
cando o País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lemh.ram V. Ex~s dO episó
dio de aumento de salário ocorrido na Câmara dos :DéputadOs, 
quando um grupo queria 100% e votamos quase 70%. Afiar~ 
quia! Quanto rnais nesses projetes, nessas leis, nessa reforma 
polémica, o que poderá acontecer! Aliás, já perguntei ao Dé
putado Inocêncio Oliveira sobre a colocação dos vidros à prova 
de bala no plenário da Câmara dos Deputados. Porque não 
sei o poderá ocorrer! No Nordeste, S_r. Presidente, temos 
uma adágio popular que diz: "Conselho é como rapé, toiiia 
quem quer. •• 

Torço para que tudo dê certo, mas o Presidente do Sena
do, Senador Hum.bcrto Lucena, homem expcrimentã.do, velho 
pcssedista, conhecedor profundo da situação política- fomoS 
companheiros há mais de 30 anos no Rio. de Janeiro - S 
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Exa que coloque a cabeça no travesseiro, converse com os 
seus líderes, principalmente do Senado, e pensa duas vezes: 
será que vale a pena ·aTrisca:r? --. -- -_-: ______ _ 

Era o que tinha a dizer. Sr. Prestdcnte. (Mmto bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai- enCerrar_o_s_ trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de segunda~[eira, ãs 14h30 
min., a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

PROJETO DE LEIDA CÂMARA Í'l" 163, DE 1993 

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

Votação, em turno único; do Projeto de ~ei da Câmara 
n" 163, de 1993 (n" 4.101/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente_ da República, que dispõe sobre operações de 
crédito externo contratadas pelo extinto Banco Nacional da_ 
Habitação, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Jutahy Magalhãe.s, em. substituição à Comissão de Assun
tos Econômicos 

-2-

PROJETO DE RESOLÚÇÃO Ne68, 'oE'i993 

(Em regime de urgência, _nos termos do art. 336,- c~ do.Regi
mcnto Interno) 

Votação, em turno tínico, do Projeto de ResoluçãO n'~ 
68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal c dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator_ Sena
dor Francisco Rollcmberg, _CIP substituiç_iio à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 139, DE 1993 

(Em rêgiriíe de urg~ncia, nos termos do ã.n. 336_, ~lí~ea c, 
do RegimcOto -IntCrno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei çla Câmara 
n" 139, de 1993 (n·• 3.109/93, na Casa de origeffi). de iniciatf:va_ 
do Presidente da República, que cria Superiritendén-ciãs Re
gionais da Política Federal nos Estados do Tocã:ilfiilS, Roraima 
e. Amapá, c correspondentes cargos cm comissão e funções 
de confiança. (Dependendo de parc~erda Comissão de Consti-
tuição~ ~ustiça e Cidadania) -

-4-

PROJETO DE LEi DA CÃMARÁ N', IóiCDEI993 

(Em regime de urg~ncia, nos termos do art. 336, .alínea c, 
do Regimento Interno) 

DiScussão, cm turno (mico, do Projeto de 1,.-ei d3 Câmara 
n' 168, de_l-993 (n" 3.35019:1~ na Casa de origem), de iniCiativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a transformação 
da Escola· Técnica Federal da Bahia cm Centro Federal de 
Educaçao Tecnológica e dá outras providênéias. (Dependendo 
de pareceres das Comissões c de Educação e de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 171. DE 1993 

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

Discussão, em turno úniCo, do Projeto d~ Lei da Câmara 
n" 17L de 1993 (n" 3.788193, na L'asa dC origenl). de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos no Quadro 
Púmancntc de Pessoal da Secretaria do Tribunal Rcgiunal 
do Trabalho da Décima Quinta Região e dá outras providen~ 
cias. (Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos) 

-6-

PEOJETO DE LEI DA CÂMARA N" 174, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,- alínea- c, 
- ?o Regimento_ Int_erno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da_ Cãmara 
n" 174, de 1993 (n" 3.831/93, na Casa de origem). que estabe
lece normas para as eleições de 3 de outubro de 1993. (Depen
dendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está cncer· 
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às li horas e !O minwos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

(Resenha das matérias apreciadas de 1 a 31 de 
agosto de 1993 - art. 269 ,_}_! do Regiment~ !ntcrno) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À SANÇÃO 

-Projeto de Lei da Câmara n'' 80, de 1992, (n" 906191, 
na Casa de origem) .. que acrescenta parágrafo ao art. 24 do 
Decreto-Lei n·.> 3.689~ de 3 de outubro de 1941 -Código 
de Processo Penal.. 

. Sessão: 10-8·93 
-Projeto de Lei da Câmara n" 88, de 1992 (n' 1.172/91, 

na Casa de origem}, que acrescenta parágrafo ao art. 370 
do Código Penal. 

Sessao: 10-8·93. 
. -Projeto de Lei da Câmara n" 145, de 1993 (n" 3.399/93, 

na.Casa_de_origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que _cria cargos de Patrulhciro Rodoviário Federal e dá outras 
providências. . 

Sessão: 19-8-93 
-Projeto de Lei da Câmara n" 18, de 1993 (n" 1.162188, 

na Casa de origem); cíue dispõe sobre a iÍistituição da Semana 
do Trabalhador. 

Sessão: 19-8-93 .. 
PROJETOS APROVADOS E 

ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de !986 (n' 112185, 
na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacionar que autorizou a emisS-ão de papel-moeda, 
no_ exercício de 1984, no valor de quatrocentos bilhões de 
cruzeiros. 

Sessão: 3-8-93 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de !986 (n" 116/86, 

na Câmara Qos Deputad~s), que homologa o ato do ConSelho 
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Monetârio Nacional que autonzou a emtssào adicional de pa
pel-moeda, no exercício de 1984,_ço valor de um trilhão e 
novecentos bilhões d~ cruzeiros. - - -

Sessão: 3-8-93 Extraurdinâria 
-Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1992 (n"211\, 

na Câmara dos Deputados), que homologa atos do Conselho 
Monetário Nacional que autorizaram~ emissão de papel-moe
da, no exercício dt: 1989. no valor de trio.t_a_ c três bilhõ~.:s 
e quare_nta __ c sete milhõ~;; de cruzados novos, para atender 
às ~tividades produtivas do País c à circulação d,a 6qu~za 
nacJonal. 

Sessão: 5-8-93 - · · ' · 
-Projeto de Decreto Legislativo n" 15, de i992 (n"22/91, 

na Càmar_a_dos_Oeputados_), que homologa ato do Conselho 
Monetário Nacional que aut<:lrizou a emiSSãó-adicional de pa
pel-moeda, no valor de cinqücnta e dois bilhões _e seiscentos 
milhões _de cruzados. 

Sessão: 10-8-93 Extraordinâria 
- Projc_to de Decreto Legislativo il" 18, de 1993 (n" 

226192, -na· Cãfuara-dos Deputados). que aprova o fexto dO 
TratadO sobre a Tran-sferência de Presos, celebrada entre o 
Governo da República Fe.derativa do Brasil e o Governo--do 
Canadá, cm Brasília, Cn].15 de julho de 1992. ·· 

Sessão: 12-8-93 · . ~ · · 
-Projeto--de Resolução~~ 65, de 1"993, de fnT~i"ãúva da 

Corrtissão Diretora, que transforJl!~ cargO~ vagos do QuiJrt) 
de Pessoal do Senado Federal. 

Sessão: 12-8-93 
. -Projeto de Decreto Legislativo n" 16, de 1992 (n•'23191. 

na Câmara dos Depu.tados), que homologa ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de pa
pel-moeda.. no valor de um bilhão e duzentos mHhões de 
cruzados novos. _ 

Sessão: 18-8-93 E'\traordinária 
-Projeto de Dccteto Legislativo n'' 18, de 1992 (n°25191, 

na Câmara dos Deputados). que homologa ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão adicional de paw 
pel-moeda, no valor de seis bilhões, oitocentos e trinta e seis 
milhões de cruzados novos. -

Sessão~ l9w&-93.~Xtrn:ordinária , , _ 
-Projeto de Decreto Legislativo n'~ 25, de 1993 (n" 

298/93, na Câmara tioS Deputados), q'ue dá nova· rcdação 
ao art. 4' do Decreto Legislativo n·• 92, de~ 1992. 

Sessão; 24-8-93 ' · ~ 

-Projeto de Decreto Legislativo n" 17, de 1992 (no24191, 
na Câmara deis Deputados), que homologa ato do. Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a erçtisSão de papel-moeda 
no valor de oitenta e _sete bilhões e seiscentos milhões_ de 

- -- ' '~,__,_. o ' • _._._.- • 

cruzados novos. 
Sessão; 24-8-93 

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 19, de_ 1992 (n" 
128/86, na Câmara dos _Deputados), que homologa o á.to do 
Conselho Mone_tário Nacional que ãutorizõu a emissão de 
papeJ.moeda, no exercício de 1985, nç v_álor dç g_~atorze tri-
lhões de cruzeiros. _ --

Sessão: 26-8-93 ExtrãorCiiTiária ..... _, 

-Projeto di! Resolução n'' 59, de 1993, que autoriza 
a celebração do acordo-quadro entre a República Federativa 
do Brasil c o Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento- BIRD (Banco Mundial), relativo ao Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do BrasiL 

Sessão: 26~8-93 Extraordinária 

-Projeto de Resolução no 72, de 1993, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir Letras Finan
ceiras do Tesouro do Município de São Paulo. cujos recursos 
serão-destinados ao gi"ro de 1.360.R94.043 LFTM-SP, vencíveis 
no ~egundo semestre de 1993. --

Sessão: 26-8-93 Extraordinária-
- Projeto de-·"Resô-luçâo n" 49, de 1993, que autoriZa 

a conü~üai;ão de operação de arrendamento mercantil, ~em 
aval da Únião, pela Empresa Brasilcir~ d_e Aeronáutica S.A 
- EMBRAER. junto a TBM do Brasil Leasing Ltda, desti
nada à substituição parcial de equipamentos em seu Centro 
de Processamento de Dados. 

Sessão' 27-8-93 

MATÉRIAS APROVADAS E ENVIADAS À 
CÀMARA DOS DEPUTADOS 

' ........ Projeto de Lei do Senado n·' 2, d~ 1992, -d~ autoria 
do Senador Marco Maciel, que altera a redação da Lei n~ 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios 
de estudantes de estabelecimentos de. ensino médio e superior. 

~ ~ Sessão: 5-8-93 · 
~Projeto ele Decreto Legislativo nf>26, de 1993, de auto

ria do Sffiador·Humberto Lucena e outros Senhores SenadO
res, qúe -dispõe sobre o não pagamento da ajuda de custo 
aos Membros do Congresso Nacional. 

Sessão: 10-8-93 • 
·- -Substitutivo do Senado ao_ Projeto de Lei d_3"'câriúir_a 

n" 108, de 1993 (n" 3.495/93, na Casa de_ origem), de ínidativa 
do President~ da República, que dispõe sobre a composiÇão 
c a estrutura do Conselho Nacional de InformátiCa e Auto
mação -·coNIN, e dá outras providênCias. · · -

Sessão: 17-8-93 
~Projeto de Lei do Senado n~' 152, de i991, de autoria 

do Senador Maurício Corrêa, que define os crimes de uso 
indevido de computador e dá outras providências. -

Sessão: 24-8-93 Decisão TerminatiVa 
-Projeto de Lei do Senado n'·' 270: de -1991, de autori3 

- - do Senador Francisco Rollemberg, que torna indisponíveis 
os veículos envolvidos em acidentes de trânsito. 

Sessão: 24-8-93 Dec"isãoTCrmi:ii.3tiVa -.
-Projeto de Lei do Senado n" 343, de 1991, de autoria 

do Senador E leio Alvares, que dá nova redação _ao parág_i-afo 
único do art. 213 do Código Penal. na parte referente à pena. 

Sessão: 24-8~93 Decisão Terminativa ~ - =-

-Projeto de Lei do Senado n" 44, de 1992, de autOria 
do ~cnador Maurício Corrêa, que dispõe sobre as aposenta
donas e pensões dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, ocorridãs eiltre 
a data da promulgação da Constituição Federal de 1988 e 
a entrada em vigor da Lei n•' 8.112, de 12 de dezembro de 
1990, qUe eSlatuiu o Re_gjme Jurídico Úníco dOs referidos 
servidores. - -

Sessão: )4-8-93 Decisão Ter_minativã 
...:_ProjetO- de Leí do Sen-ado n" 1i2, -de 1992, de autoría 

do Senador César Dias, que acrescenta parágrafo' ao arL 211 
do Deereto-Lei n" 2.848, de7 de dezembro de 1940- Código 
Penal. 

Sessão: 24:-8-93 Decisão Terminativa 
....:.:. Yrbjeto -de Lei do Senad0 n'~ 140, de 1992 de autoria 

do Senador Ronan Tito, que dà nova redação ~os arls. 6" ~ 
itens I e II; 159, § 1''; 160, caput e parágrafo único; 164, 
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caput; 169, caput do Decreto-Lei n" 3:689~ de 3 de outubro 
de 1941- Código de Proce~so Penal. · 

Sessão: 24-8-93 Decisão Terminativa 
-Projeto de Lei do Senadn n" 13, de 1992, de autoria 

do Senador João FranÇa, que autoriza o Poder Ex~:cutivo 
a criar a Superintendência das __ Área~ de Livre Comércio de -
Pa_caraima c de Bonfiin, e dá outras providências. 

Sessão: 26-8-93 Decisão Terminativa -

PARECER APROVADO 

-Parecer de· Plenário (proferido pelo Senador Pedro 
Teixeira, em substítuição à Comissão de Constituiç-ão. Justiça 
e Cidadania), concluindo pela pre-judicialidade da Consulta 
n·• 2, de 1993, do Presidente do Senado FederaL a -respeito 
do Ofício n" 98. de 1993, do Senador Antônio Mariz. 

Sessão: 3-8-93 Extraordinária ·-

PROJETOS PREJUDICADOS E 
ENVIADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de l,.ej .do Senado n" 243, de 1991, de autoria 
da Senadora MarluCe Pinto, que altera dispositiVos da Lei 
n·• 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgânica d9s Part_idos 
Políticos. 

Sessão: 24-8-93 
-·Projeto de Lei do Senado n" 2fi8, de 1991, de autoria 

do Senador Dírceu Carneiro, que revigora os arts. 72,' 75, 
76 c 77 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de H>71 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos). que "dispõem sobr(; perda do mandato 
por infidelidade partidária''. 

Sessão: 24-8-93 
- PrOje_to de Lei. do Senado n'' 6, de 1992, de_ autoria 

do Senador Odacir Soar.es, que introduz alterações na legisla~ 
ção eleitoral. e dá outras providência~. 

Sessão: 24-8-93 · 
- ~rojeto de Lei do Senado n·· 130, de 1992, de autoria 

do Senador Marco Macicl, que dispõe sobre o financiamento 
dos Partidos Políticos. e dá outras providências. 

Sessão: 24-8-93 

MÂ TÉRIAS DECLARADAS PREJÜDICADAS 
E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO 

--Projeto de Resolução n·• 62, de 1993, que autOJ:_iza 
o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação 
de crédito externo no valor equivalente a DM 15-.000~000,00 
(quinze milhões de_ marcos alemães), junto ao Krcditanstalt 
für Wiederaufbau- KFW, destinados ao projeto denominado 
"Preservação das Florestas Tropicai!;- Mata Atlântica". 

Sessão: 2'8'93 · · 
-Parecer n" 371, de 1991. da Comissão de Constituição, 

Justiça e· .Cidadania, sobre a Consultaria n" 5, de 1991. da 
Presidência do Senado Federal, a respcito da proposta de 
Ato da Comissão Diretora que "dispõe sobre a aplicação dos 
sistemas de ascensão e progressão funcionâiS''.--Concluindo 
que tais institutos foram banidos pela Constituição de 1988. 

Sessão: 9-8-93 · 
-Projeto de Decreto Legislativo no 119,de 1~91, de 

iniciativa da Comissüo de Constituição: ]ustiça e Cidadania·, 
que susta os atos normativos do Poder Executivo que objeti
vam realizar o proce-sso de privatização da Usiminas. 

Sessão: I9-8-93 
-Projeto de Lei do Senado n'' 35, de 1991. de autoria 

do Senador Márcio Lacerda, que autoriza a utilização de cru-

zados novos para a aquisição de ações de empresas incluídas 
no Programa Nacional ~e Qes~stÇtt_izaç_ão. 

Sessão: 19-8-93 
-Projeto de Lei_ do Senado n''204, de 1991, de autoria 

do Senador Magno Bacelar. que autoriza a utilização de c.;ruza
dos novos, de tit_ul~ridad.e de pessoas físicas, para a aquisição 
de ações de empresas incluídas no .Programa Nacional de De-
s'é.statízaçã0. · -

Sessão: 19-8-93 
-Projeto de Lei do Senado n" 3L de i993. de -aUtoria 

do Senador Francisco Rollemberg·. que extingue os centavos 
da unidade monetária nacional. Sessão: 19-H-93 

PROJETOS ARQUIVADOS, NOS TERMOS DO 
ART. 101, § 1', COMBINADO COM O 
ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO 

-Projeto de Lei do Senado n" 16, de 1992, de'autorja 
do Senador João França, que possibilita- o aproveitamento 
nos Quadros de Pessoal da Polícia Federal, de policiais civis 
dos ex-Territórios Federais de R6niima~ Anlapá e Rondônia, 

Sessão: 19-8-93 Extraordinária 
-Projeto de Lei.do Senado n'' 54, de_1992, de _autoria 

do Senador Gerson Camata, que altera o art. 38 da Lei n•.> 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. que dispõe sobre o sigilo 
bancário. 

Sessão: 19-8-93 

PROJETO RETIRADO PELO AUTOR 
E ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei da Câmara il"' I 10, de 1993 (n·'3:7I4/93, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rcpúhlica~ 
que dispõe sobre a estrutura e competência da Ouvidoria
Ge·ral da Repúhlica e dá outras providências. 

. Sessão: de 10-8-93 

PROJETOS REJEITADOS E 
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

-Projeto de Lei do S.enado n··· 116, de 1991, de autoria 
do Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a venda de 
terras das pessoas físicas e jurídicas em débitos co-m a União, 
dando-lhes destin"ação social e dá outras providências. 

Sessão: 2-8--=93 Decisão Terminativa 
-:Projeto de Lei do Sehado n" 120, de 1991, de autoria 

do Senãdor Márcio Lacerda, que altera o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro (Decreto-lei n<.> 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, atualizado pela Lei n" 7.209, de 11 de julho de 1984 
e pela Lei n" 7.251, de 19 de novembro de 1984). 

Sessão: 28-8-93 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
À COMISSÃO DIRETORA 

(Art. 98, V, do Regimento Interno) 

- Projeto de Resolução n" 44, de 1992, que disciplina 
a aprovação pelo Senado Federal das operações financeiras 
com ·o-Fundo Monetário Internacional. 

Sessão: 10-8-93 
-Projeto de Decreto Legislativo n"3, de 1993, que homo

loga ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a 
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emissão .a.dicional_dc_papci-rnocda, no _exercício Ae 198S .. no. 
valor de hum trilhão, 4uinhc:ntm c quarenta e três bilhõr.:::; 
de crUzados. ' ' 

Sessão: 12-8-93 __ 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
PELO ~EN ADO FEDERAL 

(Mês de agosto de 1993) 

Proj~tos aprovados c enviados ü sançãq_.. . ... A 
Projeto aprovado e enviado ã rromulgação ... ,. ........... 14_ 
Pi'ojctos aprovados e_ enviados à Câmara do~ Deputa-

dos~ p~ ~~~~~·;p~~~-~~i~:-: ... ~ ~ . __ .. _:. ~-~ ~ .. ~ .. ~~ ~ J.". ~--~~~~~~~:~~~ ~ ~~ --~ ~ .... ~~~-_~?i 

' '•,Y_ 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APROVADAS 
. PELO SENADO FEDERAL 
(Até o dia 31 de-agosto de 1993) 

Emenda Constítucionàl promulgada pelas Mesas do Sena
do Federal e da Cámara dos Deputados.: ...... ·····---~ .... -.... -... ! 

Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Sena:.. 
do FederaL ....................... _ ................. ··-·--··-·· ............ l 

Projetos aprovados c enviados à sanção .................... .49 
Pro~etos aprovados t: enviado~,â proff!ulgaç:ão ........... ti2 

·. Pr~Jetos aprovados e envíados- à Cântara dos Deputa-
dos .............. ·--··--··.--····--·---········-······-···---·-·--······- 5l 

Mensagens rdativHS â esco1ha deautoridades ............. 26 
-. . ... .. . 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 193• SESSÂO, EM 20 Dl: SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXI'EDIENTE 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 
-N• 334, de 1993, (n•612193, na origem), de agradeci-

mento de comunicações. 
- Submetendo à deliberação do Senado Federal a 

escolha de nome indicado para cargo cujo provimento de
pende de sua prévia aquiescência 

- N' 335, de 1993, (n" 613/93, na origem), de 17 
de setembro de 1993, referente a escolha do nome do Sr. 
Paulo Tarso Flecha de Lima, para exercer o cargo de Em
baixador do Brasil junto aos Estados Unidos da América. 

1.2.2 - Requerimentos 
- N~ 917, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 

Amin, solicitando que seja considerado, como licença autrr 
rizada, o dia 17 do corrente mês. Votação adiada por falta 
de quorum. 

- N• 918, de 1993, de autoria do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que seja considerada, como licença dos 
trabalhos da Casa, sua ausência no dia 20 do corrente 
mês. Votação adiada por falta de quorum. 

1.2.3 - Comunicação 
- Do Senador Ncy Maranhão, referente à substi

tuição do Senador Áureo Mello, como membro titular do 
PRN, na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado 
FederaL 

1.2.4- Requerimento 
- N9 919~ de 1993, de autoria do Senador Francisco 

Roltemberg, solicitàrido licença autorizada dos trabalhos 
da Casa, no período de 16 a 27 de setembro. Aprovado. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 
--Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, 

nos termos do artigo 174, do Regimento Interno. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 
- Edição da Medida Provisória n• 350, de 1993, 

que cria, mediante transformação, o Ministério do Meio 
Ambiente e da Amazónia Legal, altera a redação de dispo
sitivos da Lei n~ 8.490, de 19 de novembro de 1992, e 
dá outras providências; designação da Comissão Mista e 
estabelecim~nto de calendário para tramitação da matéria. 

1.2.7- Discurso do Expediente 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problemas 
sociais causados com as obras de recuperação do Pelou
rinho, na cidade de Salvador-BA. 

são. 
1.2.8- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

L3 - ENCERRAMENTO 
2- ATOS DO PRESIDENTE 

N•' 460 a 462, de !993 
3- ATO DO DIRETOR-GERAL 

W' 62, de 1993 

4- ATOS DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE 
SUPERVISÃO DO PRODASEN 

· N•' I a 4, de 1993 

5 - ATOS DA DIRETORIA-EXECUTIV A DO PRO
DASEN 

~·· 114 a 117, de 1992 
N•' 1 a 93, de 1993 . • ·· ·. . · 

6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CON-
GRESSISTAS-IPC 

TES 

Balancetes patrimoniais de maio e jU:nho/93 

7- MESA DIRETORA 
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN- .. 
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EXPEDtENTB 
CIIJti'IIQ OaAPica DO IIIIADO nDDAl. 

MNIOEL VILELA D! MAOALKÁ!S 
Dlnw.Oiftl•-•-

DIAuo DO CIQIIOU.O IIAoCIDIIAL 

la-...... ~ .. --.... ·-. ...:iAL:IEL l.lA SILVA MAIA 
Dln•--
<.:AIU.US HOMEIIO VIEIIIA NJIIA 
Dlnw..wa•a-
LI;I:t CAIU.OiS IIASI'OI --I'LOIUAN AUOUSl'O c:DIJ'nNHO MAQilUOA 
Dln•Njata 

--------------------01~ 

Ata da 193a' Sessão, em 20 de setembro de 1993 

3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

PresitMncia do Sr. Chagas Rodrigues ~ 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN1ES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Á1v!!!:9 Pacheco _ Amir 
Lando _ Bello Parga _ Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ E1cio 
Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Gadbaldi Alves Filho _ Gilberto 
Miranda_ Josaphat Marinho_ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia 
_ Ma_gno Bacelar _ ~au_l;'Q Benevides _ Meira Filho __ Nabor 
Júnior_ Odacir Soares_ Pedro Teixefra _V almir ~pelo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o comparecimento de 21 SiS." Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessãO. 

Sob a proteção de Deus, iniciaril.oni.ossos trabalhos. 
O Si. to Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte - - -- -

EXPEDIENTE 

·MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De comunicação de recebimento:_ _ _ 
N• 334, de 1993 (n' 612/93, na origem), de 17 do corrente, 

referente à aprovação da .matéria constante' da Ménsagem 
SM n' 188, de 1993. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a escOlha 
de nome indicado para cargo cujo provimentO -depende de 
sua própria aquiescência. 

MENSAGEM N• 335, DE 1993 
(N'' 613/93, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Consti;. 
tuição Fectefal, e com o disposto no-art. 40, § 19 , do Anexó 
I ao Decreto n<.> 99.578, de 10 de outubro de 1990, submetó 
à apreciação de Vossas Excelência~_ a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Paulo Tarso Flecha de Lima, para exercer 

·o cargo de Embaixador do Brasil junto aos Estados _Unidos 
da América. 

Os méritos do Senhor PatJlO Tarso Flecha de Lima, que 
me induziram a escolhê· lo para o desempenho dessa e_levada 
função, constam da anexa informação do Miriistérió das Rela· 
ções Exteríores. 

Brasflia, 17 de setembro de 1993. -Itamar Franco. 

Informação 

PAULO TARSO FLECHA DE LIMA 

filho de Sebastião Dayrefl de Lima e Maria de 
Lourdes Flecha de Lima. Nascido em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, em 8 de julho de 1933. 

Cursos 

Bacharel em Ciências Jur:ídicas e SociaiS, Faculdade Na· 
cional de Direito da Universidade do_Bx_asil, Rio de Jarieiro-. 

Curso de- Aperfeiçoamento de Dlplomatas, Instituto Rfo 
Branco (CAD/IRBr). 

Funções Públicas 

Oficial do Gabinete do Presidente da_ República, 
1956/1960. . .• ~ . 

- ------ -cbde de Gabinete do Governadoi .. ProvisóriO do Estad-o 
da Guanabara, RJ. 1960. 

Professor de Promoção Comercial dO CUrso de Prepa· 
ração à Carreira de Diplomata (CPCD), Instituto Rio Branco 
(IRBr), 1971. . 
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Professor do Curso de Aperfeíçoamentó de Diplomatas 
(CAD), Instituto Rio branco (IRBr), 1971175. 

Presidente da Fundação Visconde de Cabo Frio, 
1974/1989. 

Conselheiro do Banco NaciOnal de Desenvolvimento 
Económico e Social (BNDES), 1980/1986. 

Representante do Ministério das Relações Exteriores no 
eo-nselho Deliberativo da Superiõ.tendência de Desenvolvi
mento do Nordeste (SUDENE), 197111985. 

Membro da Junta Diretivã-da Agência Especial de Finan
ciamento Industrial (FINAME), 1980/1983. 

Representante do MinistériO das Relações Exteriores na 
Comissão Marítima Nacional, 1985/1987. 

Membro do Conselho Dirctor da Fundação Alexandre 
de Gusmão (FUNAG), 1985/1988. . -

Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão (FU
NAG), 1987/1988. 

Presidente da Fundação-de Amparo e Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (FAPEMIG), 1986/1993.- . -

CaiTeira Diplomática 

Cônsul e Terceira Classe. concurso, 27 de junho de 1955. 
Segundo Secretário, merecimento, 5 de maio de 1959. 
Pririieiro-Secretário, mereCimentO, 15 de outubro de 

1964. 
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 5 de maio 

de 1972. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 28 de abril 

de 1977. 

Funções na Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

Chefe da Divisão da Associação Latino_-Americana -de 
Livre Comércio, 1966/1968. - · 

Secretáiio-Gcral-Adjunto, interino, para Promoção Co
merciai, 1971/1972. 

SeCretário:;.Qeral-Adjunto para Promoção comercial, 
1972/1973. 

Chefe do D_epartamento de Promoção Comercial, 
1973/1984. 

Subsecretário-Geral de Assuntos EconómiCos e Comer
ciais, 1984/1985. 

Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1985/1989. 
Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores. 

Várias oportunidades em 198511989. 

Postos no Exterior 

Roma, Segundo-Secretário, 196111962. 
Roma, Encarregado de Negócios, 1962. 
Montevidéu, ALALC, Segundo-Secretário, 196211964. 
Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 

1963/1965/1966. 
Montevidéu, ALALC, Primeiro-Secretário, 1964/l966~ 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1%9/1971. 
Nova Iorque, Chefe do SECOM, 1969/1970. 
Nova lorque, Encarregado do ConsUlado-Geral, 

1969/1970. 
Londres, Embaixador, 1990/1993. 

Outras Missões de Cafáter Diplomático 

1 Delegação do Brasil às Solenidades de posse do Presi
dente da Bolívia, 1956 (membro). 

2. A disposição da Delegação da África do Sul, às sole
nidades de posse do Presidente do Brasil, 1956. -

3. Delegação do Brasil à Primeira Confefência--Geral 
da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Vie-
na, 1957 (membro). · 

4. Delegação do Brasil às solenidades de posse do Presi
dente do México, 1958 (membro). 

5. Grupo de Trabalho de Elaboração do Anteprojeto 
de Reforma do Ministério d_a_s Relações Exteriores, 1958 
(membro). 
. 6. Representante, Suplente, do Brasil à Organizaçãq 

das Nações Unigas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
1961/1962. .. . . . 

í. Delegação do Brasil é XXXI Sessão do Comitê de 
Produtos de Base da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), Roma, 1962 (delegado). 

8 . II Conferência Latino-America da Uya e do Vinho, 
Mendoza, 19p3 (observador). 

9. Delegação do Brasil à Reunião de Peritos GoVerna
mentais sobre Integração Econômica Latiria-Americana, 
Montevidéu, 1964 (assessor). 

10. Delegação do Brasil ao IV Período de Sessões das 
Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Bogotá, 1964 
(Secretário-Geral da delegação do Brasil). 

11. Representante, Suplente, do Brasil junto à Asso
ciação Latino-Americana de .Livre Com_ércio _(ALALC). 
196411966. 

12. III Assembléia Extraordinária da Associação Lati
na-Americana de Transporte Marítimo (ALAMAR), Monte
vidéu, 1965 (observador). 

13. Delegação do Brasil à Reut:Jião, em nível governa
mental, para AnáliS:C da Política de Transporte Aquático da 
ALALC, Montevidéu, 1965 (delegado). 

14. Delegação do Brasil à Conferência dos Chanceleres 
das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, Monte
vidéu, 1965 (membro). 

15. Delegação do Brasil aos III, V, VI e VII Período 
de Sessões das Partes Contratantes do Tratado de Monte
vidéu, MontevidétL, 1963, 1964, 1965 e 1966 (delegado). 

16. Delegação do Brasil à II Reunião da Comissão Espe
cial Brasil/Argentina de Coordenação (CEBAC), Bueriós Ai
res, 1965 (membro). 

17. Delegação do Brasil à I Reunião- do Conselb() de 
Ministros da Associação LatinO Americana de Livre COI.;t;! Cfo -
(ALALC), Montevidéu, 1966 (membro). 

18. ·Dele-ga·ç-ão. do Brasil à Reunião ESPecial de "Repre
sentantes Presidenciais, Montevidéu: 1967 (melnbro). 

19. Delegação do Brasil à Reunião de Chancelarias dos 
Países da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1967 (membro). 

-20. Delegação âo Brasil à Reunião dos Chefes de Esta
do Americanos, Montevidéu, f967 (membro). 

21. Delegação do Brasil à V Reunião Ánual do Comitê 
Iritêrameficano Económico e_ Sõclal (CiES), em· nível técnico 
ministerial, Vina del Mar, 1967 (delegado). 

22. Delegação do Brasil ao IV Período de Sessões Ex
traordinárias da Conferência das Partes- Contratante~ dq Tra
tado de Montevidéu, 1967 (coordenador). 

23. Delegação do Brãsii à ReuniãO do Conselho de Mi
nistros da Associação Latino-Americana de Livre CorriérCiO"
(ALALC), Assunção, 1967 (coordenador). 

24. - Delegação do Brasil à III Reuf!ião <!_~ Comiss~o 
Especial Brasil/Argentina de Coordenação (CEBAC), Rw 
de Janeiro, 1967 (membro). 



89% Terça-feira_ 21 diÁRIO DO ÇON6RESSO NACICiNAL (Seção II) Setembro de 19~-

25. I Reunião do Grupo sobre Implicações Financeiras 
da Integração Económica Latino-Americana Rio de Janeiro, 
1967 (representante do Ministério das Relações Exteriorefi). 

26. Grupo Técnico Exploratório do Brasil para Conver
sações Comerciais com a Venezuela, 1967 (subchefe çJa seção 
brasileira). 

27. Comissão Mista Brasil-Chile, 1968 {Membro da se
ção brasileira). 

28. Dclegi:tção ·cto Brasil à IV Reunião da Comissão 
Especial Brasil/Argentina de Coordenação (CEBAC), Rio 
de Janeiro, 1968 (membro). _ 

29. À disposição do MinistrQ das Relações Exteriores 
do Chile, durante a visita oficial do Presidente daquele país 
ao Brasil, 1968. 

30. Delegação do Brasil à V Reunião da Comissão Espe
cial Brasil/Argentina de Coordenação (CEBAC), Buenos Ai
res, 1967 e 1968 (membro) .. 

31. Delegação do Brasil ao VII Período de Sessões Ordi
nárias da Conferência da Associ<Y.;ão Latino-Americana de 
Livre Gomérció\ALALÇ), Monte~idéu, 1968 (coordenador). 

3~ Reuni&o para Conversações Bilaterais Brasil/Esta
dos Unidos sobre Exportação Qe Têxteis Brasileiros para os 
EUA, Washington, 1970 (subchefe da delegação brasileira). 

33. Delegação do Brasil à Reunião de Diretorés Nacio-
nais de Promoção de Exportações, Bogotá, 1971 (chefe). 

34. Delegação do Brasil ao I Congresso Jnteramericano 
Extraordinário de Turismo, Rio de Janeiro, 1972 (delegado). 

35. Delegação do Brasil a Bagdá, para dar cumprimento 
ao disposto nos artigos II, V e VIJI do Acordo sobre Coope
ração_ Comercial, assinado com o Governo do Iraque em 10 
de maio de 1971, Iraque, 1972 (chefe). 

36., -Comi.tiva do Ministro Qas Relações Exteriores, em
viagem a países da CQsta_ Oeste da África (Costa do Marfim, 
Gana, Beniri, Togo, Nig€ria, Camarões;-·Gabão, Zaire e Sene-
gal), 1972 (membro). . _ .. 

37. Convênio de Prestação de Assistê!J-cia Técnica Para 
a Modernização do Sistema de Informa~ões do Mi_nistério 
das Relações Exteriores, 1973 (representante do MRE). 

38. Comissa_riãdo da Feira Brasileira _de Exp"Oft3ção, 
1973 (representante do MRE). · · 

39.- Reunião de Coordenação dos Setore~.de Promoção 
Comercial Brasileiros (SECOM), Washington, 1973 (chefe). 

. 40. COmitiva do Ministro das Relações Exteriores, em 
v1agem oficial à República do Senegal, 1974 (membro). 

41. Delegação do Brasil à IV Reunião Qe l)iretores Na
cionais de Promoção de Exportações, Bogotá, 1974, (chefe). 

42. Reunião Anual dos Diretores ~de PromoÇão da Ex~ 
pot!ações, Centro In_terámericano de Promoção da Expor
taçao (CIPE) da Organização do_s Estados Amerícanos 
(OEA), 1974 (chefe). · 

43.. _ Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de Traba
lho sobre Empresas Transnacionais, criado pela Conferência 
de Chanceleres da América, Washington, 1974 (chefe) . 

. 44. À"disposição do Primeiro-Ministro do Japão, por 
ocaSião de sua visita ofiC-ial ao Brasil, 1974. 

45. Comitiva do Mi11:istro das Relações Exteriores, em 
viagem oficial à Costa_ do Marfim, 1975 (membro). 

46. Delegação do Brasil à XXX Sessão ·da Ass,embléia 
Geral_ das Nações Unidas, Nova Iorque, 1975 (membro). 

47. Missão Preparatória à ~;ita do Ministro das Rela~ 
ções Exteriores ao Iraque, 1975 (chefe). 

48. Delegação do Brasil às I e III Reuniões Prepara
tórias do Grupo de Trabalho sobre Empresas Transnacionais, 
Washington, 1975 (chefe). 

· 49.- Comitiva Presidencial, em visita Oficfal à República 
Oriental do Uruguai, 1975 (membro). 

. 50. Reunião de Coordenaçáo dos 5etores de Promoção 
Comercial Brasileiros (SECOM), Nova Iorque, 1976 (chefe). 

51. Comissão Econômica Mista Brasil~Canadá, Ottawa, 
1976 (chefe da seção brasileira). 

52. Missão Empresarial Brasileira ao Chile, 1976 (chefe 
da representação do governo brasileiro). f 

53. _ SemináriQ sobre Investimentos no Brasil, Comitê 
de Assuntos Econômicos d~ "ÇaiJning House'\ Loriàres, 1976 
(moderador). - -- -

54. À disposição do Presidente da Venezuela, por oca
sião de sua visita oficial a() Brasil, 1977. 

55. Co-missão Econômicã: Mista -Brasil-Coveite, Cov·ei-
te, 1977 (chefe da seção _brasikira), __ _ .. · 
. 56. Comitiva do Ministro da Indústria ê do ·co_mé_Kio, 
em viagem oficial à República do Iraque, 1977 (nleffibro). 

57. MissãO Exploratória Comercial à Venezuela, Cara
cas, 1977 (chefe). 

58. Missão encarregada de estabelecer o relaciona~en
to econômico-cotrtercial do Brasil com o Governo da :Repú~ 
b\ica Popular de Angola, Luanda, 1976 (chefe). 

59. Reunião do Grupo de Contacto_lntergovernarnental 
sÇ>bre Investimentos Privados Brasil-Portugal, Lisboa, 1977 
(chefe da seção brasileira). 

60. Missão Comercial ao Irã, Teerã, 1977 (chefe). 
61. Missão Comercial Especial à República Popular da 

Argélia, 1977 (chefe). 
62. Missão Especial à Nigéria, 1977 (chefe). 
-63. -Representante do Governo brasileiro na Feira Inter~ 

nacional de Bagdá, 1977. 
64. Reunião de CQordenação dos Setores de Promoção 

Comercial brasileiros (SECOM) nos EUA, Dallas, 1977. 
65. II Reunião da Comissão Mista Brasil-Canadá, Brasí

lia, 1978 (chefe da seção brasileira). 
66. Reunião do Gtupó de Contacto Intergovernamental 

Brasil-Portugal sobre Investimentos Recíprocos, Lisboa, 1978 
(chefe da seção brasileira). 

67. Comitiva do Secretário~Geral do Ministério d3.s Re
lações Exteriores em Vjagem ófidal ao Irã, Japão e Austráliã., 
1978 (membro). 

68. Comitiva da visüã: presidencial à República Federal 
da Alemanha, Bonn, 1978 (membro). 

69. Missão Comercial Especial à Venezuela, 1978 (che
fe). 

70. Seminário Brasil~Japão de" Relações- ECOnômiCo
Comcrciais, Tóquio, 1978 (subchefe da Delegação brasileira). 

7L Missão Comercial Governamental à Chína-~-1978 
(chefe). 

72. Missão Comercial Governamental à Índia, 1978 
(chefe). 

73. Reunião da Comissão Mista Brasil~ Iraque, Bagdá, 
1979 (subchefe da delegação brasileira). 

74. Missão Comercial GoVernamental à Argélia, 1979 
(chefe). 

75. Missão Comercial Gove(namental à Malta, 1979 
(chefe). 

76. Missão Especial junto ao Presidente do Panamá, 
1979. 
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77. Embaixador em Missão Especial para Negociações 
Econômicas jurlto ao· Gõverno da Reptíblica Federal da Nigé
ria, 1979. 

78. Co.n:lltiva da visita presidencial à Venezuela, 1979 
(membro). . . 

79. Comitiva da visitã.-ofiCíal do Presidente da República 
ao Paraguai, Argentina e Cbile, 1980 (membro), 

80. I Reunião da Comissão Mista Brasil-Nigéria, Lages, 
1980 (delegado do Brasil), 

81. Missão Comercial Governamental à Arábia Saudita, 
1981J(chefe). 

82. Missão Oficial junto ao Governo da República Helê-
nica, 1980 (chefe). -·-

83. Comitiva do Ministro das Relações Exteriores, etn
visita oficiã.l aos países da Arábia Austral (Tanzânia, Moçam
bique, Zâmbia, Zimbábue e Angola), 1980 (membro). 

84. Seminário da Or_gani~ação dos I:'aíses Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Viena, 1980 (representante do Brasil). 

85. Embaixador em Missão Especial para Negociações 
Econômicas junto ao Governo da Venezuela, Caracas, 1980. 

86. II Reunião da Comissão Mista de Coordenação Bra
sil-Nigéria, Lagos, 1981 (membro da delegação brasileira). 

87. Embaixador Plenipoten-ciário- em MisSão- Especíal 
junto ao Go~erno da República-do Equador para assinatura 
de Acordo Operativo sobre Cooperação em Projetas de De
senvolvimento, Quitó, 1981. 

88. Coordenador d~.s Negociações para o Acordo Tri
partitr Moçambique-Fundo da organização dos Países Expor
tadores de Petróleo (OPEP)-Brasil, Viena, 1981. 

89. Missão Comercial Governamental aos_ Países da 
ASEAN (Malásia, -Cingapura, Indonésia, FilipinaS e Tailân
dia), 1981 (chefe). 

90. Embaixador em Missão Especial para Negociações 
Económicas junto aO Governo da República do Panamá, 1981. 

91. Comitiva da Visita Presideilcial a Portugal, França, 
Colômbia, Equador, RFA e Peru, 1981 (membro). 

92. III Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bag
dá, 1982 (subchefe da delegação brasileira). 

93. Comitivã-da visita piesidencial aos EUA e Canadá, 
1982 (membro). 

94. Missão Comcrdal Governamental ao Egito, 1982 
(chefe). 

95~ Embaixador em Missão J;.special para Negociações 
Económicas funto ao Governo da República do Iraque, Bag
dá, 1982. . 

96. Missão Preparatória à v:isita presideitcia1 ao MéXico, 
1983 (chefe). . . 

fe). 
97. Missão Comercial Especial à Argentina, 1983 (che

98. Missão ComerCial Especial à República do ·Para-
guai, 1983 (chefe). . 

99. Reunião para Conversações Econôrtlicas Cotn 9 Go
verno da República Francesa, Paris, 1983 (chefe da delegação 
brasileira). .. . 

100. Missão Preparatória à visita presidencia"f à Nigéria, 
1983 (chefe). _ . _ 

101. Reunião do Comitê Conjunto Ad Hoc sobre Ques
tões Comericiais, Bagdá, 1983 (chefe da deleg"'ção brasileira): 

102. Comitiva: da_ visita presidencial à A_f:dca (Nigéira, 
Guiné Bissau, Senegal, Argélia e Cabo Verde}, 1983 (mem
bro), 

103. Reunião F-3 do Grupo de Peritos do Grupo dos 
77 sobre Projetes de Desenvolvimento e Concorrência Pública 

_Internacionais, Rio_ de J.an_eiro, 1983 (Presidente da Confe-
rência e Chefe da delegação brasileira). . 

104. Reunião do Comitê conjunto _Had-Hoc sobre 
Questões Comerciais, Bagdá, 1984 (chefe da delegação brasi
leira). 

105. Reunião da Comissão Mista Brasil-Zaire, Kinsha
sa, 1984 (chefe da delegação brasileira.) 

106. Reunião da Comiss_ãQ Mista Brasil-Congo Braza-
vile, 1984 (chefe da delegação brasileira:). . . .· 

107. Reunião de Coordena.ção de Promoção Comercial, 
Nova Iorque, 1984 (chefe). 

108. Reunião sobre oportunidades de Cooperação In
tem3.ocional com o Programa_das_Nações Unidas para ô'Oesen
volvimento (PNUD), Bando Munaial (BIRD) e Banco lnteia
mericano de Desenvolvimento (BID), Washington, 1984 ( che
fe da.delegação brasileira). 

109. Comitiva da visita preSidencial ao Marrõcos, Espa
nl_la, Bolívia, Japão e China-;-1984 (membro). 

110. ,Coordenador d:i viagem do Presidente-eleito Tao-
credo neves. ao exterior, 1985. _ _ _ 

111. XIV Reunião da Comiss-ão Mista-Teuto-Bra-sileira 
de Cooperação Científica e Tecnológica, Brasília, 1985 (chefe 
da seção brasileira). 

112. Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em 
Mi~sã,o Especial para a Negociação do Reatamento de Rela
ções Diplomáticas com ·a República de Cuba, Paris, 198(). 

113. Embaixador-Extraordinário e Plenipotenciário elo 
Missão Expecial para Negociação com a Delegação dos Esta
dos Unidos da América, de assuntos Económicos-Comerciais 
de Interesse Bilateral, Paris, 1986. - -

Í14. Embaixador Extra_or.dinário e Plenipotenciário em 
Missão Especial para Negociações com a Delegação dos Esta
dos Unidos da América, de Assuntos_Econômico-Comerciais 
de Interesse Bilateral, 1986... __ · , _ 

115. Embaixador ExtraOrdinário e Ple~ipotenCiário em 
Missão Especial para Negodações com a Delegação dos Esta
dos Unidos da América, de Assuntos Ecanôrilicos Comerciais 
de Interesse Bilateral, Bruxelas, 1986. 

116_. Embaixador Extraordinário e_ Plenipotericiário em 
Missão Especial para representar o Brasil na Conferência in
:f~!maLde_MiriiStros de Comércio, realizada em Taupo~ Nova 
Zelândia, 1987. 

117.. :Pmb;tixad_or_Extraordinário e Plenipotenciário em 
Missão Especial para Negociações êom a Delegàção dos Esta
dos Unidos da Améric::a, de Assuntos Econômico-comerci3ís 
de Interesse Bilafer3.l, Cidade do México, 1986. - -

- --118. XVI Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira 
de Cooperação CientífiCa e Tecnólogíca, Brasnia, 1987 (chefe 
da deleg~_ção brasileira). 

-119. MissãO-EsPecial ao Quadragésimo Te"rceuo" períO
do de Sessões das Partes Contratantes do GA TI e às Cerimô
nias comemorativas do Quadragésimo AniversáriO do Acordo 
Geral sobre Tarifas e_Comércio, Genebra, 198'7: (chefe). 

121. Missão Especial parã representar o Brasil-na Reu
nião Ministerial, Informal sobre o Comércio Internacional, 
Constança, República Federal da._Alemanh~. 1988 (chefe), 

121. IX Reunião da Comissão Mista Brasil-Iugoslávia, 
Brasília, 1988 (chefe da delegação brasileira). 

122. Embaixador ExtrAordinário e Ple_m_potenctano pa
ra representar o Brasil nas__negociações com_o Oov_erno da 
República do Iraque sobre assuntos do relacionameJ?-to econó
mico-comercial, Bagdá, 1988. 



8908 Terça-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

123. Reunião Ministerial do Mecanismo.de Concertação 
e Consulta (Grupo dos Oito) Oaxac_a, México, 1988 (chefe 
da Delegação brasileira). 

124. Delegação do Brasil à Reunião de Negociação de 
Acordo Global de Cooperação !talo-Brasileiro, 18 a 20 de 
junho de.1988 (chefe). 

125. I Reuriião-âa Comissão Mista Brasil-Irã, Brasília. 
1988 (chefe da delegação brasileira). 

126. Reunião Informal de Ministros Responsáveis pelo 
ComérCio Exterior, Islamabad 1 2 e 3 de outubro de 1988 (En
viado Especial do Senhor Presidente da República). 

127. XV Sessão da Comiss-ão Mista Teuto-Brasileira de 
Coopei"ãç-ãO EcOnôrriicit, Brasília, ~988 (Chefe da delegação 
brasileira). 

128. Reunião Ministerial do Co_fui(~_ de Negociações 
.Comerciais da Rodada Uruguai, Canadá, 1988 (chefe da dele
gação brasileira). 

129. XVII Reunião da ComisSão Mista Teuto-Brasilei
ro, Bonn, 1988 (chefe da delegação brasileira). 

130. IV Reunião da ComiSsão Mista Brasil-Angola, 
Luanda, 1989 (chefe da delegação brasileira). 

131. Delegação do Brasil à ReuniãO para Negociação 
de Acordo Global de Cooperação Ítalo·Brasileiro, Roma, 
1989 (chefe}. 

132.- Comitiva Presidencial, em visita-oficial à RepUblica 
do Suriname e à República da Guíana, 1989 (membro). 

133. Delegação do brasil à III Reunião de Ministros de 
Relações ExteríoreS do Trata_do de .Cooperação Amazónica, 
Quito;1989 (chefe). 

134. Reunilló de Chefes de Estado.~- de Governos, a 
convite dos Primeiros Ministros dos Países Baixos,_ França 
e Noruega, com o objetivo de considerar medidas de coope
ração internaciOnal para a proteção do meio ambiente, Haia, 
1989 (Representante Especial do senhor Presidente da Repú
blica e Chefe da Delegação Brasileira). 

135. _Delegação do Brasil à Reunião_ dos Presidentes 
dos Países da Região Ani.azónica, Manaus, 1989-(menl.bro). 

136. III Sessão da Comiss.ão Mista de Cobperação Bra
sil-CEE, Bruxelas, 1989 (chefe da delegação brasileira). 

137. Coiriitivã do PreSidente José Sar'ney àS cerimônias 
de posse do Presidente da República da Bolívia, La Paz, 1989 
(membro). 

138. Reunião Preparatória -à I Reunião _da Comissão 
Mista Brasíl-Guiné, Brasília, 1989 (chefe da delegação brasi
leira). 

139. XXI Reuniã-o de ConSulta de Ministros da Rela
ções Exteriores do Países membros da Organização dos Esta
dos Americarios (OEA), Pfiineirã-Sessão, Washington, maio 

'de 1989 (envi3.do especial do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores). 

140. XVIIl Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasi
leira tle Cooperação Científica e Tecnológica, Brasfiia, 1989 
(chefe da delegação brasile.ir.•), 

141. XXI Reunião de Consulta de Ministros das- Rela
ções Exteriores dos PaíseS-nit!mbros da OrganizaÇão dos Esta
dos Americanos (OEA), -Qúarta Sessão, Washinton, agosto 
de 1989 (eriviado__especial do Senhor Ministro de Estado das 
Relações Exteriores). 

142. Conversações bilaterais com o governo dos Estados 
Unidos da Arnéricã, Washington, agosto de 1989 (enviado 
especial do Senhor Presidente da República). 

143. Chefe da Delegação à IV Reuni.ão do GT aberto 
e à I1_I_~.eunião das Parte;s do Protocolode Montreal, Londres 
20 a 29 de junho de 1990. · ---

144. Representante do Brasil junto ao ConSelho Inter
nacional do Trigo (setembro de 1990 a junho de 1991). 

145. Representante do Brasil junto à Organização Inter
nacional do Açúcar (desde setembro de 1990). 

146. Representante do Brasil junto ao Grupo Interna
cional de Estudos sobre a Borracha (setembro de 1990 a janei
rode 1992). 

147.- Representante do Brasil junto ao Grupo Interna
cional de Estudos sobre Chumbo e Zinco (setembro de 1990 
a março de 1992). 

148. Representante do Brasil fuiltO à Organização Inter-
nacional do Café {desde Setembro de 1990). . 

149. Representante do Brasil junto à Organização Inter
nacional do Cacau (desde setembro de 1990). 

150. _Representante Permanente do Brasil junto à-Orga
nização Marítima Internacional (desde setembro de 1990). 

151. Representante do Brasil junto ao Fundo Interna
cional para a lndenização de Danos Caus.ados por Poluição 
de Óleo (desde setembro de 1990). 

152. Representante do Brasil junto à INMARSAT (Or
ganização. Internacion<:tl de Telecomunicações Marítimas por 
Satélite) (desde setembro de 1990). 

153. Comissário do Brasil junto à Comissão Interna
cional da Baleia (desde setembro de 1990). 

154. Chefe· da Delegação do Brasíl à 5& Sessâo do Con
s_elho Internacional do Café -Londres, 17 a 28 de setembro 
de 1990. · · -

155. Chefe da Delegação do Brasil à 63• Sessão do Co
mitê Jurídico da Organização Marítima Internacional (IMO) . 
-Londres, 30 de setembro a 4 de outubro de 1990. 

156. Missão Especial ao Iraque Para negociar a saída 
de trabalha~ores brasileiros. Bagdá, 1990 (chefe). . 

157. A disposiçãO dos Priricípcs de Gales em visita ofi-
cial ao Brasil, 1991. · · 

158. Missão E.special a Bruxelas, para conversações com 
o Presidente da UNITA, Dr. Jonas Savimbi, 1991. 

159. Chefe da Delegação do Brasil à 66• Sessão do Con~ 
selho da Organização Marítima Internacional - Londres, 10 
a 14 de junho de 1991. 

160. Missão a Paris para negociaçõ<:KãeronáUticas Fran
ça-Brasil, 1991. 

Condecorações 

I- Brasileiras 

• Ordem do Rio Branco (Grã-Cruz) 
• Ordem do Mérito Judiciário Militar (Grã-Cruz)-
• Ordem do Mérito Jundiciário do Trabalho (Grã-Cruz) 
• Ordem Nacional do Mérico Educativo (Grã-Cruz) 
• Ordem do Mérito Naval (Grande Oficial) 
• Ordem do Mérito Militar (Grande Oficial) 
• Ordem do Mérito Aeronáutko"(Grande Oficial) 
• Ordem do Mérito das Forças Armadas (Grande Ofi-

cial) ' 
• Ordem do_ Mér1t0 -do Trabalho (Grande Oficial) 
• _Medalha do Mérito T(.lmandaré 
• Medalha do Pacificador 
• Medalha do Mérito Santos Dumont 
• Medalha Laura Muller 
• Medalha do Mérito Mauá 
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o Medalha do Mérito Cairti 
• Grande Medalha da Inconfidência do Governo do Esta

do de Minas Gerais 
• Ordem do Mérito Guararapes do Governo do Estado 

de Pernambuco (Grã-Cruz) · 
o Ordem do Mérito de Brasília (Grã-Cruz) 
• Ordem do Mérito do Governo do Estado da Bahia 

(Comendador) 
• Medalha de Ouro de Santos Dumont do Govemo do 

Estad_o de Minas Gerais .. _ , _ _ ~ . ~ __ _ _ _ 
• Medalha do Mérito Legislativo da Assembléia Legis-

lativa do Estado de Minas Gerais 
o Ordem do Mérito Industrial (Grande Oficial) 
o Medalha do Mérito Agrícola 
• Medalha do Mérito Industrial do Rio de Janeiro 
• Medalha do Mérito Legionário 
• Ordem do Mérito Diamantinense (Ciçlade de Diaman--

tina, Minas Gerais) -

II -Estrangeiras 

o Ordem Militar de Cristo de Portugal (Orá-Cruz) 
• Ordem do Mérito Melitense da Ordem Soberana e 

Militar de Malta (Grã-Cruz) 
• Ordem Nacional _dei_ Libertador San Martin - Repú"-

blica Argentina (Grá·Cruz) -
o Ordem de Sol da República do Peru (Grã-Cruz) 
o Ordem do Libertador- Venezuela (Grã-Cruz) 
• Ordem do Generalíssimo FranciSçO de Miranda-:-:--- Ve-

nezuela (Orá-Cruz) . . · · 
• Ordem da Aguia Azteca do México (Grã-Cruz) 
o Ordem do Mérito Atualpa - República do Equador 

(Grã-Cruz) 
• Ordem da Benemerência da -República de Portugal 

(Grã-Cruz) _ _ __ __ . _ 
o Ordem do Mérito da República do Chile (Orá-Cruz) 
• Ordem de Bernardo O'Higgins- Chile (Gi'â-Cr_uz) 

· • Ordem Alauita- Reino do Marrocos (Grã-Cruz) 
o Ordem de isabel, a Cat6,1!~~- EsJ?anha (Grã-Cruz) 
o Ordem do Infante Dom Henrique de Portugal (Orá-

Cruz) · 
• Ordem Nacional do Mérito do Paraguai (Grã_-Cruz) 
• Ordem Nacional do Cpndor dos And~s (G_rã-Ci'uz) 
• Ordem do MéritO da República Argentina (Grã-Cruz) 
• Ordem da Estrela Am~rela- Suriname (Gfeã-Cruz) 
o Ordem do Tesouro Sagrado do Japão (Grande Oficial) 
• Ordem Nacional do Mérito - Repúbljca: Fra!lcesa 

(Grande Oficial) _ 
• Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha 

(Grande Oficial) __ . . .. . . _ . 
• Ordem NaCional da República Popular Revolucíonária 

da Guirié-Conacry (Grande Oficial) -· 
• Legião de Honra da República Francesa (Comenda

dor) 
• Ordem Nacional do Mérito d3. Ccis.ta do_ Miirfin (Cõ

mendador) 
• Ordem do Mérito da República dos Camarôes (Comçn- · 

dador) 
• Ordem Nacional do Mérito_ dª----B.çpública Gabonesa 

(Comendador) .. 
• Ordem Nacional__ do Leão da República do Senegal 

(Comendador) 
• Ordem Estrella de Carabobo da República da Vene

_zuela (única classe) 

• Ordem do Mérito da República do Equador (Oficial) 
• Ordem da Coroa da Bélgica (Oficial) 
• Ordem da República Federal da Nigéria (Oficial) 
• Ordem do Mérito da República Italiana (Cavaleiro) 
~Ordem do ~~rito da Baixa Saxónia (Prirrieira Classe) 

O Embaixador Paulo Tarso Fle-Cha de Lima se encontra 
nesta ?ata n~ exercício de suas funçôes de Embaixador junto 
ao Remo Umdo da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

(Gilda Maria Ramos Guimarães), Chefe do Depãrta:inen-
to do Serivço Exterjor. , 

:___:- -- (Â COmiSSão de Relações Exteriores e DejeSO-Nacio-
nal.) . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas- Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo- Sr. 19 

SecretáriO. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 917, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Solicito, nos teimas do art. 13 do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, minha 
ausência dos trabalhos da Casa no dia 17 do corrente mês, 
-quando estarei proferindo palestra sobre o tema ''O Papel 

" do Estado Comq .Ag~nte Moderl}izaqor",_ na Universidade 
Regional de Blumenau. 

Sala das Sessões. 16 de setembro de 1993. - Senador 
Esperidião Amin. 

Ref. R. 539/93 -
Bl4rilenÍ.u, 19 de ágosto de 1993 

_ ExmiSr. . . 
__ Senador Esperidi3.0 Ariün Helou Filho 
Senado Federal 
Brasília TirPF ..,,. 

Senhor Senador,_ _ _ _ _ _ _ _ 
Com os nossos cordiais- Cumprimentos, temos a satisfação

.de_confirmar o ®nvit~ jáfóimulado a V. E~ pelos Cen~ro 
de Çiêilcias SociOO.fA..PJiç~~as; Colegiada d? Curso' d_~_Admi
nistraÇão e DiretóiiO AcadêmiCO de AdministraçãO-para pro

-ferir uma palestra em Blumenau. 
A palestra acima mencionada, integrante da programação 

da 2• semana de _Estudos Administra_tivqs, está prevista para 
o dia dezessete de setembrO_ de mH novecentos- e novent~ 
e três (17-9-93), çom iriício.às_qezenove- horas .(Í9hY, 

O tema a sei abordado, conforme já é d!). cop~ecimento 
·de \,;_ Ex•, é "0 Papel do Estad_o Como Azente Moderqi
zador". 

- O público alvo será constitUído dos estudantes dos Cursos 
de AdministraÇáó, Ciêncfas·-co:::_ntãbeis e.E.conomia, além_ de 
lideranças admíiiistrativas e políticas d~--~omu~idade, as quais 
serão especialmente convidadas para a ocasião. 
_ -.. Através çla Assessori3: de V. EX"_, por via telefónica. tive
mos a confirmação de sua vinda para o evento referido. Assim, 
solicitamos que nos informe sobre eventuais necessidades 
quanto a meios e recursos para a palestra (retroprojetor ~ proje
tar de slides etc.) 

Na oportunidade, reafirmamos a V. Ex~ nossos protestos 
de distinta e elevada consideração. 

Atenciosamente,- Prof. .Celso_ Mário -Zipe, Reitor. 
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O SR. PRESIDENTE_ (Chagas Rodrigues)---,A v<)tação 
do requerimento lido fica adiada, por falta de quorum. 

Sobre a mesa_,_ requerimento que será lido pelo Sr. 1"·' 
Seáetáriõ. -- --

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 9I8, DE 1993 

Senhor PrCsidentc, 
Solicito, nos termos dó art. B do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença, minha 
ausência dos trabalhos da Casa no -dia 20 do corrente mês, 
quando estarei participando de reunião com lideranças empre
sariais ·na Associaç-ão Comercial e Industrial de Blumenau, 
debatendo questões relacionadas com a reforma constitucio
nal. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1993.-- Senador 
Esperidião Amin. 

DA: ACIB- Blumenau 
P/: Gabinete do Senador Esperidião Amin
AL Sr. Ll1io 
Fax. n' 061-311-4207 

Por solicitação do Sr. Ronaldo Baurrigarten, Presidente 
do Conselho Deliberativo da ACIB - Associação Comercial 
e Industrial de Blumenau, gostaríamos de saber das disponibi
lidades do Doutor Esperidião Amin e conVidá-lo para uma 
reunião no dia 13 de setembro, às 1Sh, com as lideranças 
empresariais da cidade. PropOnho como alternativa, na hipó
tese de não ser po-ssível aquela data, o dia 20 de setembro. 

O objetivo do encontro é o de debater com o Senador 
questões relacionadas à reforma constifuçfó_pal. . . 

Cordiais saudações. - Enardi Feijó Vieira, Secretário 
Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ...:. A votação 
do_ requerimento lido fica adiada, por falta de quorum. 

Sobre a mesa, comunLcação que será lida pelo Sr. 1"' Secre
tário. 

É lida a seguinte comeiltário: _,1 _. _ -~ ~~ 

Brasília, 17 de setembro de 1993 
Senhor Presidente, _ _ __ 
Dirijo-me a V. Ex• para solicitar seus bons __ oficiOs ·rio 

sentido de providenciar a substitUição -do_ nome do Senador 
Aureo Mello pelo meu, como membro titular do PRN, na 
Comissão de Fiscalização .e Controle do Senado Federal. 

Sendo o que se presta para o momento, aproveito para 
renovar-lhe meus protestos de elevada estima e consideração. 
-Senador Ney Maranhão, Líder do PRN. 

~~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita 
a substituição _solicitada, · _-,_ -

SObre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ 

Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 919, DE 1993 

Requeiro sejá-éOnsiderada como licença autorJzada no? 
termos do art. 43, inciso _1'-', do Regifi!ento Interno do_Senado 
Federal, minha ausência dos trabalhos da ~sa, ~ó dia 16 
ao dia 27 de setembro\ por motivo de doençã, conforme laudo 
de saúde em anexo. 

Sala das Sessões, de setembr.o de 1993.- Senad9r Fran· 
cisco Rollemberg. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento está devidamente instruído com atestado médicQ~ pre
visto no art. 43, inciso I, do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, fica concedida-a licenÇa SOlicí

tada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
(Pausa.) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo. 
~-.) ~ . ~ . 

Concedo a pã.Javra ao nobre Senado[ V3.Imir Ca_mpelo. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. 
(Pausa.) ~ ~ ~ 

- Concedo a palavra ao,!"Jpbre Senador Jutahy Magalhães. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Amir La!ldo. (Pau
sa) 

Consulto os Srs. Senadores presentes se desejam fazer 
uso da palavra. (Pausa.) 

~ ~ ~ O sR.: PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência, nos termos.do ·art. 174 do RcgTITieritO Interno, dispen
sa, na sessão de hoje! o período correspondente à Ordem 
do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor Presidente da 
República editou a Medida Provis(,ria ri0 350, de 14 de setembro de 1993, que cria, 
mediante transformação, o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, altera a 
redação de dispositivos da Lei n° 8.490, de 19 de novembro de 1992, e dá outras 
providências. ~ ~~ ~ ~~ ~ ~· ~ - ~ ·· ~ ~ ~ ~ 

De. acordo com as indicações das Lideransas, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a maténa: 

TITULARES 
PMDB 
1. GILBERTO MIRANDA 
2. RONAIDO ARAGÃO 

SENADORES 
SUPLENTES 

1. ONOFRE QUINAN 
2. IRAM SARAIVA 
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PFL 
3. JOÃO ROCHA. 
PPR 
4. JARBAS PASSARINHO 
PSDB 
5. ALMIR GABRIEL 

~.PPEDRO HENRIQUE 
TEIXEIRA 
PTB 
7. JONAS PINHEIRO~ 

3. CARLOS PATROCÍNIO 

4. LOUREMBERG NUNES ROCHA 

S.BENI VERAS 

6. ME IRA FILHO 

7. MARLUCE PINTO 

TITULARES 
BLOCO 

DEPUTADOS( 
SUPLENTES 

1. ÁTILA LINS 
2. ALACID NUNES 
PMDB 
3. !AZARO BARBOSA 
PPR . ~~ .... 
4.PAUDERNBYAVELINO 
PSDB 
5. FABIO FELDMM'N 
PT 
6. LOURIV AL FREITAS 
PRN . ~·~ 

. 1. CARLOS KA YATH 
2. MAURÍCIO CALIXTO 

3. JOSÉ DUTRA 

4. CÉLIA MENDES 

5. ELIAS MURAD 

6. VALDIR GANZER 

7. TONY GEL 7. WAGNER DO NASCIMENTO 
De acordo com a resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 

calendário para a tramitação da matéria: ~ ~ 
Dia 20/09 - Designação da Comissão Mista. 
Dia 20/09 - Instalação :ia Comissão Mista. 
Até 21/09 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo para a Comissão 

Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 30/09 - Prazo final da Comissão Mista. 
Até 15/10- Prazo no Congiessb Nacional 

O SR. PRESIDENTE ( Chagas Rodrigues ) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy M_agalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) ~-Sr,_?r~id~IJ.t!!,_~Sr 115 e Sfs~ Senadores, 
o país inteiro foi inVadi_do por uma vei-dadeira onda publicitária -
sobre a reinauguração do Centro Históríco de Salvador. Trata
va-se de apresentar o Goventador da Bahia, António Carlos 
Magalhães, como um grande realizador, um administrador 
que teve a visão- de reStaurar um dos mais belos e represen
tativos sítios históric-oS da Hahia ~do Brasil. Essa maSsa publi
citária teve tanto impacto que esmagou as queixas e protestos 
de antigos moradores de prédios do Pelourinho, obrigados 
a receber humilhantes indenizações quando dos atas de desa
propriação, alguns vítimas âe maus-tratos da polícia, que foi 
mobilizada para expulsá-los do local. - -

A própria assessoria do Institutp do Patrjm_ônioArtístico 
e Cultural admitiu que, segundo pesquisa- realizada, 95% dos 
moradores da área preferiam sair do local durante a realização 

_pas três e!3:pas d~ ~9-~_r?-~ Porém, essa mesma assessoria admi_~~ 
que pesquisa anterior do IPAC constatou _que os mesmos 
95% dos moradores expressaram o desejo de continuar _no 
local, mudanc)o de idéia quancJo constataram que a indeili
zação a que tinham direito úa ~nSigil1fiCã_nté. ' - -- ' -- '" 

Lideranças Comunitárias, Sr. Presidente, .. Srs. ~enadores, 
comó ·a preside fite do Grupo· dê Mães do Mãciel~ Elvira de 
Souza, e o presidente da Associação de Moradores do PeJOtJ.
rinho e adjacências, Ubirajara Machado, afirmam que os mo
radores foram Obrigados a sair, muitas vezes cóm o emprego 
da força, por policiais. As antigas residências das populações 
pobres da área do Pelourinho, em sua maioria negras, estão_ 
sepdo ocupadas agora P?r _butiques e lojas de grife. 

A grande propaganda que se fez em torno da restauraçãO. 
do Pelourinho passou ao largo dos problemas sociais -criados 
pela obra. Um grupo de 200 moradores, que foram-obrigados 
a abandonar suas casas, ingr~ssou na 6" Vara da Fazenda 
Pública com uma ação coletiva de reparação de danos. Os 
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reclamantes contestam os valores da_s indenizações pagas pelo 
!PAC. Individualmente, Ubirajara Machado patrocina uma 
ação de interdito proibitório, tentando reaver o imóvel onde 
funcionou sua ofiCínã de marcenaria, na rua Frei Vicente, 
n"' 3~ durante 17 anos seguidos. 

Elvira de Souza, funcionária do IPAC que já se prepara 
para deixar sua casa, próxima ao TerreirO de Jesus - onde 
haverá a quarta etapa das obras de restauraç3o - diSse ter 
ficado decepcionada com o resultado da chamada "revita
lização do Centro Histórico". Essa moradora protestou contra 
a destruição da sua comunidade e as notórias violências prati
cadas pela polícia para expUlsar os que ousavam resistir. 

Há muitos casos humanos esquecidos diante da publici
dade que só enalteceu a restauração m_aterial do sítio arquite
tônico. Como a história de Ubirajara Machado, que resolveu 
instalar sua oficina no casarão abandonado e em ruínas, traba
lhando duro três meses para limpar tudo sozinho. O referido 
cidadão lutou ali durante 17 anos para construir um conceito 
entre seus clientes, sendo agora obrigado a abandonar o_ local 
em troca de uma indenização insignificante : Cr$-7 milhões 
de cruzeiros, em julho do corrente ano. 

Coino recusou ·a· prinreira ·oferta; õ ValõfSUbiu então 
para Cr$10 milhões. Ubirajara Machado informou- ao IPAC 
que o dinheiro oferecido era .ins1,1ficiente para que ele conse

guisse reabrir seu negócio em-ou-tro lugar. Diante'da sua r~cu
sa, o !PAC ingressou nã s~·vara da Fazenda com urna ação 
de desapropriação do imóvel, indicandO como proprietário 
Bernardo Martins Catharino, que o marceneíro des_confia não 
existir. A Justiça concedeu liminar a favor do IPAC, que 
no .dia 2 de fevereiro deste ano promoveu violenta _ação de 
despejo da marcenaria desse humilde trabalhador. 

Ubirajara Machado conta que havia~saído para resolver 
um problema. Um _sargento e nove soldados arrombaram a 
porta da marcenaria e retiraram tudo o que estava lá dentro, 
máquinas, equipamentos em gera1 e peças, sem poupar Cr$4 
milhões que se encontravam guardados numa gaveta. _A filha 
do marceneiro, de 13 anos, exigiu o mandado judicial mas 
os policiais não o ap.res_entaram c nem deram >:at~nção aos 
seus protestos. Espancaram a· me-mna e a 'jogaram no fundo 
de um camburão, rumando_ para a delegacia. 

O filho de 12 anos de Ubirajara Machado pensou em 
soltar a cadela da casa, um pastor alemão, quando os policiais 
ameaçaram atirar. A criança segurou de volta a ~adela, en
quanto o sargento estirava a correia que segurava o an_~mal, 
tentando estrangulá-lo. Com a dor que sofria, a cadela virou-se 
e acabou mordendo o rosto do filho do marceneiro, que 
estava mais próximo dela. Este não foi um cãso isolado de 
violência policial, segundo o_ presidente da Associação dos 
Moradores. Episódios semelhantes vêm ocorrendo no pro
cesso de esvaziamento -dos casarões pelos antigos ocupantes. 

Segundo Ubiraja-ra Machado, muitos moradores foram 
induzidos pelos assistentes sociais do IPAC a aceitar a proposta 
oferecida. Quando verificaVam qUe o -valor da iõ.derii:iãção 
era muito baixo e queriam desistir, eram advertidos de que 
já haviam assinado ou "metido o-dedão no contrato". Q 
IPAC valia-se disso para obrigar os moradores a deixar suas 
~sas, recorrendo freqüentemente ao emprego de força po
licial. 

Há inúmeros casos de moradores que ingressaram na 
justiça contra o IPAC. Este o _caso de Jar_~es Camilo da 
Costa, que morava na rua Silva Jardim, 56, Taboão. ~ atual
mente vende balas na rua Alfredo de Brito . .Jarves ingressou 
na justíça contra o !PAC, explicando que deseja. recuperar 

o prejuízo que sofreu, porque o dinheiro que recebeu do 
Governo era insUficiente. Poucas instituições tiveram a cora
gem de_ defender os prejudicados pelas desapropriações,_coagi
dos pela campanha publicitária-que o-Estado montou. 

Ubirajara Machado cita corno aliada da Associação dos 
Moradores a Ordem dos Adv.ogados do Brasil, seção da Bahia, 
cujo presidente, Arx Tourinho- em gestão passada- criou 

_uma equipe de advogados para assessorar a entidade represen
tativa--dos_ habitantes do Pelourinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a campanha publicitária 
que foi organizada para marcar a reinauguração do Pelourinho 
minimizou. quando __ não procurou esconder os problemas so
ciaiS que foram gerados pelas desapropriações, assirit como 
os atos de violência empregados na expulsão de humildes 
moradores. Este um quadro triste que mostra como age a 
administração truculenta do Governo da Bahia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Era o que eu tinha a dizer. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Aureo Mello _ H~nrique Almeida _ Hydekel Freitas _ João 
Rocha_ Jonas Pinheiro_ Marco Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encefrar os trabalhos. 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 14 horas e 58 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 460, DE 1993 

O Pre_sidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo art. 2". alínea a, do Ato da Comissão 
Diretora n" 2, de 1973, e têrldo em vista o disposto no art. 
36 da Lei n• 8.112, de 1990, resolve remover,a pedido, da 
Sede do Órgão em Brasília para ter lotação e exercício na 
representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, RAI
MUNDO MARQUES COSTA, Matrícula 2453, ocupante do 
cargo de Analista Legislativo, Nível III, Área de Apoio Téc
nico ao Processo Legilativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
FederaL - -

Senado Federal, 20 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 461, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regrmental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de COll).petência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Dii"etora: n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 

_ ~IJl vista o que consta do Processo n9 018.340/93-8, resolve 
aposentar, voluntariamente. ANTÓNIO MANOEL MADEI
RA, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo 
Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do 
Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea 
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei 
n• 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 34, § 2•, 37 
e 41, da Resolução (SF) n• 42, de 199~. com proventos propor-
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cionais ao tempo dé serviço. Observado o disposto no artigO 
37, inciso XI, da Constihiíçãõ Federal. 

Senado Federal, 20 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, PreSidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 462, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tência regimental e regulamentar,_ 4e __ conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão- Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e_ tendo 
em vista o que consta do Processo n" 017.152193~3, resolve_ 
aposentar, voluntariamente, a servidora MARIA ÂNGELA 
LOUREIRO, Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico 
ao Processo Legislativo, Nível III, Padrão 45, do Quadro 
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso 
iu.. alínea a, da Constituição da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inc-iSo III, alínea a, 
193 e 67, da Lei n'.' 8.112, -de 1990, bem assim com os artigos 
34, § 2', e 37 da Resolução (SF) n' 42, de 1993,_com proventos 
integrais observado o disposto no artigo 37, inciso XI,da 
Cónstiruição Federal. _ 

Senado Federal, 20 de setembro de 199J. - Senador: 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 62, DE 1993 

O Dirctor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 7", § 2~. da Resolução n9 42, 
de 1993, e- de acordo com o que consta do Processo no 
018.776/93'0, resolve exonerar JOSÉ DE CARVALHO COS
TA FILHO do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, 
do Quadro de Pessoal do SeiJado Federal, do Gabinete do 
Senador Raimundo. Lira, _a partir de 15 de setenlbro de 1993. 

Senado Federal, 20 de setembro de 1993.- Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO PRESIDJi:l'HE PO~ÇONSELHQ 
DE SUPERVISA O DO PRODASEN 

N" I, DE 1993 

O Presidente do Conselho de Supervisão do Centro de 
informática e Processamento de Dados do Senado _Federal 
-- PRODASEN, no uso das atribuições que lhe c-onfere o 
§ 2!' do art 6" do Regulamento do PRODASEN, aprovado 
pelo Ato n" 19, de 1976, com suas alterações posteriores, 
combinado com o disposto no art. 9" do Ato n~ 23., de 1992, 
todos da Com-issão Diretora do Senado Federal, resolve: 

Art. 1n Fica, na forma desta Ato, instituído o Programa 
de Assistência em Creches e Pré-Escolas- PACPE, do Cen
tro de Informática c ProcC:ssamerito de Dados do Senado Fede-
ral- PRODASEN. 

Art. 29 O Programa tem por objctivo precíptio oferecer_ 
aos servidores, durante o período da jornada de trabalho, 
condições de adequada assistência aos seus dependentes legais 
até a idade pré-escolar. _ _ _ 

Art. 3" São beneficiários do Programa os dependentes 
de servidores oCupantes de cargos efetivos, cargo em comissão 
e funções de confiança. · 

Parágrafo único. Consideram-se _dependentes, para os 
fins deste Ato, dentr_t! aqueles definidos na Rcsohição n" 5, 
de 1992, e que_ assim tenham sido rec.onhecidos pela Coorde
nação de Recursos Humanos do PRODASEN, os que tenham 
idade entre três meses e_ sete anos. 

Art. 49 Fica instituído o sistema de reembolso aos servi
dores que, comprovadamente, realizem -gastos com assistência 
pré-escolar, observado o limite máximo por dependente, fixa
do no Anexo a este A to. 

§ 19 Excluem-se dos encargos do Programa as despesas 
referentes a atividades extracurriculares ou extraordinárias, 
de matrícula facultativa, bem como as necessárias à aquisição 
de uniformes, material didático ou pagamento de transporte. 

§ 29 O limite de que t~~ta este artigo poderá ser redu
-Zido, a critério do Diretor-Executivo do PRODASEN, para 
adequação ao orçamento do órgão. 

Art. 59 As despesas com o custeio do Programa corre
rão à conta do Orçamento do PRODASEN. fiqmdo_ vedada 
a realização de qualquer outra despesa com a mes_mã finali-
dade deste Ato. _ _ __ 

Art. 6' O Diretor-Executivo do PRODASEN baixará 
as instruções necessárias à implantação, execução e controle 
do Programa. _ 

Art. 7<> Este Ato entre em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros retroativos a 1_9 de jat:Ieiro 1993. 

Brasília-DF, 2 de fevereiro de 1993. -Senador Dirceu_ 
Carneiro, Presidente do Conselho de SupervisãO do PRO DA

- SEN. 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSE_LHO 
DE SUPERVISÃO [)Q PRODASEN 

N• 2, DE _1993 
-Altera a base de incidência dos coeficientes de multi

plicação de que trata o A.to n~ 5 de 1992, do Presidente 
do Conselho de Supervisão do PRODASEN. 

O Presidente do Con_s_eJh_o. de Supervisão do Centro de 
Informática e Processamenco d.e Dados do Senado _Federal 
- PRODASEN, no uso da_s a_tribuições que 1}1~ c_onfere 9 · 
art. 11, § 29combinado com o art. I)? inciso IV, doJ~.egulam~nt() 
do PRODASEN, aprovado pelo Ato n• 19, de 1976, com 
suas alterações posteriores. usando da competência que lhe 
foí ã.tribuída pelo art. 50, do Regulamento Admini~traHVo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução nn 58, de 1972, 
os A tos n"'~ 26, 28 e 60, de 1992, todos da Comissão Diretora _ 
do Seriado Federâl, e de acordo com_ decisão _do Colegiãd9 
em reunião realizada no dia-2 de feve-rei"rO de 1993, resolve: 

Art..l'' A base de incídêncía-dos fatoÍ-es de multipli
cação para efeitO de cálculo da GratificaçãO de: Atividade 
Legislativa -GAL. devida em razão do exercício de cargo 
de provimento_ efetivo, nas Escalas de Vendrilento do quadro 
cJ.e pessoaldo PRODASEN, correspondentes ao Nível Supe
rior, 1' Classe, padrões Itl. II e I, 2•, 3', e 4• Classe, padrões 
IV, III, II e I; Nível Médio. 3' Classe. padrão I e 4' Classe 
padrões IV, lll. II c I e Nível Básico, 1' Classe, padrões 
III, II e 1, 2->_ 3' e 4• Classe. padrões IV, III. II e I, fica 
'alterada de forma a refletir, na r~muneração dos servidores, 
a diferença decorrente da aplica)ãodo disposto no art. 1\ 
d_o Ato n\' 6Ô, de 1992~- da Coinissão DiretOfa- do _Senado 
Federal. 

Art. 2o A base de incidência dõs fatores de multipli
cação para efeÍto de CálcUlo da Gratificação ae _ Atividade 
Legislativa- GAL, devi_da e':!l_J~ão do exercicicf d~ cargo, 
em comissão. do grupo Direçãú'e-Ass-essoramneto Superiores, 
aos servidores não optantes pela retribuição do cargo de provi
mento efetivo, fiCa alterada na forma a seguir itldicada: 
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SiMnOLO 

DAS-3 
UN;o4 
PAB-5 

fATO R 

6,70 
a,btJ 
6,N.> 

Art. 3~' A Base de incidência dos fatoreS_ de multipli
cação para efeito de cálculo da Gratificação de Atividade 
Legislativa -GAL, devída-6-m-razão do exercício de cargo. 

f>ÍMBOI.O 

OAS--3 
ll/\::::4 
DAS-5 

t'ATOH 

2,10 
2,bU 
3,14 

Art. 4~' O disposto neste AtO aplica:se aos proventos 
de aposentadorias e às pensões decorrentes do falecimento 
de servidores do PRODASEN. 

Art. 5~' Este Ato entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos retroativos ao dia 1\' de dezembro de 1992. 

Brasília-DF. 2 de fevereiro de 1993 . ..,...--Senador Dirceu 
Carneiro Presidente do Conselho de Supervisão do PRODA-
SEN. . 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE SUPERVISÁO DO PRODASEN 

N' 3, DE 1993 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativ:a Inferior 
da Coordenação de Recursos Humanos, da -oivisão Ad~ 
ministrativa e Financeira do PRODASEN. 

. O Presidente do Conselho de 5u(JeryiSão ~o Centr9 cte 
Informática e Processamento de Dado_s do Senado Federal 
- PRODASEN, no u.so das atribuições que lhe confere o 
art. 11, § 2a, combinado com o art. 95, do Regulamento do 
PRODASEN, aprovado pelo Ato n• 19, de 1976, e alterado 
pelos Atos n"~ 4, de ~982_ e ~. de 19~3, tC?~_9S da Comissão 
Diretora do Senado Feçicral, e de acordo com decisão do 
Conselho de Supervisão em reunião realiZada no_ dia z· de 
fevereiro de 1993, resolve: __ , ____ "_ 

Art. I" À Coordenação de Recursos Humanos (CRH), 
além das atribuições estabelecidas no artigo 30,_do regula
mento do PRODASEN, compete: 

I- acompanhar e executar as políticas gerais de 
recursos humanos, definidaS em lei; 

II- analisar as necessidades quantitativa e quali
tativa dos recursos humanos do PRODASEN como 
subsídios às decisões estratégicas; 

III -estudar e administrar o impacto das decisões 
estratégicas, de mudanças organizacionais e _do am.bi_e_n
te, sobre os recursos humanos; 

IV -elaborar anualmente o plano de in_vestimep
to e reciclagem dos servidores da Coordenação; 

V -coordenar e promover a comunicação de as
suntos pertinentes à Coordenação de Recursos 1-!ul]la
nos, internamente, e junto às demais áreas do PRODA-
SEN, mediante publicação; ~--

VI- coordenar a elaboração e divulgação das 
normas e procedimentos administrativos; 

BAfif DF: INCIOÉNGIA 

Glasse rsr:eci"'l- P<Jdrão V NS" 0,84 
CIM:>c E:~pt,t;h:!l ·l'adriío V N8 .x 0,91 
Clm;toü r~pnci~I-Pi\\•1r5.o V NB " 1,05:: 

em _comissão, do Grupo Direção e Assessoramento Superio~ 
res,'aos servidores optantes pela retribuição do cargo de provi
mento efetiVo, fica alterada- :rloa forma a-Seguir indicada: 

BN>r [)[ INCIDENCIA 

Vonc. Padrão Cargo F:fetivo" 1,80 
Vetlc.l'adr·üo Cargo Elellvo X 1,16 
Vcnc.Padrao Cargo EfetiVo x 1,61 

VII- acompanhar, avaliar e controlar os a tos de 
nomeaçOO, exoneração e aposentadoria dos servidores 
do PRODASEN, beni. como os r~lativos a_-concessão 
de pensões decorrentes· de falecimento de servidores. 

Art. 2' A Coordenação de Recursos Humanos (CRH), 
unidade integrante da estrutura da Divisão Administrativ(_l 
e Financeira (DAF), nos termos do art. 29 do Regulamento 
do Prodasen, é constituída pelas seguintes unidades: 

I- Setor de Cadastro Funcional (SCF); 
II- Setor de Pagamento de Pessoal (SPP); 
III - Setor de Benefícios e Instrução Processual 

(SBP); 
IV-Setor de_ !nativos e de Pensionistas (SIP). 

§ l" Ao Setor de Cadastro Funcional (SCF) compete: 
a) programar. executar e controlar as atividades de cadas

tro geral e movimentação de pessoal, mantendo atualizados 
os re-gistras relativos ao Histórico Funcional dos servidores 
ati vos, exOnerados e falecidos. bem como de seus dependentes 
e beneficiários, obedecidas as normas e a legislação vigentes; 

b) preparar e fornecer declaraçõeS, certidões, títulos 'e 
apostilas e demais documentos de interesse dos servidores, 
dependentes e beneficiários cadastrados, quando autorizados 
pelo Coordenador da Coordenação de Recursos Humanos; 

c) exercer o controle da freqüência, das escalas de férias, 
das licenças c dos afastamentos dos servidores do Prodasen; 

d) obs_ervar. cumprir e zelar pelo cumprimento da legisla
ção e das normas pertinentes às atividadcs do Setor e desem
penhar outras atribuições correlatas ql!_~ lhe forem conferidas 
pelo Coordenador da Coordenação de Recursos Humanos. 

§ 2•' Ao Setor de Pagamento de Pessoal (SPP) compete: 
a) executar e conferír os cálculos da folha de pagamento 

dos servidores ativos, inativos e pensioniStas de servidores 
falecidos no Prodasen, obedecidos os cronogramas e de acordo 
com orientação do Coordenador da Coordenação de Recursos 
Humanos; 

b) manter atualizados os dados cadastrais, relativos a 
vencimentos, proventos e vantagens dos serviços ati vos e inati
vos, de afastamentos, retorno, aposentadoria e outras altera
ções necessárias à alimentação de dados e execCJção da folha 
de pagamento; _ _ 

c) organizar o mapa de serviços extraordinários para o 
controle e acompanhamento das horas-extras dos serviços, 
observados os limites fixados em lei; 
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d) observar, cumprir e zelar pelo cumprimento da legisla
çã.o e das_ normas pertinentes às atividades do Setor, e desem
penhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas 
pelo Coordenador d.a Coordenação de Recursos Humanos. 

§ 39 Ao Setor de Benefícios e Instrução Proces-sual 
(SBP) compete; · 

a) administrar o quadro de pessoal do Prodasen, relativo 
a número de ocupantes_ de cargo, vagas e de lotação de pessoal; 

b) prever e dimensióhãt as necessidades de recursos hu
manos~ em conjunto com- as demais áreas do Prodasen; 

c) realizar e participar de pesquisas salariais junto a insti
tuições de processamento de dados, sob a orientação do COor
denador da Coordenação de Recursos Humanos; 

d) participar da elaboração -e atualizaç-ão do Plano de 
Classificação de Cargos e Vencimentos-e de Carreira do Pro
dasen; 

e) elaborar planos, programas e normas, e executar as 
atividades referentes a benefícios, c-ompreendendo auxflio-ali
mentação, vale-transporte, auxílio-creche e demais benefícios 
que vierem a ser instituídos; 

O examinar e inform-ã{ proCessOs relativos a direitos, de
veres e outros aspectos da vida funcional dos servidores, obser
vando a legislação específica e as normas e procedimentos 
pertinentes, em vigor; - -

g) implementar e administrar o sistem-a de avaliação_ de_ 
desempenho, gerando informações para o estágio probatório, 
treinamento e desenvolvimento, planos de carreira, análise 
do potencial, rnovimentaç·ao e promoções dos servidores; 

b) observar, cumprir e zelar pelo cumprimento da legisla
ção e das normas pertinentes às atividades do Setor, e desem
penhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas 
pelo Coordenador da Coárdenação de Recursos Humanos. 

§ 4' Ao Setor de !nativos e de Pensionistas~ (SIP) com-
pete: _ 

a) instruir, inforinar e organizar processos de aposenta
doria, averbação de tempo de serviço e demais processos de 
interesses de servidores inativos e de pensionistas de servidores 
falecidos; 

b) organizar e manter atualizado o arquivo de documen
tação referente a servidores in-atívos e de pensionistas de servi
dores falecidos. bem como o arquivo de processos de averba
ção de tempo de serviço; 

c) processar dados e registrar alterações no Histórico 
Funcional pertinentes ao Setor, mantendo-o atualizado; 

d) preparar e encaminhar dados complementares relati
vos à concessão de aposentadoria e de pensão, solicitados 
pela Auditoria do_ Senado Federal; 

e) solicitar a ratificação dos dados contidos nas certid,Pes 
de tempo de serviço, fornecidas pelos órgãos e instituições, 
para fins de averbação junto ao Prodasen; 

t) observar, cumprir e zelar pelo cumprimento da legisla
ção e das normas pertinentes às atividades do Setor e desem
penhar outras atribuições_correlata.s que lhe forem conferidas 
pelo Coordenador da Coordenação Qe _Recursos Humanos. 

Art. 3~ Os Setores a que se refere o artigo anterior 
serão dirigidos por Chefe de Setor, designado pelo Diretor-E
xecutivo, na forma do_ § 3<.> do art. 57 do Regulamento do 
Prodaseri. 

Parágrafo único. Os titulares_ das FUrições cm Coirii"SSão 
de Chefe de Setor, de que trata este artigo, cumprirão jornada 
diária de trabalho de 8 (oito) horas. 

Art. 4-:> Ficam transformadas 4 (quatro) Funções de En
carregado de Turno, FG-4, em Funções de Chefe _de Setor, 

FG-3, na Tabela de Funções do Prodasen, aprovada pelo 
Ato n" 7, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão 
do Prodasen, para atender ao disposto no artigo anterior. 

Art. 59 Este_ ato entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 6<.> Revogam-se as disposições em contrário'. 
Brasflia-DF, 2 de fevereiro de 1993.- Senador Dirceu 

Carneiro, Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 51, DE 1993 

Dispõe sobre os Planos de Carreira dos servidores 
do Cegraf e do Prodasen, e dá outras providências. 

O Senado Federal re_solve: 
Art. 19 Fkam instituídos, nos termos desta resolução, 

os Planos de Carreira dos __ servidores do Centro Gráfico do 
Senado Fed_eral - CEGRAF, e do Centro de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal -: _PRODA
SEN, destinados a organizar em carreira os cargos de provi
mento efetivo ·e- as funções comis'sionadas, fundamentados 
nos princípios constitucionais, na qualificaçãO profisSional e 
no desempenho, cujos ocupantes terão seus deveres, direitos 
e vantagens definidos em regulamento próprio. --

Art. 2' O art. 6' da Resolução n' 42, de 1993, com 
a redação dada pela Resolução n9 45, de 1993, passa a vigorar 
com as seguintes a!teraçõe_s: 

"Art. 6' .................................................. .. 

. .... "§". 3; ... if ~-~d;d;· ~~- ~-~~~id~~ -~· p~~·~p~ã~· ~~~~~i~ 
tante de mais de uma gratificação de função comissio
nada ou de uma função comissionada com uma gratifi
ca·ção de_ representação, assegurada, para efeito de pa
gamento, a situação que for mais vantajosa. 

§ 4" - -Durante o estágiO probatório o servídor so
mente poderá ser designado para as funções de direção 
superior ou para aquelas a que se referem o art. 5" 
da Resoluçãon•88, de 1992, eoart. 9°, § 1',da Resolu
ção n• 87, de 1989." 

Art. 3" São mantidos_ como cargos de províinento em 
comissão os cargos de Diretor da Secretaria de ComuniÇ?ção 
Social, de Diretor da Subsecretaria ct.e Divulgação, de Diretor 
da Subsecretaria de Relações Públicas, de Chefe de Gabinete 
do Presidente, de Chefe do Cerimonial da Presidência e de 
Secretário-G-eral da Mesa Adjunto. · 

§ 19 Os valores de vencimentos, de representação e o 
fator de ajuste da Gratifi&lçâo de Atividade Legislativa devi
dos aos __ ocupantes dos cargos a que se refere este artigo são 
os fixados no Anexo I. 

§ zo Sobre os valores a que se refere o parágrafo ante
rior incidirão os reajustes concedidos aos servidores públicos 
federais após o dia 31 de março de 1993. 

§ 3~ A nomeação para os cargos de que trata este artigo 
far-se-á por Ato do Presidente do Senado Feáeral. 

Art. 49 A função comissionada de Auxiliar de Controle 
de Informação passã- a denominar::Se Assistente de Controle 
de Informação, FC-4, mantidas as atribuições. 

Art. 5• Os Anexos ill e V da Resolução n' 42, de 1993; 
passam a vigorar nos termos dos Anexos II e III. 
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Art. -6" -Os Planos de Carreira inStituídos por esta reso
lução serão avaliados e revistos no prazo de cento e vinte 
dias _a contar de sua implantação. 

O Presidente do Conselho de Supervisão do Centro de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN~ no uso das atrJbuições que lhe cometem 
o art. _5_Q __ do Regulamento Administrativo-do Senado Federal, 
aprovado pela Resolução n"' 58, de 1972, combinado com o 
art. 6\ inciso IV, do Regimento Interno do Prodasen, apro

·vado pelo Ato n" 19, de 1976, e tendo em vista o que dispõem 
os -Atos da Comissão Diretora -no' 26, -zs;-38 e 54, de 1992, 
resolve: 

Art. 7"' Esta resolução entra em vigor na data dt!_ sua 
publicação. com efeitos financeiros a partir de 19 de abril 
de 1993. 

Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário, :espe
cialmente o Ato do Conselho -de Supervisão do Cegraf n"' 
3, de 1992, e os A tos do Presidente do Conselho de Supervisão 
do Prodasen n' 5, de 1992; e n" 2, de 1993. · · -· 

Art. 1\' Os servidores ocupantes dos cargos de provi
nlento efetivo, das categorias de Serviçosdelnfomi_átiCa Legis
lativa, Administração Geral e Serviços Especiais, do Quadro 
de Pessoal do Prodasen, são reposicíonãdos nas Classes e 
Padrões da Escala de Vencimentos, na forma indicada nos 
Anexos I, II e II I deste ato. 

Senado Federal, 23 de junho de 1993. -Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

N' 4, DE1993 

Art. 2" O disposto neste ato aplica-se, no que couber, 
aos proventos de aposentadoria dos servidores do Prodasen._ 

. Art. 3" Este ato entra em vigor na data de sua publica
ção, com efeitos financeiros a partir de 31 de março de 1993. Dispõe sobre reposicionamento dos servidores do 

Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado Federal- PRODASEN, e dá outras providên
cias. 

Art. 4» Revogam-se as disposições em contráriO. 
. Brasília-DF. 18 de junho de 1993. - Senador Júlio 
Campos, Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen. 

ANEXO I 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN 

NQ 04, DE 1993 

CATEGORIAS, SERVICOS DE INFORMÁTICA, ADHINISTRACÃO GERAL 
E SERVICOS ESPECIAIS 

NÍVEL SUPERIOR 

VIGÊNCIA, 31 DE HARCO DE 1993 

I SITUACÃO ANTERIOR I SITUACÃO NOVA I 1--------------------------- -----------
ESPECIALISTA I CLASSE I PADRÃO I CLASSE I PADRÃO I 
EH INFORHÁTICAI------------I------------1----------I----------I 
LEGISLATIVA I I I IV I I I 

I ESPECIAL I III I I I 
I I II I ESPECIAL I IV I 

ANÁLISE DA I I I I I I 
DA INFORHAC~O 1------------1~-----------1 I I 

I I IV I I I 
ESPECIALISTA I 1------------1--------1----------1 
EH ADMINISTRA-I PRIMEIRA I III I ESPECIAL I III I 
CÃO LEGISLATI-1 1----------1----------1----------1 
VA I I I II I ESPECIAL I II . I 

I 1------------1----------1----------1 
ANÁLISE DA I I I I ESPECIAL I I I 
ADHINISTRACÃO 1------------1------------1----------1----------1 

TREINAMENTO 

SERVICOS 
ESPECIAIS I 

ADVOGADO 
ARQUITETO 
BIBLIOTECÁRIO 
ENGENHEIRO 
HÉDICO 
PSIC6LOGO 

I I IV I I I 
I SEGUNDA I III I I I 
I I II I I I 
I I I I I I 
1------------1------------1 I I 
I I IV I I I 
I TERCEIRA I II I I PRIHEIRA I IV I 
I I II I I I 
I I I I I I 
1------------1------------1 I I 
I I IV I I I 
I QUARTA I III I I I 
I I II I I I 
I I I I I I __________________________________________ .._ ____________ _ 
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ANEXO II 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SUPERVIS~O DO PRODASEN 

NQ 04 , DE 1993 

CATEGORIAS: SERVICOS DE INFORHdTICA E -ADHINISTRAC~O GERAL 
NÍVEL HéDIO 

VIG@NCIA: 31 DE HARCO DE 1993 

SITUAC~O ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

ESPECIALISTA 
EH INFORHdTICA 
LEGISLATIVA / 

TéCNICAS DE 
TELEPROCESSA
HENTO 

TéCNICAS DE 
PRODUCAD 

CLASSE 

ESPECIAL 

PRIMEIRA 

1----------
1 

ESPECIALISTA I 
EH ADMINISTRA-I SEGUNDA 
C~O LEGISLATI-1 
VA / I 

TÉCNICAS DE 
ADHINISTRACÃO 
SECRETARIA 
DESENHO 
HANUTENCÃO 

1-----------
1 
I TERCEIRA 
I 
I 
1------------
1 
I QUARTA 
I 
I 

PADR~O I CLASSE I PADR~O 
------------1----------1----------

IV I I 
III I ESPECIAL I IV 
II I I 

I I I 
------------1----------1----------

IV ESPECIAL I III 
------------ ----------1----------

III ESPECIAL .I II 
------------ ----------1----------

II ESPECIAL I I 
------------ ----------1----------

I PRIMEIRA I IV I 
------------ ----------1----------1 

IV PRIMEIRA I III I 
------------ __________ l __________ l 

III I I 
I I I I 

I I I 
------------ I 

IV I 
III PRIMEIRA II I 
II I 

I I I 
------------1 I 

IV I I 
III I I 
II I I 

I I I 
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ANEXO III 

ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SUPERVIS~O DO PRODASEN 

NQ 04 , DE 1993 

CATEGORIA: ADHINISTRAC~O GERAL 
NÍVEL BÁSICO 

VIGêNCIA: 31 DE MARCO DE 1993 

1----------------------------------------------------------------
l I SITUAC~O ANTERIOR I SITUAÇÃO NOVA 1 
I I--------------------------------- --------------
1 I CLASSE I PADR~O I CLASSE I PADR~O 1 

l------------l------------l----------l----------1 
I I IV I I 1 
I ESPECIAL I III I ESPECIAL I IV I 
I II I I I 
I I I I I 
1------------ ------------1---------- ----------1 
I IV I I 

ESPECIALISTA I PRIMEIRA III I ESPECIAL III 1 
EM ADMINISTRA-I II I 1 
CÃO LEGISLATI- I I 1 
VA / ------------ ------------1---------- -------~--1 

SEGURANÇA 

SERVIÇOS GE
RAIS 

IV I I 
SEGUNDA III I ESPECIAL II I 

I I I I 
I I I 

------------l------------l----------l----------1 
I IV I I I 

TERCEIRA I III I ESPECIAL I I I 
I II I I I 
I I I I I 

------------1------------l----------l----------l 
I IV I I I 

QUARTA I III I PRIMEIRA I IV I 
I I I I I I 
I I I I I 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 114, DE 1992 

1976, da Comissão Diretora ·do Senado Federai, com s~as 
alteiações posteríOtes~ resolve: _ ~-- _ 

Desicrnar a servidora VIVIAN LOBO PENNACCHIO, 
Especíali~a em Administração Legislativa/Técnicas de Admi~ 
nistração, do Quadro de Pe_ssoal deste órgão, para Substituir, __ 
em seus afastamentoS ou impedimentos regulamentares, o 

_Chefe do Serviço da Atendimento a Usuários - SAU1 d~- _ 
Coordenação de_ Informátíca ~COI, a partir de 21 de dezem-

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n'' n" 8.112190, 
e no uso das atribuições que lhe conferem os incis~s VI 
e XIV do artigo 14. combinado com o § 59 do artigo 57 do 
Regulamento do PRODASEN. aprovado pelo Ato n" 19, de bro de 1992. · · 
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Brasilia- DF, 29 de dezembro de 1992. -Regina Célia 
Peres Borges, Diretora-Executiva. - -- - ----

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 115, DE 1992 

A Dirctora-Exccutiva do Centro de Informática e Preces_-_ 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei_8.112/90, e no 
uso das atribuições que lhe conferem os inCisoS VI e XIV 
do artigo 14, combinado com o § 5' do artigo 57 do Regula
mento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, 
da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: . _ 

Designar o servidor CARLOS ALBERTO COSTA 
SAMPAIO_, Especialista em Informática Legislativa/Análise 
da Informação, do Quadro_de Pessoal deste órgão, para substi
tuir, em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, 
o Chefe do ServiÇo· de Avaliaçã_o e Manutenção - SAM. 
da Coordenação de Informálica :- ÇQJLa_partir de 21 de 
dezembro de 1992. . . " - o . . 

Brasilia- DF, 29 de dezembro de 1992. -Regina Célia 
Peres Borges, Diretora-Exccutiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• U6, DE 1992 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces-
samento de Dados do Sen:ado Eederal - PRODASEN-, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei.n" 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e_ 
XIV do artigo 14, combinado com o § 3'' do artigo 57 do 
Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n~ 19, de 
1976, da Comissão Diretora do Senado Federal,_ com suas 
alterações posteriores, resolve: 

I- Tornar sem efeito, o Ato n~ 7, de 1992, que designou 
o servidor ANTONIO CARLOS DE NOV AES E SILVA. 
Especialista em InformátiCa Legislativa/Análise da Informa
ção, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir o 
Coordenador da Coordenação de O & M, da DívisãO de De
senvolvimento de Sistemas- DDS, a partir de 14 de setembro 
de 1992. . . . .. . 

2 - Designar o servidor JOSÉ CARLOS MAIA, Espccia- -
lista em InformátiCa Legislativa/Análise da Informação, do 
Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir, cm-seus afasta
mentos ou impedimentos regulares, o· Coordenador da Coo r-

. denação de O & M, da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas 
- DDS, a partir 14 de setembro de 1992. 

Brasilia- DF, 29 de dezembro de 1992.- Regina Célia 
_Peres Borges, Diretota-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• ll7, DE 1992 

A Diietora-Executiva do Centro de Informáfica e Proces
samento de Dados do Senado Federa) --,o I'.RODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n" 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe conferem os i"riCisos VI e 
XIV do artigo 14, combinado com o _§ 3_~ do ar_tigo 57 do 
Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n"' 19, de 
1976, da Comissão __ Dir_etora do Sen_ado 'Federal, com su_as 
alterações posteriores, resolve: 

l-Tornar sem ~fCítO,-õ--Ai:o 5;-de 1992,-cJ.ue designou 
o servidor LUÍS ROBERTO DAJSSON SANTOS, Especia
lista em Informática Legislativa/Análise da Inform?ção, do 
Quadro de Pessoal de.stc órgão, para substituir o Chefe do 
Setor de Administração de Banco de Dados - SABD, da 

Divisão- de Desenvolvimento de_ Sistemas - __ DD_S, a partir 
-de 14 de setembro de 1992. ~ ___ _ 

2-Designar a servidora REGINA CÉLIA PEREIRA 
FERNANDES DE SOUZA, Especialista em Informática Le, 
gislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pe~O::;tJ _dest,_~ 

: órgão, para substituir, em seus afastamentOs ciu impedimentos 
regulamentares, o Chefe do Setor de Administração de B~nco 
de Dados- SABD, da DiVisão de DesetiVolvim"ento ~ Siste-
mas- DDS, a partir 14 de setembro de 1992. _ 

Brasilia-,- DF, 29 de de~embro de 1992.- Regina Célia 
Peres Borges, Dire_tora-Exec.utiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N'l, DE 1993 . 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso de suas atribuições legais e regulamentares e, conside
rando o descumprimento de contrato firmado com o PRODA
SEN em decorrência da Tomada de_ PreçoS n" 3, de 1992, 

-conforme consta do Processo n"' PD0195/92-8 e, considerando 
ainda, que notificada nos termos da Lei não apresentou qual
quer defesa, nem tampouco procedeu ao recolhimento. da 
multa que lhe foi imposta, resolve: 

1-Aplicar à empresa Módula Telemática LTDA., com 
sedeà SCLN 315, Bloco "B", Sala 203- Brasilia/DF.; inscrita 
no CGC sob o n' 03.596.335/0001-02, a penalidade de suspen
são do direito de licitar com o PRODASEN, pelo período 
de 1 (um) ano, a partir da publicação deste Ato, de acordo 

·com o inciso III, art. 73, do Decreto-Lei n' 2.300, de \986, 
combinado com o disposto na letra c do item 9.4 do Anexo 
II do Edital da Tomada de Preços. 

l--Determinar a remessa do Processo à Procuradoria
Geral da República para a cobrança-judicial da multa aplicada 
e não recolhida, no valor de Cr$27.178.000,00 (vinte e sete 
milhões, cento e setenta e- óito niil cruzeiros). 

Brasília- DF, 18 de janeiro de 1993. -~Regina Célia 
Peres Borges, Diretora Executiva do PRODASEN. 

ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 2, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASÊN, no 
uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do art. 11 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, 
de 1976, da Comissãõ L)iretoia do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, combinado com o disposto no Ato n" 
1, de 1993, do Presidente do Conselho de Supervisão do PRD-

- DASEN, resOlve: - _ 
Art. 1" O Programa de Assistência em Creches e Pré-_ 

Escolas- PACPE, do P.RODASEN, que tem corno objetivo· 
oferecer aos servidores, durante o período da jornada de tra-. 
balho, condições de adequada assitência aos seus depen"dentes 
legais até a idade pré-escolar, é regulamentado por este Ato. 

Parágrafo único. o- pagamento das despesas decorren
tes deste Ato, realizadas em instituições de ensino da_ livre 
escolha -dos Súvidofes; Se fá- feTtó sob a forma de reelribolso. 

Art. 'l~ _ A participação do servidor no Programa dar
se-á mediante: 

I- requerimento de inscriçáO, a ser feito-jui1tõ à-COorde
nação de Recursos Humanos, de acordo com o modelo cons
tante do Anexo II deste Ato; 

· II- apresentação de comprovante do qual conste obriga
toriamente o_ n_ome da instituição de ensino, a inscrição no 
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Cadastro Geral de Contribuintes do MinistériO --da Fazenda 
- CGC e a autenticação do valor p3.go. 

§ 1" A Inscrição de dependente como part-icipante do 
Progama poderá ocorrer a qualquer época, observado o dis
posto nos incisos I e II deste artigo. 

§ 2\' A inscriÇão -terá Validade até o final do ano letivo, 
devendo ser renovada anualmente, caso persistam as exigên
cias para participaÇão no Programa. 

§ 39 A-Coordenação dc-RecUrsos--Huinanos procederá 
à análise dos dependentes declarados pelo servidor, de acordo 
com o disposto no art. 3o do Ato do Presidente do COnselho 
de Supervisão n' 1, de 1993. 

§ 4"' O dependente será autOmaticamerite aesngado do 
Programa, no mês em Que completar a idade limite de (sete) 
anos. . _ _ 

§ s~ Na hipótese de dependente em que o pai e a mãe 
sejam servidores do PRODASEN. a percepção do auxílio
creche será devida a apenas um deles. . o o____ - _ 

Art. 3~ o·.i:eerilbolso do valor das mensalidades escola
res será efetuado através da folha de pagamento, mediante 
comprovação de pagamento pelo servidor, observado o limite 
de reembolso de que trata o Anexo I de.ste Ato. 

. § .. 19 O comprovante original da mensalidade -deverá ser 
entregue diretamente à Coordenação de Recursos Humanos, 
até o vigésimo quinto dia de cada mês, para fins de reembolso 
no mês subseqüente. 

§ 2" A Coordenação de Recursos Humanos. de posse 
·âos c~mprovantes, providenciará a relação dos servidores be
neficiados, para inclusão na: folha de pagamento. 

§ 39 Caso venha a ser constatada qualquer irregulari
dade no comprovante da mensalidade escolar apresentado, 
o beneficiO será autOmaticamente cancelado e apuradas as 
responsabilidades do servidor. 

Art. 4"' O valor do reembolso obedecerá os limites per
centuais fixados no Anexo I deste Ato. 

Parágrafo úniCO. O valor de reembolso poderá ser redu- . 
zido por decisão do Diretor-Executivo, sem que caiba ao servi
dor qualquer reclamação, com vistas a ajustar o Programa 
à efetiva disponibilidade orçamentária. ·· _ 

Att. 5"' A.Cbordenação de Recursos Humanos manterá 
i!_lformado o Núcl~o de Planeja-mento e Orçamento da Asses
soria da Diretoria-Executiva sobre_ o númúo de dependentes 
inscritos ho' Programa. bem como a previsão anual de despesas 
para efeito de iriclusãq_po Orçamento anual do PRODASEN. 

Art. 6" Os casos omissos serão resolvidos pelO Diretor: 
Executivo, 9uvido o Diretor da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira. 

Art. 7" Este Ato entra em vigor ria data de sua publica
ção, com efeitos financeiros retroativos a 19 de janeiro de 
1993. 

Brasllia- DF, 2 de fevereiro de 1993- Regina Célia. 
Peres Borges, Di~etora-:_Executiva do PRODASEN. ~ 

ATO DA DIRETORA EXEClJTIVA DO PRODASEN 

NÚMERO 002 , DE 1993 

ANEXO I 

----------------------------------------
CARGO OU EMPREGO 

NIVEL BÁSICO 

NIVEL INTERMEDIÁRIO 

NiVEL SUPERIOR 

COMISSÃO/DAS/ASSESSOR 

PERCENTUAL MAxiMO 
POR DEPENDENTE 

100% 

100% 

80% 

60% 
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ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN 

NÚMERO 002, DE 1993 

ANEXO 11 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE 

ASSIST~NCIA EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - PACPE 

-:----------------• matricula , ocupante do Cargo 
de , lotado no(a) 

, requer a V.Sa. a inclusl!o de seu(s) dependente(s) 
-ab;:-a--:lx-o-re~J,-ac~l,..-on_a_d-;-:o-s-no--;P;;-r-o-gr,..-a-m=-=a--.-de Assistência em Creche e Pré-Escola - PACPE, 
sujeitando-se às normas contidas no Ato no. , de 1993, do Presidente do Conselho de 
Supervisão do PRODASEN. com a Regulamentação dada pelo Ato.no_ • de 1993, da 
Diretora Executiva do PRODASEN. 

DEClARAÇÃO DE DEPENDêNCIA 

DEPENDENTES I DATA DE NASC. I GRAU DE DEP. 
________________________ I '----------
________________________ 1 I _____ __ 

------------------------' / ________ __ 
------------------------' '----------

Declaro, para os devidos fins, que as informaçOes prestadas são expressão da verdade. 

N. Termos 
P. Deferimento 

DAF/CRH 

Confere 
----Não Confere 

OBS: 

Brasllla-DF ., 

------

de de 19 

DIRETOR EXECUTIVO; 

Defiro 
---:----:;Indefiro ·· 

EM:_J_J_ 
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ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N~"3, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e _Proces
samento. de Dados do Senado Federal - PRQDASEN, de 
a~rdo, com _? que dispõe o artigo 9(>, parágra1o único; da 
Le1 8.112190,· e no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos VI e XIV do Artigo 14, combinado com o § 3' ctt 
Artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato 19, de 1976, da Comissao Diteto-ra dô Senado Federal 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Designar o servidor LUIZ CESAR DA ROCHA FON
SECA, Especialista em AdministraÇãO Legislativa/Análise da 
AdminiStr~ção, do Qu~dro de Pessoal deste órgão, para exer
cer a Funçao em Comissão-de Chefe do Setor de Pagamento 
de Pessoal (SPP), da Coordenação de Recursos Humanos 
- CRH, da Divisão Administraiivã-eFinanceira- DAF 
a partir desta data. ' 

Brasília, DF 3 de fevereiro de 1993- Regina Célia Per~
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
Nl<4, DE 1993 

A Diretora-Executiv-a do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 

. acordo com o que dispõe o Artigo 9~, PaJáirafo únicO, da 
· Lei 8.112190, e no uso das atribuições que lhe conferem- os 
incisos VI e XIV do Artigo 14, sotnbinado com _o _§__3o do 
Artigo 57 do Regulamento do PRODASEN. aprovado pelo 
Ato 19,m de 1976, da Comissão Diretora âo Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Designar a servidora MARIA GORETTI BESSA CAS_
TILHO, EspeciAlista em Admüiistração Legislativa/Análise 
da Administração, do Quadro de Pessoal deste Qrgão, para 
exercer a Função em Comissão de Chefe do Se to r de Bene
fícios e Instrução Processual (SBP), da COordenação de- Re
cursmrHu_manos- CRH, da Divisão Administrativa e Finan: 
ceira- DAF, a partir desta data. . 

Brasília, 3 de fevereiro de 1993 -: Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 5, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de_ Dados do Senado Federal - PRODASEN de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei 8.112/90 ~no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisOs VI e XIV 
do artigo 14, combinado com o § 3' do artigo 57 do Rcgula
ment?doPRODASEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da 
Comtssão Ditetora do Senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: 

Designar a servidora DENISE DE FARIA PEREIRA 
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informa: 
ção , do Quadro de pessoal deste órgão, pra substituir o--Chefe 
do S~tor de Administração de Banco de Dados_~ _SABD, 
da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas- DDS, no perío
do de 1-2-93 a 27-2-93, tendo em vista os afastamentos do 
titular e do Substituto eventual por motivo de férias. 

Brasília, 3 de fevereiro de 1993. - R,egina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
- 111• 6, DE 1993 

_A Diretota-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei 8.112/90, e rio 
uso das atrib-uições que lhe conferem os incisos VI e XIV 
do artigo 14, combinado com o § 3' do artigo 57 do Regula
mento do PROúASEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da 
Comissão Diretora do Sen-ado Federal, com suas alterações, 
resolve: 

Designar as servidoras CREUZA RIBEIRO NEVES, 
- -Espeeiàlista em Administração e DALILA CHAGAS DE 

A:SSIS, Espedalista em Informática Legislativa!Técnicas de 
Produção, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substi
tuirem a Secretária-Executiva da Diretoria-ExecU-tíva -
DEX, no período de 1-2-93 a 15-2-93 e 16-2-93 a 20-2-93, 
respectivamente, tendo em vista os afastamentOs -da titular 
por motivo de licença para tratamento da própria- saúde e 
da substituta eventual por motivo de férias. _ 

Brasília. 3 de fevereiro de ~993. - ~egina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. --

ATO DA DIRETORA-EXECUTJVA DO PRODASEN 
N• 7, DE 1993 

A Diretofa-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uSo das atribuições que lhe confere o artigo 14; inciSo XIV, 
combinado_ com o artigo 57,§ 3~. o Regulamento do PRODA
SEN, apr<:ivado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas ~Iterações posteriores, resolve: 

I.,-- Dispensar o servidor MARCO ANTÔNIO PAIS 
DO~ REYS. Especialista em Informática Legislativa/Análise 
da Informação,-do Quadro de Pessoal deste órgão, da Função 
em Comissão de COordenador da Coordenação de Organi
zação e Métodos (COM), por ter sido nomeado para o Cargo 
em Comissão de Diretor da Divisão de Suporte Técnico e 
Operações (DSO), a partir desta data; 

2-Desgnar o servidor ROSILMAR DE OLIVEIRA, 
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informa~ 
ção, do_Q.uadro de Pessoal dl!ste órgão, para exercer a Função 
em ComisSão de Coordenador da Coordenação de Organi
zação de Métodos (COM), da Divisão de Desenvolvimento 
e Sistemas (DDS), a partir desta data. 

Brasília, 18 de fevereiro de 1993 - Regina Célia Peres 
Borges, Diretórã-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 8, DE 1993 

A Diretora-Ex€:cutiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo co~ o. q~e dispõe o artigo 38 da Lei 8.112/90, e no 

- uso d~s atnbmçoes que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, 
combmado com o artigo 57,§ 4', do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato 19, de 1.976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores resolve· 

Tof!lar sem efeito, a partir desta data, o Ato 47,' de 1992: 
que destgnou o servidor JOSÉ PAULO DE AZEVEDO 
Diretor da Divisão .de Suporte Técnico e Operações iiO -Quã~ 
dro de Pessoal deste órgão, para substituir esta TÚular nOs 
seus afasta!llentos e imp_edimentos regulamentares. 

. Brasflra, DF, 18 de fevereiro de 1993 - Regina Célia 
Peres Borges, Diretora-Executiva. · 
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ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N•9 DE 1993 

A DiretorawExecutiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, ae 
acordo com o que dispõe o artigo 38 da Lei 8JJ2/90, e no 
YSO das atribuições que lhe confere o arfigo -14~ inCisO XIV, 
combinado com o artigo 57,§ 4•, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da CorniSS30 Diretàfa 
do Senado Federal, com suas alteraÇões posteriores, resolve: 

Designar o servidor RUBEM MARTINS AMORESE, 
Diretor da Coordenação de lnformáiíca, do Quadro de Pes
soal deste órgão, para a partir desta data substituir "esta Titular 
nos seus afastamentos e impedimentos regulamentares. 

Brasília, 19 de fevereire de 1993 - Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-EXecutiVa. · · - · · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 10, DE-1993 

A Diretora-Executiva do Centro de InJormática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PROPASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV. 
combinado com o artigo 57, § _y, do Regulament9 do, ~RODA
SEN, aprovado pelo Ato n~ 19, de 1976, da ComissãO Diretora 
do SenadoFederal, com suas alterações posteriores, resolve: 

Designar o servidor JAMES RA YMUNDO MENEZES 
DE CARVALHO, Especialísta em_ Informá_tica _Legislativa/ 
Análise da Informação, do Quadro_ de Pessoal deste órgão, 
para substituir, a partir desta data, o Consultor da Assessoria 
da Diretória-Executiva, Sinval Serra- Martins Junior, nos seus 
afastainentos ou impêdimentos· regulamentares. 

Brasilia, DF, 25 de fevereiio de 1993. ~ Regina Célia 
Peres Borges, Dire"tora-EXeCiltíva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 11, DE 1993 

A Diietora--ExecutiVa do CentrO de InformátiCa -e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe--o artigo 38, da Lei n9 8.112/90, 
e no Uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso 
XIV, combinado com o artigo 57,§ 4•, do Regulamento do 
PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, com suas alterações-posteriores, 
resolve: 

Tornar sem efeito, a partir desta data, o Ato que designou 
a servidora RAQUEL VIEIRA PINHEIRO, EspeCialista em 
Administração Legislativa/Secretária, do Quadro de Pessoal 
deste órgão, para substituir a Secretária-ExecutiVa-, daDireto- _ 
ria-ExecutiVa (DEX), nos seus afastamentos e -impedimentos 
regulamentares. _ _ ~· 

Brasma, DF, 1' de março de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, DirCt0r3.-Executiva. - -

ATO DA DIRETORÀ-E:KECUTIV A DOj•RQDASEN 
N• 12, DE 1993 

A Diretora-Execútiva do Centro de Informática_ e Proc;es
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo38, da Lei n' 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso 
XIV, combinado com o artigo 57, § 4', do Regulamento do 
PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores, 
resolve: 

Designar a servidora MARIA DO SOCORRO BEZER
, RA SÁ TIRO, Especialista ein Administração Legislativa/Se
cretária, do Quadro de· pessoal deste órgão para, a partir 
desta data, substituir a Secretária-ExeCutiva, da Diretoria
Executiva (DEX), nos seus afastamentos e impedimentos re
gulamentares. _ . 

Brasilia, DF, 1' de março de 1993.--,- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executfva. - - - -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 13;-DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces- _ 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9'?, parágrafo único, da 

-Lei n~ 8.112/90, e no usõ das atribuições que lhe confere 
o artigo 14, inciso XIV, combinad-o Com. o artigo 57, § 49, 

do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Se_nado Federal, com suas . 
alterações posteriores, resolve: _ 

Dispensar a servidora ANA MARIA MERLO MAREN-
00, Especialista em Administração Legislativa/Análise da 
Administração, do Quadro de Pessoal deste órgão, da Função 
em Comissão de Secre-tária do Conselho de Supervisão, por 
ter~Sido designada para outra Função. 

- Brasília, DF, i c de março_ de f993. ~-Regina Célia P~_res 
Borges, ~ir~t9ra-EXecUtíVa--:- - - _ · · 

ATO DA DIRETORA-EXÉCUTIVA DO PRODASEN 
N• 14, DE 1993 

- ADiretora:.Executiva do Centro de _Informática e.Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
ãt:ordo com o que dispõe o artigo 9~, parágrafo único, da 
Lei n~ 8.112190. e no uso das a_tribuições que leh confere 
o artigo 14, inciso XIV, combinado com o artigo 57, ~-4~, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolve:· 

Designar a servidora RAQUEL VIEIRA PINHEIRO, 
Especialista em Administração Legislativa/Secretária, do 
Quadro de fess_oal deste ó~g~o' rara e?>eT~er a Função em 
Comissão de Secretária do Conselho d~ SuperviSão do PRO
DASEN, a partir desta data. 

Brasfiia, DF, 1" de março de 1993.- Regina C~Hia Peres 
Borges, Diretor~--Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO i>RODASEN 
N• 15, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de dados do Senado~~Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9\', parágrafo único, da 
Lei n~ 8.112/90,_ e no usO das atribuições que leh confere 
o artigo 14, inciso XIV, combinado _com o artigo 57,§ 4~, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolve: 

Designar a servidora ANA MARIA MERLO MAREN
GO, Especialista em Admiilistraç<1_ó Legislativa/Análise da 
Administração, do Quadro de Pe~s~al deste órgão, para exer
cer a Função em ComisSão de Chefe do Setor de Inativos 
e de Pe-nsionistas (SlP), da Coordeitação de RecuroS Humanos 
--CRH, da Divisão Administrativa e Financeira - DAF, 
a pa:rtlr-dest:a datã. - - -

Brasília, DF, 19 de março de 1993.- Regina Çél_ia Peres 
Borges, piretora-~xecutiVa.. - -

' I 
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ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N'l6, DE 199!. 

A Diretora-Executiva do Centro -de Informática e P'roces
samento de Dados do Senado Federal- PRGDASEN, no 
u~o das atribuições que lhe confere Õ artig"o 14, inciso XIv:· 
combinado com o artigo 57, § 3i, do Regulamento do PRODA~ 
SEN, aprovado pelo Ato n' 19;'de 1976,.da Comissão Diretora 
do Senado Federal; com süas altera'çóes posteriores, resolve: 

Designar o servidor LUIZ MÁRIO RAMOS PORTO, 
Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de Adminis
tração, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer a 
Função em Comissão-de Chefe do Setor de Cadastro FunciOnal 
(SCF), da Coordenação de Recursos Humanos (CRH), da 
Divisão Administrativa e Financeira (DAF), a partir des.ta 
data. 

Brasfiia, DF, Jo de março de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. -

ATO DA DJRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 17, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de lpformática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n' 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe confere os incisos VI e XIV 
do artigo 14, combinado com o § 3' do artigo 57 do Regula
mento do PRODASEN,,aprovad.o pelo Ato n' 19, de 1976, 
da Comissão Diretõra-do ·senado Federal, com suas alterações 
posteriores, resolve: 

Designar o servidor RICARDO VIANA DE CAMAR
GO, Especialista em Informática Legislativa/ Análise da Infor
mação, do Quadro de Pessoal deste órgão, pãra substituir 
o Coordenador da Coordenação de Suporte Técnico - CST, 
da Divisão de Suporte Técnico_ e Operã.Ções- DSO, fio seu 
perfodo de férias. tendo em vista o afastamento do substituto 
eventual pelo mesmo motivo. 

Brasüia, DF, 8 de março de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Díretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DOPRODASEN 
N• 18, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das_ atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, 
combinado com o art. 57, § 3o, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato no 19, de 1976, da ComiSSão Dir:etora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, resolve: 
Dispensar, a pedido, o servidor FERNANDO COR TONES! 
FILHO, Especialista em Informática Legislativa/Análise da 
Informação, do Quadro de .Pessoal deste órgão, da Função 
em Comissão de Assistente do Diretor da Divisão de Suporte 
Técnico e Operações (DSO), a partir desta data. 

Brasilia, DF, 18 de março de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva.- -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 19, DE 1993 

A Diretora-Executiva de Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
us_o das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, 
combinado com o art. 57, §3', do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato no 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, resolve: 

Dispensar o servidor DEOMAR ROSADO, Especialista em 
Informática Legislativa/Ariálise da lnfori1J.ação, do Quadro 
de Pessoal deste órgão, da Função em Comissão da Coorde
nação da ·Rede de Teleprocessam.~to (CfP), da Divisão de 
Suporte Técnico e Operações (DSO), a partír desta data. 
por ter sido designado para outra função. 

Brasília, 18 de março de 1993. - Regina Célia Peres 
Borges, Diietora Executiva. 

À DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN 
N' 20, DE 1993 

A Diretora Executiva do CenbtiO de Infromática 'e Pro-. 
cessamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
no uso das suas atribuições que lhe_confere o artigo 14, 

inciso XIV, combinado como Art. 57, § 3o, do Regularnent~ 
do PRODASEN, aprovado pelo art. n'19, de 1976, da Comis
são Diretora do Senado Federal, com_ suas alterações poste
riores, Reoslve, dispensar o servidor OTÁVIO DE MORAES 
LISBOA, Especialista e!n Informática Legislativa7Análise 
da Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, da Funda
ção em ComiSsão de COordenador de Suporte TécniCo e Ope
rações (CST), da DivisãO de Suporte Técnico e Opér3ÇOes 
(DSO), a partíf desta data. por ter sido designado para outra 
Função. 

Brasília, 18 de março de 1993 ~Regina Célia Peres Bor~ 
ges~ Dir"etora Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 20, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro-de Informática e Proces
samento e de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
1to uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso 
XIV, ··combinado com o art. 57, § 3~ ~ do Regulamento do 
PRODASEN, aprovado pelo Ato n•19, de 1976, da Comissão 
Diretora do S~nado Federal, com suas alterações posteriore~ 
resolve: Dispensar, a pedido, o servidor FRANCISCO JOSe 
FIÜZA LIMA, Especialista em Informática Legislativa/A
nálíse da Informação, do Quadro de Pe.ssoal deste órgão, 
da Função em ComissãO de Coordenador da Coordenação 
de Desenvolvimento de Software (CDS), da Divisão de Su
porte Técnico e Operações (DSO), ã. partir desta data~ 

Brasília, DF, 18 de março de 1993. ~Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 22, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e· Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, -incíSo" XIV, 
combinado com o art. 57,§ 3~>, do Regulamento do PRODA~ 
SEN, aprovado pe_lo Ato n~>19, de 1976, da Comissão Dírefora 
do-Sen-adO Federãi, com suas alterações posteriores, resolve: 
Dispensar, a pedido, o servidor JOSÉ AUGUSTO PARREI
RAS DE OLIVEIRA, Especialista em Informática Legislati
va/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, 
da Função em G:omissão de Assistente do Diretor da Divisão 
de Desenvolvimento de Sistemas (DDS), a partir desta data. 

Brasfli3., DF 18 de março de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 23, DE 1993 

A Diretora~Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de úado_s do Senado Federal - PRODASEN, no 
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uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, incisO XIV, 
combinado com o art. 57.§ 5°, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alt,erações posteriores, resolve, 
tornar sem efeito, a partifdesta: ; --

1. o Ato n' 116192, que designou o servidor JOSÉ CAR
LOS MAIA, Especialista em Informáfica Legislativa/Análise 
da Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substi
tuir o Coordenador da Coordenação de OrgariízaÇão e Méto
dos· (O&M), da Divisão de Desenvolviment.o e Sistemas 
(DDS); 

2. o Ato n• 3/92, que designou o servidor FRANCISCO 
ARTHUR BORGES NETTO, Especialista em Informática 
Legislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal do 
órgão, para substituir-o Coordenador da C_oordenação de De
senvolvimento de Sis_temas "B", da Divisão de De~~nvolvi-
mento e Sistemas (DDS). ~ ~ 

Brasília, DF, 18 de março de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 24, DE 1993 

A Diretora~E:Xecutiv:a~do .Centro de ln(orm_ática e ProcesM_ 
sarnento de Da~dos do Senado F"deral- PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, incisO XIV, 
combinado com o art. 57,§ 5•, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato n' 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, resolv_e, 
tornar sem efeito, a partir desta: -- · · -

I. o Ato n• 97/92, que designou o servidor JOSÉ FER
NANDES MATOS DA ÇOSTA, Especialista em Informática 
Legisl'!tiva/ Análise da Informação, do Quadro de Pessoal des
te órgão, para substituir o Coordenador·da. Coorden~ção de 
Suporte Técnico (CSJ'), da Divisão de Suporte TécnicO e 
Operações (DSO); - -

2. o Ato n" 122192, que designou o servidor MÁRIO 
SÉRGIO PEREIRA MARTINS, Especialista em Informática 
Legislativa!Análise·-_da Informação, do Quadro de Pessoa_I do 
órgão, para substituir o Coord.enador da Coorden_ação da Re
de de Teleprocessamento (CJP), da DivisãQ de Suporte Tê-C-

Brasília, 18 de março de 1993. - Regina Célia Peres 
Borges~ Diretora-Execu_tiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 26, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de InformátiCa_e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso d~s atribuiç6es ·que lhe confere o ci.rtigo 14, inciso XIV, 
combma_do com o art. 57, § 39 , do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo~ Ato ri• 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Fe_dera.I, com _suas alterações posteriores, e com 
o disposto no art. 9•, parágrafo único da Lei n• 8 112/90, 
resolve: Designar o servidor DIETER HERMANN MA
TUSCHKE, Espé:dalista· em IrifOrmática Legislativa/AnáliSe 
da Informação, do Quadro Pessoal deste órgão, para exercer 
a Função em Conlissãó de ASsistente do Diretór da Divisão 
de Desenvolvimento e Sistemas (DOS), a partir desta data. 

Bras!lia, 18 de março de 1993. - Regina Célia Peres 
Bol'ges, Diretora-Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 27, DE 1993 

-A Diretoia-=-Exécutiva do Centro de Inforrilática e Proces
samento de Daáos do Senado Federal .:_ PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere 'o art. _14, inciso XIV, 
combinado com o àrt. 57,§ 4', do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato n9 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Se~ado Feder_:al, com suas a1terações_posteriores, e com 
o disposto no art. 9~, _par~grafo ~n100, -da Lei n~ 8.112/90, 
resolve: Designar o serviáor LUIS ROBERTO DAJSSON 
SANTOS, Especi3.1ista em, Informática Legislativa/Análise da 

- Informaçã_o, do Quadro de Pess.oal deste órgão, para exercer 
à. Furtção em ComísS.ão de Cooidenador da CoordenaçãO de 
Suporte Técnico e Operações (CST), da Divisão de_Suporte 
Técnico e Operações (DSO), a partir desta data. __ 

Brasí1ia, DF, 18 de março de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, D_iretor~-Executiva.- · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N:28, DE 1993 -

nico e Operações (DSO); · ~ ~ 
3. o Ato n<? 123/92, que designou 0 servidor SILVÉRIO - -- -A-Diretora-ExeCutiva do Centro de Informática e Preces-

FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL, Especialista sarnento de Dados do .Senado federal - PRODASEN, ~o 
em Informática Legislativa/Análise da Informação, para subs- u_so das atribuiç-~es: que lhe confere o artigo 14, incíso XIV, 
tituir o _Coordenador da Coordena_çãQ de _D..es_envolv~mento combinado com o art. 57,§ 49

, do Regulamento do PRODA-
de Software (CDS), da Divisão de Suporte Técriíco·e_Opera- SEN, aprovado pelo Ato n" 19, de 1976~ da Comissão Diretora 
ções (DSO). _ _ _ _ do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e com 

Brasília, 18 de março de 1993. _Regina Célia Peres o· disposto no art. 9~, parágrafo, único, da Lei n" 8.112/90, 
Borges, Diretora-Executiva. resolve: DeSignar--o servidor MARIO SÉRGIO PERE~A 

MARTINS, Especialista em Informática Legislativa/Análise 
ATO DA DI.Jl.ETOR:"'-EXECUUVA DO P~()DASEN da Informação, dó Quadro de Pessoal deste órgão, para exer-

A D1retona Executiva do Centro de Informatlca e Preces-·~ -cera Função em Comissão de Coordenador da CoO(dena_ção 
sarnento de_ D~d_os do ~enado Federal --:---~~O~A~EN, no .da Rede de Teleprocessamento (CfP)_, da Divisão de Suporte 
uso ~as atnbutçoes que lhe ;onfer o arflgo 14, mctso XIV. Técnico e Operações (DSO), a partir desta data. 
combmado com o art. 57,~ 4·, do Regulamento d~ PRO DA- Brasflia, DF,18 de março de 1993.- Regina CéUa Peres 
SEN, aprovado pelo Ato n 19, de 1976, da Com1ssao Duetora _ Borges Diretora-ExecutíVa. = 

do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e com ' 
0 disposto no art. 9", parágrafo único, da Lei n• 8.112/90, ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
resolve: Designar o servidor OTÁ VJO DE MORAES LJS- N• 29, DE 1993 
BOA, Especiãlista em Informática Legislativ3/Análise da ln- A Direto~a-EXecutiva do Centro de Informática e ProceS-
formação, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer sarnento de Dado_s do SenadO-Federal- PRODASEN. no 
a Função em Comissão de Coordenador da, Coorqepação d~ uso çi~$ atribuições_ que lhe confere o artigo 14, inciSo XIV, 
Desenvolvimento de Software (CDS), da Divisão de Suporte combinado com o art. 57,§ 3', do Regulamento do ?RODA-
Técnico e Operações (DSO), a partir desta data. SEN, aprovado pelo Ato n" 19, de 1976, da Comissão Diretora 

. ._ 
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do S~nado Fedetral, com suas alter.ações- posteriores, e com 
·o dispost~ no art. .9P, ParágraYo· únicq, da Lei nç. 8.'112/90, 
resolve:Deslgnar o· servjc;lor DEOMAR_l{OSADO, J';specia
lista- ·em Inforniática LegislatiVà!Aná1ise da Informação, do 
Qu,adro de Pessoal-d_este ó_r.g.ãõ, ,para exercer a Função eÍn 
Comissão de Assistente do Diretot d:i_.b_ivísãO-dÇ_ Suporte 
Técnico e Opcraçôes (DSO), a partir desta data. 

Brasília, DF, 18 de março de 1993. -_Regina Célia Peres 
Borges, Diretor;,t.-EXei::utiva:·" · -

ATO DA J)IRETORA-EXECUTIVA DO PRQDA.SEN. 
N• 30, DE 1993 

A Diretora-Executiva·do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições que ihe confere o artigo 14, inCiSO XIV,
combinado com o art. 57,§ Sç., do Regulamento do PRODA

,SEN, aprovado pelo Ato nç. 19, de 1976, da Cõmissão Diretora 
, do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e com 
o disposto no art. 38, §§ 1• e 2•, da Lei n• 8.112190, resolve: 
designar o servidor DO RIVAL FERREIRA DA SILVA, Es
pecialista em Informática Legislativa/Análise -da Informação, 
do Quadro de -~essoal deste órgão, para substituir O Coorde
nador da Coordenação de Desenvolviment() -de Sis~emas "B". 
da Divisão de DeSe-nvolVimentO e Sistemãs (DDS), a partir 
desta data, em seus afastamentÇ)S qu impCdimeil.tos regula
mentares. 

Brasllia, DF, 18 de março de 1993. _:·Regina. Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiv~. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA.DO PRODASEN 
N• 31, DE 1993 .. 

A Diretora--Executiv_a d_o Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confei-e o artigo 14, inciso XIV, 
combinado com o art. 57,§ s~, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato n• 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e com 
o diposto no art. 38, §§ 1• e 2•, da Lei n• 8.112/90, resolve: 
Designar o servidor DANILO .:SOA~S_!)E AZEVEDO, 
Especialista em Informática Legislativa/ Análise da Informa
ção, do Quadro de Pessoal _deste_ órgão, para subStituir o 
Coordenador da Coordenação 9-~-Org3.riização e Métodos 
(O&M), da Divisão de Desenvolvimento ·e -siste·mas (DDS)l 
a partir desta data, em seus afastamentos ou- impedimentos 
regulamentares. __ 

Brasüía, DF, 18 de março de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Dirctora-EXecutiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 32, DE 1993 

A Diretora-Executíva do Centro de Informática e Proces
samento de Dado& do Senado Federal - PRQDASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, 
combinado com o art. 57,§ 5o, do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato n~ 19,,de 1976, da_ Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, e de 
acordo com o disposto no art. 38, §§ 1? e 2~. da Lei n9 8.112190, 
re!;iolve, designar, a partir desta_ data: 

1. O servidor PEDRO ENÉAS G. C. MASCARE
NHAS, Especialista em Informática Legislativa/Análise da 
Informação, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir 
o Coordenador da Coordenação de SJJ.porte Técnico (CST), 
da Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), em seus 
afastamentos ou impedimentos regulamentares: 

2. O servidor EUZÉBIO DALVI, Especialista om,.jn
formática Legislatiya/Análise da Informação,· do Quadro de.· 
Pessoal do órgão, para substituir o Coordenador da Coorde
·naçã~ da Rede de Teleprocessamento, da DiVisão de Suporte 
Técmco e .Qperações (DSO), em seus afastamentõs ou impedi-
mentos regulamentares; -- -

3. o servidor FRANCISCO JOSÉ FJUZA LIMA Es
pecialista em Informática Legislativa/AnáliSe da Inform~Ção 

·para: substituir o Coordenador da Coordenação de Desenvol: 
vímento de SOftware (CDS),_ da Di\iisão de Suporte Técnico 
e Operações (DSO), em seUS afastari:teOtoS Ou impedimentos 
regulamentares. 
. Brasília, DF, 18 de março de 1993.- Regina Célia Peres 

Borges, Di~etor~-Execiltiya. __ __ 

Nf()"DA DIRETORÍA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 33, DE 1993 

A DifeAOria-Exe_cuitiva -do Centro da Iriforinática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
de ãcordo como o que dispõe o Art. 9~, Parágrafo único, -
da Lei 8.112/90, e no us_odas atribuíçõ~s que lhe confere 
o inciso XIV doi Art. 14, combinado com o § 3"' do Art. 
57, do Regulamento do PRODASEN, aproado pelo Ato 19, 

_de 1976, da Comissão Diretoriado Senado Federal, com suas 
alterações posteriores,. resolve: - -

- 1. Dispensar, a pedido, a partir desta data, o .servidor 
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, Especialista em Infor
máticaLegislativ;lrfécnicas de.PÇrodução, d_o Quadro çie Peli
soal deste órgão, da Função _em Comissão de Encarregado 

=de Tuirno, da manhã, da Coordenação da Rede de Teleporo
cessamento (CTP)._ da DiviSâo de Suporte TécniCQ e Opera-
ções (DSO); . . · . · -
. 2. Designar o servidor JOSÉ WELLINGTON DE OLI
VEIRA REGO, Especialista em Informática Legislativa/Téc
nicas de" Produção. do Quadro de Pessoal deste órgão, para 
exercer a Função em Co!l}issão de Encarr_egado de Turno, 
da manhã,_ da Coordenbação pa _ _red,e de_Te\eprocessamento 
(CTP), da Divisãode Suporte Técnico er Operações (DSO), 
a partir de 22-3-93. . . . . . · . . 

Brasília-DF, 22 de març_o de 1993- Regina Çelia Peres 
Borges, Dir~tora-Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• l<J,DE I993 

A Diretoia-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do SenadoFederal - PRODASEN, _de 
acordo om o que dispõe o Art. 38 e s_e_usparágrafos, da Lel 
8.112/90; e. no uso das atribuições que "lhe confere o inciso 
XIV, do Art. 14, combina do com o §59 do Art. 57 do Regula
mento do PRODASEN, aprovado com o § 5o do Art. 57 
do regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n9 19, 
de 1976, da ComissãO Diretora do Seriado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolve: 

1. Tornar sem efdto, a partir desta data, o Ato 70/92 
que designou o servidor JOSÉ WELLINGTON DE OLIVEI
RA REGO, Especialista em Inforinática Legislativaffécnicas
de Produção, do Quadro de Pesso_al deste órgão, para substi
tuir o Encarregado de Turno, da manhã, da Coordenação 
da Rede de Teleprocessamento (CTP), da Divisão-de Suporte 
Técnico ~ Operações (CTP): 
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2. Designar o servidor GABRIEL TELLES FERREI
RA, Especialista em Informática Legislaticafrécnica:s· de Pro
dução, do QUadro de Pessoal deste órgã.9, para substituir, · 
em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, a par
tír desta data, o Encarregadoi de Turno, da manhã, da Coorde
nação da Rede de Telepl"ocessamento (C'TR.), da Divisão de 
Suporte Técnico e Operações (DSO). 

Brasilia-DF, 22 -de março-de 1993- Regina Celia Peres 
Borges, Ditetota-Executiva. 

ATO DA DIRETORIA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

·' ' N• 35, DE 1993 

A Díretora-Exe_cutiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Fede_ral~ProQasen •. no _usO: da_s 
atribuições que lhe confereo inciso XIV do Artjgo J4 do regu
lamento do PRODASEN, aprovado pelo ATO 19, de 1976. 
da Comissão Diretora do Senado .Federal, cç_m suas ai te _rações 
posteriores, Resolve: _ -. ~ 

1 -Constituir Grupo de Trabalho (GT) co111 o objetivo 
de implementação de serviços de correio eletrÇm.ica, FAX 
e Agenda na rede local do Senado Feder(\}, de acordo com 
as seguintesatividades: 

a) Identificar e avaliar os -produtos disponíveis- no 
mercado; 

b) Definír os ieqúl:sitosdo (s) produto (s) a adqui
rir, considerandoque deva (m) contemplar padrões in
ternacionais para permitir futura conexão com outras 
organizações, bem como prever ponte com a_ rede de 
terminais do PRODASEN; 

c) Elaborar as específicaÇões técnicas párà "efeito
de liciti:tçã_o,_~Qnsideíando_a necessidade de treinamen
to; 

d) Prestar apoio nos processos de Ifcitação e con-
tratação; _ 

e) Implementar o (s) produto (s) adquiridos. 

2. _ Designar para comporem o Grupo de .Trabalho os 
servidores Américo unhozJúnior, Especialista em Informática 
Legislativa/Análise da Informação, Newman Neder Stolet, 
Especialista em InformátriÇ~ "Legrslativa/AnmáUse da Infor
mação. Alexandre Abdu El-Moor, especialista em Informá

\ica Legislativa/ Análise da Informação, lotados na DpS; 
Francisco José Fiu:laLima. Especialista em Informática Legis-

4 

· lativa/ Análise da Informação, rafado na CDS/DSO ~e Nabo r 
Saitõ, espeCiãlistã eili!nfõfrilâfic'a Legislativa! Ariálise da In-
formação, lotado no SAP/COI. · 

1 - Constituir Comissão TécnicaEspccial com op obje
tivO de alterar o- Sistema de Endereçameritó Parlamentar
SEP, para adequá-lo ao novo código de endereçamento postal 
-CEP, de oito dígitos. de acordo com as s~guintes atividades: 

a) Alteração da parte "'batch, abrangente ao pro~ 
cessamento de Crítica; Atrualização, relatórios_~_Servi
ços Especiais; 

b) Alteração da entrada de d,a,doso.n-line; 
c) Cruzamento da tabda.doi CEP do~ Correios 

com a tabela do SEP; 
d) Alteração das demais partes do sistema que 

se tornarem necessárias. 
2 .- Designar para comporem a Comissão os servidores 

W~lson André ele Oliveira, Especialista_ em Informática Legis
lativa/ _An~lis~_ da Informação, JOsé Henrique"Silva_Sousa, 
Especialista emlnformática Legislativa/ Análise da Inform~

.Çãot Gilfran de Melo Silv~. Especialista em Info_rmática Legis
la ti.~ a/ Análiseda lnformaç_ão, Leopoldo Peres Tordly,_Espe
_çialista em Informática Legislativa /Análise da Iofo(rnação~ 
_lvai _ft.lves ferreiril, Especialista em Informática legislativa/ 
Análise da Informação, lotados na DDS, e Luis.Rotiert9_Da_is.-. 
son Sabtos, especialista em InfonTiática legislativa/ Análise 
da Informação, lotado na DSO. . ~ . ~ ~ 

3- designãf O se"rvldõi"Welson- Andr~ de Oliveira para 
presidir a Comissão e José Henrique Silva Sousa para substi
tuí-lo em seus impedimentos. 

4 --Fixar o prazo até 15-7-93 para conclusão dostra
balhos. 
- 5 -Este Ato entra em vig_ot -~a Qatª de sua Publicação 

. nos quadros de aviso do PRODASEN: -
Brasüia-DF,lS de abril de 1993-'- Regina Cé)iaPeres 

Borges, Diretora:Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 37, DE 1993 

a Diretora-Exer.:uitiva do Centro de Informática e Pro_cesM 
sarnento -de DadOs do Senbado rectúal - PRODASEN-. no 
uso dasatribüTçõê"s qut: fhge confere o Artigo 14,_ incisO XIV. 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19. 
de 1976. da Comissão O ire tora do Senado Federal,"com suasal
-te-raÇões posteriores e tendo erm vista o que Consta O proces
soPD 160/93-B. resolve: 

3-Designar o servidor FranCisco Jóísé FíuZã.LímZtpã!a -
presidir o GT-e-"Ãffierico Munhoz Júnior para substituí-lo 

L Constituir ComiSsão Especial de Vis_torüic 
Av;iliação de "Bensa, com a finalidade_ cl~ .. vistoriar e _ 

· ·-avaliar õs bens e/OU eC(üip:irneritos ·eXistentes rio dePó
sito do PRODASEN agrupá-los em lotes e recomendar 
a·sua -destinção. em seus impedimentos. ·-· _ ·-·-- . 

. 4-Fixar o prazo ate 3D-6-93 para cónclusão dos trabalho~ 
relativos aos serviços de correio eletrônico _e FAX e, o de 
30-8'93 para o serviço de Agenda. 

5 - Este Ato entra em yigor na data de sua publicação 
nos quadros de aviso do PROPAS_EN. 

Brasília-DF, 15 -de abril de 1993 ---Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Execuúva:.= - .-- ---

ATO DA DIRETOR-EXECUTIV A DO PIWDASEN 

N• 36, DE 1993 

A Difefótã-Executiva do Centro de Info_rmática e Proces
samento de Dados do Senado Fcderal-PROPASEN, apro
vado pelo ATO 19-. de 1976, da Comissão Diretora do senado 
Federal, com suas alterações posteriores, resolve: 

2. Designar para constituir a referida Comissão 
o servidor MIGUEL PEREIRA DA COSTA FILHO, 
Especialista em AdministraçãO Legisl3.tiva/Técnicas de 
Administração, na qualidade de Presidente, e os servi
dores JUAREZ DE OLIVEIRA, Especialista em Ad
ministração Legislativa/Técnicas de Administração. 
ANTONIOLUIS BARBOSA XAVIER, Especialistra 
em Administração Legislativa/Técnicas de Administra
ção e, PAULÇO FERNANDO SANTOSMONIZ, Es
pecialista em Administração Legislativa/Análise da 
Administração, na qualidade de membros; 

3. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a 
Comissão Especial de ViStoiüt e A valia_ç?o de Bens 
Conclua os seus trabalhos. 
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4. Este Ato entra em vigor na data de sua publi
caçãO no Quadro de Aviso do PRODASEN. ~ 

Brasília~ DF, 23 de abril de 1993. ---RegiDa Célia -Peres 
Borges, Diretora-Executiva. --

ATO DA DIRETj;)RIA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 38, DE 1993 

A Díretora-Executfva do centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado .Federal- ~ROPASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, da Lei n' 8.112/90, 
e no uso das atribuições que lhe confere o inciso XIV do 
artigo 14, combinado com o § 5" do artigo 57 do __ r_egulamento _ 
do PRODASEN, aprovado pelo Aton' 19, de 1976, da Comis
são Diretora do Senado Federal, com suas alterações poste
riores, ·reSolve: 

Tornar sem efeito, a partir desta data, o AtO n~ 10, de 
1993, que designou o servidor JAME:iRAYMUNDO MENE
ZES DE CARVALHO, Especialista em Informática Legisla
tiva/Análise da Informação, do Quadro de Pessoal do PRO
DASEN, para substituir o Consultor da Assessoria da Direto
ria-Executiva, SINVAL SENRA MARTINS JUNIOR: 

Brasília DF, 3 de maio de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretoria-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 39, DE 1993 

A Diretoria-Executiva do Centro d_e Jnformática e Pro
cessamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN. 
de acordo com o que dispõe o Artigo 9\ parágrafo único, 
da Lei n" 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere 
os inc1S6S-Vl e XIV do artigo 14, combinado com o § 3o, 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato no 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve.: 

I. Dispensar, a pedido, a servidora EUNICE MARIA 
BEZERRA VARELLA, Especialista em Administração Le
gislativa/Análise de Administração, do Quadro de. Pessoal 
deste órgão, da Função cm Comissão de Consultor, da Asses
soria da Diretoria-Executiva. a partir â.esta data. 

2.- Designar o servidor JAMES RA YMUNDO MENE
ZES DE CARVALHO, Especialista em Informática Legisla
tyiva/Análise da Informação, do Quadro de P~ssoal deste ór
gão, para exercer a Função em ComissãO de Consultor da 
Assessoria da Diretoria-ExecutiVa:.- a pilrt1r desta data. 

. Brasília DF, 3 de maio de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Dii"efora-Executiva. 

ATO DA DIRETORIA-EXECUTIVA_DQ PRODASEN 

N• 40, DE 1993 

A Dire-tOra-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das atribuiç_Qes que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19. 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores e, tendo em vista o 4ue consta o Pro
cesso PD n" 233193-5, resolve: 

1 -Constituir Comité de TecnOlogia do Prndasen, com 
as seguintes atribuições: 

-opinar, complementarmente ao Núcelo de Tec
nologia, na avalíação de sugestões e formulações de 
projetes de tecnologia; 

-avaliar periodicamente o andamento dos traba
lhos referentes ao Plano de Tecnologi'a; 

~funcionar como agente de ligação, entre o Nú
cleo de Tecnologia e as Diretorias Técnicas; 

-participar da formulação dos planos bienais de 
tecnologia; 

-realizar outras atividades _complementares que 
,forem acordadas com o Núcelo de Tecnologia, da 
ADE. . 

2- designar para constituir o referido Comitê de Tecno
logia os servidores CARLOS MAGNO CAT ALDI SANTO
R O, Especialista em Informática Legislativa/Análise da Infor
mação, da ADE, AMÉRICO MUNHOZ JÚNIOR, Especia
list_a em Informática Legislativa/Análise da Informação e. An
tônio Carlos Ferreira da Silva, Especialista em Informática 
Legislativa! Análise da Informação da DDS e, FRANCISCO 
JOSÉ FIUZA LIMA, Especialista em Informática Legislafi
va/Análise da Informação, da DSO. 

3 -designar o servidor CARLOS MAGNO CA TALO! 
SANTO RO para presidir os trabalhos deste Comité e, FRAN
CISCO JOSE FIUZAUMA para substituí-lo em seus impedi
mentos. 

4 - Este Ato_ em vigor na data de sua publicação nO 
quadro de avisos do PRODASEN. 

Brasília, 25 de maio de 1993. -Regina Célia Peres Bor
ges, Diretoria Executiva do PRODASEN. 

ATO DA DIRETORA EXECUTIVA DO PRODASEN 

N-41, DE 1993 

A Diretoiria-ExecutiVã do Centro de Informática e Pro_
cessamento de Dados do Senado Federal - .PRODASEN, 
no uso das atrib1,1ições que lhe confere o artigo 14, incísó 
XIV, do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 
n" 19, de 1976, da Cornissclo Direlora dO-Senado Federal, 
com suas alterações posteriores e, tendo em vista o que consta 
do Processo PD n" 232193-9, resolve: . , 

1 - Constituir Grupo de Trabalho destinado ao estudo 
e assimilação da tecnologia constante no documento Bases 
de dados_ t_extuais_no Senado Federal, contido np citado pro
cesso, oriundo do Núcelo de_ Tecnologia da ADE. 

2-Designar para constituir o referido Grupo de Traba
lho os servidores CARLOS MAGNO CATALDI SANTO RO 
da ADE. JOSÉ OSWALDO FERMO:ZELLI CÂMARAJda 
COI, VALDIR FERNANDES PEIXOTO, DA DDS e, RUI 
OSCAR DIAS JANIQUES c;la DSO. 'odos ocupantes do Car
go de E!>pecialista em Informática Legislativa/ Análise da ln-

- formação. 

3-Designar o servidor CARLOS MAGNO CATALDI 
SANTORO para presidir os trabalhos deste Grupo e, RUI 
OSCAR DIAS JANIQUES, para substituí-lo em seus impedi
mentos. 

4- Fixar a data de_S-6-93 p-ará apresentação das alterna
tivas de solução e implementação, para· decisão prévia da 
Diretoria e,- a data de 10-10-93 p"ara que o Grupo conclua 
seus trabalhos 'apresente novo cronograma que justifique a 
sua prorrogação. 

· 5 ____:-ESte Ato entra em vigor n-a data de sua publicação 
no quadro de avisos do PRQDASEN: 

Brasília, 25 de maio de 1993. -Regina_ Célia Peres B~r~ 
ges, Diretora-Executiva. 
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ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N' 42, DE !993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o_ íncíSO XIV do artigo 
14, combinado com o § 5(> do artígo 57 do Regul?mento do 
PRODASEN. aprovado pelo Ato Tl''19, de 1976, da Comissão 
Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores, 
resolve, tornar sem efcitO,--a: pãrtír de 1" de maio de 1993: 

1- o Ato n" 119/91, que designou o servidor ORLANDO 
CASIMIRO DE OLIVEIRA, Especialista cm Informática 
Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro de Pessoal deste 
Órgão, para substituir o Encarregado de TurriO, do Setor 
de Operação de Computador - SOC, da DiviSãO de Suporte 
Técnico e Operações- DSO~ 

2- o Ato n" 120/91, que designou o se_rvidor MARCos
JOSÉ MARTINS COSTA, Especialista em Informática Le•is· 
lativaffécnicas de Produção. do Quadro de Pessoal desle Õr
gão, para substituir o Encarrçgado de Turno, do Setor de 
Controle de Qualidade- SCQ, da Divisão de Suporte Téc
nico e Operações- DSO; 

3-o Ato n" 97/92, que designou a servidora ADRIANA 
LABOSSIERE, Especialista e-ril Informática Legislativa/Téc
nicas de Produção, do Quadro de Pessoal_ deste Órgão, para 
substituir-o Encarregado de Turno. do Setor de __ Controle de 
Qualidad~ -_SCQ,_da_DiviS_ã_o __ de Suporte TécriiCo e Opera-
ções- DSO; - - - -

4-o Ato n" 109/92, que designou o servidor HELI PE=
REIRA DUARTE. Especialista em Informática Legislativa/ 
TécniCaS de Produção, do Quadro de Pessoal Q~St!:! Órgão, 
para substituir o Ericar"rc"g<ido de Turno, do Setor de Controle 
de Qualidade -SCQ;:da Divisão de Suporte Técnico e Opera-
ções- DSO. - - - --

Brasília, DF. 27 de maio de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, Dirctora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 43, DE 1993 

A Diretora-Executiva:-do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN. de 
acordo com o que dispõe o Artigo 9", ·parágrafo único, da 
Lei n" 8.112/90. e, no uso das atribuições que lhe confere_ 
os iriciSos Vl c XlV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n"19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Feder.al, 
com suas_alterações_postcríorcs,_rcsolve:_ _ _ "' __ 

Dispensar, a pedido, a servidora ZILDA SÓNIA RE· 
ZENDE RAINHO TEIXEIRA, Especialista eín Inrormática 
Legisla(iva/Té_cnicàs de Produção, do Quadro de Pessoal deste 
Órgão, da Função Cm Comis_sil.o de Encarregado de Turno, 
da manhã, do Setor de Controle de Qualic;l_ade =- SCQ, da 
Di\•íSão de Suporte Técnico c Operações-, a partir de 1" de 
maio de 1993. 

Brasília, DF, 27 de_ maio de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Execu[iva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTJVA DO PRODASEN 

N' 44, DE I 993 

A Diretora-Executiva do Centro de InformátiCa e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9··, parágfafo único-. da 
Lei n'' 8.112/90, e~ no uso das atribuições que lhe confere 

os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3° 
do attigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n" 19, de 1976, da Comissão.Diretor.a elo Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Dispensar, a pedido, a servidora MARIELCE SANTOS 
MARTINS. Especialista em Informática Legislativa/Técnicas-
de Produção, do Quadro de Pessoal deste Orgão, da Função 
em CámiSSão de Encarregado de Turno, da tarde, do Setor 
de Controle de Qualidade - SCQ, da Divisão de Suporte 

_ Téçnicri e Operações, a partir de 1'·' de maio de 19_93. 
__ B_raslli<i, DF. 27 de maio de 1993.- Regina Célia Peres 

Borges, Diretora-Exe_cutiva. 

- ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N' 45, DE 1993 

A Dirctora-Executiva do Centro de Informática e ProceS
samento de Dados do Senado Federal- PRÓDASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9", parágrafo único, da 
Lei n" 8.112/90. c no uso das atribuiçõeS que lhe con[ere 
os incisos VI c XIV do artigo 14, combinado com o § 3'-' 
do artigo 57 do_ Reg~Jamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n" 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores. resolve: 

Dispensar, a pedido, o servidor ANTONIO PEDRO DA 
SILVA, Especialista em Informática Legislativa/Técnicas dé 
Produção, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função 
em Cõmíssão de Encarregado d-e Turno, da tarde, do Se to r 
de Operação de Computador --SOC, da Divisão de Suporte 
Técnico e Operações, a partir de lo de maio de 1993. 

Brasília, DE, 27 de maio de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N•46, DE 1993 

A Diretota-Executiva do centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Fecleral - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9'.>, parágrafo i.ínico, da 
Lei n" 8.112/90, e: riõ uso das_ atribuições _que lhe_ confere_ 
os inciSOS VI e XIV do artigo 14, combinado com o § __ 3, 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN,aprovado pelo 
Ato n'' 19, de 1976, da Comissão Diretora do_Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Dispensar, pedido, o servidor SERGIO MARCOS DE 
SOUZA~ Especiiilista em Informática Legislâtiva/Análise da 
Informação, do Quadro de Pessoal deSte Órgão, da Função 
em Comissão de Encarregado de Turno, da manhã, do Setor 
de Controle de Qualidade - SCQ, da Divisão de Suporte 
Téc_n_ic9 e_ OperãÇões, a partir de 1~ de malo de_1993. - -

Brasília, DF, 27 de maio de 1993.- Regina Célia Reres 
Borges, Diretora-Executiva. . · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 47, DE 1993 

A Diretora-ExccutiVa do CentrO de InJormát~ca e Proe:~s
samento de Dados do Senado Federal - PRQDASEN: de
acordo com o Que. dispõe o artigo 9\ parágrafo úríico, da 
Lei n'' 8,112/90, c, no uso das atribuições que lhe confer~e 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n'119, de 1976, da Comissão Direto_ra do Senado Federal, 
com suaS alterações posteriores, resolve: 

Designar o servidor SILVIO FERREIRA ALBERNAZ, 
Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, 

~·~~~-~--------------~-----------
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do Quadro de Pessoal deste Orgão, para exerCer a Função 
em Coi:nissão de Chefe do Setor de Preparação Técnicã -
SPT, da Divisão de Suporte Técnico e OJfetaç·oe-s;a pattir 
de 1° de maio de 1993. 

Brasília, DF, 2-7 de maio de 1993-. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA~EXECUTIVA DO PROUASEN 

N• 48, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do __ Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que--dispõe o artigo 9\ púágrãfo únicO, da 

·Lei n<> 8.112/90, e, no uso das atribuições que lhe cOn(ere 
os incisos VJ ·e XIV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 (lo Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n<? 19, de 1976, da Comissão Diretora dO Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Designar o servidor ANTONIO PEDRO DA SILVA, 
Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, 
do Quadro de Pessoal deste Orgão, para exercer a Função 
em Comissão de Chefe do Se-tor de Oper-ação de Computador 
- SOC, da DiviSãO de Suporte Técnico e Op-erações, a partk 
de I' de maio de 1993. · 

Brasília-, DF, 27 de maio de 1993.- Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-E:li.JlCUTIVA DO PRODASEN 
N• 49, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados .d.o .Senado Federal - f.ROI)ASEN, de 
acordo_ com o que dispõe o Artigo 9~, Parágrafo Único, da 
Lei n" 8.112/90, e, no uso das atrib:ujções-que-lhe cOnfere 

· os incisos VI e XIV do Artigo 14, combinado com o § 3• 
do Artigo 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo 
Ato 19., de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 

. com suas alterações posteriores, resolve DeSignar o-servidor 
HÉLIO FERREIRA LIMA, Especialista em Informática Le
gislativa/Técnicas de Produçã.?, do Quad_~o ~e- Pe~soal de~te 
Orgão, para exercer a Funçao em Com1ssao de Chefe do 
Setor de Operação do Computador de Votação- SCV, da 
Divisão de Suporte Técnico e Operações, a partir de 1"' de 
maio de 1993. 

Brasília, 27 de maio de 1993. -Regina Célia P_eres Bor~ 
ges, Diretora-ExeCtitivã. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 50, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Preces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o Artigo 9~, Parágrafo Único, da 
Lei no 8.112190, e, no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos VI e XIV do Artigo 14, combinado com o § 3" 
do Artigo 57 do Regulamento do Regulamento do PRODA
SEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora 
do Senado Federal, com suas alterações, resolve: designar 
o servidor MARCOS JOSÉ MARTINS COSTA, Especialista 
em Informática-Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro 
de Pessoal deste Órgão, para ·exercer a FunÇão em Comissão 
de Encarregado de Turno, da manhã, do Setor de Ope;ração 
d_o Computadm:_- SOC, da Divisão de Suporte Técnico e 
"Óperações, a partir de 1"' de maio de 1993. 

Brasília, 27 de maio de 1993. -Regina Célia Peres Bor-
gt:s, Diretora-Executiva:: - - -

Á TO DA DIRETORA-EXECUTIV Á DO PRODASEN 
. N• 51, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, dç 
acordo com o que dispõe o artigo 9~, p-arágrafo único, da 
Lei n"' 8.112/90, e, no uSo das atribuições que lhe confere 
os inciso-s VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3~ 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato 19, de 1976, da Comissão Dlretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, reso1ve Designar o servidor 
ORLANDO CASIMIRO DE OLIVEIRA, Especialista em 
Informática Legislativaffécnicas de Produção, do Quadro de 
Pessoal deste Orgão, para exercer a Função em Comissão 
de Encarregado de Turno, da tarde, do Setor de Operação 
do Computador - SOC, da Divisão de Suporte Técnico e 
Operações, a partir de 1"' de maio de 1993. 

-Brasfiia, 27 de maio de 1993.- Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 52, DE 1993 

A Diretora-Execiitiva do Centro de Informática e Proces
samento ode Dados do Senado Federal- PRODASEN, ele 
acordo com o que dispõe o artigo 99 , parágrafo único, da 
Lei n~ 8.112/90, e,_ no uso das atribuiçõ_es que lhe confere 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato N•19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: Designai-o _serVidor 
JAIR.O JOSÉ DE OLIVEIRA, I;:speeialista em Informática 
Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro de Pessoal de~te 
Órgão, para exercer a Função em Comissão de Encarregado 
de Turno, da manhã, do Setor de Preparação Técnica -
SPT, da Divisão de Suporte Técnico e Operações, a partir 
de lo de maio de 1993 . 

Brasília, 27 de maio de 1993. -Regina- Celia PereS Bor~ 
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DffiETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 53, DE 1993 

A Diretora~Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRQDASEN, de 
aCordo com o que dispõe o artigo 9"', parágrafo único, da 
Lei n9 .8.112/90., e.._ no uso das_ atribuições que lh~ confere 
os incisos VI e XIV do artigo--14, combinado com o § 39 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n'~19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: Designar o servidor 
JOSÉ CARLOS PEDROSA BETONICO, Especialista em 
Informática Legislativa/TécnicaS- de Produção, do Quadro de 
Pessoal deste Orgão, para exercer a -FUnção em Comi.~sâo 
de Encarregado de Turno, da tarde, do Setor de Preparação 
TéCnica- SP"I:, da Divisão de Suporte Técnico e Operações,. 
a partir de 1" de maio de 1993. -

Brasília, 27 de maio de 1993. -Regina Célia Peres Bor-
ges, Diretora-Executiva. - - - -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 54, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federai - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe. o artigo 9"'. parágrafo único, da. 
Lei n9 8.112/90, e, -no uso das atribuições que lhe confere. 
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os iricisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3~ 
do artigo 57 do Regulamento do Prodasen~ aprovado pelo 
Ato n~ 19, de 1976, da ComiSsão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: Designar o servidor 
CARLO EDU_ARDQ DA_SJlNA LOPES, Especialista em 
Info~n:iática LegislativaJTécnicas de Produção, do Quadro de 
Pessoal deste Orgão, para exercer a Função em Comissão 
de Encarregado de Turno, da noite, do Setor de Preparação 
Técnica-- SPT, da Divisãõ de Suporte Técnico~ Operáções; 
a partir de 1' de maio de 1993. ~ 

Brasília, 27 de maio de 1993. ~Regina CéHa Peres Bor-
ges, Dii'etora-Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 55, DE 1993 

A DiretOra;.ExecUtiva do Centro de Informática e -proces
samento de Dados do Senado Federal_: PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe -o artigo 9':>, parágrafo único~ da 
Lei n~ 8.112/90, c no uso das atribuições que lhe confe_~e 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n~ 19, de 1976, da COmissão Diretóra -do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: 

Designar a servidora DARCYMARIA BEZERRA CA
VALCANTI, Es.pcdâlista em. Informática Legislativa/Técni
cas de Produção. do Quadro de Pess9al deste Órgão, para 
exercer a Função em Comissão de Encarregado ~e Turno_, 
da manhã, dü Setor de Controle ~de Qualidade~:- SÇQ, <!a 
DiVisão de .. Suporte Téi:hico e Operações, a partir de 19 de 
maio de 1993.~ . . ~~~ ·'· .. .. ~ 

Brasília, 27 de maio de 1993, --:--Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 56, DE 1993 

Ato n919, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve: . - . 

Designar o servidor SERGIO MARCOS DE SOUZA, 
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Informa
ção, do Quadro de Pessoal deste Orgão, para exercer a Função 
em Comissão de Encarregado de Turno, da noite, do Setor 
de Controle de Qualidade -,- ~CQ, da "Divêão de Supo~te 
Técnico e OiJer"a.Ções;a partir dC 1'-' de maio de 199-3. -

Brasília, 27 de mãió de-1993'~- Regina Célia Peres Bor
ges, Dire~ora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N' 58, DE 1993 

A Diretora~Executiva do Centro de Inf_ormátjC~ e Proç,.~s
samento de Dados do Senado Federal - PRObASEN, de 
acordo com o que dispõe o artig~ 9'\ parágrafo únicO, da 
_Lei n9 8.112/90,_ e. !!O usq _d~s atribu!sões_ que_ -~he confere 

_ os incisos .VI e. XIV. do artigo 14, combi~~do com o § 39 

do artigo 57 dQ_Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
_Ato n9 19_, de 1976, da ComissãO Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve:- __ -- . __ 

Designar à sérvidoià ZJLDA SONIA REZENDE RAI
NHO TEIXEIR~. Especialista em Informática Legislativa/ 
Técnicas de Produção, do Quadro. de Pesspa1 P,este Órgão, 
para exercer a Função em Comissão de Encarregado 4e Turno, 
da manhã, do Se_tor de Operação do, CompUtador de Votação 
_- SCV ~ da Divisão de Suporte Técilico e Qpérações, a partir 
de Je de maio de 1993. ~ ~ 
- Brasília, 2i de maio de 1993. :- Re_gina Célia Peres B-or
ges, Diretorã-EXecutiva. - -- "- -

ATO DA DIRETORA-EXECI:TTÍVADO PRODASEN 
Ne 59, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Cebftó âe Informática e __ Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigO 9'·', parágrafo único, da 
Lei n" 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces- os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § y 
-do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 

sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de ~Aton" !9, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
acordo com o que dispõe o artigo 9'< parágrafo único, d3 com suas alterações posteriores, resolve: 
Lei n' 8.112190, e no uso das atribuições que lhe confere Designar a servidora MARlELCE SANTOS MARTINS, 
os inciSos VI e XIV do artigo 14, combinado com 0 § 3\' Especialista cm Informática Lea;islativa/TécnicãSde Produção, 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN' aprovado pelo do Quadro de Pessoal de_ste_ Orgão, para exercer a Função 
Ato n919, de 1976, da Comissão Diretora do Se_nado FederaJ, --_em Comissão de Encarregado de Turno, da tarde, do Setor 
com suas alterações posteriores, resolve: de Operação do_Computador de Votação- SCV, da Divisão 

Designar a servicjora ADRIANA LABO!SSIERE, Espe- de Suporte Técnico e Operações, a partir de I'' de maio de 
cialista em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, do 

d d P l d "' _ F - 1993. ~ ~ ~ ~ ~ _ 
Qua ro e essoa este vrgao, para exercer a - unçao em Brasília, 27 de maio de 1993. - Re'gina Célia Peres Bor-
Cótnissão de Encarregado de Turno, da tarde, do Setor de ges, Diretora-EXecutiva. 
Controle de Qualidade- SCQ, da Divis-ão de,Suporte Téc-
nico e Operações, a partir de!" de maio de 1993. ~ ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

Brasilia, 27 de maio de 1993. -Regina Célia Peres Bor- N• 60, l>E 1993 
ges, Diretora~EXecutiva·.- ~ .. A bJ.re·tora-ExeCutiVa do CentrO de lnfOrmáticã e Proces-

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 57, DE 1993 ~ . ~ ~ ~ . 

A Diretoi·a-Executiva do Centro-de Informáfic3. e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9'.>, paiágrãJo único, da 
Lei n9 8.112/90. e no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3" 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 

samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9'-', parágr-âfo úniCo, da 
Lei n? 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere 
os incisos VI e XIV do arügo 14, combinado com o § 3" · 
do artigo 57 do R~gulamento do PRODASEN, aprovado pelo 

·Ato n•l9, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve:_ 

Designar. o servidor HEITOR LEDOR, Especialista em 
Informática Legisl~~iva!Técnicas de Produção, do Quad~o de. 
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Pessoal deste Órgão, para exercer a Função em COmissão 
de Encarregado de TurnO, da tarde·, do Setor de Operação 
do Computador de Votação- SCV, da Divisão de Suporte 
TécriiCo c OpCrãçócs, a partir- de 1'·' de de maio de 1993. 

Brasüia, 27 de maio de 1993.- Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N' 61, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informâtica e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, §§ 1 .,. e 20, da Lei n~ 
8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XIV do artigo 14, combinado com o § 5' do artigo 57 do 
Regulamento do PRODASEN,aprovado pelo Ato n' 19, de 
1976, da Comissão Dirctora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolve designar. a partir de lo de maio 
de 1993: .. ... , 

I- o servidor MARCOS JOSÉ MARTINS COSTA, Es
pecialista em Informática Leg!slativa/Técnic~s de Produção, 
do Quadro de Pessoal deste Orgão, para substituir o Chdc 
do Setor de Preparação Técnica- SPT ~da DivisãO de Suporte 
Técnico e Opefaç6eS- DSO, em seus afastameii.ros ou impe
dimentos regulamentares; 

2 ~o servidor ORLANDO CASIMIRO DE OLIVEI
RA, Especialista_ em Informática Legislativa/Técnicas de Pro
dução, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para sub~tituir 
o Chefe doSetor de Operação de Computador - SOC, da 
Divisão de Suporte Técnico e Operações ----'- DSO. em seus 
afastamentos ou impedimentos regulamentares; 

3-o servidor HEITOR LEDOR, Especialista cm Infor
mática Legislativa/Técnicas de Produção, do Quadro de Pes
soal deste Orgão, para-substituir o Chefe do Sctór_de Operação 
do Computador de Votação- SCV, da Divisão de Suporte 
TécniCo e Operações- DSO, em-SeuS afastamentos ou _impe
dimentos regulamen_tares; 

4- a servidora FRANCINEIDE MARIA M. FERREI
RA, Especialista em Informática Legislativarfécnicas de Pro
dução, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir 
o Encarregado de Turno, da manhã, do Setor_de Operação 
de Computador- SOC, da Divisão -de Suporte Técnico c 
Operações - DSO, cm seus afastamentos ou impedimentos 
regulamentares; 

5-o servidor SALAZAR HIDALGO DE CARVA
LHO, Especialista em. Informátic .. a L.es;islativa/Técnicas de 
Produção, do Quadro de Pessoal dc~tc Orgão, para substituir 
o Encarregado de Turno, da tarde, do Setor de Operação 
de Computador - SOC, da Divisão de _Suporte Técníco c 
Operações - DSO, em seus afaStamentoS- ou impcdirilentos 
regulamentares; 

6- a servidora MARIA ABADIA VIEIRA DORNAS. 
Especialista em lnform .. ática L~. islativarrécnicas de Produção, 
do Quadro de Pess_oal deste vrgão, para substituir o Encar~ 
regado de Turno. da manhã, do Setor de Preparação Técnica 
- SPT, da Divisão de Suporte -Técnico e Operações- DSO, 
em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares; 

7- o servidor JOS~ DE FÁ TIM A DOS REIS, Especia
lista em Informática Legislativa/Técnicas de Produção, do 
Quadro de P_cssoal deste Orgão, para substituir o Encarregado 
de Turno, da tarde, do Setor de Preparação Técnica -_SPT, 
da DiViSão de Suporte Técnico e Operações - DSO, em 
seus afastamentos ou irilpédimentos regulamentares; 

8 _::_o servidor NILSON SILVA DE ALMEIDA, Espe
cialista em Informática Legislativa!TécniCas de Produção, do 
Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Encarregado 
de Turno, da noite, do Setor .de Preparação Técnica--:- _SPT, 
da Divisão dC SUpO"rte TécniCo e Opera-çõés - DSO, em 
seus afastamentos ou impedimentos regulamentares; . 

9- a servidora IVONE DUALIBE ZANCHETTA, Es
pecialista cm Informática Legislativa/TécriíC-aS de- ProduÇão, 
do Quadro de Pessoal deste Õrgão, para substituir o Encar
regado de Turno, da manhã, do Setor de Controle de Quali
dade - SCQ. da Divisão de Suporte Técnico e Operações 
- DSO, cm seus afastamentos ou impedimentos regulamen
tares; 

10- o servidor MARCO ANTONIO NASCENTE, Es
pecialista cm Informática Legislativa/Técnicas de Produção, 
do Quadro de Pessoal deste Orgão, para substituir o Encar
regado de Turno, da tarde, do Sctor de Controle de Qualidade 
- SCQ, da Divisão de Suporte Técnico e Operações- DSO. 
cm seus afastamentos ou impedimentos regulamentares. 

Brasília DF, 27 de maio de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Exccutiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIYADO PRODASEN 

N• 62, DE 1993 

A Diretora-Executiva do CentrO -de Infonfiâtita ~- Proces
samento de Dados do Senado Federal-,- PROQ_ASEN, no 
uso das atribuições- que lhe confere o artigo- 14, inciso XIV, 

. do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n" 19, 
'de 1976, da Comissão Direfora do Seriado Federal, co,m suas 

alterações posteriores e, ten_do_ em yista o que consta do Pro-
cesso PD 231193-2, resolve: .. 

1 -Constituir Grupo de Trabalho destinado ao estudo 
e assimilação da tecnologia constante no documento Trata
mento de Imagens do Senado Federal, contido no citado pro
cesso, oriundo do NúcleO de"TecilolOgia da AD~~ 

2-Designar ·para conStituir o referido Grup-o de Traba
lho osservidores CARLOS MAGNO CATALDI SANTO RO 
e HERMILO GOMES DA NÓBREGA, da ADE, SILVIO. 
ARYTOMAZ NUNES e ANTONIO CARLOS FERREJRA 
DA SILVA, da COI, MARCELO SILVA CUNHA, da DSO 
e IVAR ALVES FERREIRA, da DDS, todos ocupantes 
d~ Cargo de Especialista em informática Legislativa/Análise 
da Informação. 

3-Designar o servidor ANTONIO CARLOS FERREI
RA DA SILVA para chefiar o Grupo de Trabalho e, CAR
LOS MAGNO CATALDI SANTORO, para substituí-lo em 

--seus impedimentos. 
4- Fixar a data de 10-10-93 para que o grupo conclua 

seus trabalhos ou apresente novo cronograma que justifique 
a sua prorrogação. . _ 

5 -:Este Ato entra cm vig_gr na data de sua pubhcaçao 
no quadro de avisOs do Prodasen. 

Brasíl_ia_, 4 de junho de 1993. -Regina Célia Peres Borges, 
DiretoraMExecutiva. - - - - - - -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA 00 PRODASEN 
N• 63, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de InformátiCa e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PROPASEN, de 
acórdo com o que dispõe o artigo 9'.1, parágr-afo i.:iiliCõ-, da 
Lei n~ 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere_ 



Setembro de 1 Q93 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira ~1 8933 

os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 39 

do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n~ 19, de 1976, da Comissão Diretora do Seriado Federal, 
com suas alterações posteriores, resolve:Dis"Q_ensar, a yedido, 
o servidor PEDRO HENRIQUE GUIMARAES LEAO VE
LOSO, Especialista em InformátiCa Legislativa/ Análise da In
formação, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função 
em Comissão de Chefe do ServiÇo de Análise e Pré-Desenvol
vimento - SAP, da Coordenação de Informática, a partir 
desta data. 

Brasüia, 7 de junho de 1993.-Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. - -

ATO DA DlRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 64, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o Artigo 9'·'; ·parãgrafo únicO, da 
Lei n" 8.112/90, e no:Usó _das atribuições que-lhe confere 
os incisos VI e XIV do artigo 14, combinado com o § 3\> 
do artigo 57 do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo 
Ato n•19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, 
c_om suas alterações posteriores, resolve: Designar, o servido~ 
HERCIO AFONSO DE ALMEIDA, Especialista em Infor
mática Legislativa/Análise da Informação, do Quadro de Pes~ 
soai deste Órgão, para exercer a Função em Comissão de 
Chefe do S.erviço de Análise e Pré~ Desenvolvimento- SAP, 
da Coordenação de Informática, a partir desta data. 

Brasflia, 7 de junho de 1993. -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora~Executíva. 

À TO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 65, DE 1993 

A Diretora~Executiva do Centro de Informática e Preces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuiçõe.s que lhe confere o_ artígo-14, inciSo XIV. 
do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato no 19. de 
1976, da Comissão Diretota do Senado Federal, com. s_uas 
alterações posteriores, resolve:_ 

1-Designar o servidor MARCOS FEITOS A ROCHA, 
Especialista em Informática Legislativa/TécriíCaS de Produção, 
lotado na_ DSO, para integrar a Comissão Técnica Especial, 
constituída através çlo Ato da Dire_tora_-E_xecutiva no 36, de 
5 de abril de 1993, Coro o objetivo de alterar o Sistema de 
Endereçamento Parlamentar- SEP, para adequá~lo ao novo 
código de endereçamento postal - CEP. 

2- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 
no quadro de avisos do P.radasen. 

Brasília, 7 julho de 1993. -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 65, DE 1993 

A Diretora~ExecutiVa: do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o Artigo-14, inCiso XIV, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19, 
de 1976, da Comissão_ D_iretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolve: 

1-Designar o servidor MARCOS FEJi'OSA ROCHA, 
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Infor_ma
ção, lotado na DSO, para integrar a COmíssão Técnica Espe
cial, constituída através do Ato da Diretora~Executi\'0. n" 36, 

de .5 de abril de 1993,_ com o objetivo de alterar o Sistema 
de Endereçamento Parlamentar - SEP, para adequá~lo ao
novo código de endereçamento postal - CEP. -

2- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 
no quadro de avisos do Prodasen. __ _ 

Brasília, 7 de junho de 1993.- Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
. N• 66,DE 1993 

A Diretora-Exec.utiVã do Centro de Informática e Proces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o iri-CiSo XIV do art. 
14 do Regulamento do PRODASEN aprovado pelo Ato n'' 
19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com 
_suas alt~rações po~teriores, e t~ncJ9 _em vista o que consta 
do Processo PD n•' 338/92-3, resolve: 

1-Constit~ir ComiS~ãó Técnica Especial para assessorar 
a Comissão Permanente de Licitação do Prodasen, na licitação 
que será realizada através de Concorrência Pública, destinada 
à aquisição de um sistema getenciador de banco de dados 
relacional, com·as seguintes atiVidades: 

a) Conhecer e validar, com vistas à perfeita cOm
pre_ensão e ao sincronismo das atividades a desenvol~ 
ver, o edital de licitação, elaborado pelo ___ SABD, em 
conjunto com a Comissão Permanente de Licitação; 

b) Prestar o apoio técnico necessário para que as 
empresas licitantes possam instalar, pára-efeitO de ava~ 
liação. os produtos integrantes de sua proposta, de 
acordo com as condições estabelecidas no edital de 
licitação; 

c) Realízar os testes de avaliação técnica previstas 
no edital de licitação, analisar e emitir parecer técnico 
conclusivo sobre as propostas técnicas apresentadas à 
licitação, visando subsid]ar o- julgamento--por parte da 
Comissão Permanente de Licitação; 

d) Prestar o ap-oio técnico necessário para que a 
licitante _vencedora possa instalar, no prazo estabele~ 
cido, os_ Produtos contratados,_ .conferir e recebe-los 
e émitir õ Termo de ACeite;- - .. 

e) Executar outras atividades inerentes à licitação, 
por solicitàçâo do Presidente da ComissãO Permanente. 
de Licitação. . 

. 2- Designar os servidores VALDIR FERNANDES 
PEIXOTO- Especialista em Informática Legislativa/Análise 
de Informação, REGINA CÉLIA PEREIRA FERNANDES 
DE SOUZA - Especia:tista ein- Informática L_egislativ3/A
nálise de informação, ALEXANDRE ABDU ELMOOR.:_ 
Especialista em Informática Legislativa/AO.álise de Informa
çãO. MARCELO DE ANDRADE DE JESUS -Especialista 
em Informática Legislativa/Análise de Informação. DENISE 
DE FARIA PEREIRA SENISE- Especialista em Informá
tica Legislativa/ Análise de Inforntática, lotados no SABD/ 

. DDS. CARLOS EDUARDO BORATTO POSTIGA- Es
pecialista em InfOrmática Legislativa/Análise de Informação, 
lotado na CPR/DDS. MARIA CRISTINA ANDRÉ DE ME
LO - Especialista em Informática Legislativa/ Análise de In
formação, lotada no SAM/COI, PAULO MORAES NUNES 
-Especialista em Informática Legislativa/Análise de Infor~ 
mação. MARCELO SILVA CUNHA- Especialista em In
formática Legislativa/ Análise de Informação, lotados na CDS/ 
DSO. VICTOR ANNIBAL SOARES DE AZEVEDO -
Especialista em IÕf0nnáÜca _ LeiiSlatiVa/ Análise de InfO-rina~ 
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çãÓ e PEDRO ENÉAS GUIMARÃES COELHO MASCA
RENHAS- EspcciilliSta em Informática Legislativa/Análist! 
de Informação. lotados na CST/DSO, para comporem a Co· 
missão. 

3- Designar o servidor VALDIR FERNfo.NDES PEI
XOTO para presidir a Comissão e REGINA CELIA PEREI
RA FERNANDES DE SOUZA para substituí-lo em seus 
impedimentos. 

4-Este Ato entra cm vigor na data de sua puhlicação 
nos quadros de aviso do Prodasen. 

Brasília, 11 de junho de 1993.- Regina Célia Peres Bor-
ges, Diretora-Exec:_utiva. -

("') Republicado por ter safdo com incorrcção 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 67, DE 1993 
A Dirctora-Executiva do Centro.de ln(orrnática e Proces

samento de Dados do Senado Feçieral -cc PRODASEN, no 
uso das atribuições 4ue lhe confere o art. 14, inciso XIV, 
do Regulamento do PRQDASEN, aprovado pelo Ato n" 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores e, considerando os motivos apresen
tados pelo Presidente da Comissão Especial de Vistoria e 
Avaliação de Bens, resolve: _ 

1-Prorrogar por 30 (trinta) dias o pfazo para cOncluSão 
dos trabalhos da Comissão ínstitUTda-peJo Ato n<:> 37, de 1993. 

2- Este A to entra eni vigor na data de sua publicação 
no quadro de avisos do PRODASEN. 

Brasilia, 15 de junho de 1993. -Regina Célia Pores Bor
ges, Diretora~Exccutiva. 

ATO DA DJRETORA~EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 68, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces~ 
sarnento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inCiso XIV, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pele> Ato n" 19. 
de 1976, da ComissãO Dirctora do S_enado Federal, com suas 
alterações posteriores, e tendo em vista o que COnsta do Pro-
cesso D 17.'i.'90-0 resvole: . ·· . 

I-Designar os servidores PEDRQ JORGE MORETI, 
EspeCialista em Administração Legislativa/Análise da Admi
nistração, na qualidade de Presidente, MARIA GORETTIO 
BESSA CASTIUiO. Especialista emAdmíriistraçãoLegisla· 
tiva/Análise da Administração e OLGA AMERICA SOUSA . 
ALMEIDA, Advogada, na qualidade de membros e, KARLA 
LEITE DE CASTRO, Especialista em Administração Legis
lativarrécnicas de Administração, na qualidade de secretária, 
para integrarem ComiSsão de Sindicância Incumbida de apurar 
os fatos constantes do Processo citado. 

2- Este Ato entra em vigor na data __ de sua publicação 
no quadro de avisos do Prodasen. . __ 

Brasília, 22 de junho de 1993.- Regina Célia Peres Bor
ges~ Diretora~Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASJ;;N 
N• 69, DE 1993 

A OiretorawExccutiva do Centro de Informática e Proce&
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no 
uso das_ atribuições _que lhe:: confere o art. 14, inciso XIV~ 
do Regulamento do Prodas,en. aprovac..lo pt::lo Ato n~ 19. de 

1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resolv-e: 

1-Designar a servidora SÚNIA CAMARGO YOJGT 
FIGUEIREDO, Especialista em Informática Legislativa/A
nálise da In[ormação, lotada na DOS," para integrar a Comis
são Técnica Especial, constituída atraVés do AtO da Diretora
Executiva n? 36, de 5 de abril de 1993, com o objetivo de 
alterar o Sistema de Enderc;:_çamento Parlamentar -:- SEP, 
para adequá~lo ao novo-código de endereçamento postal -
CEP. 

2 -Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 
no quadro de avisos do PRODASEN. 

Brasnia, 22 de junho de 1993. -Regina Célia Peres Bor~ 
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 70, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informátivae Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38, §§ lú e 2\ da Lei n"' 
8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XIV do arte 14, .combinado com o § 5' do art. 5.7 do Regula
mento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da 
Comissão Diretora do Senado Federal, com sua alterações 
posteriores, resolve designar, a partir desta data: 

I- a servidora SONIA ELEONORA COSTA MEDEI
ROS, Especialista em Informática Legisiativa/ Análíse da In
formação, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir 
o Chefe do Setor de }nativos e -de Pensionistas (SIP), da 
Coordenação de Recursos Hu_m_anos- CRH, da Divisão Açl
ministrativa e Financeira- DAF. _em_ seus_.,afa~tarne:~t~s ou 
impedimentos regulamentares; 

2- a servidora KARLA LEITE DE CASTRO, EspeCia
lista em Administração Legislativa/Técnicas de Administra
ção; do Quadro de Pessoal deste. Órgão, para substituir o 
Chefe do Setor de Cadastro Funcional (SCF), da Coordenação 
de Recursos Humanos - CRH, da Divisão Administrativa 
e Financeira, em seus afastamentoS ou-íinpedimcntOs ·regula
mentares. 

Brasilia, 29 de junho de 1993. -Regina Célia Peres Bor
ges, Dfretora~Executiva, _ 

ATO DA UIRETORA-EXECUTIVA DOPRODA~EN 

N• 71, DE I993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informátíca e. Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASE!'!. de 
acordo com o que dispõe o art. 9'·', parágrafo único, da Lei 
n~ 8.112190, e n9 uso das atrib4ições que lhe confer~ _ _o § 
3~ do art. 5" do Plano de Carreira--dos Servidores do PRODA
SEN. aproyado pela Resolução n" 51, de 1993- Senado 
Federal, resolve dispensar, a pedido, o servidor PEDRO_lOR
GE MORETI. Analista de Informática Legislativa, do Qua
dro de Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada, FC-7, 
de Assistente de Diretor, da Divisão Administrafivá-e Ffnan
ceira- DAF, a partir desta data. 

Brasília, 1" de julho de 1993.- Regina Célia Peres Borges, 
Dir~tora-ExccU:tiVa: - · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 72, DE I993 
A Diretora-EXecu"tiVa dõ Centro de Informática -e Proces

samento de Dados.do Senado Federal - PRODASEN, de 
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acordo com o que dispõe o art. 9~, parágrafo' único, da Lei 
n9 8.112/90, e-no Liso das atribuições que lhe confere o § 
3~ do art. 59 do Plano de Carreira dos Servidores .do PROPA
SEN, aprovado pela Resolução no 51, de 1993 -Senado 
Federal, resolve designar o servidor RUI OSCAR DIAS JA
NIQUES, Analista de InformátiCa Legislativa, do Quadro 
de Pessoal deste Órgão, para: exercer a Função Comissionada, 
FC-7; de Assistente de Direlor, dã Divisão Administratíva 
e Financeira- DAF, a partir desta data. 

Brasília, 1'1 de julho de 1993. -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 73, DE !993 

A Diretora-Exe'é:útiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados_ do _Senado Federal:--:- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõ-e o art. 9·\ parágrafo único, da Lei 
n~ 8.112/90, e nO uso d;fÇ"atribuições que lhe -confere o§ 
3• do arL 5" do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução o" 5!, de 1993 -Senado
Federal, resolve dispensar, a pedido, o servidor .FRANCISCO 
JOSÉ BITTENCOURT ARAUJO, Analista de Informática 
Legislativa, do Quadro de P.essoal dest~_ Órgão, da Fun_ção 
Comissionada, FC-7, de Chefe do Serviço de Avaliação ~ 
Manutenção- SAM, da Coordena~ão de InfOrmática, a par
tir desta data. 

Brasília, 1~ de julho de 1993.- Regina Célia Peres B_orges, 
Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIY A DO PRODASEN 

N• 74, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro aç Informática e Preces~ 
sarnento de Dados_ !lo Senado Federal=:- PRODASEN,-de 
acordo com o que dispõe o ~rt. 9_~ .. parágrilfO único, da Lei 
n9 8.112/90~ e no uso das atribyíções que lhe confere o § 
3' do art_ 5o do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA,
SEN, aprovado pela Resolução n" 5!, de 1993 -Senado 
Federal, resolve designar o->ervidor CARLOS ALBERTO 
DA COSTA SAMPAIO, Analista de Informática Legislativa, 
do Quadro de Pessoal_ deste 'órgão, par-ã exercer a Função 
Comissionada, FC-7. _de Chef~ d,o Serviço 'de Avaliaç~Çl e 
Manutenção- SAM, da Co"orâenaçã<f de Informática, a par
tir desta data. 

Brasma, lo de julho de 1993. -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executíva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIY A DO PRODASEN 

N• 75, DE 1993 

A Diretora-Executiva Oo Centro de Informática-e Proces
samento de Dados do Sen;;~.do Federal :-- PROD_ASEN ,_ no 
uso das atribuições que lhe cOnfere o artigo 14,--inciso XIV, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato 19, 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso n• 317/93-4, resolve: 

1 -Constituir COmissão Técnica Esp-ecial com a finali
dade de: 

a) elaborar os planos de instalação, implantação e aqui
siçãõ dos equipamentos constantes do Plano de Ação e deman
dados pelo usuário; 

b) asses~orar a Comissão__Pcrroanente de J-.ic!ta,_ção~ nas 
licitações que têm por ojetO a -Contratação dOs equipamentos---
constantes do referido Plano; e, __ _ _ 

_ <:) reaiizar_ as seguintes ativídãdés necessárias ã aquisição 
de equipamentos_ constanteS -Oo Plano de Ação: - -

-indeotificaçâq dos equipãffientos (hardwã.ii e_
software) dos ambientes de mainframe, microcorri.pu~ 

_ tadores, redes locais e V1; - -
,....--especificaçãO dOS- eCju1pãméntos- indicados; 
-elaboração de planos de instalação e implan-

-~tá_Çâ_o, detalhando, inclusive Las necessidades de __ inir_a-
estrutura física-e -elétrica; - - :o 

-revisão, correção e apresentação de sugestões_ 
visando o aperfeiçoamento dos -Editais; 

-definição e aprovaÇão dãs espedficaçôesotécni
_f3S dQs equipamentos, q_ue irão compor os anexoS dos 

--Editá:is; -· - . -< - - 'o' -- -~ 

-definição de critérioS e objetivos para· o julga-
mento dos resultados; 

_ -análise e _emissão de pareceres técnicos conclu
sivos Sobre_ ãS proposta~ apfesentadas às licitações, vi
s.ando subsidiar os julg~mentos por parte da Comissão 
Permanente de Licitação; e, · _ · 
-- -execução de ou.trasatividades inerentes -às licita
ções por Solicitação do Presidente da Cornlss3._Q Perma-
nente de Licitação·: · 

2- Designar para constituir a referida Comissão-os s-ervi
dores FRANCISCO JOSÉ FIUZA LIMA, RICARDO VIA
NA DE CAMARGO, MARIO ROBERTO DE AGUIAR 
e, EUZÉBIO DALVI, da DSO, JULIO CEZAR LÉO. da 
COI, AMERICO MUNHOZ JÚNIOR, da DPS e, HER
MILJO GOMES DA NOBREGA, da ADE, todosocupantes 
da C~tegolj;;t de _A_nalista de In_forn~ática_ L~~islati~a .. -.- -

3- Designar o servidor FRANCISCO JOSE F!UZA LI
MA para presidir os trabalhos e, RICARDO VIANA DE 
CAMARGO para substituí-lo em seus impedimentos. 

4- Fixar a data de. 30 de setembro de 1993 para que 
a Comissão conclua Os trabalhos sob sua responsabili_d_ade: 

5- Este Aio entra_ê_m_ vigor nã datao~\e s_u_a pupi_lcação 
no quadro de avisos do PRODASEN- . . 
· Brasfiia DF, 7 de julho de 1993 - Regina Célia -Peres 
:Borges, Diretôfa-Execti-tiva. · -- · · 

ATO DA I)IRETORA-EXECUTIV A DO PRODAS!l;N 
N• 76, DE 1993 

A Diretora-Executiva: do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, §§ l'f e 29, da Lei n" 
8.112/90. e rio USo das ahibuíções que-lhe cõnfere o § 3" 
do artigo 59 do Plá.no de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n' 51, de 1993 - Senado 
federal resolve, tornar ... sem __ ~f~it9J ~ __ partir de 23 de jurihQ_ 
de 1993, o Ato n• 85/92,_ que designou a servidora SUELI 
DAS GRAÇAS VIEIRA NUNES, Analista de Informática 
Legislativa, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir 
a Coordenadora do Centro de Treinamento e Desenvolvi
mento (CTD), da Assessoria da Diretoria Executiva (ADE). 

Brasfiia, 27 de julho de 1993- Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. -- -- --
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A'TO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N9 77, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de InformátiCa e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 38, §§ 1• e 2•, da Lei n• 
8.112/90, e no uso _das atribuições que lhe confere o § 39 

do artigo 5"' do PlanQde Carreir_a __ d_os Servidores Oo PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n'-' 51, de 1993 - Senado 
Federal, resolve, designar, a partir de 23 de junho de 1993, 
a servidora ANDRÉIA ALVARES MAGALHÃES DE LA
CERDA, Analista de Informática Legislativa, do Quadro de 
Pessoal deste órgão, para substituir a Coordenadora do Centro 
de Treinamento e Desenvolvimento (CT.D), da Assessoria 
da Diretoria Executiva (ADE), em seus afastamentos ou im
pedimentos regulamentares; 

Brasília, 27 de julho de 1993- Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 7ft, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - J>ROPASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9", parágrafo único, da 
Lei n~ 8.112/90. e no uso_ das atribuições "que lhe confere 
o § éJ do artigo s~ do Plano de Carreira dos Servidores do 
PRODASEN, -aprovado pela Resolução n' 51, de 1993-
Senado Federal resolve, dispensar, a pedido o servidor CAR
LO EDUARDO DA SILVA LOPES, TécniCo delnformática 
Legislativa, do Quadro de Pessoal deste órgão_, da Função 
Coniissioriada- FC-4, de Encarregado de Turno, da noite, 
do Setor de Preparação Técnica- (SPT), da Coordenação de 
Operações (COP), da Divisão _de: Suporte Técnico e Opera
ções (DSO), a partir de I• de agosto de 1993. 

Brast1ia, 6 de agosto de 1993-Regina Célia Peres Borges, 
DiteTOra-Executivã. -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DOPBODASEN 

N• 79, DE 1993 

A Direto(a-Executiva do Centro de Informática e Preces· 
sarnento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9n, parágrafo úriico, da 
Lei n"' 8.112/90, e no uso--das atribuiçõe~ que lhe confere 
o § 3• Resolução n'' 51, de 1993 -Senado Federal, resolve, 
dispensar, a pedido o servidor SERGIO MARCOS DE SOU
ZA, Analista de Informática Legislativa, do Quadro de Pes
soal deste órgão, da Função COmissionada:.....- FC- 4, de Encar
regado de Turno, da noite, do Setor de Controle de Qualidade 
(SCQ), da Coordenação de Operações (COP), da Divisão
de Suporte Técnico e Operações (DSO), apartir de !• de 
agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993 -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 

N• 80, DE 1993 
A Diretórã.-Executiva do Centro de Informática e Proces

samento de Dados do Senado. Federal- PRODASEJ'I,de 
acordo com o que dispõe o artigo 9\- parágrafo úniCO~ da 
Lei n'-' 8.112/90, e no uso das_ atribuições que_.lhe confere 
o § 3"' do artigo s~ do Plano de Carreira_ do_s Servidores_ do 
PRODASEN, aprovado pela Resolução n" SI, de 1993-

Senado Federal, resolve, dispensar, a pedido o servidor .JA1-
RO SABACK FILHO, Técnico de Informática Legislativa, 
o Quadro de Pessoal deste órgão, da Função Comissionada 
- FC-4, de Encarregado de Turno, da noite, do Setor de 
Operação do Computador (SOC), da Coordenação do Opera
ções (COP), da Divisão de Suporte Técnico e Opera-ções 
(DSO), a partir de !•' de agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993 -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora-Executiva · 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 

N• 81, De 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o artigo 9", parágrafo único, da 
Lei n~ 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere 
o § 3\' do artigo s~ do Plano de Carreira dos Servidores do 

· PRODASEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993 -
Senado Federal, resolve designar, o servidor CARLO 
EDUARDO DA SILVA LOPES, Técnico de Informática 
Legislativa, do Quadro de Pessoal deste órgão, para exercer 
a Função COmissionada, FC-6, de Chefe do Setpr de .Cont,role 
de Quali_dade (SCQ), da Coordenação_de Operações (COP), 
da Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), a partír 
de I• de agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993 -Regina Célia Peres Borges, 
Diretora Executiva. - - · -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 82, DE 1993 

A Diretora-Executiva -do Centro de Informática e_ Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9'\ parágrafo único, da Lei 
n~ 8.112/90, e no uso das atribuições que lhe_confere o§ 
3~ do art. 5" do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993- Senado Fede
ral, resolve designar, o servidor MARCOS CARNI;:_IRO LEI
TE, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro de_Pessoal 
deste Órgão, para exercer a Função Comissionada, FC-4, de 
Encarregado de Turno, da noite. do Setor de Operação de 
Computador (SOC), da Coord_enação çle Operações (COP), 
da Divis1o de Suporte Técnico"·e Operações (DSO), a partir 
de 19 de agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993. -Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 83, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados -do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõ-e o art. 9'\ parágrafo único, da Lei 
n~ 8.112/90, e no uso das_ atribuições que lhe c_onfere o § 
39 do art. 59 do Plano de Carreira dõi Se"rvidores do PRODA---
SEN, aprovado pela Resolução n' 51, de 1993- Senado Fede
ral, resolve designar a servidora LEIDE LUCIA SARAIVA 
MARINHO, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro 
de Pessoal deste Órgão, para exercer a Função ComissiOnada, 
FC-4, de Encarregado de Turno, .da_ noite, do Setor de Con
trQle de Qualidade (SCQ), da Coordenação de_Operações 
(COP), da Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), 
a partir de I' de agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993.- Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 
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ATO DA DIRETORA-EXECUTJVA DO PRODASEN 
N• 84, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro de. Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o· que dispõe o art. 9~. parágrafO_ úitic(?, da Lei 
n" 8.112/90, c no uso das atribuições que lhe confere o § 
3• do art. 5• do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993- Senado Fede
ral, resolve designar o servidor NILSON SILVA DE ALMEI
DA, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro de Pes
soal_ deste Órgão, para exercer a Função ComiSsionada, FC-4, 
de ;Encarregado de Turno, da noite, do Setor de Preparação 
Técnica (SPT), da CcordenaçãC> de Operações (COP), da 
Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), a partir ·de 
!• de agosto de 1993. __ _ 

BrasHia, 6 de agosto de 1993.- Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-EXeCUtiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 85, DE 1993 

A Difetor3-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal-,- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art._ 38, §§ 1" e 2'?, da Lei n" 
8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere o § 3° 
do art. 5~' do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993 -'Senado Fede
ral, resolve, tornar sem efeito, a pãrtif ae 19 de agosto de 
1993: 

I- a designação_ do servidor CARLOS ROBERTO 
BORGES -MOTT A, Técnico de JnfõrrrláiíC3Legis[ativa, do 
Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir õ Encarregado 
de Turno, da noite, do Setor de Operação do Computador 
(SOC)', da Coordenação de Operações (COP), da Divisão 
de Suporte Técnico e Operaç-ões (DSO), formalizada através 
do Ato n• 65/92; - · -

2- a designação do servidor NILSON SILVA DE AL
MEIDA, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro de 
Pessoal deste Órgão, para substituir o Encarregado de Turno, 
da noite, do Setor de Preparação Técnica (SPT), da Coorde
nação de Operações (COP), da DivisãO de Suporte TéCniCo 
e Operações (DSO). formalizada através do Ato n• 61/93. 

BrasíliaMDF, 6 de agosto de 1993.- Regina Célia Peres 
Borg~ DirctoiaMExecutiVa. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• Si, DE 1993 

A Diretota-Executiva do Ceritro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38, §§ 1 ~> e 2~, da Lei n"' 
8.112/90, e no uso das atribuições que lhe confere o § 3-;o -
do art. 5~> do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN, aprovado pela Resolução n~51, de 1993- senado FedeM 
ral, resolve designar a servidora CLEUSA HELENA B. DE 
ALMEIDA, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro 
de Pessoal deste Órgão, para substituir o Encarregado de 
Turno, da noite, do Setor de Operação de Computador 
(SOC), da Coordenação de Operações (COP), da Divisão 
de Suporte Técnico e Operações (DSO), a partir de !• de 
agosto de 1993. 

Brasília, 6 de agosto de 1993_. -Regina Celia Peres Bor-
gesDíretOrã.MExecutiva. - -

ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N• 87, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Ceniro de InforffiátÍca e P-roces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, no 
uso das atribuições qUe lhe confere o art. 14, inCiso XIV, 
do Regulamento do PRODASEN, aprovado pelo Ato n' 19. 
de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas 
alterações posteriores, resOlve: -

1-constituir-Grupo de Trabalho destinado a concluir 
os trabalhos de implantação da primeira etapa do Sistema 
VIP, incluindo a sua passagem para produção, bem como 
conduzir toda a fase de expansão do referido sistema contando 
de: 

a) levantamento_.completo de necessidades~ 
b) projeto preliminar da expansão; 
c) aquisição dos equipamentos; 
d) implantação dos equipamentos, novos serviÇos e novas 

facilidades; 
e) implantação de todas as rotinas operacionais e geren

ciais- destinadas a perfeita execução e operãção do sistema. 
2- Designar para constituir o referido Grupo os ser~i.:. 

dor.es..HERMILO GOMES DA NÓBREGA, da ADE, MA
RIO ROBERTO DE AGUIAR e EUZÉBIO DALVI, da 
DSO, LUZARDO PEREIRA DA SILVA, da COI e, CLÁU
DIA DE GOES NOGUEIRA GEORG, da DDS, todos ocu
pa"ntes do Cargo de Analista de Informática Legislativa e OSÉ
LIO SANTANA CESAR, Técnico de Informática Legisla-
tiva, da DSO. . __ _ · -- . · 

3- Designar o servidor HERMJLO GOMES DA NÓ
BREGA para chefiar o Grupo de Trabalho e MÁRIO Ro: 
BERTO DE AGUIAR para substituf-lo em seus impedimen
tos. 

4- O Grup-o deverá trabalhar de forma articulada com 
a Com-issão Especial formada para conduzir a aquisição de 
equipamentos com vistas à eficiência do processo. 
- 5- Fixar a data de 30 de nov.embro de 1993 p3.ra que 
o Grupo conclua as atividades sob sua responsabilidade. 

6. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação 
no-quadro de avisos do PRODASEN. 

Brasília, 17 de agosto de 1993. -Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Executiva~ -

ATO DA DIRETORA-EXECUTJVA DO PRODASEN 
N• 88LI)_IU993_ 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 9'.>, parágrafo único, da Lei 
n~ 8.112/90. e no uso das atribuições que lhe confere o § 
3~ do art. 5" do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
SEN. aprovado pela Resolução no 51, de 1993- Seriado Fede
ral, resolve dispensar, a pedido, o servidor JAIRO JOSÉ 
DE OLIVEIRA, Técnico de Informática Legislativa, do Qua
dro de Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada- FC-4, 
de Encarregado de Turno, da manhã, do Setor de Preparação 
Técnica (SPT), da Coordenação de Operações (COP), da 
Divisão de Suporte Técriico e Operações (DSO). a partir de 
10 de agosto de 1993. 

Brasflia, 24 de agosto de 1993. -Regina CéUa Peres Bor-
ges, Oiretora-Executiva. -

ATO DA DJRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
. N• 89, DJ!l.'I'IJ 

A DiretoraMExecutiva do Centro de Informática e Proces
samento de Dados do Senado Federal- PRODASEN. de. 
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· açordo com o que dispõe o art. 38, §§ 1' e 2', da Lei n' 
8.Jl2!90, e no !,ISO das atribuiçQe_s que lh.e confere o .§ 3"' 
do art. 5~ do Plano de Carreira dos Servid~nes do PRODA
SEN, apr.ovado pela Resolução n' 51, de 1993 -Senado Fede
r~ll resolve, tornar_ s_ em e_feito, a partir de 10 de agosto de 
1Y'J3, a ilesignação da s_ervidora MARIA ABADIA VIEIRA 
DORNAS, Técnico de Informática Legislativa, do Quadr9 
de Pe~soal deste ÓrgãO, para substituir o Encarregado de 
Tu'rno, da manhã, do Setor de_Preparação Técnica (SPT), 
da Coordenação de Operações (COP), _da Dívísão de Suporte 
Técníco e Opérações (DSO), formalizada através do Ato n' 
-061193. -- -

BrasOia, 24 -de agosto de 1993. - Regina Célia PereS 
>Borges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N' 90, DE 1993 

A Diretora Executiva-do Ceiliro de Informática e Pr~s
samento de Dados do Senado Federai-PRODASEN, de 
acordo com_o que dispõe o art. 9':>, parágrã.fo único; ~da Lei 
n9 8.112/90, e nO u·so das atribuições que lhe confere o § 
39 do art. 5<? do Plano de Carreira dos Servidores do_ Prodasen, 
aprovado pela Resolução n9 51, de 1993- Senado Federal, 
resolve designar a servidora MARIA ABADIA VIEIRA 
DORNAS, Técnico de Informática Legislativa, do Quadro 
de Pessoal deste Órgão, para exercer a fun-ção Corriisslóhada, 
FC~04, de Encarregado de Turno, da manhã, do Se.tor de 
Preparação Técnica (SPT), da Coordenação de_ Operações 
(COP), da Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), 
a partir de lO de agosto de 1993. -"~ , :_ 

Brasília, 24 de agosto de 1993. -Regina Célia Peres Bor
ges, Diretora-Executiva. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN 
N• 91, DE 1993 

A Diretora-Executiva do Centro d_e Informática e Proces
samento de_ Dados do Senado Federai:- Proc;l_(;l.sen, de acordo 
com o que dispõe o_att. 38, §§ !• e 2•, da_Lei n' 8.112190, 
e no uso das atribuições que lhe confere o § 39 do _art, s~_ 

do Plano de Carreira dos Servidores do PRODASEN, apro
vado pela Resolução n9 51, de 1993 ~Senado Federai, resolve 

designar a servidora MARIA REGINA DE CARVALHO, 
Técnico de Informática Legislativa, do Quadro de P_essoal 
deste Órgão, para substituir o Ei'leàrrêgado de Turno, da ma
nhã, do Setor de Préparação Técnica (SPT), dá Coordenação, 
de Operações (COP), da Divisão de Suporte Técnico e Opera-
ções (DSO) a partir de 10 de agosto de 1993. · • 

Brasfiia, 24 de agosto de 1993. -REGINA CELIA PE
RES BO~GES, Diretora-Executiva_. 

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA 
N• 92, DE 1993 

- A Diretora-Executiva do Cehtro de Informática e Proces
samento de i'>adÕs do Senado Federái-PRODASEN, no 
(!.SO das atribui~õ.es qu~ _ _Ih_e confer~. o aq_. 167 da Lei n<? 
8.112/90, e tendo em vista o que conta do Processo n~ 
000175/9Q-O, resolve, aplicar, por infrigêricia ao' disposto no 
Inciso X do art. 116 da Lei n' 8.112190, a penalidade de adver
tância prevista no inciso I do art. 127 da referida Lei, ao 
servidor ADEMIR ALVES DOS REIS SOUZA, matrícula 
n9 376~ Auxiliilr de Informática- Legislativa, do Quadro de 
Pessoal deste Órgão. c 

Brasilia, 24 de agosto de 1993. - Regina Célia Peres 
Borges, Diretora-Execu_tiva. 

ATO DA DIRETÓRA-EXECUTIV A DO PRODASEN 
N' 93, DE 1993 . 

A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Porces-:
samento de Dados do Senado Federal-- Í'RODASEN, de 
acordo com o que dispõe o art. 38, §§ 1,. e-- 29 ~ da Lei n" 

.S.jf2190, e no uso das atribuições que lhe confere o § 3• 
do art. 5• do Plano de Carreira dos Servidores do PRODA
~SEN, aprovado pela Resolução n~ 51, de 1993 -Senado Fede
ral, resolve designar o servidor FRANCISCO FRANCO RI
BEIRO NETO, Analista de Iriformátka Legislativa, do Qua
d!O de Pessoal deste Órgão, para substituir o -Chefe do Setor 
de Manutenção (SMT), da Divisão de Suporte Técnico e Ope
rações (DSO), de 24 a 27 de ago&to de 1993, tendo em vista 
os afastamentos do titular e do substituto eventual no _referido 
período. 

Brasília, 24 de agosto de 1993. - Regina Célia Peres . 
~(_)rges, Diretora-Executiva~ - -
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Seção de Análise e OrçamentO 

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AD BALANCETE 
PATRIMONIAL DE MAIO DE 1993 

1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os 
recursos consignados a título de Equiparação âe Pensões e 
Reserva da Previdência Congressúal nos valores de 

- cXIw!A DOS DEPIJUDOS 

_ Equiparação de Pensões 

Exerc!cio de 1990 ~ Cr$ 258.338.261,16 
Exerc!cio de 1991 • Cr$ 882.295.994,04 
Exerc!cio de 1992 ~ Cr$ 20.415.203,585,99 
Exercicio de 1993 • Cr$ 92.833,898.442,74 

Reserva da PrevidênCia OOngreSS:ual 
Exerc!cio de 1992 • Cr$ 8.352.497.222,66 
Exerc!cio de 1993 • Cr$ 36,226.161.638,25 

:J.'O'L\L DA cXIw!A DOS DEPUUOOS 

- SEIIADO FEDERAL 

- Equiparação de Pensões 

Cr$114.389.736.283.93 e Cr$44:578.658.860,91; e do Senado 
Federal nos valores de Cr$19.103.769.743,78 e 
Cr$3.216,89l,B3g;24, respectivamente,· pe-rfaZendo um- total 
geral de Cr$181.289.056.727,86 (cento e oitenta e um bilhões, 
duzentos e oitenta e nove milhões, cinqüenta e seis mil, sete
centos e vinte e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), sem 
atualização monetária, apropriados como receita, na forma 
a seguir descrita: 

Cr$ 

114.389,736.283,93 

44.578.658;860,91 

158.968.395.144,84 

Outubro a Dezembro/92 • Cr$ 3.340.903.580,14 
Março a Maio/93 • Cr$ 15,762.866.163,64 19.103.769.743,78 

- Reserva da Previdincla Congressual 
Dezembro de 1992 ~-Cr$ 278.707.672,41 
Março a Maio/93 • Cr$ 2.938.184.166,83 

TOEAL DO SEHADO FEDERAL ••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 
• 

3.216.891.839,24 

22.320.661.583,02 

181.289.056.727,86 :J.'O'L\L GERAL: cXIw!A DOS DEPUUOOS+SEIIADO FEDERAL , .. • Cr$ 

Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da Câmara 
dos Deputados a título de Reserva da Previdência Congressual 
os valores de Cr$108.877:.231,76, relativo ao exercício de 1990 
eCr$449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991-;perfazendo 
o montante de Cr$558.140. 753,78, sem atualização monetária, 
não apropriados na eCI,.uação patrimonial. 

.~c ' Portanto o total geral a receber da Camara dos Deputados 
é de Cr$159526.535.898,62, elevando o montanteglobal a 

( 
receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para: 
Cr$181.847.197.481,64, não atualizados monetariamente. 

-De--aCordo cm~ O Pemonstra,tivo abaixo, o montante a 
receber da Câmara dos Deputados, Compreendendo os exercí
cios de 1990, 1991, 1992 e 1993, a título de Equiparação de 
Pensões e Reserva da Previdência Congressuai. atualizado 
monetariamente pelo BTN (1990),"FAP (1991) e UFIR 
(1992/93), até o mê< de maio de 1993, atingiu o valor total 
de Cr$465.448.850.899,74: 
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D&LNUIAJIYU.CLL_ 

RESERVA DA l'REVID!RcD."'WHGKESSIW. 'E'EQIJIPARAÇln-DE l'EHSOES, ~S AOS 

EXERC:ICIOS DE 1990, 1991, 1992 e 1993, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELO 

BTN; FAP e UFIR, ATt MAIO DE 1993 

Reserva da Previdência Congressual 

~ VALOR A 
RECEBER 

SET/90-0f. 309 2.700.343,44 
OUT/90-0f.369 27.416.789,20 

. NOV/90-0f.370 43.554.287,02 
DEZ/90-0f.395 35.205.812,10 
TOTAIS •••• 108.877.231,76 

~ VALOR A 
RECEBER 

NOV/91-0f. 702 49.177.816,06 
DEZ/91-0f. 776 400.085.705,96 
TOTAIS •••• 449.263.522,02 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS 
(Criado pela Lei n.0 4,284/63) 

~ 
VALOR A 
RECEBER 

AG0/92-0f. 715 126.144.714,99 
SET/92-0f.768 1.610.632.169,54 
OUT/92-0f. 857 2.642.620.285,96 
NOV/92-0f.865 1.994.821.006,37 
DEZ/92-0f.009/93 1.978.279.045,80 
TOTAIS .... 8.352.497.222,66 

JAN/93-0f. 091 3.933.331.168,27 
FEV /93-0f.142 3.990.224.846,15 
MAR/93-0f. 227 7.382.932.~4,84 

ABR/93-0f.307 8.447.389.903,95 
MAI/93-0f. 361 6.746.557.702,87 
MAI/93-'-0f.3.81 5.725.725.062,17 
TOTAIS .... 36.226.161.638,25 

TOTAL GERAL ••• 45.136.799.614,69 

QUANTIDADE.. DE 
BTN 

45.723,89 
411.376,28 
574.718,40 
398.282,38 

1.430.100,95 

QUANTIDADE DE 
FAP 

102.117,71 
670.092,97 
772.210,68 

QUANTIDADE DE 
UFIR 

49.538,65 
513.65,6,68 
683.349,09 
411.090,55 
329.573,11 

1.987.208,08 

530.63.1,32 
415.777,05 
607.081,19 
551.452,00 

-
-

2.104.941,56 

6.294.461,27 
. 

VALOR 
ATUALIZADO 

891.913.974,76 
8.024.519.633,35 

11.210.755.963,97 
7.769.103.211,12 

27.896.292.783,20 

VALOR 
ATUALIZADO 

1-991.961.152,47 
13.071.181.921,16 
15.063.143.073,63 r 

VALOR t ATUALlZADO 

966.326;667 ,oo· 
10.019.654.301,55 
13.329.762.691,07 
8.018.946.035,39 
6.428.824.461,68 

38.763.514.156,69 

10.350.770.456,21 
8.110.363..341,37 

11.842.041.374,36 
10.756.909.467,04 
6.746.557.702,87 
5. 725.725.062,17 

53.532.367.404,02 

135.255.317.417,54 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 21 8949 

--- VALOR A QUANITDAllE. DE VALOR 

---- IXXnlENID 

RECEBER BTN ATUALIZADO 

OUT/90-0f. 328 19.281.994,00 289.317,43 5.643.576.234,64 
NOV /90-0f. 358 132.060.429,49 1.742.596,75 33.991.998.355,81 
DEZ/90-0f. 394 106.995.837,67 1.210.440,94 23.611.490.404,93 
TOTAIS •••• 258.338.261,16 3.242.355,12 .63.247.064.995,38 

~ --- VALOR A QUANTIDADE DE VALOR 

----lXXlMENIO 
RECEBER FAP ATUALIZADO 

MAI -Aro/91-Df. 480 96.137.983,63 303.010,86 5.910.687.400,81 
NOV/91-0f.703 76.992.116,39 159.874,09 3.118.587.134,07 
DEZ/91-0f. 775 709.165.894,02 1.187.763,20 23.169.126.616,06 

TOTAIS •••• 882.295.994,04 1.650.648,15 32.198.401.150,94 

-- VALOR A QUANTIDADE DE VALOR ---- lXXlMENIO 
RECEBER UFIR ATUALIZADO 

JAN/92-0f.084 168.224.355,81 281.754,52 5.496.050.179,47 
SET/92-0f.767 3.531.031.408,28 1.126.103,10 21.966.352.642,21 
OUT/92-0f.858 6.644.913.374,69 1.718.292,85 33.517.913.844,38 
NOV/92-0f.864 5.028.500. 741,00 1.036.267,98 20.213.982.077,23 
DEZ/92-0f.008/93 5.042.533.706,21 840.065,26 16.386.749.795,50 

TOTAIS •••• 20.415.203.585,99 5.002.483,71 97.581.048.538,79 • 
\ 

Equiparação de Pensões 

~ VALOR A QUANTIDADE DE VALOR 
RECEBER UFIR ATUALIZADO 

JAN/93-0f.090 9.995.120.805,71 1.348.405,18 26.302.69L611, 77 
FEV /93-0f.143 10.252.295.773,28 1.068.277,97 20.838.385.587,36 
MAR/93-0f.226 19.102.883.308,63 1.570.785,12 30.640.551.358,98. 
ABR/93-0f.308 21.586.622;131,59 1. 409.191,02 27.488.412.815,45 
MAI/93-0f.360 17.209.892.661,45 - 17.209.892.661,45 
MAI/93-0f.380. 14.687.083.762,08 - 14.687.083.762,08 
TOTAIS .... 92.833.898.442,74 5.396.659,29 137.167.018.797,09 

TOTAL GERAL ••• 114.389.736:283,93 15.292.146,27 330.193.533.482,20 
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1) Total da Equiparação de PenSões (riãO atualizada) ······~··•••••• Cr$ 19.103.769.743,78 
2) Total da Reserva da Previdência Congressual (idem) ••••••••••••• Cr$ 3.216.891.839

2
24 

:JD'.[AL GERAL -(Equiparação + Reservas - 92/93) •• • • • • • • • • •• • • • • •• • Cr$ 22.320.661.583,02 

3) Total -da Equiparação -de Pens·ões (atualizada) •••••••••••••••••••. Cr$ 34 .. 039.551.155,-24 _ 
4) Total da Reserva da Prev_idência Con&ressu3.1 (idem) ......... ~ ... Cr$ 4.167.522.886_,00--

:JD'.[Al. GERAL (Equiparação+ Reserva - 92/93) •••••••••••••••••••• Cr$ 38.207.074.041,24 

5) Valor da atualização .onetâria ••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 15.886.412.458,22 
6) Valor da UFIR DE MAI0/93 • Cr$ 19.506-,52 _ ·-·-
7) Valor dos recursos a receber de, 1992 (Equiparaç_ão + Reservas) ... Cr$ _3.619.611.252,.55 t:\ 
8) Valor a receber de 1992, atualizado monetarianie"nte •••••••••• ••• Cr$ 14.916.179.586:t50 -.\\ .... 

O Senado Federal também deixou de repassar para o 
IPC,- no exerCíciO antetíor-, recursos a_título- de Equiparação' 
de Pensões e R~se.rva da Previdência Congf_éssual, no valor 
total de Cr$3".019.611,252,55, que a·tu3.1i;z:ad0s'inonet~riamen~ 
te pela UFIR, até maio de 1'993, remo-nra -e-m 
Cr$14.916.179.586,50. · · · ~ - ,~ ~ 

Demonstrãremos, a seguir, o montanle -dos recur.sos a_ 
receber do Senado_ Federal, com a respectrvaatuali;mção mo-
netária: -

Em conseqüência do não recebimen~9-dos repasses de 
Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência Congres
sual, as Receitas Patrimoniais do InStituto estão coinplemen
tancio o pagamento da folha de pa:gament'Ocie-pensões, tal 
fato se dá em vinude das Rcc_eitas -de ContflbuiçOes e de 
Transferências- Correntes- Grupo Contiibuições Patro: 
nais- serem insuficientes-para ·à cobertura da referida folha_ 
de pensões. _ _c • _ 

O total geral da atualização mo-netáriã _a set ressarcida 
(Câmara -dos Deputados + Senado Federal), a.tiõ.glu a cif~_a' 
de Cr$321.808.727.459,34 que, em caso do não recel;>ifi\ento, 
representará um enorme prejuízo para a Entidacle, pelas ra-
zões. retromencionadas. -

2. A aplicação -em "debêntures'', equivalentes- a títulQS 
não conversíveis da" A Rural Coloniza,ção S/ A", peftencentés 
ao Gru~;o Realizável a Longo Prazo; representando à époci 
45% do Ativo Contáb_il, acha-se subjudice, em virtude de 
irregularidades constatadas na emissão dos títulos e à falta 
de documentação hábil, conforme Processo __ n-:'14.322!89,_ da 
Câmara dos Deputados. _ _ -~----- - ___ ~- _ -

3. A rubrica ''Reserva Matemátídlde Benefícios a Con
ceder", do Grupo Fxigível Atuarial, tem como finalidade 
atender à cobertura de Bcneffcios a Conceder, de acordo 
com a orientação da EIJipresa Atuáiüi -~ STEA, -nos terin~s 
do contrato firmado ent.re o I~C e a-quela empresa em 1990, 
sendo que estamos aguardando os cálculos_atuariais resul
tahtes do referido contrato, para que possarri.Os proceder aos 
lançamentos de ajustes-necessários. 

4. O Demonstrativo Analítico da CCm1c;t- Receita e Des- . 
pesa do mês de Maio, conta n~3181,00-C6ndomínio, apré
senta saldo negativo de Cr$4.798.761,29,_em face à transfe
rência· do valor acumulado do Grupo DeSpesas--de Custeio· 
para o Grupo Despesas de Investimentqs, conta _n" 
3113.00- Condomínio. 

A conta n~ 3300.02_,..,.... Taxâ de A.dini!l!_SlrãÇão de imóveiS, 
apresenta saldo negativo de Cr$14.69835Q,_4J), íendo em vista· 
a transferência do valor acumulado para outro nível de conta 
dentro do mesmo grupo, em adequaÇão ao Plano de Contas. 

Brasffia, 22 de julho de 1993. - Francisco dos Santos 
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade- Marcos 
José C: (.ima, Chefe da Seção de Análise e OrÇamento. 

·PARECER 

~sUnto: B-alancete Patrirri6-riiaf e oeffionstratívo das Re
~ ceitas e Despesas do IPC, referente ao niês- de maio de 1993 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdencia dos 
Çongressist~S -IPC, de acordo com o que estabelece o art. 
12, inciso Irt, da Lei n' 7.087, de 29 de dezeinoróde 1992, 
.e::rnminou o Balancete Pàtrimonial e o Demonstfativo das 
Receitas e Despesas referentés ao perfodo de 19-1 a 31-5-93, 
conjuntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
do mês de maio de 1993, consideranP.o que essas peças tradu
zem a situação- patrimonial e finarice"ira dO Instituto em 
3i-5-93, cOm Notas Explicativas, 

Resolve: 
_ _ AproVa:t o Balancete e os õemons-frafi"VOS-das R,eceitas 
~e-DespesaS âo Instituto de Previdência dos CongreSsistas
IPC, referentes ao mês de maip de 1993, apresentádos na 
forma a seguir descrita: 

ATIVO 

O Balancete Pa~rimonial do IPC, referente ao mês de 
-maio de 1995, apresentou um fechamento do" AtiVo e Passivo 

no valor total de Cr$1.379.313.881.780,03. 

Grupo Disponível Imediato 

_ Comparando-se o resultado obtido no Grupo, com o mês 
de abril de 1993, obtém-sê uma variação de 21,25%. em decor
rência da política de aplicações de recursos em ativos finan
Ceiros: RDB, CDB, Fundo Ouro, Fundo Azul e Cadern_etas 
de Poupança;· e ainda do saldo em conta bancos moviment9 
do Banco do BraSil S/ A e Banco Meridional cujo saldo repre

-senta os dividendos distribuídos. 

Grupo investimentos 

Representa o montante de recursos investidos na carteira 
c;Je__cmpréstimos-averbados aos associados, assim como.lriVesti
inentOs em ações do Banco Meridional e Banco do_ Brasil 
S/A- cujo desempenho foi otimizado, também, em face do 
desdobrª-mentà ~das ações "ON" e ''PN", pertencentes ao 
Instituto, aprovado pela Assembléía-Geral Extraordinária dos 

-AdorlistaS dci-di<i.-30-12-92. 
A v~fiação deste Grupo com retaçao- ao mês de abril 

de 1993 evoluiu em 72,63%, como··conseqüêrlcia da valori
zação da caiteira de ações do Banco __ Meridional apropriada 
em conformidade com o ExtratO de Moviiti.entãÇao de Ações 
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1.) Total da Rquiparação de, PensõeS-~(não· atualizada): ....... ~- •••• -Cr$. -ll4~389. 736.283,93--
2) Total da Reserva da Previdência Congressual (idem) ........... Cr$ 45..136.799.61.4,6.9. 

~GERAL (Equiparação +Reservas ~=-90/91/92/93) •••••••••• Cr$ 159.526.535.898,62 

3·) Total da Equiparação de Pensõ-es (atllalizada) •••••••••••••• _ •• Cr$ 330.193."533.482,2."0 
4+) Total da Reserva da Previdência Congressual (idem) ........... Cr$ 135 •. 255 .• 31.7 .417 t54. 
~ GERAL AiUALIZADO (Equiparação + Reserva - 90/91/92/93) Cr$ 465.448.850.899,74 

5) Valor da atualização .aoetãrta •••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 305.922.315.001,12 
6) Valor da UFIR DE KAI0/93 • Cr$ 19.506,52 

7) Para efeito desta atualização monetária, consideramos os vaiar-es não apropriados na equação 
patrimonial, a titulo de RESERVA DA PREVID~NCIA ÇONPRESSUAL, referente aos exercicios de 
1'<90/1991. ~ 

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES A RECEBER DO SENADO FEPERAL, .RELATIVOS À RESERVA 

DA PREVIDID;CIA CONGRESSUAL E EQUIPARAÇÃO DE PENSÕES, REFERENTE AOS 

EXERCÍCIOS DE 1992 e 1993, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELA UFIR, ATI: MAI0/93 

Reserva da Prev~dência_Congressual 

<XMPEl1!NciA VALOR A QUANTIDADE DE VALOR 

IXICliMENI1J 
RECEBER UFIR ATUALIZADO 

DEZ/92-0f.007/93 278.707.672,41 46.431,55 905.717.958,71 
TOTAIS •••• - .. 278.707.672,41 46.431,55 905.717.958,71 

ABR/93-0f .309 ~ 1.183.687.833;24 77.272,04 1. 507.308.593-,70 
MAI/93-0f.363 948:376.396,50 - 948.376.396,50 
MAI/93-0f.379 806.119.937,09 - 806.119.937,09 

TOTAIS •••• 2.93E.184.166,83 77.272,04 3.261.804.927,29 

TOTAL GERAL ••• 3.216.891.839,24 123.703,59 4.167.522.886,00 

Equiparação de Pensões 

<XMPEl1!NciA - VALOR A QUANTIDADE DE VALOR 

IXICliMENI1J 
RECEBER UFIR ATUALIZADO 

OUT/92-0f.856 1.328.395.991,26 343.506,86 6.700.623.Ü4,73 
NOV /92-0f.866 999.485.930,24 205.972,98 4.017.816.053,83 
DEZ/92-0f. 006/93 1.013.021:658,64 168.765,22 3.292.022.139,23 

TOTAIS •••• 3.340.903.580,14 718.245,06 14.010.461.627,79 

MAR/93-0f.228 4.986.750.363,32 410.048,74 7.998.623.947,78 
ABR/93-0f.308 4.587.958.881,05 299.505,43 5.842.308:660,40 
MAI/93-0f.362 3.483.622.654,68 - 3.483.622.654,68 
MAI/93-0f.378 2.704.534.264,59 - . ·. ~ 2.704.534.264,59 
TOTAIS •••• 15.762.866.163,64 709.554,17 20.029.089.527,45 

TOTAL GERAL ... 19.103.769.743,78 1.427. 799,23 34.039.551.155,24 
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e Aviso de Rendimentos do Ano Base de 1992, que fixou 
o valor patrimonial das ações em 31-l2-92 em Cr$941, 70, 
por ação, e ainda do aume_nto dos recursos investidos na cartei--
ra de empréstimos averbados aos se~ia,d.os. · 

GrUpo Créditos Diversos 

Neste Grupo, a variaÇão percentual relativamente ao mês 
de abril de 1993 foi _de_38,96%,_·em decorrência, principal
mente, do aumento do débito da Càmã(a~doS Dep-utados e 
Senado Federal_, r~latiyo_ aos_ repasses de _EquiparaçãO de Pen
sões e Reserva da Pr~vid~ncia Collgi"eSsiYal, devendo-se levar 
em consideração o disposto no item i aas NOtas Explicativas 
anexas ao Balancete. 

Grupt> Ativo Realizável a Longo Prazo 

A variação percentual do Grupo em relação ao mês de 
abril de 1993, foi de 4,22%. .. . . 

O valor alocado para a conces·sãó -de finélriciaffi"ent6- de 
veículo_s atingiu o montante acumul_ado de 
Cr$35.501.944.899,28. · · · · · · ' 

Grupo Ativo Permanente 

Este Grupo demonstra os bens mdve'js e írilóvei~ do Insti
tuto, apresentando um saldo de Cr$150.729.92U,25.. . • : . 

Incorporou-se ao património da Entidade a concessão 
de direito real de uso do terreno descrito como Lote "O" 
- Setor de Áreas Isoladas Norte---:- Sb:lN,_cujo ínStru'mento 
foi publicado no DODF de 28-12-87 (suplemento), à página 
n~ 48, de acordo com o disposto no Contrato firrD.~do entre 
o IPC e a Tefr'ã.Cap, -ent" 10-5-88, PelO valor simbólico de 
Cr$1.000,00: 

Grupo Ativo COmpensado 

Apresenta um saldo de Cr$420.521.920,00, que corres· · 
ponde à variaçã-o da Carteira de ações, que se encontram em 
custódia fungível. · · 

PASSIVO. 

Grupo Passivo Exigível Operacional 

Demonstrou _uma _evolução percentual de 70,38%, em 
relação ao mês de abril, em razão, principalffiente, das apro
priações de seguros, que serão repassados às seguraâoras~ 
consoante termos contratuais. 

Grupo Passivo Exigível Atuarial 

Apresenta um saldo de Cr$1.317.479.682~12.46. 
Neste Grupo, as Reservas MatcmátiCasJRiscos Expirados 

- BenefícioS ã --conceder, destinam-se à concessão de bene
fícios futuros aos associados do Instituto. 

Grupo Não Exigível 

A Reserva da Previdência Congressual, que apresenta 
um saldo de Cr$61.38K355.312,65, variou percenrualmente, 
em relação ao mês de abril p.p. em 30~17%, o seu resultado 
destina-se, também, à concessão de benefíciOs futuros aos 
associados, devendo-se levar em consideração o disposto no 
item 1 das Notas Explicativas anexas ao Bal:;mceçe. 

Grupo Resultado Futuro 

Apresenta um saldo de Cr$8.093.194,16, lançado na conta 
Pendente, em decorrência do depósito na conta corrente do 
Instituto junto- ao_B_anco do _Brasil S/ A, n? 193.322/1, para 
in_tegralização de carência, efetuado pe.lo Senhor Deputado 
César Epiülcio Maia, a ser regularizado em junho de 1993. 

Passivo Compensado 

Apresenta um saldo de Cr$420.521.920,00, em çq_ntra
partida com a conta do Grupo Ativo Compensado, que corres

- ponde à variação da cartei~a ~e açõe!)_, que se -~ncontram sob 
custódia fungível. · - ' -

CONTAS DE RESULTADO 

Rec~itas Correntes 

Apresenta_um_saldo de Cr$297.256.657.854,76, que cor· 
responde ão total das receitas contaliilizadas durante o ·mês 
de maiO, destinadas à-concessão de benefícios ·aoS associados 
do IPC, cujo de!alhamento dos principais grupos está assim 
constituído: 

Receitas de Contribuições 

Apresenta um saldo de Cr$12.048.978.802,67, que repre· 
senta as receitas de contribuições de s_egurados obrigatórios 
.e _f~c~l~ativos da Câmara dos Deputados e Senado Fede~al; 
·ContribuiÇõeS ·de pensioiliStas; 1iitégtãlização de carência de 
segurados obrigatórios e facultativos; contribuiçõ~s de man-

- datQ_e de mandato cassado, assim como a Caixa de-Pecúlio. 
Este Grupo apresentou uma regressão percentUal de (-) 

11,28% em deCOrrênCia do reajuste dos salários em abril. 
com efeitos retroativos a-março'. _ 

Estas rece,itas destiilarri-se ao pagamento-das Folhas de 
Pagamento de_Pensionistas, ~COntidas no Grupo Despesas de 
Transfe~renéi3.S Correntes. . . 

Receita Patrimonial 

- Es_tas teceitas são provenientes das aplicaÇõeS e:rú ativos
financeiros, tais c:omo: CDB/RDB, Fundo Azul, Poupança, 
Carteira de Empréstimos aos Associados, Reiidiinentos sobre 
o Fina_pciamento de Veículos, AluguéiS-e Dividendos e Partici-
pações Acionárias. -

Apresenta um saldo de Cr$215.014.991.166,33, cuja va
riação percentual, relativamente ao mês de abril p.p., apre
sentou um decréscimo de(~) 3,83% em decorrência, principal
mente, das oscilações dos rendimentos de CDa/RDB, que 

- correspondem à atualização monetária mais ganl!_os reais e, 
também, da quantidade de recursos i ri vestidos com· o ffnancia
mento de veículos, diretamente relacionados coin. .a arreca
dação das receitas administrativas-. 

E-m fice dei-não recebiment6dos repasses de Equiparação 
de Pensões e Reserva da Previdência Congressual, conforme 
já detalhado nas Notas Explicativas anexas aõ Balancete, as 
Receitas Patrimoniais estão complementando o pagamento 
da Folha de Pagamento de Pensionistas, urna vez que as Recei
tas de Contribuições e de Transferêndàs Correntes- Contri
buições Patrimoniais - são insuficientes pai-a sozinhas faze
rem a cobertura da referida folha de pensõeS. 

As ReCéitas Patrimoniais destínaram-se, aiilda, ao paga
mento das Despesas apropriadas nos Grupos Despesas de 
CUsteio e de Investimentos. 

Receitas de Transferências Correntes 

Apresenta um saldo de Cr$69.932.263.278,79, que corres
ponde às contribuições patrimoniais do Senado Federal e Câ
mara dos Deputados, Prodasen, Cegraf e às receitas de Equi
paração de Pensões e Rese1va da Previdência CongressUal 
da Cãmara dos Deputados e Senado Federal. 

Neste Grupo, a variação percentual relativamente' ao inês 
de.abrilp.p., foi de 26,65%. 
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Estas receitas destinam-se, também, ao pagamento âas 
Folhas de Pagamento de Pensionistas, contidas no Grt,~po Des
pesas de Transferências Coirentes. 

De acordo com os dados_ contidos no item 1 das Notas 
Explicativas anexas ao Balancete, o valor _total de 
Cr$181.847.197.481,64, a receber da Câmara dos Deputados 
e Senado Federal, a título de Equiparação de Pensões e Re
serva da Previdência Congressual, quando atualizado totaliza 
o montante de Cr$503.655.924.940,98, cuja diferença, no va
lor de Cr$321.808.727.459,34 (Correção Monetária), se não 
for ressarcida aos cofres do Instituto, representará prejuízo, 
pelas razões retromencionadas na análise do Grupo Receitas 
Patrimoniais. 

Receitas Diversas 

Apresenta um saldo de Cr$260.424.606,95, que corres, 
ponde às receitas com Multas e Juros de Mora so~re All!guéi$, 
Taxa de Antecipação sobre Empréstimos, Çomissões sobre 
Seguros e· Outras Receitas Diversas. 

Este Grupo apresentou uma variação percentual em rela
ção ao mês de abril p.p. de 469,08%. 

Esta otimização foi em decorrência da cobrança da Taxa 
de Liberação de Recursos a título de Empréstimos, cobrada 
quando os associados requerem fora do prazo estipulado. 

Despesas Correntes 

Apresenta um saldo de Cr$297.256.657.854,74, que re
presenta o montante das aplicações dos recursos durante o 
mês de maio, de acordo com a finalidade precípua do IPC, 
estando o detalhamento dos principais grupos de despesas 
assim disposto: 

Despesas de Custeio 

Apresenta um saldo de Cr$3.056.015321,04, que corres
ponde às despesas operacionais, necessárias à manutenção 
da atividade fim do Instituto, bem como àquelas relativas 
aos benefícios co,ncedidos aos associados, tais como: Auxílio 
Doença, Ama1io Funeral, Serviços de Terceiros etc. 

Des~esas de Transferências Correntes . 

Apresenta um saldo de Cr$34.970.751.906,77, que corres
pcmde às despesas com o pagamento da Folha de Pagamento 
de Pensionistas do Iristituto, durante o mês de maio. 

Despesas de Investimentos 

Apresenta um saldp de Cr$18.695.149,32, que representa 
aS despesas realizadas com a manutenção dos Bens Irn_óveis 
do Instituto, durante o· tnês de maio, assim como aquelas 
referentes às taxas de administração dos imóveis· alugados, 
em contrato com a Imobiliária Terramares- Assessoria Imo· 
biliária Ltda. 

Co~stit~i_çª-º çle Reservas e Provisões 

Apresenta um saldo de Cr$259.211.195.477,61, quere
presenta o montante dos recursos .destinados à concessão de 
benefícios futuros aos associados, bem como das Reservas 
da Previdência Congressllal, q-ue- teTãO a mesma destinação. 

As contas de Re:sultado demonstraram uma igualdade 
em decorrência da constituição de Reservas durante o mês 
de maio de 1993, no valor de Cr$259.211.195.477,61, cuja 
destinação encontra-se descrita no Gfupo ConstituiçãO de Re
servas e Provisões, retromencionado. 

É o parecer! 
Brasília, de agosto de 1993. 
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8Z0100 RESDYAS IU'i'l!l'I.(TICAS/kiSCOS EKPI!tADOS 
8Z0102 aRIIEFfCJOS A CONCIIDfi 

830000 11.\o iltiGfYilL 

830100 l!liSii:ll.VAS 
830104 RESD.fl DA PRtVIot!tCU COlfGUSSUAL 
8302.00 ,....,....,., ... .-.s' ........ T•H,.IA """""'hY• 

8302.01 
830202 
630Z03 
63WOO 
-830301 
830302 ------ .-- - ·-- -
8303(13 LOJA EoSOSII.Kl.QJA 
83031)1 GW'ÕES/l'ElRM'OS 

8S.OOOO COI'IPKII"SADO 

~=~ ~~~v~~~~~~~~I/92/93) 
850202 EQUIPARAÇIO llf: FEMSÕES (~/91/92/93) 
850300 YAl.OR!S A ll.tt!WER DO SEMAOO B'EDERAL 
850301 COlfST. R!Siiii.YA PREYIDillciA COIIGUSSDAL ('!13) 
65>0302 EQ\JIPARAÇiO DE PDSÕES (93) 

o 

10.414.222,06 
3.0S.f..085,89 

629.52.0,95 

2.21+.450,00 
4<1.531.380.00 

S6.6GJ.Iii58,90 

13.-488.307,55 

62'!1.520,95 

42.745.830,00 

15S622t,m.8.22,1S ,1 

15)82Zl,Z~.6<!2,1S 

t598.2Zt.m.e22,15 

156937.218.193,47 1! 

-·--------------·-· i: 
23017.079.348,33: 

23077,01'!1.J4.8,33 . i 

5031,637.0%,8S 
420;!.2:1.-+85,70 
406,1k0.284,0Ei 

21999.999. 99'3,57 
46"9;99'J.~3,21 
11999. 9'39·. 988,00 
3'>'9<19,999.991,74 

5860.198.BQi,~2' 

li 

1279'3'9.999.'!118,~2 •I 

--~~~~~:~~:~~~~ !I 
n487o.127.4-61,33 ·I 

495'!13.S46,62f.l,67 ' 
125276,580,832 ,&r. 

17!>4.496.333,59 
6076.3!.9.083 ,97 

7832.855.417,56 ' 
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·PROCASEII· 
CEMTRO t>E liiFORI'lãTJCA 1: 

PROCI!:S. Di DADOS DO 
SI!JIAIJO n;:p.gf!AL 

·All01S01· 

1502CO DEMS IIÓVIUS 

j;:~ ~~ E EQIJIPAIIUI'OS 

T 

?S.OZ04 DI.JtEITOS D-i USO DE T!L!roli 
iSOZ05 IIÓVEIS 11: UTDISÍtlOS 
750206 AP.ui.LHOS Dll: USOS DlVII:RSOS/OOADOS 

760000 COI'WBHSAOO 

76.0200 Y~l..OII.ES A ltECE.EtER DA C.IJWtA IX~ D!l'UTADOS 

o 

1fio02Il1 COJtST .i~VA. PUYID!xciA. CC»fGRESSUAL(SQ/91/921'3) 
76Q2:02 iQUIPAIIAÇlo 00:. PDSÕES (90/91/92/93) 
760300 VM.OltRS A U.CEBD. 00 SD'M'IO n;DERAL 
760301 CO+IST .RESEiVA PRLVIDtltclo\ OOXGRESSUAL ~93) 
?60302 EQUIPWÇÃO Dll: PEIISÕ!tS (93) 

TOTAL DO A.TIVO 

ffi'w-<\f,,c 
!URJA F!t:It.nlfA·~. COILifO 

CHEFE 1». SEÇlo DE KSO.l'tURAÇÀ(I: 
COlttAOOU CRC-DF 6121 

,I\ 

coit "ISSO MAClOJfl 

liiS'tlturo DI PJ:I!:VJotiiCU DOS COIIGltESSISTAS 

BAUifCETi P~TlliiQIUAL M"ALf'rtCO EHCWo\00 E11 

36.053 ~3." 
62.000 000,00 

8.091> 655,21 
169 169,90 
34!1 700,00 

4!1593.546,628,67 
125Z1fii~580,83Z,66 

1754.4~6.333,59 
6078.35'!1_,083)97 

126.6&6.5&8,75 

1BZ702, 982,678,8'3 

Í74870.1271461 ,33 

7632.855.417,5-S 

.runro~J (I P C) 

o 

1 !137,18J 423, 553 ,41 TOTAL DO PASSIYO ••••••••••. , ••••• 1931918.4-23.553,41 
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-PROI.'AS!IJI-
CEifiRO t'!: lN!"OM.áTIC& K 

P'ROCãS. DI!: DADOS DO 

'''""' ,_.,_ -All()li;J(ll-

• 
100000 kECilTAS CORRJ:MnS 

110000 RECEITA DI COITIUBUIÇÓXS 

c 

111100 COXTRIBUIÇÕiS Di SECtllNX>S oe!I:IGATÓUOS 
111101 DA CÃMUA 
llllO.Z DO SEIIADO 
lllZOO .COIITRIBVlÇÕES DI SIGtJUDOS I!'ACDLTATIVOS 
111201 DA CÂl'IARA 
111202 00 SE!IkOO 
111203 DO' PRODASDI 
111204 CLT DA CÀI'IUk 
lllZ06 DO COORM" 
111300 COIITRIBUIÇÓ!S DE l"!!ISIOlllSTlS 
111400 JIITECUt.lZAÇÃO D« Co\lttl!CIA 
ll14ül HITECUUZAÇÃO 00: CuiMClA/SEG. O.IGA"tó!UOS 
lll4ü:! .Itfl'EC.RALIV.ÇÃO D& CWMCIA/SEG. FW11.TATIVOS 
111500 COlfi'RIBUIÇJ.o DE. mntATO 
111600 COlfl'RIIIUIÇio DE. ft.UDATO CASSIOO 
llL800 CAIXA DE PE'CÓLlo 

lZOOOO RECEITA PU'R.JI!OlUAL 

T 

122ZOO RECEITAS AMIMISTRATIYAS (II) S/FIII'UC. 'fidCDLOS 
122300 R&CEITAS Alll'llMISTRUIYAS (UI) S/FIIIAJ«;. n.fCQJ.QS 
122400 REMOII'IEIITOS S/ FlNAIICllriDI'l'OS D! YEICDLOS . 
123000 RRIIDII'IEifi'OS DA COMTA FtiMDO OUJ:O 
123100 Rlõ:IIDli'IEimlS DE CDB/1!00 
123200 REJIOII'IEI!roS Di POUPAKÇA 
1Z3300 REIIOit1EIITOS DA COliTA FIIMDO AZliL 
124100 REIIDII'IKIITOS D!:, En'PúsTI!tOS 
12420~ ALUGUttS 

140000 RECEITAS Di!: tRAlfSFii!J«;IAS CORREIITES 

141100 COifl'RIJ3(1JÇAo PATROIAL DA Cl!I'-RA DOS DiPUTADOS 
141200 COIITRIB11I'ÇM) Pl'l'ROIIU 00 S&MAOO Fii)EJIAl. 
14130~ COMTRIBUIÇIQi PATROHAL 00 PllOPASEK 
~414110. CoiiTII.tBUJÇÃO PATltO!fAL 00 CEGRAF 
142100: RiC. DA CÂl'I'-RA DOS DEPIITAOOS 
142101 COIIST. DE RESERVA DA PUVIDtiiCU COII'GRESSIIAL 
142102 EQUIPAR,O,ÇÀO DE PENSÕEs 

150000 RECEITAS DIVERSAS 

lSWOO MULTAS E JUR.OS Di 110U 
15-1.004 SOBRE ALIKJIJEIS 
l$1500 TAXA OE AIITEClPlÇlo 5/MPRtsTII'IOS 
153000 COMISSÕES SOllRE Sf!:GIJROS 

TOTAL 

IWIA ~~r-à~~CO€Lit0 
CHRI!'ll DA SEÇÃO DE'ESCllTll!tAÇlo 

CO\ITAIX>RA, ClC·DF 8727 

CO~ 'KSSO MICIO~A. 

IIISTIT!ITO DE PREVIDtliCU. OOS COlfG.USSISTAS 

DinOMSTUTI'o'O IJUl.{TIC:O Pl COliTA ~lUTA lt DltSPISA tl1 JU!Ot0/93 (I P C) 

11625.805.851,45 
2211. 724.i70 ,!">e 

4U6.061.801,3:6 
44Z8.8Bó.3&7,S2 
1i4.245.856,47 

14.603.6i4,64 
979.295.245;6.2 

292. 722.2'.!12,04 
153:602.753,68 

.. ,,v 

< 

"1 

374296.389.175,16 300000 DJ:Sl'IISIS COilRD'1'J:S 

3131'14. 750.&46,84 310000 PESPESAS Di CliSTiiO 

13837.530.522,03 

9735.&92.935,61 

5142.731.342,36 
446.325.G45,72 

Z06".'l.642.003 109 
132.134.180,44 

l.O'J.4~611,59 

396&6t.o92,m.,p2 ------------------
20.220;000,,00 
30,330,000,00 

6S3Z .• «l8".4.S2 ,83 
9507.1l13.6ll,Z5. 

Z7800!.9185.414,~ 
917B3.542;.zu,73 

154.~0.58.2,32 
416;3.102.261,13 

31iit.g3'"J.G87 ,17 
.. ·· 
-~785.4'15;080,.00 

311300 G-JIATU'ICIIÇÕES A SnYlOOUS 
311SOO AUXILIO·DOEK'ÇA 
312000 AUXJLlO-Ellll!ltAL 
312'300 DILiGiJtciAS JUDICJAtS 
313000 SDVIÇOS lll TD..CiiROS 
313001 S.T.i,A. LTDl. 
313101 JORI.U. Di BUSfLU. 
31310.2. co.nEJO BltlSILiiKSS: 
313i03 O ESTADO DE Sio Pl!ll.O 
313104 .FOL!JA llE SA<:I PAULO 
313IOS J'OPJ(AL DO llRASIL 
313106 O GLOBO 
3131'07 cotru:IO 00 ESTAOO Dl: CAM'O GUIDC 
313108 o LlBD:lL 
313200 !!l.UO!! 
316000 COVSDVAÇio DI!: ft~IUS 11: EQUIP&I!El('IOS 
317000 HOifOR.ÃiiOS lDVOCATfCIOS 
3i8zoci SEGURO DII: VIDA Etl GRUPO 
318500 DESPESAS C/ COI'IBUS1hi:IS E LU'BRIFlCmiS 
3l'l000 DESPtSAS DIYmAS 

320000 ~ Di 'rlMSl1tltilcU.S COinilfUiS 

3Z8000 PICMSÕ!S A Eli-cotrtllillfl'IlfiD OBJ:IGATÓJUOS 
32500l. .X-S&If,\l)CIUIJ 
3Z8002: IDHl€PUTADOS , 
328100' P!K~ A D-COIITRIBIJIIIttS !'ACDLTJ.riVOS 
326101 !X·FtniCIOI~RIOS DO se:MAOO 
328102 EX·FtniCIQif~lllOS DA Ch!NI:A 
3Z8200 P'EKSÕiS A BEKE!'ICIÁRIOS 

·. ... ::. ---------------·--- 328201 .DE EK-SUMIORES 

-28302.1Õ05.623 ,83 
-7Z628. 536.371,45 

31577.342.634 ,'90 
13231 222.076,20 

328 491,712,'34 
1958 590,491~24 

·100'331 14J..'J'35,ZB 

-----~=~ :~~~1~~::~ 
15.679~7ZZ,!l7 

328202' DE EX-Dt:PUTADOS 
328203 DE EX-FlllfCIOl!IAR!OS 00 SmfAOO 
328204 DE. DH'tJKCIOXo\RlOS DA CÃI!.lRI. 

330000 D«Sl'1rSAS DE IlfVESTIKEMTOS 

331100 TAXA D€ ADI'IINISTRAÇlo DI II'!Ó't'iiS 
331500 COliSTRUÇÃO DA SIIDE 
331501 PROJi'l'OS, )[lfÇiMJIAli.IA i 'lOPOCRArll 

• s 

73.377.296,56 
3.720.000,,00 
&ic4BO.OOO,OO 
fii.Z06.000,CO 
4 83!1.900..00 
&i f.4.0.000,00 
4 uo.ooo,.oo 
1 780.000,00 
1 MS.OOO,OO 

768l.~.Bu.06 
SU'37.489.809,~&i 

6114192.6.%16,32 
5473.326' 142,35 

5346.373.467,97 
16186.269.439,97 

480.559.193,22. 
s.o6.S55.011 ,18 

154.950.112,50 

37t2%.389.175,1G 

5071.342. '%7 ,61 

3034.801.845,17 

~:ittm:~ 
25 • .463.SOO,OO 

-50.417.787,00 

' ,, 

tG.1sui:Gn1!oo 
1.900.000,00 

-178.379.208{02 
165~ 5Slr042 (68, 

867.!134~5(1 
1; 741.035·,51 

95'967 .328,152,73 

6l87!1.338.6U,n 

usea . .:a:s.2',3S8,67 

&2519~ 737:172,34 

163.518.236,53 

8.626~ 124 ,OJ 
1fA.950.U.:a:,so 

Z73074.13'9'.818,29 
15,67'.!1,.722,'17 

43.1'34.271,'3'6 
n.I67,331,37 

340000 COMSTlTU!Çlo llt: USDVAS J: PiOVJSO!s 

3oU100 RESD:V& I'IATEri.(TJCI. • I!ISCOS EXPIRADOS 
341102 BIDIEli'iCIOS A COli>CiDER 

, 301376.745;44Z,U 

374496.389,175,16 

'I 

342100
1 

RiSilVA DA PREVIDii«:IA COlfGRESSUM. 
SOfiA DA flESl>iSA •••••• ,..... ••·•••·••········· 
WAtiC VERIFICADO 10 l'lts l)l JllliB0/93 
TOTA):. ......... . 

301376,.745.442,12 
-28:ro2.6'o5l 62.3,83 
374Z%.3M~175,1(, 

374296,389,175,16 

I (l , ,',: ' , I 

v1 ·. !l: · . AJ~~~l~ ~.~· 
PUSIDEITli: TESOUREIRO 
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·I"RODASEX-
CiiiTRO E'E INFOIU'I;I.TJCA E 

Pli:DCI9. DE DADOS 00 
Si:IIAOO FEDERAL 

-111100101-

T 

OO!IIGAÇÕES Dilo nlnoal~S 
OEaÉ!ITURES MÃO Co!IVERSÍYIUS 

o 

(-) P11.0'1ISÃO PIIU C0Bn111RA Al'LICAÇÕ!S DtlVIOOSI.S 
FIHAifCIAJmfiOS Dli: VII:ÍCULOS 
.cwrros DJVKRSOS 
ADIMIT.ll'liHTOS Di lfOlfOUi.IOS lDVOCATfCIOS 

PRRmiiEM'l'E 

OOKS tHOVEIS 
!PRiiDIO (SCRfS QDADRA. !>12, BL. 'c') 
SII.LA.S (KDIFICIO PIILklO COI'ID.ClO-SCS) 
LOJA &: SOBRELOJA (SCS SD. D!JIISI) 
GALPÕE'S/TDU]IQS {SIA TRECitO 05) 
CCIICESSAo DE: USO (TIDI.RSJtO SU/11 - L0T1 'O') 
llEMS PIÓV!iiS 
l'IÃQUUIAS R !tQUIPJlmros 
VEíCULOS 
DIREITOS DE USO Di 'l'IELE!Ollll! 
I'!ÓVElS E IJ'ti:I(S{LIOS 
APARELHOS DE USOS DlYEII.SOSJIX)AilOS 

""""''""' :;, 

VALORES CUSlOOIAOOS 
VM,ORES A RECE9Eit DA CA!URl 00S DBPD'l'AOOS 
COlfST. kRSRRYA PmJDlKCIA COiiGUSSUlL(S0/91!'2/93) 
EQ!IJPARAÇiO DE PUSÕ~ (90/91/92/93) : ,_ · 
VALORES A RECEBER 00 SEIIAOO rKDiRAL 
COifST.RESKRYA PRI!.VIDtltCIA COXOUSSUAL ('J3) 
EQUIPARAÇio DI!: PDSÕ!!;S ('J3) 

TOTAL 00 ATJYO 

COM "ESSO MACIOMAt 

IMstlT'lJTO D:i PlEVI~U 005 COlfCRESSiS'rlS 

JW.l.!tCJI:'l'R PATIU.t!OIUAL Al!ALlTICO c:tom'AJilDO !.lfCURAOO M 

I'IA10j93 

114.1178,30 
4.438.88!:1,50 

-4.436.88'1,50 
3550L'*4j89'J,Z8 

.nnmo"' 
S03L151.17!>,16 

4.438.88'!1,5-0 
•4.438..88'!1,Sú 

3UZ1,19'J.717,21 
461.756.157,70 
461.756.157,70 

1S0.729, 920 ,2!> 128126,5&9. 568,75 

3-!.0GL3Sl,5-0 
4.000.05{.,85 
9.~0.075,26 
J,ooo,084,:n 
7.200,135,00 

I 1JOOO,OO 
1Z6.6&a; 5r.a·, 75 

3i,,Q53;!M3,6-4 
e2 •. ooo.ooo,oD 
a 1.cm,,.IS55_.21 

,169,169.,90 
34.9, 700.,00 

l2SOU0,001 ,000,00 
Z3000,000fOOO.OO 
47000,000.000,00 
18000, OIKif 000 ,00 
4.COIXI,Il00•. 000 ,00 

HOOO,OO 
126-,.61>8t5-&!!,7S 
36-,0~ 04.3,&4 
82.000,1lOO,OO 
s·.0%.655,21 
''16'J~_IIS9,~0 
34.9.700,00 

42o·~ pn~\UCJ~ lXI .l'8270Z,;'J62:,,a7a,e9 ----- --· ---~--- ------ -------~-- -~~-.,-·-
_ ,za_.s21·.9za,po . , .'· 

. . -11+8'10.127,461,33 

._,< 

. • • • ! 

-4:9593,546;,628,-67 
125Z7fi, 58Do83Z,6Ei 

7832,855:417 ,Só 
1754,496,333,59 
!!078.35-9,083,97 

ATIVO 

p 

1379313:681·. 780 ;·03 1937918,423, 5~,41 'l'OTM. llll PASSIVO ••• 

JU!IB0/93 

5 

___.I ( - ---

o 
I'IAI0/93 JI00!0/93 

1379313.881.180 ,o.l 1937918.U3. 553,41 
131"J313.8Bl. 780,03 1937918.423.553,-41 

"'"'""""'õ!;:'O"'"·R,.,.,.,.,~-,.-"""""'"'""""""""""" 

vü. 
I'IARIII. ~m"""f.' COil.!IO 

CHU'E DA SEÇio 0€ ESCklTURAÇ.\0 
COliTlOOJIIA CRC-Dr 6727 

-·7.:~k····A;~JJ ~~ 
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·PRroASEM-
Ci!l'nO fi!!: li!FORIUTICJ. i 

!'ROCES. DE DADOS llO 
SEKMXl FEDERAL 

·AllOOOIJl-

E 

100000 UCIUTAS COU.iiiTES 

110000 RECEITA O& COIITRIBUlÇÕES 

c 
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NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO 
BALANCETE PATRIMONIAL DE JUNH0/93 

1- Ativo 

1 -InvestimentoS 
-Conta 7202.00/&-'- Açócs do l3anco doJ'!rasil. SI A 
Esta conta apresenta um saldo de Cr$420.521.920,00, que 

corresponde ao custo de aquisição mais ·a valor das ações 
"ON" e "PN" desdobradas, pertencentes ao IPC, cuja subscri· 
ção foi aproVada pela AGE dos Acionistas do Banco_ elo Brasil 
SI A, do dia 30-12-92~ que se encontram subcustódia fungível. 

-Conta 72Q5.0017_-,- Ações do Banco Meridional 
Apresenta um saldo de Cr$408.092.286,90, que corres

ponde ao custo de aquisição mais a variação da carteira de 
ações apropriada em conformidade com o EXtrato de Movi-_ 
mentação de Ações e Aviso de Rendimentos do Ano Base 
de 1992 do Banco Meridional. 

2 --Ativo Realizável a Longo Prazo 

_ Apresenta um saldo de Cr$4.438.889,50, não atualizadp 
- monetariamente. que corresponde à aplicação em 850 debên

tures de 1.000 OTNS, cada, emissão de A Rural e Colonização 
SIA, autorizada pela AGE de 20-12:88, que se acham sub 
judice, em virtude de irregularidades constatadas na emissão 

. dos títulos e à falta de docl.U11entaçã,() hábil, conforme Processo 
da Câmara n9 14.322/89, cujo recebimento dependerá de sen
tença de 1~ Instância e julgamento de todos os recursos pre
vistos na Lei Processual. 

-Conta 7401.0511- Provisão Para Cobertura de Aplica
ções Duvidosas 

Apresenta um saldo de(-) Cr$4.438.889,50, que sedes
tina à cobertura dos riscos do não recebimento, quanto às 
questões judiciais retrocit~das das Debêntures Não Conver-
síveis. --

-Conta 7401.06/0- Financiamento de Veículos 
Apresenta um saldo de Cr$34.221.199.717,21, que repre

senta os recursos aplicados no financiamento de velculos aos 
Investimentos a Receber 

-Conta 7401.01/9- Títulos da Dívida Agrária 
Apresenta um saldo de Cr$303.532,00, que corresponde 

à aplicação em 15.416 Títulos da Dívida Agrária, em 4 (qU3.trq) 
cartelas, com resgate a partir de 20-10-90 - Processos n~s 
3.863/90; 4.061192 e 2.220192, que se encontram pendentes 
do respectivo pagamento do Incra.-_ 

associados -do IPC, cuja classificação contábil ne%-te Grupo 
__ deve-se à não implantação dos relatórios informatizados que 

contenham informações seguras sobre os valores financiados 
a curto e longo prazos. 

De acordo com informaçõesobtidas no Incra, esses títulos 
deverão ser transformados em moeda escriturai a cargo do 
Tesouro Nacional e ficarão custodiados, junto à CEF. 

Além disso o Incra colocará em Edital todas as informa- · 
ções pertinentes aos resgates, r_az_ão pela qual estamos aguar
dando para adotarmos os procedimentos contábe_is caPíveis. 

-Conta 7401.0217 - Obrigações (ja Eletrobrás 
Apresenta um saldo de Cr$5.031.751.175,16, que corres

ponde ao custo de aquisição mais atualizaçao monetária de 
3.746.427 Obrigações da Eletrobrás, sendo que: 2,120.294 
títulos vencem cm 1995; 760.310 em 199"6 e 865.823 ein 1997, 
de acordo com a mensagem via fac-símile de 29-6-93, daquela 
instituição. 

-Conta 7401.04/3 - Debêntures l'jão Conversíveis 

-Conta 7402.0017- Créditos Diversos 
-7402.01/5 --Adiantamentos de Bonorário[$ Advoca

tícios 
Apresenta um saldo de Cr$461.756.157,70, que corres

ponde _aos honorários advocatícios pagos ~o Senhor Advogado 
Leopoldo César Fontenele, que deverão ser ressarcidos ao 
IPC, quando as questões jurídicas forem julgadas a favor do 
Instituto e a parte adversária estiver obrigada à sucumbência, 
consoante o disposto no item III - Disposições Diversas -
dd Contrato datado de 10-5-90. 

3-Ativo Permanente 
-Conta 7501.0015 - l3ens Imóveis 
Apresenta um saldo de Cr$128.000.001.000,00, que cor

responde às Reavaliações efetua<;las nos bens imóve.is <:to__ IPC, 
sendo que, de acordo com o Ofício n~ 81/93- AgênCia C_on

- gresso Caixa Econômica Fed~ra1,_9e 5~_8-93, processou-se novo 
laudÕ de avãlíação dos_ imóveis, cuja incorporação dos novos 

·valores deu-se na forma a seguir transcrita: 

PR_eDIO (SCR/S, Qd. 512; Bl. "C") 

SALAS (Ed. Palácio do Comércio-ses). 

LOJA E SOBRELOJA (SCS Ed. Denasa) 

GALP0ES/TERRENOS (SIA Trecho 05) 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

Cr$ 

23.000.000.000,00 

47.000.000.000,00 

18.000.000.000,00 

40~000.000.000,00 

Total Geral •••••••••••••••.••• Cr$ 128.000.000.000,~ 

Incorporou-se, também, ao património do IPC a conces-
são de direito real de uso do terreno.descrito como Lote Como coriseqüéncia do l)âQ -recebimento dos repasses 
"O"- Setor de Áreas Isoladas Norte-~ SAIN-, CUjO- itiStru-=- dos recursos consignados a tftulo de Equiparação de Pensões 
mente foi publicado no DQDF de 28-12-87 ·(Suplemento), · _e_ Reserva da Previdência Congressliar, as receitas patrimoniais 
à página 48, de acordo com o contrato firmado entre o IPC do Instituto estão corriplementando o pagamento da Folha 
e a Terracap, em 10-5-88, pelo valor simbólico de Cr$1.000,00. de Pagamento de Pensões, isto em ra~ão das Receitas de 

4-Ativo Compensado Contr~buíções e de Transferências Corr~ntes- Gi:"_y.po ·contri-
- Conta 7602.00/6- Valores a Receber da Câmara dos buições Patrimonhtis- s~rem insuficientes para a cobertura 

Deputados _ _ _ __ __ da referida folha. 
Apresenta um saldo de Cr$174.870,127 .461,33, que cor- oe acorducom o levantamento realizado conjunt;~.mente 

responde ao montante dos créditos orçamentários ainda pen- com a Coordepação de CoOb_atilidade da Câmara dos Depu-
dentes dos respectivos repasses. _ J~dos, o Departamento Financ_eiro reconheceu algumas dife-
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renças originárias das distorções dos índices de correções sala~ 
riais aplicados aos cálculos que servem de base para a s-olici
tação de recursos de EquiparãÇão de Pensões e Reserva da 
Previdência Congressual. 

- CÁMARA IXJS I)EPliTAIXJS 

- Equiparação de Pensões 
Exerc{cio de 1990 2 Cr$ 
Exerc!cio de 1991 ~ Cr$ 
Exercício de 1992 ,.. Cr$ 
Exercício de 1993 ,.. Cr$ 

258o164o29a,82 
lo000o538o348 ,23 
20.246~648.714,44 

103o771o229o471,17 

- Reserva da Previdência Congres~~l 
Exercício de 1990 = Cr$ 
ExercÍcio de ~99L,.._. Ci:$ 
Exerclcio de 1992 ~ Cr$ 
Exerc[cio de 1993 ~ Cr$ 

i08o877o231~76 
449o263o522,02 

8o352o49to 222,68 
40o682o90&o652,21 

Com os ajustes efetuados pela Coordenação de Contabiw 
Iidade, o montante dos recursos a receber a título de Equipa
ração de Pensõe_s e Reserva_ da Previdência Congressual, sem 
atualização monetária, está aSsim detalhado: 

125o276o580o832,66 

49.593o546o_628 67 

TOTAL DA CÁMARA IXJS DEPU"J:ADOS • o o o o o o o o o • o o o o o o o • • Cr$ 174.870o127o461,33 

De acordo com o aemonstrativo abaixo, o montante a 
receber da Câmara dos Deputa'dos, compreendendo os exercí
cios de 1990, 1991, 1992 e 1993, a título de Equiparação de 
Pensões· e Reserva da Previdência Congressual, atualizado 

monetariamente peio BTN (1990), FAP (1991) e UFIR 
(1992/93), até o mês de junho de 1993, atingiu ó valor total 
de Cr$562.041.483.644 039. 

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS A RECEBER DA CÃMARA DOS DEPUTADOS REFERENTES AOS 

EXERC!CIOS DE 1990, 1991, 1992 e 1993, ATUALIZADOS MONETARIAMENTE PELO 

BTN; FAP e UFIR, AT~ JUNHO DE 1993 

Reserva da Previdência Congressual 

~ 
VALOR A 
RECEBER 

SET/90-0fo309 2o700o343,44 

OUT/90-0fo369 27o4l6o789,20 

NOV /90-0f. 370 43o554o287,02 

DEZ/90-0fo395 35o205o812, lO 

TOTAIS ..... l08o877o231,76 

-Conta 7603.00/2- Valores a Receber do Senado Fe
deral 

O montante dos recursos a receber do Senado Federal 
referente ao mês <le junho/93 é de Cr$7 .832.855..'117 ,56, sendo 

QUANTIDADE DE VALOR 
BTN ATUALIZADO 

45o723,89 1o148o874o463,50 

41!.376,28 l0o336o384o392,98 

574o7l8,40 l4o440o575o669,84 

398o282,38 l0o007o382o478,7l 

!.430.100,95 35o933o2l7o005,03 
' 

Cr$6.078.359.083,97, a título de Equiparação de Pensões e 
Cr$1.754.496.333,59 a título de Reserva da Previdência Cori-
gressual. · 
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NOV /91-0f. 702 
DEZ/91-0f. 776 
TOTAIS 

AG0/92-0f. 715 
SET/92-0f.768 
OUT/92-"0f.857 
NOV/92-0f.865 
DEZ/92-0f.009/93~ 

TOTAIS .•. 

MAR/93-0f.227 
ABR/93-0f.307 
MAI/93-0f.361/381 
JUN/93-0f.440 

TOTAL 

TOTAL GERAL •.• 

0UT/90-0f.328 
NOV /90-0f. 358 
DEZ/90-0f.394 
TOTAIS ••• 

XAI-ND/91-ot'. 4 80 
AG0/91-0f.444 
NOV/91-0f. 703 
DEZ/91-0f. 775 
TOTAIS •.. 

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seç_ão II) 

VALOR A 
RECEBER 

. 49.177.816,06 
400.085.7.05,96 
449.263.522,02 

·VALOR A 
RECEBER 

126.144.71$,00 
1.610.632.169,55 
2.642.620.285,96 
1.994.821.006,37 
1.978.279.045,80 

8.352.497.222,68 

7.382.932.954,84 
8.447.389.903,95 

12.472.282.765,04 
12.380.303.028' 38 

40.682.908.652 ;,21 

49.593.546.628.67 

QUANTIDADE DE 
FAP 

102.117,71 
670.092,97 
772.210,68 

· ... 

QUANTIDADE DE 
UFIR 

49.538,65 
513.656,68 
683.349,09 
411.090,55-
329.573,11 

1.987.208,08 

607.081,19 
551.452 ,OQ 
639.390,46 

1. 797.923,65 

5.987.443,36 

Equiparação de Pensões 

VALOR A 
RECEBER 

19.281.994;00 
131.886.467' 15 
106.995.837,67 
258'.164.298,82 

VALOR A 
RECEBER 

96.137.983,63 
118.242.353,-90' 

76.992. 116,50 
709.165.8~4,20 

1. 000.518.348' 23 

QUAJ.'ITIDADE DE 
BTN 

289.317,43 
1. 740.301,24 . 
1.210.440,94 
3.240.059,41 

.. 
" . ' . --

QUAJ.'IT IDADE DE 
FAP 

303.010,86 
430.892,74 
159.874,09 

1.187.763,20 
2.081.540,89. 

. ., 

Setembro de 1993 

VALOR 
ATUALIZADO 

2.565.845.322,66 
16.836.990.496,76 

19.402.835.819,42 

VALOR 
ATUALIZADO 

1.244. 725.458,43 
12.906.317.521,52 
17.170.068.407,52 
10.329.205.040,99 
8.280.969.312,45 

49.931.285.740,91 

1.5. 253 .}34. 458,36 
13.855.975.%0,20 
16.065:548.484,62 
12.380.303.028,38 

57.55~.931,56 

162. 822.900:496, 9T 
--- . ~ . .. 

VALOR 
ATUALIZADO 

7. 2 69. 4 91. 00 7 '28 
43.727.418.061,67 
30.413.962.712,77 
81.410.871.781,72 

- . . -

VALOR 
ATUALIZADO 

7.613.556.922,16 
10.826.761.797,70 
4.017.052.341,27 

29.844.153.880,32 
52.J01.524.941l45 
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~ VALOR A QUANTIDADE DE 
RECEBER UFIR 

SET/92-0f.767 3.530.974.198,82 1.126.103,10 
OUT/92-0f.858 6. 644.819. 3 71 '36 1. 718.292,85 
NOV/92-0f.864 5.028.447.220,80~ 1.036.267,98 
DEZ/92-0f .008/93 5.042.462.186,21 8i{).065,26 

TOTAIS ••• 20.246.702~977,19 4.720.729,19 

MAR/93-0f. 226 18.843.669~812,71. 1.549.470,60 
ABR/93-0f.308 21.586.548.656,14 1.409.186,22 
MAI/93-0f .360/380 31.896.976.423,53 1.635.195,64 
JUN/93-0f.439 31.464.747.782,82 -
TOTAIS ••• 103.791.942.675,20 4.593.852,46 

TOTAL GERAL ••• (*) 1~.297.348.299,44 14.636.181,95 ~ 

OBSERVAçÕES: 

1) Total da Equipara~ão de Pensões (não atualizáda). considerada 
para efeito dos cálculos ..••.........................•...•.. 

2) AJUSTES 

• 1992 

-Março- pagamento a maior ···•••••• CrS 
- Janeiro a Dezembro - Diferença nos 

cálculos dos Lndices de ~eajustes.. CrS 
- Abril - restitui~ão nãO considerada CrS 
- :taio - restituiça:o não considerada- - Cz:-S 

• 1993 

(22. 704,20) 

59.543,54 
(63.579,57) 
(27 .522;52) ~ 

- Janeiro - restituição ni:t ccnsid:rcida 
- Março - desconto indevido ref. 1992 

CrS (i0.744.762;sS> 
CrS 31.558 55 

(*)3) Total da EquiparaçãO de Pens3e.S ajUS-tada ~-..~-~~··_, •.•. _ ••.•• 
4) Total da Rese~va da Previdéncia Congressual ••••••••••••••••• 

5) 1.'0'IAL GERAL (EQUlPARAÇÁO + RESERVAS - 90/91/92/93) •••••••••• 

6) Total da EquiparaçãO de Pens.3eS (atuai izada) • -.: ..• '-~ •••••..• 
7) Total da Reserva da Ptevtdencia Congr-ess:u_al (atu.alizada) •••• 

·a) TO'rAL GERAL A:rt!ALIZADO (Equtpa.ra.çio + Reserva - 90/91/92/93) 

9) Valor da atualização monetária •••••••••••••••••••••••••••••• 
!O) Valor da UFIR DE JV~H0/93 • Cr$ 25.126,35 
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VALOR 
ATUALIZADO 

28.294.860.626,69 
43.174.427.551,60 
26.037.631.959,27 
21.107. 773.745,(;0 

118.614.693.883,16 

38.932.540.610,31 
35.407.706.178,90 
41.086.497.969,11 
31.464.747.782,82 

146.891.492.541,14 

399.218.583.147,47 

CrS 125.297.348.299,44 

CrS' (54.'!62,75) 

CrS (20.713.204,03i 

crs l25.276.>8o;a32,66 
Cr$ 49.593.546.628,67 

Cr$ 174.870.127.461,33 

CrS 399.218.583,147,47 
CrS 162.S22.900.~96,9Z 

Cr$ 562.041.483.644,39 

Cr$ 387.171.356.183,06 

- Conta 7603.00/2 - Valores a Receber .do Senado Federal 

O montante dos recursos a receber do.Senado Fe-

deral referente ao mês de junho/93 é de Cr$ 7~2i-8~5.4l7,S6 ~, _ 

sendo Cr$ 6.078.359.083,97, a titulo de EQUIPARAÇÂO DE PENSOES 

e Cr$ 1.754.496.333,59 a 

GRESSUAL. 
titulo de RESE~.ENCIA ~~-
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II- Passivo 

1 -Exigível Atuarial 
-Conta 8201.02/1 """"":7" Benefícios a Coilcêder 
A Conta .. Reseiva Matemática de BeríefíCíQs a Conce~ 

der", tem como tTnalidade atender- ã Cobertura-de Benefícios 
a Conce-der, de acordo Çom ~ orientaçãO da Efnptesã. Atuária 
- STEA -- nos termos dO ContiatO · firlnado entre o IPC e· 
aquela em'presa_e_m 1~90,_ ~~do que estamos-agU.ã.rdando os 
cálculos atuariais resultantes do ]"eferido coptrato~ para que 
possamos proceder os-lançãmeil.tOs de -ajustes ·neCesSários. 

O saldo é de Cr$1.598.221.298.8Z2,15, sem·cálculos_atua
riais, corresponde ao montante real dos Benefícios- a Conce~ 
der, depois de processados os estqrnos "dos recUrSos não rece-
bidos. - · 

Apresenta um saldo de Cr$23.077.079.348,33 ajustado 
em decorrência da exclusão dos recursos-afoCãdos.,_ m-as não 
recebidos, que se reserva à complementaçãO de- reaJustes de 
benefíCiOS e/ou -equilíbrio orçamentário. 

-Conta 8302~00/6 :-- -Reservas d~ AtualizaÇão Mone-
tária ·- -- - . 

Apresenta um saldo de Cr$5.860.198.866,0Z,:que corres- -
ponde ao novo valor de mercado das Obrigaç(les 9~ Eletrobrás 
Cr$5.031.637 .096,86 e Variações das-Carteiras de -Açoes-do 
Banco do Brasil S/ A e Banco Meridional~ nos valores de 
Cr$420.521.485,70 e Cr$408.040.284,06, respectivamente, cu
ja realização depende das datas de vencimentos constantes 
nas-cautelas. - - - -

.:..__Conta 8303.0012- Reserva-de·R.eâvaliaÇãO_de Imóveis 
o· saldo de Cr$127 .999. 999. 978;52 repreSenfã as reavalia

-ções- feitas pela Caixa Econômica Federal nos ben~ __ imóveis 
~-Não Exigível do IPC. --
-Conta 8301.04/2 ---:-Reserva da Previdência Congres- A-segUir de:ffiorlstriaferi:los o re5i..lmo~-por-conta, dos valo-

suai . - res das reservãs cOnStitUídas e dos valores cçintábeis: 

Prédio (SCR/S Quadra 512, bloco "C") 

Valor de aquisição eni 1970 •• _ •• - •••• __ •• __ •••• _ ••• __ 
Reavaliação em 1993 - •.•• - ••• -.- ••• -- _.-. _ ••••• _ ••• __ 
CONSTITUIÇÃO DA RESERVA ··········-··········-···-·· 

Salas (Edifício Palácio do Comércio - SCS) 

Valor de aquhição en) 1975 ••...•.•. -; .••.•.•.•. _; __ _ 
Fornecimento e instalação de portas e equipamentos 
contra fogo em 1981 ··-··--·····--··--···--····--··· 
Reavaliação em L 99 3 - • ·-· - ••••. - - ••• - ; •• __ ••• - - •••• _ • 
CONSTITUIÇÃO DA RESERV~~~········--···-····-····-·· 

Loja e Sobreloja (SCS - Edifício DENASA) 

Cr$ 
Cr$ 
Cr$ 

Cr$ 

0,43 
23.000.000.00"0,00 
22.999.999-999,57 

2,62 

Cr$ 4,17 
Cr$ 47-000.0ô().OOO,OO 
Cr$ 46.999.999.993,21 

Valor de aquisição em 1980 • _ "'- ., _ •• __ •• ___ ••• __ ••• Cr_$ 
Reavaliação em 1993 -:.--. _ ••• __ •• ___ •• ___ : • • __ ••• __ -Cr$ 

12,00 
ts.ooo.ooo.ooo,oo 
1j.999.999.988,00 CONSTITUIÇÃO DA RESERVA •••••••••••••••••••• ~ ••••••• -Cr$ 

GalpÕes/Terrenos (SIA Trecho 05) 

Valor de aquisição em 1969 --···--··---·---···--···
- Valor da Construção eni 1975 •• ~ .••• ~ •• ; •.•••• ~-··--· 

Cr$ 0,08 
Cr$.40.000.0ÕO.úOO,OO 
Cr$ 39.999.999.997,74 • CONSTITUIÇÃO DA RESERVA •••••••••••••••••••••••••••• 

3-Passivo Compensado _ __ _ . __ __ 
-Conta 8502.0015 __:..Valores a Receb.~r da Çâmara dos 

Deputados _ - -__ · 
Apresenta um saldo de Cr$182.702.982.878,89, que cor

responde à conlrapartída do saldo da conta_ 7602.0016- Valo, 
res a Receber da Câmara dos Deputados- Ativo Compen-
sado -- · ·· 

III- Receita 
1-Receitas de Transferências Córrenies_ 
Apresenta um saldo negativo no -mês de junho de (-) -

Cr$53. 785.495.080,00, em razão dos estornos das apropriações 

de_receitas não .re~bidas da Cãmara Qos Deputados e Senado 
Federal, a título de EquíParação de Pensões e Reserva da 
Previdêricia CongreSsuat_;nos Valores de Cr~72.628.536.371,45 
e Cr$28.302.605.623,83, respectivamente. - -

Teiid-o em-vista q1.re~a Câmara dos Deputados, particular
mente, não repassa estes recur&os regularmente, gerando re-

,__ Sultados operacionais distorcidos, o Instituto adotou urDa mu
dança nos procedimentos contábeis 1 transferindo estes recur
_sos não tecel;>idos para os Grupos AtiVo e Passivo Compen-
sados. - - - --- -

IV -Despesa 
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1 -Despesas de Custeio _ . 
-Conta 3130.0012- serviços de Terceiros 
Apresenta um saldo negativo no mês de junho de (-) 

Cr$50.417.787,00, em conseqüência dã transferência de parte 
do salto acumulado para o Grupo Despesas de Investimentos, 
Conta 3315-01---:: Construção da Sed_e- Projetas, Engenharia 
e Topografia e outra ·par-te do saldo acumulado para outro 
nível de 1 conta dentro do mesmo Grupo, em adequação ao 
Plano de Contas. 

-Conta 3131.00/9- Assinatura de Jornais 
O saldo acumulado de Cr$35.499:900,00 foi detalhado 

para Subgrupos específicos no mês de jun~?· deiJ?OI!strando, 
desta forma, os periódicos que o IPC mantém _a_ssmaturas. 

-Conta 3170.00/4- Honorários Advocatícios 
Apresenta o saldo negativo de (-) Cr$178.379.208,02 co

mo conseqüência de estorno, no mês, dos a.diantamentos de 
honorários advocatícios pagos ao Dr. Leopoldo César Fonte
nele, que deverão ser ressarcidos quando as questões jurídicas 
forem julgadas a favor do IPC, nos termos do Contrato datado 
de 10-5-90. 

V - Constituição de Reservas e Provisões 
Apresenta um saldo negativo, no mês de junho,_ de ~) 

Cr$28.302.605.623,83, em razão de esterno da_ receita nao 
recebida a título de Reserva da Previdência Congressual. 

As contas de Resultado demonstraram uma igualdade 
em decorrência da constituição de Reservas durante o mês 
de junho de !993, no valor de Cr$273.074.139.818,29, cuja 
destinação é para a constituição da Reserva de BenefíciOS
a Conceder. 

Brasília, 19 de setembro de 1993.- Francisco dos Santos 
Passos, Diretor do Depaitaffiento de Cont~bílidade -Marcos 
José C. Lima, Chefe da Sessão de Análise e Orçamento. 

PARECER 

Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Rf.!
ceitas e Despesas do IPC, referente ao mês de junho de 1993! 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art. 
12, inciso III, da Lei n' 7.087, de 29 de dezembro de 1992, 
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das 
Receitas e Despesas ·referentes ao período de P-1 a 30-6-93, 
conjuntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas 
do mês de junho de 1993, considerando que essas peças tradu
zem a situação patrimonial e financeira do Instituto em 
30-6-93, com as respectivas Notas Explicativas, 

Resolve, 
Aprovar o Balancete e os_ Demonstrativos das Receitas 

e Despesas do Instituto de Previdência d9s_ Congressistas
IPC, referentes ao rilês de junho de 1993, de acordo com 
o que se segue: 

O Balancete Patrimonial do IPC, referente ao mês de 
junho do corrente exercício apresentou um total do Ativo 
e Passivo no valor de Cr$1.937.918.423.553,41, represent~ndo 
uin-a evOluçãO percentual do património de 40,50%, não levan
do em consideração os efeitos inflacionários. 

Com os novos procedimentos contábeis adotados. o valor 
real das Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder -
Grupo Exigívél Atuarial, que se destinam à concess~o de 
benefícios futuros aos associados, atingiu o montante de 
Cr$1.598.221.298.822,15. · 

As contas de resultado demonstraram uma igualdade em 
decorrência da constituição de Reservas durante o m~ de 
junho de 1993, no valor de Cr$273.074.139.818,29, cuja desti
nação é a constituiç"!o- da Res-erva -de BenefíCios a Conceder. 

S.M.J. É o Parecer! 
Brasilia, setembro de 1993. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO.Il 

ANO XLVIIJ - N• 156 QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 1993 BRASÍLIA - DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 194' SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- N•' 336 e 337, de 1993 (n• 617 c 618/93, na ortgem), 
restituindo autógrafos de projetos de lei Sanciõhados. 

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazenda 

-No 719/93, de 17 do corrente, encaminhando infOr
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 
662, de 1993,de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1.2.3- Aviso do Ministro dos Transportes 

- N~' 491/93, de 14 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 
637, de 1993,-dc autoria do Senador Gilberto Miranda. 

1.2.4- Aviso-do Ministro da Justiça 

- N• 911/93, de 26 de julho último, encaminhando 
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento 
n' 483, de 1993, de autoria do Senador José Paulo BisoL 

1.2.5- Leitura de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 119, de 1993, de autoria 
do Senador Odacir Soares, que uinStítuf -o Prog"rama -de 
Implantação das Reservas ExtrativiStãS e dá outras provi~ 
dências". 

1.2.6 - Requerimentos 

- N'920, de 1993, de autoria do Senador Luiz Alberto 
Oliveira. solicitando que sejam considerados, como lic,ença 
autorizada, os dias 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 e 20 do Corrente 
mês. Aprovado. 

- N' 921, de 1993, de autoria do Senador José Sarney, 
_?Qlicitando que seja considerado, cgmo licenç~ autorizada, 
o período de 21 a 27 de setembro do corrente ano. Apro
vado. 

1.2. 7 - Apreciação de Matérias 

-Requerim-entos n'' 917 e 918, de 1993, lidos em 
sessão anterior. Aprovados. 

1.2.8 - Colimilicação da Presidência 

-Edição, pelo Senhor Pr_esiâente da República, da 
Medida Provisória n" 351, de 16 de setembro de 1993, 

o que ··regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Ad
ministóÇáo Pública, e dá outras providencias; designação 
da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para 
sua tramitação. ' 

1.2.9- Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO - Regozijo pela 
realização do Seminário sobre Alternativas pa-ra o Desen
volvimento Sustentado do Vale do Araripe, na cidade de 
Araripina- PE. 

SENADOR BENI VERAS -Considerações acerca 
da série de reportagens publicadas no jornal O Estado- de 
S~ Paulo, tratando da questão da seca no Nordeste. 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Congratulando
se com os promotores e particípantes da Brazil Trade & 
Investment Expo '93, realizada em Nova _Iorque. 

SENADOR ÁUREO MELLO -Posição contrária 
de- S. Ex~ à privatizaÇãO da Prevídência Social e_ãs_ modifi
cações na legislação do funcionalismo público pretendidas 
na revisão constitucional. 

SENADOR AFFONSO CAMARGO -Apreensão 
de S. Ex~ corri a política de juros conduzida pela equipe 
econômica do Governo. -- -

----~---

1 
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EXPEDtENTB 
aumta OJIAIIICD DO IUADO nDDAL 

MANÓEL VJLI!iA oe MAOALHAU 0_4 ___ ,-.~ DI:Aalo DO CIDifOUim lfACIDifAL 
ra,.. ... ,., tN·teu ............ ,.._. 

. AúN.:IEL DA SILVA MAIA 
Dln•-
<.:AJU.US HOMEitO VIEIIIA liii'IA 
Dln•.W.Ioila-
LLU CAIU.CIS IIAS1'0I -· ----------------Cd----I'I.OIIIAH AUOUSTO CI)U'I1NIIO IICADIIUOA _,...... 

SENADOR ÁLVARO PACHECO -Dele,sá de uma 
legislação que agilize o desenvolvimento.Qo_setor J,:o.i_m!ral. 

SENADOR EDUARDO SUPL!é;Y- Prática de 
dumping por empresa-do ramo médico-hospitalar. Pa·ralelo 
entre a vida política brhSileira·e a vitória d3. seleção brasi-
leira sobre a do Uru_gua~. - _ 

SENADOR MARIO COVAS, comu Líder- Coloca
ções_ sobre declarações feítas à Imprensa pelo Presidente 
da Câmara. Deputado Inocêncio Oliveira, a -reSpeir=o da 
revisão consfitudâhal. 

1.2.10- Ofício do 1• Secretário da Câmara dos Depu-
tados · 

N~ 317/93_, solicitando retifiCàÇãb-nos autógrafos do 
Projeto de Lei da Câmar~ n9 174~ de_1993, que estabelece 
normas para as eleições de 3 de .outubro .Oe 1994, por 
haver sido constatado erro manifesto Q.O § 39 do-art . .38 
do projeto. 

1.2.11 - Leitura de Projetos 

-Projeto de Lei do S.enado n' 120, de 1993, de autoria 
do Senador Júli_o campos, que institui o Conselho ÇUrador 
dos Recursos das Cadernetas de Poupança e dá outras _ 
providências. _ _ _ . _ _ 

-Projeto de Lei do Senado n' 12J, de 1993, de autoria 
do senadora Marluce Pinto, que institUi inceiit1Vo creditício 
para os-mini"e pequenos produtores rurais mediante dedu~ 
ção no valor de Imposto de Renda devido pelas instituições 
financeiras públicas. 

1.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de LeLda Câ!Jlara Q' 163, de 19~3 (n' 4,101/93, 
na Cásá de origem), que dispõe-sobre operações de crédito 
externo corttratada,s pelo extinto Banco Nacional da Habi~ 
tação._Aprovado. A sanção. 

Projeto de Lei da Câmàra u• 125, de 1991- cOmple
mentar (no 60/89- Complementar, na Ca_sa ô.e origem), 
que disciplina os limites das despesas cóm-o fi.Incionalism9 
público, na forma do art._ 169 da Con-st_ituiçâOFeâerai. 
Tramitação sobrestada nos termos .do Requerimento n~ 
923/93, que oferece. 

- . TneleJ·••• r • 

Ptofeto de Lei da Câmara n' 90, de 1993 (n' 1.319/91 
na--Casa de oiigem), que--deriom.ina '<"Wilson Rosado_ de 
.Sá" a Avenida de Contorno (12,5km), trec)lp <la. BR,-~04, 
no Município de Mosso ró, ES.tad_o do RiO Grand~ Qo Norte. 
Aprovado. À sanção. 

Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1992·, de autoria 
do "Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Decorador, e _dá outras providências. Apro
vado. A Comissão Diretora pata a redação final. 

Requerimento no 944, de 1992, do Senador Almir Ga
briel, solicitando, nos te-rmosdoart. 172, inciso I, do Regi
mento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, __ do Projeto 
de Lei do Senado n• 294, de 1991, de autoria çlo ,S~~~dor 
Fra~cisco Roll~mberg, que estab~lece normas para o trans
porte coletivo de trabalhadores rurais e da c_onstrução civil.' 
Aprovado. 
___ Requerim-ento no 545, d~ 1993, do Senador Marco. 

Maciel, solicitarido, nos termos regimentaiS, a transcrição, 
rlos Ariais do Seila® Federal, das palavras pro.feridas pelo 
Presideote Austregésilo de Athayde, na Academia Brasi
leira de~ Letras, no Rio d~ _J;:t.Oéiro, Ílo dia 2 ~e _j_uph<? 
de 1993~ durante as exéqUias do jornalista ,Carfos-Castello. 
Bran~o. Aprovado. 

Rcqtieririlen'io n~- 549, de 1993, do Senador Lourival' 
-Baptista, solicitando, nos termos regimentais, a transcri~ 
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria liltitulada · 
Mestre Miguel, de autoria de Vit:gflio Motta Leal Júnior, 
p~blicada no jornal A Tarde, da Bahia, edição -de 2 de . 
JUnho de 1993. ~provado. 

Requerimento n' 559, de 1993, do Senador Cid Sabóia 
de Carvalho, solicitando, noS termos regimentar~;; a trans-, -
criaÇão, nos Anais do Senado Federal, do artigo Castelo, 
Martins e Sobral Pinto, pUblicado nO jot'nal O Povo, de 
Fortaleza, edição de 9 de junho de 1993. Aprovado. 

Requerimento n" 593, de 1993, do Senador Mauro 
Benevídes, solicitando, nos ternlos regir:nentais, __ a trans
criÇão ,nós Ariãis âo Senado Federal, do artigo Castelo, 
Martins e Sobral Pinto, de autoria do ex~ Presidente _da 
Câinara dos Deputados e membro da Comissão Executiv'a 
do PMDB, Paes de Andrade, publicado no jornal Tribuna 
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da Imprensa. Prejudicado, em virtude da aprovaçãO do · Projeto de Lei da Câmara n" 2, de 1992 (n" 318/91, 
item anterior. -- -,-.',' '/- · · · · · - - - na· -Cása de origem), que dispõe sobre o contrato de fran~ .,.. 

Requerimento no 839, de 1993, do SenadorJoáo Ro- quia empresarial franch~~ing ~ -~á_ C?l:l~ras_prC?yid~!l~i~~- ; 
cha, solicitando, nos termos regiment~~S_1 que; sobre o Pro-. Aprovado com emendas. A Co~ssão Diretóra paía tedfi'" , 
jeto de Lei da Câmara n-:> 114. _ _çJ_e_l99_~ 1 que _tramita_ em ção final das emendas. _______ . . . _ .•• - . , 
conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n' _131, de 1992, Projeto de Lei do Senado n' 172, de 1992.--'",- Córhple' ·, 
e o Projeto de Lei do Senado n~' 344,_ de f99l~ ·além da mentar, que dispõe sobre o cumprimento irTiediato do dis'- • 
ComiSsão cOnstante do ôespadto inicial, seja ouvida, tam~ posto no§ 2~ do .art. 192 da Constituição Federal._ Votação 
bém, a Comis_são de A~sunto~ Econôm_iGQs. Aprovado. adiada por falta de quorum. 

Requerimento n" 840, de 1993, do Senador F'rand~co Projeto de Resolução n~ 68, de 19_93, que "estabelece 
Rollemberg, solicitando, nos termos regimel!_tais, a trami- a estrutura do Centro de. De.senvolvimentO'. de_ Recursos 
tação conjunta do Projeto -de Lei do Senado n~ SO, ae Humanos do Senado Feder:al, e_dá outras providências',' .. 
1993, com os Projetas _Ue_ L~i dÇ>_ ~en3;d0_ n<:> 5 97 e 106, Votação adiada por falta de quorum. -
de 1993, ppr tratarellJ. .d.e _ m.aÍ~rias .-qUe vers11m Sq_bre. 9 : ; ; ~ : : ~~i 1 _ ~~~~os a~~;:~ Q~~~ do ·o i~: ; ; . : , _ : : : : _: :·_. 
mesmo assunto. Aprovado. _ _ _ _ _ __ _ - ' - · ' · · 

Requerimento n' 842, de 1993, do SenadorJarbasPas- __ SEI'! AD OR JOSÉ PAULO~ISQL- Interpretação 
sarinho, solicitando, nos termos regimentais, que sobre ~obre os efeitos causados por destaques e emendas supres-
o Projeto de Lei da Câmax:~ n<:> lO~. d_e ~993 1 q!Je _alt~ra sivas a_ projetós oriundos dª Câmara do_s D_eputados_. 
dispositivo dos Decretos-Leis n~ 1.001 e 1.002, de .21 de , . . PRESIDENTE - Esclarecimentos ao ~e nado r José 
outubro-de 1969, Código Penal Militar e de_Processo Penal .P~!JlO:. Bisol. , _ , . . , , _ . 
Militar, respectivamente~ além da Comfssâô córi.Stante do SENADOR_MARCO MACIEL.--: D.e_fe_sa da apro;. 
despacho inicial, seja ouVida tainbém, a COmissão âe Rela- _ vação do Prf:?j_~~o- de Lei ~Q _Se:Uado n\' 106/93,_ <:f~-~utoria 
ções Exteriores e Defesa NacionaL Aprovado. de S: Ex\ q ~e ''dispõe soOre \ oqr~~a.tc?~i~da,d~. da à4ição 

Requerimento n<> 865, de 1993, do Senador Magno de m1cronutnentes aos produtos 4e. ah.mfin,t~ção1 que.e~peci-
Bacelar, solicitando, nos 'termos regimetltãís--;-a tramitação fica", para ajuda ao combate à foine. . . 
conjunta do Projeto de Lei do Senado n'_4Q9, de 1991, . . SENADOR ODACIR SOARES- Crise e11ergética 
com o Projeto ·cte Lei da Càillara no 152, de 1992, por no-Estado de _Rondônia. _ - _ _-
tratarem de matérias que versam o mesmo assunto. Retira- SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Reflexões_ 
do, nos termos do Requerimento n""' 924/93. sqbre a_reconstrução_çlo Estado_ brasil~ito. 

Requerintenton' 8'69, de 1993, do Senador franciõco 
Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais;.a retinida 
do Projeto de Lei do Senado n' 104,de 1993, de sua autoria, 
que dispõe sobre o ensino das moqalidad_~s: esportivas de 
lutas e disciplina sua prática em clubes, academias e estabe
lecimentos congéneres. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câm.ara n' 139, de 1993 (n• 3,109/93, 
n,â. Casa de origem), que cria Superihteõ.âências Regionais 
da Polícia Federal nos Estados do To_c_a_!itinS, Rorairilã e 
Amapá, e cOrreSpondentes cargos em coniiSsãO e fúnçqe$ 
de confiança. Retirado da pauta, nos termos~_do art. 175, 
e, do Regiment() Interno. . . 

Projeto de Lei da Câmara n' 168, de 1993(n• 3.550/93, 
na Casa de origem), que díspõe sobre a transformação 
da Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal 
de Educação Tecnológica e dá outras providências. Reti
rado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regiritento 
Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n' 171, de 1993 (n'3.788/93, 
na Casa de origem), que cria cargos no Quaâro Permanente 
de Pessoal da Sec_ret_a_da do Tribunal Regional do Trabalho 
da Décirilã--Quinta Região e dá outras providências. RetiR 
rado da pauta, nos termos do art. 175, e,- do Regimento 
Interno. _ 

Projeto de Lei da Câmara n• 174, d~ 199~ !n• 3.83J/93, 
na Casa de orige!ri). que estabelece normas para as eleições 
de 3 de outubro de 19g4, Retirado da pauta, nos termos 
do art. 175, e, do Regimento _In~erpo, a{'9s a leitura e 
aprovação do Requerim.ento n" 925, di:{1993~' de tramítação 
conjunta. 

1._3_.Z ...... ComunicaÇões da Presidência 

- Términn· do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetos dé Resolução n"' 76, 77,.78, 79, 80/93,.serido 
que aos mesmos __ não foram ofereciçla~ emendas. 

---'Convocação de sessão conjunta a realizar-se, dia 
22 do corrente, às 10 horas .. 
·-··- _:.:ç.:onvoc-ação ae-sessão ~xtraordínária a realli3r~Se 

lioje, às 18 horas ~ _30 miny.tos. cg_l)l, Q~;dell) do Dia_ que 
designa. -

1.4- ENCERRAMENTO. _ 

2- ATA DA 195' SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO 
DE 1993 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE_ 

2.~.1 - Requerimento 

_:_N'}26 •. de 1993, de irrgéricia, para o Projeto âe 
Lei da Câmara n" 813/88, e que rio- SenadO tein o Projeto 
de Lei da Câm-ata n" 106/92, que "dispõe sobre a redução 

-c!e en:tiss_ão de poluentes por veículos autQmotores, e dá 
q_utraS_-PfC!_'?l~é_nCí~s.". ~ -- -

2.3-0RDEM DO DIA 

RequerimentO n" 735, -de 1993, do Senador Magno 
Bacelar; solicitando. a transcrição, nos -Anais do Senado 
Federal, do discursO Pioffeddo pelo Seriado r Marco Maciel, 

---~~-------- -
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, em,7 de junho do ~rrente ano. na solenid_ade de sua Posse 
na- Academia Brasileira de Ciências Morais e PolíticaS~ 
no Rio de Janeiro, e da saudação do Acadêmico Ar,timr 
Machaclo Paupério. Aprovado. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 

-Requerimento n' 926/93, lido no Expecliente da pre-
sente sessão . .Aprovado. ' 

2.3.2 - Designação da Ordem do Di~ da próxima ses
são 

2.4-ENCERRAMENTO 

3 -·MESA DJRETORA 

4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da i948 Sessão, ·em 21 de setembro de 1993 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura 

. . ' 
Presid2ncia do Sr. Chagas Rodrigues 

'. 
·,•, 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN- · W 337, de 1993 (n' 618/93, na origem), de 20 do correne, 
TESOS SRS. SENADORES. ·•· referente ao Projeto de Lei n' 24, de 1993-CN, que autoriza. 

Affonso Camargo _ Albano- Franco_ ÁlvBI'() Pacheco _ Bello o ?_oder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, 
Parga _ Beni V eras _ César Dias _ Chagas Rodrigues _ Dario_ ~favor de Enc·argos Financeiros da. Uni<!_o- RecúrSos_Soh~ 
Pereira_ Elcio Alvares _ apitácio Cafeteira_ Esperidião Amin .... Supervisão do Ministério da Fazenda, créditqs adicio'Çlais até 
Flaviano Melo _ Garibald.i Alves Filho _ Gerson~ Camata ___ o limité de duzentoS e quarenta- bilhões, duzentos e trin_ta_ 
Gilberto Miranda _ Guilhenhe Palmeira _ Hênrique Almeida _ milhões. setecentos e quarenta e seis mil e quarenta_ e _t_i-êS 
Humberto Lucena _ Iram Sarai:va ,_ lrapuan Costa Júnior _ Jarbas Crüzeiros·reais; para os fins qUe especifica, sancionãdo e trans-
Passarinho _João Rocha_ Jutahy Magalhães_ Lavosier Maia_ formado na Lei n~_8:708; de 20 de setembro de' 1993. · · 

Levy Dias_ Louremberg Nunes Rocha _ Lucldio j'çrte!la _ Magno 
Bacelar _ Marco Maciel _ Mário Covas __ Mauro Bertevides _ 
Meira Filho _ Moisés Abrllo _ Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ 
Ney Maranhão_ Odacir Soares _ Pedro Simon _Pedro Teixeira_ 
Raimundo Lira_ Ronan Tito_ Valmir Campelo. .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"~ A lista de 
presença acuda o cornparecítitento de 42 Sts.--selladores. · Ha
vendo número regimental~ _declaro-aberta a se_s~:1o. 

Sob a proteção de Deus; iniciamos iloSsóS'_t.fabalhos. 
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do·E,xpediente. 

É lido o seguinte - -: __ 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo ciut6grafos dos projetas de /eTSãiiCiOnaâos: 
N' 336, de 1993 (n' 617193, ria órigerri), de .. 20 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei n~ 22, de 1993-C~, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao OrÇamento FiScal da União, 
em favor de Encargos FinailceirOs da UniãO ~Recursos sob 
Supervisão do Ministério da fazenda, créditó-sllple:rrientar 
no valor de setecentos bilhões de cruzeiroS reais, para- os 
fins que especifica, Sancionado e transformado qa Lei n~8. 707. 
de 20 de setembro de 1993; e 

- AVISOS 

.. A VISO DO MINISTRO DA FAZENDA 
_N9 719/93, de 17 do corrente, encaminhando informaçõeS 

sob;re os quesitos constantes_ do ReqUerimentO n<? 662 de 1993~ 
de autoria do S_en_ador Gilbt;:rto Miranda. . 

As infOrmações foraiÚ enãiÍtinl1adas, -e~ ~piás: 
_ao .R~quefente-. · · · · 
O Requerimento Vãí ao Arquivo.-

A VISO DO MINISTRO DOS. TRANSPORTES 
N<? 491193, de 14 do corrente, encaminhando informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 637, de 1993, 
de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informâ.ções -roram encaminhadas, em cópias, 
ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

AVISO_ DO MINISTRO DA JUSTIÇA 
_ N" 91V9~~ de 26 de julho último, encamiiih:lndo informa

-ções soPre O$ _quesitos constantes do Requeriniento ·n" 483; 
de 1993, de autoria do Senador José Paulo BisoL 

As· inforniaçõeS fOram encaminhadas, em có
pias, ao Requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ProjetO de Lei que será lido pelo Sr. 1~ 
Secretário. - - ~· 

É lido o ·seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• U9, DE 1993 

Institui o Programa de Implantação das Reservas 
Extrativistas e dá outras providências. 

O. Congresso Nacional decreta: 

Art. 1" Fica instituído o Programa de Implantação das . 
Reservas EXtratívfstàs (Pro-Resex), com os segUinteS-_ Obje-
tivos_: - - -

I- estimular o aproveitalnento económiCo e- cfetltíficõ -
dos recursos florestâ.is e faU.nístiCos, cte forma nãó ptedatóriã;-

II- instítuir ·política de estímulo às atividades extrat.i- _ 
vistaS ti"adicionais voltadas para a exploração racional daqueles 
recursos, mediante garantia de mercado para ·os produtos daí 
resultantes; ' 

III- estimular a fixação das populações extrativiStas_-nas 
Reservas-ExtrativiS:tas, por meiO- de política--de ímplantação 
de infra-estrutura económica e social; 

. IV- estimular, nas. Universidades. públicas e privadas, 
estudos e- pesquisa aplicada em desenvolvimento tecnológico 
das populações extrativistas:; 

V---:- efetiVái a demarca_ç~o _d,as R~s~rv.a~ .J;xtx:ativis~as, ~ 
sua regularização_ fundiária; - - ·. · - . 

VI -apoiar a diversificaçãó- Qas ãtiViaades económicas 
das Reservas Extrativistas-; · 

VII --apoiar a organização das populações tradicionais 
extra ti vistas erri aS-soCiações, cooperativas~ sin-dica~os e o_utras 
formas de ação comunitária. _ . _ 

Parágrafo úiüco. Para os efeitos desta L~~J. consi4eram
se populações tradicionais aquelas comunidades que mantêm 
relação ancestral e cultural com o extrativisino dos r€icursos 
naturais renováveis_ e dele d.epende sua sobr~viv~,ncia. 

Art. 2~ Para-ãffngir os Objetivos indicados n9 artigo an
tetk,r, o GôVerrió Federal regulamentará esta· Lei no prazo 
de 120- dias de sua publicição, -estabelecendo, inclusive, o 
cronograrna de desenvolvimento do Pro .. Resex e os recursos 
a ele alocados. ' 

§ 1-? O Centro Nacional de Desenvolvimento Susten
tado das Populações Tradicionais- CNPT, do Instituto Brasi
leiro de Meio Ambiente· e dos Rec~rSos Nat.l!raüfRenováveis 
- IBAMA, é o responsável pela execução do P_ro-Resex; 

§ 29 O CNPT: por meio de seu Conselho COnSultivo, 
ficará e·nc·arregado _de acompanhar e fiSCalizar as atividades 
económicas e sociaiS desenvolvidas i:taS ies-erv:;~.s ~trativistas; 

Art. 3o Fica instituído o Fundo para o Desenvolvimento 
das Reservas ExtratiVistas, s-ob a responsabilidade do CNPT, 
com o objetivo de financiar a implantação das Reservas Extra-
ti vistas; --

Art. 49 Constituirão ret:urso_S doJun.do instituído no ar-
tigo anterior: ' 

I- dotações orçamentárias da União; 
II- recursos_ provenientes de doações, contribuições em 

dinheiro, valores, bens móveis, que venha a receber de pessoas 
físicas e jurídicas; · 

III- rendimentos de qualquer natureza, que venha a 
a-Ufe,rir corh_ç_remunenlçãO-decorrente da:& aplicações de seu 
patrimóriío;- -
. ,-JY- recursos provenientes do Fundo Nacional. do Meio. 
Ambiente, instituído pela Lei n' 1.797, .de 10 de julho de, 

-1989;. - - .. 
V--outros-. __ _ 
Art. 5-? As importâncias· ~mpregadàs ·em prOjeteS 'de ex-' 

ploração sustentada das Reservas E~tratiyist,a~. aprovadas pe
lo CNPT, poderão ser de_scontadas do Imposto de Renda 
a pagar de pessoas físicas e jurídicas, até o limite de 5% 
(ÇinCb pot CentO) do valor do imposto; 

Art. 6° Os estabelecimentos_ oficíals· de _créditP conce
derão prioridade ·aos financiamentos destinados a projetes 
de desenvolvimento das Reservas_Extrativis_tas, aprovados pe-. · 
loCNPT; 
- -Art. 7° _O- cOnselho _Monetário Nacional estã6élecerá 
Õornta-s para Os. fimlnciafnérltOs çe qUe ti3rã o artigo ·a~terior, 
com juros e pfazos compatíveis c.om .os objetiVos do Pro
&esex;~ 

Art, 89 O CNPT àia·r~ e cóordenaf~ Gr:upo de Traba
lho formado por representantes das Universidades Federais 
iris~alados nos,_Estados que possuírem Reservas ExtrativistaS~ 
cOm o objetívó de elaborar plano de pesquisa e apoio tecno-
lógico ao extratíviSiri.O tfã.dicion;:t.l; _ 

Art. 99 Os produtos oriundos da exploração sustentada 
das Reservas E_xtrativistas terao -prio'ridade para compra por 
parte dos órgãos públicos feder"ais, estadua_is e municipais, 

--independentemente de licitação, nos termqs do art. 24, XII 
. ;>)}lll, da )..ei !)' 8.666, de 21-6-~3; ·· 

Art. 10. Esta lei entra em vigor !13 data de sua publ~
caçclo . 

. - Art. 11.,, ~evogam-se ~~ àispóS:ições'em corítrário.- -_ 

Justificação-

, Em 1985 
7

foi tealizado o I ErlcontrO Nacio~ai dos Seiirl.
_gUe~rqS, -n_a ·ctda9e de Xapuri', rio Estado do Acre, -~casião· 
em que se destãCou como autêntico líder dos seringueiros 
o saudoso Chiéo_ Mendes. . _ _ _ _ _ _ __ 

Como resultado desse encontr:o, surgiram duas_ reso_lu
ções; uma, criancto o Conselho Nacional dos Seringueiros e 
a _outra, propondo a criação das chamadas Reservas_Extrati
vi_stas, consideradas por Chico Me~des "uma forma inTeligente 
úe garantir a. Eroteção da flore,sta e de _torná-la econQffii_cª-
mente viável". _ _ _ 

-A reiviri'dír;;ação dos seringueiros foi institUcionalizada, 
em primeiro lugar, pelo INCRA (Portaria n° 627, de 30-7-87), 
nà forma de ASsentamentos Extra:tiv_i~tãs~ cOrito pafte da refor
m_a _agrária. Em _19_?_2__~E~!ece, pela primeira vez, riuma lei 
federal, o termo Reserva Extrativista (Lei n• 6.938/81, modifi
cada pela Lei n" 7.804/89). Mais tarde, em 1990, as Reservas 
foram disciplinadas pelo Decreto n9 98.897/90, constitUindo
~. assim, Di;\ primeira forma insfifuclõ~ilalizada da implantação 
de_qm modelo de desenvolví!Jlento sustentáVe_l, hoje em estu
dos em todo o mundo como uma experiência inovadora que 
alia proteção1ambiental e sobrevivência de comunidades tradi
donais. 

A partir daí, o Gove_rno Federal tem criado inúmeras 
reservas e~trativistas, iniCialmente na Amazônia Legal e, ago
ra~· ainpliando o conceito para outfaS regiõeS do País, com 
a Reserva Extrativista Marinha de Pitajubaé, em Santa Cata
rina. Até o momento, são nove as reservas legalmente criadas. 
Três delas estão em seringais: a do _Alto Juruá e a Chí~o 
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Mendes, no Acre; e a do Rio Qu(O--preto, em -Rondônia. 
No Amapá está a _do RiO Cajaij., em castanhal. OúÚas quatrO -
estão em_ babaçuais.: as do Ciriico: da Mata Grande _e do 
Quilombo Flexal, no Maranhão; e a do Extréni(> Norte do 
Estado do Tocantios . E, "fin"ãlmente, â. já citada -Res-erva 
Marinha de Pirajubaé, em Santa Catarina._- - -· · 

Apenas cinco dessas unidades, contudo, estão -com seu 
pfo'cCssO de'desaPrOf>riação éom:Pletado. Erri que pese -a a1ua
ção do Conselho Nacional de Pesenvolvímento Suste!)tado 
das Populações TI-adicionais ---cNPT, criado na estrutura 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e ReCursos Naturais 
Renováveis corit o~objetiVô de implantai", gerenciar e· desen
volver as reservar extrativistas_, até_ o moment_g-eJaS enfrentam 
graves pr9blemas,_a começar pela regularizaçã_-o fundiárra. "' 

A exploração de forma: primitiva da bonacha natural 
e de outros produtos,. como o coco bªbaçu~ 1CJll demonstrado 
inviabilidade cconó_mic3,- deixando as comunidades extra ti
vistas no· mais- corilpleto abando-no, induzidas ao deSmata
mento de áreas impbrüultcs para a venda de produtos flores
tais para sobrevivência imediata. É o que acontece com. os 
seringueiros,:-de vez que a borracha natural não vem ep.con
trando mercado, em razão da indefiniÇão-de política de preços, 
de beneficiamento e transformação doS prOdutos extraídos 
das reservas e da falta de .apoio para--desenvolver Siste~as 
de; abastecimentp e comer.cjaliz~ção capazes 'd.e gatantir mer-
cado para o extrativismo. _ _ 

E preciso reverter esse q~adro. As R.eS;ivas são- frutO 
da -iniCaatíva c'riativa de populações tradicibnais que _conse- -
guiram. na prática, sístemati~ãr ·a conceito que gerou e gera 
exaustivos debates c bibliografia ein todo õ m~,tndq; a Possibi
lidade d_e um deseQvolvimento sUsteniáyeL E é notável que . 
essa idéia tenha_ surgido na _Amazónia, com sua excepCiOnal 
biodiversidade, abríndo camiO.ho para a região realizar sua 
vocação de r~~li_zaç~o ~C~fldt:nJça, com base no.-'-!so equilibra4o _ 
dos recursos naturats. _ ~- -~ __ _ _ 

Para alcançar esse objetiVo, -eriti"CüiritO,-é illdispe·nsável 
a existênda· de uni prójeto global, articulado, que cã:taliSe 
as ações dós di[e_r_e_n_tcs agentes para -obter- o-- re-quiSitO básico 
para a manutenção das reservas como" uma-alterllatiVa privile
giada: o seu s_ucesso econômitQ.e a fixação de su-ãs populações. 
Para isso, são necessários recursos-e ·engafanlcrito coordenado 
de sctores capazes de fornecei' aparte tecnológico _e de pes
quisa- para a riccess-áda diversificaÇão das atividades lá des~n-
volvidas. , . 

O projCto deJci ora apresent~do à apreciaÇãÔ-desta ·c·asa 
procura organizai, num piograrria que retine os principais 
elementos para impulsionar- a -crlação-e implantaÇãO ·eretiVa 
de Reservas Extrativisüis, as _ações impresciridíveis para sair 
do_ impasse e do risCo de_ involução que hoje- atingem Urria 
idéi~ !nlperdível. Cria-se um plano realista, v:oltado pata o 
estímulo a profetas economicamente v:iáv_eis, Socialmente jus
tos e ccologicam~nte eqllilibrados. A pré-eXIstência âe um 
órgão - o CNPT - voltado -pa~a o d~Sei1Voty11!1Cnt6 das 
reservas c com ampla participação de representantes das co
munidades-alvo, é um trunfQ que o progra~a considera e 
valoriza. evitando superpor novas -instânciaS' e aproveitando 
a experiência de gestão já acumulada._ . __ -·- . 

O presente projeto ajusta-s-e aó espfrifO da-Cónstituíção 
Federal expresso em várioS-~4e seus dispos1iiVOs 'ambientais, 
económicos e sociais. destacanQo-se a competênCia, atrilJ:uída 
à União, de elaborar e executar planos nacion_a,is e-_regioriais 
de ordenação do território- e de desenvolyirrü~rito eConómico 
e social (art. 21, lX). É preciso lembrar, airida, as "Difetfiies 

de Ação Govemainental" do Presidente Itamar Franco que 
Considera cõmó-líilha de ação de su~ POlítica nãcional de meio 
ambiente ·~o uso respon~_~vel dos recursos naturais renováveis 
e não-:reriáváveis, segUindo priricípioçde de§etfVOlvimento sus: 
tentáVel". · · -- -- · 

~-Considerando, finalmente, qu_e_a maiOr parte das Resú
vas Extrativistas_ C:onCe:Otra-se ainda_ ·na Amazôoia, deve-se 
ressaltar a profunda relação que este projeto guard~ com a 
emancipação das popUlaÇões carentes_ daquela região. hoje 
em rápido processo de degradação social e humana, tendo 
como única alternativa agre_g;:trem-se às periferias das cidades, 
reproduzindo um modelo que já se mostrou perverso e devas-: 
tador em outras regiões do país_. O apoio sistemátieo;realista 
e organizado_ às soluções suste.ntáveis __ n_a Ama;zônia_é uma 
responsabiHdade de JOdo _o País. para que o patrimôriiõ am
biental e humano não sofra um processo de perda irreversível. 
Por mais essa relevante razão, pedimos a solidariedade de 
nossos pares para o aprirrioramento e __ aprovação_deste projeto. 
Ordenação do território e_de desenvolvimentQ e.conómico e 
soci~l (art. 21, IX). É preciso lembrai-, ain(fa, as "Diretrizes 
de Ação Governamental_" do Presiâ_e-nte Hãmacf_ranco.que 
considera _como linha de ação de sua política naciõiiã.l de meio 

--ambiente "o uso _responsável dos recursos naturais renoVáveis 
_e_não-renov_áveis, seguindo princípios de desenvolvjrnento sus-
tentável". . · 

· -Considerarido,- finalrilente~ qUe a malof paite das Reser- ~ 
vas ExtrativiStas conceiltra~se 3i0d~ .n_a --Arila2:6hia:~-aeve:.se 
res_saltar a profunda relação que este projeto guarda com a 
emancipação~ das Populações carentes daquela regíão; hoje 
em_ rápido processo de degrad,~_ção social e humana, tendo 
Como úniCa alterriatíVã agregare~-se às periferias das cidades, 
reproduzindo um modelo que já se mostrou perverso e de_vas
_tad~r em ~~~ras regiões do País. O apóiO sisteiriâticb~ realista 
e organi_Zado às soluÇões_s-ustentáveis riã. Arriazóilia é uma 
responsabilidade de todo o País, para qúe o _pat"tirtúS-nio am
bf~ritãl e h~mimo não- sofra um processo de perda irreversível. 
POr riiais Essa --relevarite razão, pedimos a sO-lidaiíed:ide de 
nossos pares para o aprimoramento e aprovação deste projeto. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1993. --Senador 
Qdacir Soares. - -

L_EG/SLAÇÃO CITADA 

LEI N• 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989 

Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

LEI N• 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

Regulamenta o art._ 37, incis_o XXJ, da Consti~ 
tuiçáo Federal, institui normas para Uçitaç~e~ e con~ 
tratos da administração pública e dá outras provi
dências. 

: ..... A;t.·. 24. ... if di~~~~~á~~~i. ~-ii~i;~~ã~:···. ·-·--~~~·. -~.-~·~·. -~~-~· .. 
_ I- para obras e-Serviços ae engenharia de valor até S% 

(cinco pof-certto) do limite previsto na alínea a, do inciso 
I do artigo ariterior, desde que não se refiram as parcelas 
de uma rrie~ma-obra ou serviço- OU ·ain-da de obras e serviços 
da mesmª" n~tu~eza qUe possam ser realizad?s simultânea ou 
sucessivamente; - -
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II-para outros serviços e compras de valor até 5% (cin
co por cento) do limite previsto na alínea a, do incisõ II 
do artigo anterior, e pãiá alienações, nos-casos previstos nesta 
lei, desde_ que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa s_er realizada 
de uma só vez; -

III- nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem; 
IV- nos casos de emergência ou de ~la_midade_ pública, 

quando caracterizada urgênCia de atendimento de __ situação 
que possa ocasíóna-r- prejuízo ou-- cóinprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, eqUipamentOs e OutroS bens,-públi
cos ou particU.la:res, e soment~ _ra~ __ o_s_~ens nec~ssários a<? 
a:tendimentci dà. sit"uação emergencíal ·ou· C?1amit0s_(t_~e _para 
as parcelas de' obras e ·s-erviçOS ·qué--possam- ·ser condoídaS 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta)_ dias c_onsecutivQS 
e ininterrüpt05, contadOS da ocorrência da emergência OU cala
midade, vedada a prorrogação dos-respectivos contratos; 

V- quando não acudirem iritáessaOOs à licitação ante
rior e eSta, justífícadamcnte, não puder ser repetida sempre
juízo para a administraçã6; mantidas, neste caso, todas as 
condições preestabelecidas: 

VI- quando a União tiver que intervir -no doinínio ecõ
nômico para regular preços ou normalizar o ·abastecimento; 

VII -quando as propostas apresentadas consignarem 
preços manifestamente _superiOres aós -=-praticados no mercado 
nacional, ou forem incompatíveis com os fiXados p-élos órgãos 
oficiais competêntes,-Ca.So~fe·m-que, observado ci pã.·rágrafo 
único do art. 48 desta lei e, persistindo a situação, será admi
tida a adjudicação dircta dos bens ou serviços, por valor não 
superior ao co-nstante do registro de preços, ou dos serviços~ 

VIII -quando a operação envolver exclusivamente pes
soas jutidicas de direitO Público Tnte-rno, eixCeto se~ houver 
empresas privadàs ou de economia mista que possam prestar 
ou fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em que 
ficará~ sujeitas à licitaç~o-~_ - -

IX- quando houver possibilidade de comprometimento 
da segurança _nacional, nos casos estabelec!dos em c}_e_cre~o 
do Presidente_ da República, ouvido _o _Conselho_ de_ Defesa 
NaciOnal; 

X -para a compra oti._locação de imóvel de:st_i_oac;:lo_a_o_ 
serviÇo público, cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível 
com o valor de mercado, segundo av;tUaç~p p~évia;_ 

XI- na contratação de remane.sçe_nte de obra, serviço 
ou fornecimento; em conSeC:Jüêri.ciâ de rescisão contratual, des
de que atendida a ordem de classificação de licitação anterior 
e aceitas as mesmas cOndições oferecidas pelo licit3i-lte vence
dor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII -nas compras eventuais de gêneros alimeiltíciOS pe
recíveis, e'rrr-c.entro _ _de _abasteci_ni_ento ou similar, realízadas 
díretamentc com base no preço do dia; 

XIII -na contratação de instituição naciOnal __ sem finS
lucrativos, incumbida regim_ental ou estatiJtariamente cj.(!. pes
quisa. do ensino ou do desenvolvimento institucional, cientí
fiCo ou tecnológico·, desde que a pretensa contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional; 

XIV- para: a aquisição de bens ou serviÇos por inter
médio ·de organização intern:aCiorial, desde que o Brasil seja 
membro e nos termos de acordo específico, quando as condi
ções ofertadas forem manifestadamcntc vantajosas para o po
der público; 

XV- paTa a aquiSição õi..i" restaUraçãO' de obras de arte 
e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inere-ntes às finâlidades do ó_rgão ou entidade r 
• ~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • _. • • • • • r•,, •-• • • • ~~··~ • <• ~~~-·-• • • • • • ...... n • • ---.,• • •• • •-•.~•.t • 

LEI N' 6.938, DE 31DE AGOSTO D_El981 
Dispõe sobre a Política Nacion;d Qo Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e 
dá outr-as providências: -

................... ~~ ~--~ .... ...,.... ... ~-· ···~~--~ .... -. ~. -··-.--,.. ~. ·-··· .. -·· ~.- .. 
· .. LE1 No 7.804, DE 18 DE JULHO DE 1989" 

Altera a Lei n' n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispÕe sobre a Política Nacioná.i Q.o Meio Ambiente~ . ."Seus 
finS_e:·mecanistriós çle forinu1aç_ão e ~plicaç_ão; a Lei n" 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989, a Lei n' 6.803, de 2 de julho 
de 1980, e a Leí no 6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras 
pr:)Vidências. ' , - · 

o o o o o o o o o O o o o o o o o o • o o o O o o O o~- o o o o o·o·o o o O --•••- ---• o o o o + • • o o ~• o o o O o o o~ o H.-~~-

DECRETO N' 98.897, DE 3_0 D_E JANEIRO PE1989 

Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras 
providências. · 

(A"CómiSSáà ae·Assuntos Econónficdr...:... Decisão 
terminatiV'a:) ~ 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) :__O projeto 
lido será publicado e remetido a comissão competente. 

- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1~ SecretáriO. - -- - = - --

São lidos e aprovados ·os s-e-:guintes 

REQúERIMENTO No 920, DE 1993 
~ --

Senhor Presidente, __ -=-- ___ _ _ _ __ _ 

Requeiro, nos termos do art. 13, §"l''do Regimento Inter
no. seja considerada como licença au~oriz~da a minha ausência 
aos trabalhos da Casa, nos dias 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 e 20 

-do corrente mês, por haver permanecido no meu Estado, 
o Paraná, realizando contatos políticos com integqmtes do 

- meu partido, o PTB, do qual sou Presídente- do. Diretõrio 
RegionaL 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1993._ -;--Senad9r 
Luiz Alberto Oliveira. 

REQUERIMENTO No 921, DE 1993 

Senhor PreSidente, _ 
Nos termOs do art. 13 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro que sejam considerados..comQ.Us::;!mça autori~ 
zada os dias 21 a 27 de se_tembro do corrente_ apo,_ quando 
estarei áfastadó dos_ trabalhos ela Casa. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1993. - Senador 
José Sarney. - -- - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Ficam con
cedidas as lice'nças solicitadas, nos termo_s do <1:rt. _!3 do_ R~gi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n" 917/93, do Sr. Senador 
Esperidião Amin, solicitando, nos termos do art. 13, § 1", 
do Regimento InternO. fosse considerado-como licença aut_ori
zada sua ausência dos trabalhosda Casa no di_ª 17 do corren~ 
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mês, quando esteve proferiri.do palestra s_obre o tema: "0 
Papel do Estado como Agente Modernizado r", na Univer-
sidade Regional de Blumcnau. _ --· 

O requeriinênto deixou de ser votado naquela oportu- -
nidade, por falta de quorum. 

, Em votaçãO o requeríriJ.-ehto. __ _ _ . _. 
· -~Os"_srs·. Senadores que o- ãprovam qüeitam perrrlârlecer 

sentados.(Pausa.). · 
Aprovado. 
Fica concedida a licença·solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior, foi lido .o_ Re_querimento n" 918/93, do Si. Senador 
Espetidião Amin, solicitando, nos termos do art. 13, § 1\ 
do Regimento Interno, foss~ considerado como licença autori~ 
zada sua ausência do~ ,tr.abalh_ç>s Pa "Casa,- no di~ 20 do cal-rente 
mês~ .. quando esteye partidjn1t1d_o de reunião çom Lid~ranças 
Empresariais na- AssoCiação Comercial e Indu_stiial de_ B!U-
menau. · ·' , 

O requerimento deixou de ser votado, ~aquela-oportu
nidade, por falta de quorum. 

Em votaçàó o_ rec}ueriniCrito. __ "_ , _ 
Os Srs. Senadores quc·traprovam que;iram permanecer 

sentados. (Pausa.) · ~ -. · ·- · · 
Aprovado. 
Fica concedida a liceil~à sol~citada. 

O SR. PRESIPENTE .(Chagas Rodrigues)- O Senhor 
Presidente da República .e-ditou a_Medida PrÓVisória n~ _3~1. 
de 16 de setembro de 1993, que regUlamentá õ·arr:-37, incis_O 
XXI, da Cóilstituiçãó -Feder~l, institui normas para licitações.. 
e contratos da administfaÇ~o pública e dá o"utra:S-providêliciaS: 

PT 
7. 

-Deputados Titulares 

BLOCO 

L felix Mendonça 
2. José Carlos Aleluia 
PMDB 
3; Genebaldo Correia 
PPR . 
4. Vasco Furlan 

. PSDB . 
5. Geraldo Alckmin 
PSB 
6. Miguel Arraes 
PL 
7. Jones Santos Neves 
Deputados Suplentes 

BLOCO 
1. Cesar B_andeira 

-2. \Til mar Rocha 
PMDB 
3. Cid Carvalho· 
PPR 
4. Francisco Doi-neue~ 
PSDB 
5. João Faustino 

_ P_SB . 
6. Luiz Piauhylioo 

.PL 
__ 7. Welinton Fagundes - , _ , __ 

De acordo com a Resolução n~ 1, de 1989-CN, ficaestabe-: De acordo com as indicaÇões das Lideranças, e nos termos 
dos.§§ 4' e 5' do art. 2'. da Resolução n'' 1/89-CN, fica assim 
constituída a_ ComissãO. Mista inci.tm bida de .emitir parecer 

- · lecícto ô Seguinte calendário_para a tramitação da matéria:-·: 

sobre a matériã:--- - _ 
senadoréS Titulares . --~ - - - - - ---

PMDB 

I. Garibaldi Alves Filho 
2. Flaviano Meio 
PFL 
3. Dario Pereira 
PPR 
4. Affonso Carilargõ
PSDB 
5 .. Jutahy Magalhães 
PSB 
6.. José Paulo Biso! 
PT 
7. Eduardo Suplicy 
Senadores SuPlentes 

PMDB 

1. Ronaldo Aragão 
2. Juvêncio .Dias 
PFL 
3. Júlio Campos 
PPR 
4. Lucídio Portclla 
PSDB 
5. Dirceu -carneiro 
PSB 
6. 

Dia 21/09- Designação-da-CórilisSãô Mista. - =' -·-

Dia_22/09- Instalação da Comissão Mista., _ 
Até 22/09 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista _emitir ·a parecer ·sobre a admissibi-
lidade. _ _ _ 

Até 02/10 -Prazo final da COnlissão Mistã:. 
Até 17/10- Prazo no Congi-e-sso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa,se 
à lista de oradores. -

O SR. NEY MARANHÃO-Sr. Presidente, como Líder, 
peço palavra para uma breve comuni_~.o-. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. EX" tem 
a palavra na forma -regimental. - --

«;> SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão Qo orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero comunicar à _Casa _a 
realização do_ Seminário "AlternaJiyas para·o De_s~J!v~Jv~~~n
to Sustentado do Vale do Araripe", ocorrido em Araripina, 
sertão de Pernambuco, no qual foram discutidas alternativas 
de desenvolvimento não só locais, mas enfocando todo o Nor
deste. 

O Seminário, Sr-. Presidente, .contou com a presença de 
várias pessoas, com destaque para o Dr. Luiz Carlos Vinholis, 
da Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Rela-

- ções Exteriores; o Or. Eric Cruishansk, do Banco Mundial; 
o Dr. Mário Mejia, representante do Banc_o Inte.ramericauo 
de Desenvolvimento; o Dr. Carlos Alva Alvarado, da FAO 
-Organização das Na~ões Unidas para Agricultura e Alimen~ 
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tação; Pedro Pablo Villanueva, do Fundo de População das 
Nações Unidas/Programa das Nações Unidas para o Desenvol
vimento; o Dr. Davi Terrada Rivero, da Organ!zação Pan-A
rnericana de Saúde, ex-Ministro de Saúde do Peru; e final
mente o Dr. Edward Mark Lcitham, do Programa Mundial 
de Alimentos/Progr_ama das Nações Unidas para o Desenvol
vimento. 

O encontro foi organizadO pelo Deputado Pedro Corrêa 
Neto, da Bancada pcrnambucana, e serviu de oportunidade 
para dissertações ·sobre os problemas que grassam no Nor
deste: a seca, a miséria, a fome. 

Naquela oportunidade, em meu pronunciamento, repeti 
as palavras do grande ex-Minisrro de Viação e Obras Públicas 
de Getúlio Vargas. Josê _AritéricO de Almeid3, que dizia que 
o Nordeste não precisava de __ esmolas, mas apenas viabilizar 
o RiO São FranciScO~ Seus açudes e molhar suas terras calcina
das pela seca. Essas medidas. segundo José AmériCo de Almei
da, fariam com que o Nordeste se tnmsformasse na Califórnia 
da Am~rica do Sul, exportando para o mundo e abastecendo 
o Brasil. -

Citei ainda alguns exemplos relacióitados com. o valor 
gasto por hectare irrigado de alguns países, como Israel, 76 
mil dólares, a Califórnia, nos Estados Unidos, que não possui 
o clima ·do Nordeste, gasta aproximadamente 45 mil dólares 
e o Nordeste predsarfa- apei1as de 10 mil dólares"' A irrigação 
seria a sOlUção de to_dos os problemas de nossa região. Bastava, 
para isso, que as palavras do Ministro José Américo de Almei
da fossem seguidas pelas autoridades federais~ pela Câmara 
dos Deputados, enfim, pelos fazedores de opinião; re_s-pon
sáveis pelo destino da Nação. Estes deveriam mandar verbas 
ao Nordeste a fím de continuar o programa de irrigação para 
toda a Região. Disse cu, na pportunidade, que, se essas medi
das já tiVessem Sido adotadas~ as músicas Asa Branca c Seu 
Doutor, de Luiz Gonzaga, não teriam sido criadas, uma vez 
que retratam a revolta contra a injusfíça de o nordestino ser 
obrigado a imigrar pa:ra o- Sul. 

Quero, neste momento, congratular-me com o Deputado 
Pedro Corrêa Neto pela iniciativa do Seminário. que contou 
com a presença maciça dos PrefeitoS da região: Prefeita de 
Araripina, Maria Dionéia de Andrade Lacerda, que patro
cinou a reunião, jtiritaincnte Com ó Deputado Pedro Corrêa 
Neto; o Prefeito de Ipubi, Valdemar Vicente de Souza; o 
Prefeito- de Ouricu_d, Gilvan Coriolanó da ·silva; o Prefeito 
de Trindade, Gerónció Figueiredo da Silva Lapa e o Prefeito 
de Granito, João Basco Lacerda de Alencar. 

RessaltO a importância de reuniões como a que ocorreu 
no Vale do Araripe, onde foram discutidos os interesses do 
nosso sofrido Nordeste. __ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao-nobre Senador Beni Verãs. 

O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr__ :ere.sid_ente, Srs. Senadores, desde o dia 12 
do corrente mês, o jornal O Estado de S. Paulo vem publicando 
uma série de reportagens onde tenta caracterizar as verda
deiras dimensões çia seca no Nordeste. O debate promovido 
pelo diário-paulista ficou um pouco prejudicado pelo mani
queísmo dos que tentam minimizar o problema e por aqueles 
que tentam negar as distorções que envolVem o atendimento 
às vítimas do flagelo e a atuação dos órg~os regionai~. 

Há dois anos que me dedico, como Relator da Comissão 
que estuda o Desequilíbrio Econ6mico lnter-Regional Brasi
leiro, a promover uma ampla participação de vários segmentos 
da s~ciedade na busca de uma proposta de desenvolvimento 
equifibrado para o País. 

_ Verifiquei que grande parte dos preconceitos existentes 
~~tre as várias regiõeS se fundamenta no desconhecimento 
mútuo, na ignorãiiCia e, algumas vezes, na má-fé de grupos 
qu~ _querem tirar proveito da discórdia e da desigualdade. 

Afora- os desafios de ordem natural, imensos sobretudo 
no-Nort~ -e rlo _NOideste, as regiões pe'riféricas ~do País enfren
tam outro adversário de grande porte: o preconceifo-exiúriO~ 

~as ~egiões maiS ricas, o Nordeste é visto como o grande 
sorvedouro de recurSos- públicos. Há, em Segmentos da opi
nião pública mal formada dos Estados mais desenvolvidos, 
uma_ idéia cristalizada de que as regiões pobres o são por 
terem desperdiçado recursos alocado~ pelo Goverrio Federal 
e retirados_ das regiões mais ricas. 

A questão dos recursos 
O jOinal pauli.sta_. nu.ma de_ sua~ iepo_rtag_~ns, afirma que 

a s~ca nordestina consumiu, nos últimos 33 anos, o equivalente 
a 11 bilhões de dólares. Mais adia ri te a matéria é contraditória 
quando cita que, desse_ total, 7 bilhões foram consumidos 
pelo _FINOR e FNE-que~- comO-Se sabe_, são direcionadOs 
para montagem de_ indústrias e de __ outras ati_vidades .econô
micas. _Mesmo que fosse verdade, essa é uma cifra pecjtlena 
em comparação com aplicações em outras regiões. A Hidroe
létrica de ltaipu, no Paraná, consumíii 18 bilhões--de dÓlares 
e o metrô de São Paulo, 9 bilhões. sem citar as usinas nucleares 
de Angra dos Reis, a Ferrovia do Aço e outros monumentos 
ao desperdício, todos localizados no Sul- Sudeste~ 

A Comissão, da qual sou o Relator, convocou dirigentes 
e técnicos de vários Ministérios para tirar a límpo a questão 
da distribuição de recursos entre aqu_elas regiões do BraSiL 
Foram analisados a distribuição regional da renúncia fiscal; 
os_gas(os públicos da União; a-s tranSferências para os Estados 
e municípios; os Fundos Constitucionais_;- ã distribuição regio
nal do financiainento através do Banco do Brasil e.do_BNDES. 

Essas questõeS foram suficientemente esclarecidas no Re
lãtório Final, que será divulgado em trinta dias. 

Tentarei mostrar os resultados, num primeiro bloco de 
respostas, às questões apresentadas pelo jornal O Estado de 
S. Paulo, de_maneira VIai~ _suçinJa possível. 

Com relação áferiililcia- fiscafdã. União; o NordeSte absor
ve menos de 10%, enquanto o Sudeste ganha um benefício 
equivalente a quase metade de todos os incentivos fiscais, 
isto é,- ciitCo __ vezes maior-que o Nordeste. Por outro lado, 
por causa da Zona Franca de Manaus. a Região Norte aparece 
como_uma grande: beneficiária, registrando 3B% do-fõüi.l. 

No que diz respeito aos gastos públicos da União, os 
dados disponíveis Sobre a distribuição r_egional de despesas 
do governo e das estatais, demonstram uma forte -concentração 
das ações públicas federais ria Região Sudeste com mais de 
metade dos gastos. Menos de 10% destinaram-se_aoNordii!ste. 

Estudando-se a distribuição regi_onal dos financiamentos 
_oficiais, por exemplo do Banco do Brasil. comprova-se que 
o Nordeste foi aquinhoado no máximo com 10% ein 1988, 
e apenas 8% em 1992. para uma população _de quase um 
terço do total e u_m :eJB de roais de 13%. O Sul tem recebido 
em média 36%. 

Quanto ao BNDES. metade do financíanlento oficial, 
entre 1988 a 1992. foi direcionado para os quatro Estados 

_:9_':le compqel!l a R_egião Sudeste. ~o caso do BNDESl feliz-
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mente, a "partidpãção da Região Nordeste tem correspondido, 
se não à sua participação populacional, pelO menos à propor
ção de sua contribuição ao PIB._ , , . ~ 

Por outro lado, um outro fato constatado em nossas inqui
rições foi de que, apesar de as autoridades federais anunciarem 
constant_emente,verba_s para 3. Região, e~saS não são liberadas. 

Os anúncios de_ .dcstina_ç~o de ver_b,as para o Nordeste 
são estampados na imprensa, formam opinião enl todó o País 
de uma irreal política de apoio à Região,-poiS ós compromissos· 
não são culJ1.pridos e os taiS_ feCursoS -nã.o _são-eieiiVaritente 
liberados. _ --

Srs .. Senadorcs, não se pode negar, qo enúml:o, -q~e-alétTI: 
. de ampliar as transferências estaduais para as Regiões Norte, 
Nordeste e Ceõtro~Oeste, a Constituição de 1988 çfiou ,os 
Fundos COristitU.dOmiiS-(FNE, FKO,FCO) que de.stinam_3% 
da arrecadaç~o do IPI e_ Imposto de Renda para fiilancia~ 
mentes nas _r~giões mais pobres do País. Como -são ·fUndos 
cumulativos, para empréstimos- Cóffi retorno. tendem a com~ 
por um património financeiro crescente_, com grande peso 
no fmanciamefito das atívidades prm:lutivas. 

O Congres-SO deve garantir a continuidade desses recursos 
e quando mostro os dadOs reã.ís da distribUição regional dos 
investimentos federais, quero atenuar um'crescente-enYêne"na~ 
menta da sociedade brasileira contra as regiões pen1ér1Cas; 

. o que pode ter repercussões negativas ·na_ refornia _con~tjtu~ 
cional. 

Desvios de recursos 
Quanto aos desvios de recursos, apesar de concordar com 

a tese do ex~Minist.ro da Fazenda, Qeputado GuStaVo Krause, 
de que.o Nordeste não tem'o monopólio da pilantragem nacio~ 
nal, tenho denunciado as ações nefastas de nossas. elites pelos 
criines que se cometem-, pelos desperdícios e desvios contra 
o homem nordestino. 

Acredito que a SUDENE não é o organismo mais adequa
do para gerir recursos fin-an-ceirOs, tanto que a Comissão está 
propondo uma Corporação Financeira no Nord_este e outra 
na Amazónia, que deverão s.ubstituir e unifiCar 6s attiais siste
mas de incentivos financeiros e fundo constitucio_oal, com os 
critéri6s iígidos -de uril banco de joxestimento. A SUPE.NE 
ficará com as funções de planejamento, o acompanhamento 
e o controle, hoje praticamente inexistentes. 

Quanto aos desvios dos recursos para os flagelados das 
secas, no Ceará, desde o Governo Tasso Jcreissati que a sele
ção dos trabalhadores a_serem alistados, a·escolha das obras 
e o acompanhamento da liberação d.o uso dos recursos; é feita, 
em cada município pela comunida4e l_ocal; pr~feíto, verea
dores, autoridades religiosas, do Tiro de Guerra e lideranças 
da sociedade civil reunidas em_ uma comissão comunitária. 
a qual reúne, grande parte.das vezes, adversários, o que o_timí
zou e deu _transparência ao processo: 

Outros pontos levantados 
Ampliação constante da área do semi-árido 
O Estado de S. Paulo c~ta_ afifmaÇões~de técriicos d~_ q~e 

o Polígono d'!s Secas não,tem _900 mil quil_ômetros quadrados, 
mas ·~apenas" 360 m'il. A SUDENE- t~ri3 aiilpliado ... "_em 
mais de três vezes a área atingida pelas secas, na busca de 
subsídios governamentais para obras gigantescas, em sua 
maioria inúteís e falhas". -- -

O Centro· de Pesquisa Agropecuária do TrõpkhSemi-Á
rido da EMBRAPA. sediado em Petrolina, Pernambuco, tam
bém ouvido pelo Estadão, inforina qUe com base em _um traba
lho concluído no ano passado e intitulado Zoneamento Agro
pecuário do Nordeste, as secas periódicas atingem 947.150 

quilômetros quadrados da região, o que representa 57,4% 
do seu território. Na verdade essa área está até aumentando, 
com a tendência da desertificação da região, com a_ devastação 
da vegetação.e ó conseqüente assoreamento de rios. A a!ual 
s~ca extrapoiÇn,J. o, ~ertão é o agreste para atingir a ZOna da 
M~ta, e até .o.Htor(\1, <;Qmprometendo o abastecimentó de água 
das regiões metropolitanas de_ Fortaleza e Recife. _Fortaleza 
só não entrou em completO colapso eril virtude da construção 
de um canal de 110 km que está levando as águas do Rio 

_ Jaguaribe para aquela cidade, o que mostrou a capacidade 
. de liderança, gerência e persistência do Go~ernador Cir:o Çio

mes, que o construiu em 90 dias . 
Registre-se o espaço dado ao_ cieõtiStã Aziz _Ab :saber 

qUe afirmóU mais-o_u menos b seguinte: 

•·o que efetivamente caracteriza a chamada área 
~eca é a predominância de uma vegetação do tipo caa
tinga, sblos rasos, a maioria dos rios intermitentes (ex
ceção do_ São Francisco_.e do Parnaíba), baixo potencial 
de água subterrânea e população miserável, vulnerável 
à alteração climática, c_om 17 milhões de pessoas abaixo 
da linha da- pobreza." 

Chuvas superam às registradas mi Europa Ocidental, Is~ 
rael e Califórnia 

O Jornal O Estado de S. Paulo cita aínda afirmativas 
de cientistãs- pãulistas de que a média pluViométricci antial 
da região está entre 700 milímetros e 400 milímetros, o que 
supera os índices da Europa Ocidental, e chega a ser até 
sete ve-zes mais elevado que a média em Israel e na Califórnia. 

Existem diferenças fundamentais entre o Nordeste c estas 
regíôeS! 

Em primeiro lugar; no Nordeste sem i-árido as chuvas 
são concentradas em três meses (de março a maio), enquanto 
na Europa Ocidental é distribuída em oito meses. 

Em segundo lugar, as variações interanuais daS chuvas 
médias no Nordeste semi-árido variam de 100 a 800 milíme
tros, enquanto na Europa essas variações vão de 300 a .. 800 
_miJíme}ros. 

Em terceiro lugar, as ocorrências de solos rasos assen
-tados no substrato cristalino do Nordeste semi-ár_ido são.extre
mamente diferentes daqueles observados nas regiões citadas. 
O -solo do Nordeste é todo recoberto por um cristalino que 
faz com que as chuvas corram rapidamente para os rios e 
sejam drenadas p~ra o mar, não deixando, portant9. re~íduõs 
i:fLie umedeçam o solo e permitam a cultura em larga escala. 

Além disso as perdas por evapo-transpiração potenciais 
são de 1800 milímetros por ano no Nordeste, enquanto na 
Europa, Califórnia e Israel não chega à metade disso! 

Finalmente nos países desenvolvidos é prática corriqueira 
a transposição de rios de áreas com ex_cesso de água p"ra 
regiões carentes deste insumo, o que não ocorre no Brasil. 

A água subterrânea é superior à de quatro bacias da Gua
nabara 

Li ainda na extensa série de reportagens de O Estado 
de S. Paulo que segundo estudos do cientista da USP (Aldo 
Rebouças), o reservatório hídrico subterrâneo do Piauí é supe
rior a _quatro Baías da Guanabara. Realmente existe um exten
so e volumoso lerlçol subt~rrâneo na região de- Gurguéia, 
no sul do Piauí._ Entretanto, as águas ali armazenadas- são 
de origem fóssil e seu uso intensivo levaria ao esgotamento 
rápido. A retirada de água pode ser comparada à mineração 
de um recurso praticamente não renovável. Além disso, o 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIQNAL (Seç~o II) Quarta-feira 22 8979 

custo de captação é elevadíssimo, necessitando-se de equipa
mentos especiais. A instalação de poço na MAIS A, em Mosso
ró, com 800 metros de profundidade, custa um _niílh_ão de 
dólares! • ' - I , I ~ ' ' 

1 

AliáS, o PiaUí tenl · s'idó ·prejutlicãdó por' tl.::f- essa' farriá 
de repousar sobre uro lenÇOl de águà SUbterraneo! Eie nâo 
tem sido Contciri:tpladO de inanCfra -actl::quàdá-éàm ~ polítiéà 
de açJdagein: do GOve~o' Fêcte.ral: : '. '. _ __ . 

Quan'to aos açuâes saUnizados e írt@dação de áreas'té_t
teis, gostaria de Comentar agora lima ·afinhati~a ~atribuJda a 
Fausto Carlos de Almeida, do INPE. Segundo o jornal,a!guns 
açudes do Nordeste apresentam taxas de salínizã:Çáo iliaioreS 
do q~e a do Mar Morto, no Orjente Médio. Se verdadeira 
a tese, teríamos ·que tomar duas ·medidas. A primeira seria 
abandonar a extração de sal do mar nbtdestino; transfetiô.dp 
a exploração para os açudes citados pelo Sr. Almeida. Em 
segundo lugar, teríamos que reescrever os livros-c~e Geografia 
Universal,. que citam o Mar Morto como. o _lago de maior 
taxa de sais do mundo. Sem ironias, tõodos os açudes de grande 
porte do semi~árido são usados na irrígilçáá_e_ no abastecimento 
humano; até aquele que é considerado como o de __ mais alto 
teor de sais~ o do Choró~Limão, iirígã-Capineiras para o" gado. 

Ou trá citação-c· creditada a Aldo Rebouças, d_a USP, 
que-~eri~. aiJrll}q~o. qu<: o _aç1,1dc ~ç ,_Q.çó,s,afçgqu _J;Ilals.dc 200 
hectares de terras cultiváveis. Ora.-ó-Orófi,.qt(á.n-çlo repleto 
em sqa çqta de sangria, for.ma. um lago qu~ ·cobre cer~ de 
35 mil hcçtares. Além~disáo, o Oi"ós ·acir..rili.J.la éxatos 2.1 bilhões 
de metros cúbicos de ágü"a, e não os "4 'bith'õcs :r~(efidp~ .n~ 
matéria. · - ' - _ · . - : -_ : :o- -

Não se constitui, corno afirmado na reportagem, um dos 
maiores reservatóriOs do muodo. A harra_gcm de Sobradinho, 
no rio são Fr~ncisCo,' acumula u-~ ~-~i~me de áiua.t7_ Vezes 
maiQr que o do Orós, c a barragem do Açu, n9 Rio ,Grandé 
do Norte, acumula 2,4 bilhõcs.de r;n~~r?~ cú~i~<?S de ág~a: _, , 

Por últirriO, gOsta:ría- de ,r~feri.!~mc ,à, <,tfjr,ma.t\V_a Qe ,que 
o DNOCS gastâ \5 rt"(il ~ól~~e.s pÇJr hcctare,irrjg(ldO, enquanto 
empresas pariicul~res irrigam por 3 rriil dólare_s a hecta"re. 

Na verdade, no preço da irrigãçáo Pública está ~nCiuída 
a infra-estrutura, tal cOmó as estações abaixadóras e as rpp_e_s 
elétricas. as barragens de derivação, os grandes canais de 
drenagem e de irrigação, e ·até moradias, escolas e postos 
médicos. - - · - · 

·O particular não ·constrói nada .disso, ele. irriga .quando 
tem água na porteira da fazenda. · 

No- entanto, o documento final da Comissão, -na qual 
sou Relator, identificoU Uffia- série de distorçõ.es: _presentes 
na agricultura irrigada do NordeSfe- e propõe soluções objeti~ 
vas, inclusive a modernização do DNOCS- · 

O relatório deixa claro que o período de assistencialismo 
e paternalismo está superado c que os projetas de irrigação 
deSenvolvidos sob enfoques não condizentes com a realidade 
terão de ser recuperados e emancipados. Os projetos deverão 
ser auto~sustentados e se situarão sob a égid_e da privatização, 

e que só chega ao conhecimento da opiriião pública quando 
surg~ ?.dr~ma da-.s~Cã". - - .. -·.. . · · 

_Corria Relator da Comissã,o, Parlamentar que estuda os 
deseguilí1Jrios regiOnais, -five-rriO's 'diVersas oportUnidades de 
deriunciár O "Pacto peh Miséria" firmado entre as eliteS !etró~ 
graçlas ·das regiõe~s~peí-iféricis ·e-_aS "de ·regiões eCÓnOmicamente 
hegémôriibts, para- 1-éJ)roduzif Um m"odelO pati:-i'rrioriial de so
cie(lade;qllando deVeria conceber'uffi formato a_tualizado para 
o SiStema· de liVrb ·iiiíciatiVi~ ·com 3mpliação- de benefícios 
à b"ase-sOtial, com 3 ~ónseqüente con.Solidaç_ão de um mercadó 
int~rno·estável, elehiento indiSpenSável para Qu'alcjuer projeto 
de soberania real. - -

'A 'seca é um' lato real,, quC' pode ser ConStat:ido com 
fáciliáadê:. O jonlal~· ãssim ·cOin.o ·as rédes de tele.Yisà"o,-podem 
m_a_n_d_ai su'aS_equipe~ ·~e re_porta'gem percorrerem.·as áreas afe
ta~~s·e v,erificar iSso 'diretamente. · -~ ' __:_-· · - - ~ · ·. 

- -. Hti pontos da reportagem qU.e,'secblocados-num contexto 
diferente~ São de grâride irnportán'e~a. Não sé trata de negar 

_ a seca e:a:s suas ccids~Qüências, qUé são·evident~s. Mas pode_~ 
mOs- ressaltar o poten-cial para melhorar·a capacidade de resis;. 
tência ou de adapta-çãó às secas.- ' · ' ' · · 

Sobre ísso, cdrtcbrdo caril á neceSsidade de Uma política 
de águàS que assc'gUre o uso efiCi~~~e-dessE: im.pOrtanfe re-
cuisb. ' - - · · · , , 

. Nâo eXiste polítÍca de água ·no. NOrdeste', nem no Brasil. 
M3.s' riO semi-áridó esSa política é mais ímportante e necesSária 
do que em qualquer outro lugar. · · 

Estou lutando para que isso aconteça, e o relatório da 
COfuissãó sobre DesenvOlvimento Equilibrado vai trazer reco
mendaçOes a esse· respeito. 

. Dada a granc!_e importância desse assunto, a dimensão 
do drama social que a· seca está ,causancio. no .serni-~rido:e 
a necessidade de .informar corrétamente- à opinião pública 
brasileira e os seus representantes no Con-gresso Nacional, 
proponho a realiZação de uma reunião extra da COmissãO 
Espcciã-1 para o Estudo do Desequilíbrio Econômico Inter~re~ 
gional Brasileiro, juntamente com a Comissão da.Seca .. 

Pretendo convidar a classe política e representações_ da 
sociedade nas vária~ regiões brasileiras para dis_cutir o proble~ 
ma dO semi~árido e. da seca. De modo especial, pretendo 
convidar os cientistas mencionados. na reportagem e-o jotna-' 

_lista Júlio Ottoboni, qu_e escreveu a-matéria. --- -
- --"NóS~ no i-destinos·~ já nos tornamos pobres demaiS para 

precisar de inimi"gos. O que indicam todos os levantamentos 
daquela Comissão -é_.a necessidade de encontrarmo~ 1}.lterna-:
tivas de interesse Convergente entre as ·diversas regiões. Não 
é mais só o Nordeste que precisa de justificados investimentos. 
O equihbrio inter~i:egional é condição_ essencial para o salto 
que· o País pretende, de integração com as grandes oportu
nidades da nova ordem econômica. 

O Brasil precisa do Brasil. 
Muito obrigado. 

com empresários instruídos e Capazes. Dcixa_explícito, de 0 SR. PRESIDENTE (Chagas ·Rodrigues) _ Concedo 
maneira contundente, que o custo da agricultura i~rig~:!-da no -a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.) 
Nordeste, reconhecidamente elevado, terá r~tQrnO econômico Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira, 
e social, não se constituindo em agravo aos contribuintes do 
resto d_o País._ _ - -por permuta ·com o nobre Senador Aureo Mello. 

Srs. Senadores, o Editorial do O Estado de S. Paulo, 
de 16~9-93, intitulado: "Seca, o menor problema", levanta 
uma -série de questões que coincidem com os pontos que tenho 
defendido ao longo do nosso mandato. Ele afirma que "o 
que há no Nordeste é uma associação crirriinosã de inieres~eS 
que violentam as populações carentes, jogadas na miséria, 

O SR. PEDRQ :rEIXEIRA (PP -c- DF. Pronuncia o se
guinte discurso.)~ Sr. Presidente, SrS;. _SenaO_ores, com, pleno 
êxito~ realizou~se em Nova Iorque a Brazil Trade & Invest
ment Expo'93, promovida pelo Setor de P(o_moção Comercial' 
do Consulado~Ge.ral do Brasil naquel~ metrópole, e pela Câ-
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mara de Comércio Brasil-Est_ado$ Unidos, também sediada vj~itada por mais de_rnil empresários norte-a"mericanos, contou 
naquela cidade. . :· · com a representação 4e 11_0 empresas brasileiras, distribuídas 

A iniciativa, que atraiu-cerca de 2 mil e_mpresários norte- em 65 estandes.- InclUiu Tirnlãs nã-'áfea -d~- gran~to, _CrirtN~ã 
americanos nos vários ·eventos realizacj.os, incluiu uma série Peval e a Andrade Gutierrez, na área de produtos eletrônícos, 
de atividades: seminários ao público norte--americanO sobre ·como a Sid. Mictoeletrônica, na área de alimentos, como a 
comércio bilateral, oportunidades de investimento !lO Brasil!_ Cacique, Cipa P.todutos Alimentícios, Swift At:mo~r.e Çitrus 
desenvolvimento de_setores industriais; seminários destinados Prod_ucts, no segmento de_ software, representadas pela Asso-
aos exibidores brasileiros sobre cmno exportai para os Estados ciação de Empresas de Software e-Tecnologia da In_for_mação, 
Unidos; mostra de produtos brasileiros; rodadas_ de negócios; no setor de brinquedos, como a .B.andeirantes e Estrela, nos 
apresentação dos projetas Tietê-Paraná e Softex_2000 a poten- setores de jóias· e produtos de arte, como a Jóias Qkubo, 
ciais investidores norte-americanos. Kao-Lin e Kawa, no campo de produtos de papel, como a 

O êxito obtido pela Brazil Trade & lnvestimenr Expo Caderbrás e Propasa, no setor bancárip, como o Barnerindus, 
93 decorreu da união <;lc esforços. entre .o_s setores- público Bradesco, BCN, Banespa, Banco do Brasil e Banco _Ec;o.nô-
e privado, tanto nos Estados Unido_squanto no Brasil, o. que .mico, no segmento_de alltopeças, corno a Arte_b, __ e _ _ainda em
permitiU divulgar o evento a mais de _30 mil empresas norte-_a- presas nas_áreas__ de cerâmica, pn;>dutos de madeira,_ serviÇos 
mericanas. A iniciativa contou com a colaboração de órgãos . de engenharia e_utens_ílios dom~sticos. _ ' ' 
oficiais-: como o Departamento de Colnércio Amer_iq.Oo ~ A apresentação do projeto Softex 2ÔÓQ, cl~ ~Csefi~Ólvi
a U.S. Small Business .Administratio_n, _ót-gão eqUivalente ao menta de software no Brasil, reuniu diverso!;! representantes 
SEBRAE nos Estados Unidos, à BOVESPA e à Bolsa Me r- de empresas americanas ·da área de informática, de cons_~Iltores 
cantil & de Futuros e de diven:;as entidades. -de cla::;Sc, corno de investidores norte-am_ericanose de alguns~banços, ~ possibi
a AssoCiação Conteicial ae Sãõ Paulo, <ls.C<.lmaras Amcricarias , 1ítou o_ planejamer:tto de ~iversas atividaOe~ futufas nLe~s:~ seg
no Brasil, o World Trade Coundl, o World Trade Institute, mento, espeCialrilénte _a realizaç<;i:o d!!_re~IJ{õç~ ~9!0 ç~gaQis
a Câmara de C_o_mércio--de Ncw Jersey e as adrninistraçÇes -~9~ financeiroS mu.ltilateni.is, pãrà_examinar as possibilidades 
dos portos de Nova Iorque c de __ Bo.s.ton. Adicionajmente, ~·_de _financiamento, e coM nrma~ amepc~nâs~espcéi~lizadas e 
dezoito empresas privadas colaboraram financeiramente' com entidades de classe:_, para explor-ar aS óporlunid:ldes de associa-
o evento. _ ções empresariais. - · · - · --- · · 

Os semínários dirigidos ao público norte-americano ã.traí- A rrtoSíra de produtos encerrou-se a cada diª- -com mOvi-
raro empresários dos setores industriais contemplados, gúm-- -mentado coquetel. que reunia empresários brasileiros locais, 
des bancos, investidores institucionais e -a imprerisa cspecia- banqueiros, representantes de entidades de classe e de órgãos 
lizada. O nível do públicQ presente permitiu trocas de idéias oficiais, imprensa· especializada e membros da comunidade 
entre participantes e palestrantes, que incluíram nomes como brasileira em Nova Iorque. - . - - · 
o Presidente da Associação de Trading Companies no Brasil, _ A Brazil Trading and Investment Expo'93 fOi- objeto · 
Joseph Tutundjian, o Presidente dos distribuidores de calça_dos d~ .diversas mãü!rlas na irifprehsá americana, -com de_staque 
e varejiStãsnosEstados Unidos, Peter Mangione, o Presidente -para a reportagem especial do JoUrnal of Commerce no ;dia 
da Ctedicard, Antônio Eduardo de Carvalho Btigagão, o'Pre- da inauguração. 
sidente da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos, Tony Vê-se, assfm, Sr. Pr~sidente, Srs_: Senadores, <we o evento 
Sayegh, o Presidente de uma das maiores empr-esas importa- ·referenciado é digno dos melhores encôrilióS, I-õe~t-eçendo seus 
doras de sucos dos Estados Uni~os, Elliot Seabrook, o Presi- promotores o reconhecimento da classe empresarial brasilien
dente da Câmara Americana de Comércio no BraSil~ Ronãldo _ se, ou, mais éspecialmente, da classe empresarial brasileira. 
Veirano, o ·vice-Presidente do Chase Manhattan, Haroldo ___ ~o ensejo da orgânização do evento, tive o prazer de 
Fleischfressei:", o sócio da Price Waterhouse,_ José Cotrim. visltãi" o Brazilian GovernillenfTrading :Sureau, te~temunhan
o Presidente da Oraclc do Brasil, Zeke. Wimert, o Presidente do o entusiasmo dos ·que ali desempênhaVaffi sUas fu-ilções 
do grupo ARTEB, Pedro Eberhart, o Vic-c-Presidente da SID diplomátícas, para que realmente a íniGiativa ptoporciOnasse 
telecomunicações~ Antônio Carlos Rego_ Gil, o Vice-Presi- concretizações e neg6ci0S entre empresas brasileiras e norte-a
dente do Citibank, John Hartcr, o Díretor dã-divis-ão Brasil mericanas. 
da Ernst & Young, Michael Lund, e muítos outros rlõmes Transmito. pois, ao Ministro Jorge Saltarclli e a todos 
do mundo_empresarial. os demais membros de sua operosa equipe os nossos parabéns, 

Os almoços que se seguiram aos seminários, no Holel na certeza de que bons frutos serão colhidos pelo Brasil nesta 
Intercontinental em Nova Iorque, contaram com discursos janela promissora que se abre para os que se esforçam em 
do Embaixador Rubens Ricúpero, que enfatizou a-s oportu- melhorar a balança comercial com os Estados Unidos. 
nidades de comércio einvestimcntos entre o Brasil e os Esta- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
dos Unidos, do Ministro--CelsO Mai-Cos, Chefe do Departa- Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
mento de Promoção ~o~ercial ?<?_Itamara~y. que discorreu O SR. PRESIDENTE (Cha as Rodri ues) - Concedo 
sobre o .quadro economJco b_ra~tl~1ro, do dtretor da Albany a palavra ao nobre Senador Álva~o Pachec~. (Pausa.) 
In~ernahona~. que contou_a htstooa do sucesso dt:_: Sl;la c~mpa- Concedo a palavra ao nobre Senador AUreo Mello. 
nhta no Brastl, e_do Embatxador Mylcs Freschette, que ressal-
tou os resultad_os positivos do programa brasileiro de moderni- O SR. AUREO MELLO (PRN --AM. Pronuncia o sc
zação e expressou a sua opinião de que o aperfeiçoamentO guinte discurso. Sem revisão do- orador.) -Sr. Presidente. 
de alguns tópicos da agenda brasileira, comO a lei de patentes. Srs. Senadores, antes de mais nada. sinto-me rejubilado por 
permitiria -ao Brasil elevar a competitiVidade- e a sUa partici- notar que, no plenário, nos encontramos ainda seis parlamen
pação no mercado int~rnacion~l. _ _ tares, porquanto ontem me pareceu uma nota melancólica 

A mostra de produtos brasileiros, nas dependêildas do que a s-essão do Senado tivesse que ser encerrada por absoluta 
Setor de Promoção Come.rcial do 1tama:raty em Nova Iorque, falta de oradores. 
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Sr. PreSidente, o assunto que me traz aqui é referente 
a um plano, na minha opinião~ maquiavélico que se está ar
mando com relação aos furi_Çionári_os públicos deste País, como 
parte das emendas que seriam apresentadas--pelo GOverno, 
mais espe·cificariiente pelo Ministéii.ó- do Trabalho, acumpli
ciado com alguns Deputados, para criar-difiCuldades e estran
gular, cada vez mais, essa classe de trabalhadores que, há 
muito tempo, vem sendo alvo, não diria de persegUiçãO, mas 
até sadismo por parte de certos legisladores. Refiro-me ao 
funcionário público. - _ -·- ··-·· __ 

Os jórrtais têm divulgado que o Sr. Ministro Antônio 
Brittá, com o apoio se alguns Deputados que fazem parte 
do chamado envolvimento _com a questão previdenciária~ esta
riam planejando apresentar, como·medidas na revisão cbnsti
tudonal, uma série de pOritos qUe -me parecem aberrantes, 
tamanha a frieza e_ a falta de scnsibilida.de em relação aos 
funcionários_ públicoS. 

Frieza porque querem precisamente deixar que o funcio
nário, na sua velhice, na sua idade_provecta. fique numa posi
ção de verdadeira indigência, a menos que seja um funcionário 
corrupto, safado, que no curso da sua _atividade_ profissional 
tenha aprendido a amealhar ilicitarrierite ·recurso_s que lhe ga
rantam a subsistência ria velhice, p6ri:J.ué, fofa disso, não vejo 
solução para o que pretendem propor, 

Aqui está, vejamos, a primeira inedida sugerida pelo Mi
nistro António Britto: Previdência Social báSica. Todos os 
trabalhadores do setor privado, os funcionários-públicos fede
rais, estaduais e municipais, os militares, os juízes e parlamen
tares teriam uma aposentadoria limitada a lOsalárioSrilínioios, 
isto é,lOO mil cruzeiros reais. Com issO, ac-aba a aposentadoria 
integral para os funcionáiiOs Públicos, militares e juízes. 

Em suma, com 100 mil cruzeirOs reais, por mais trabalho 
que tivesse desempenhado o funcionário-,- pelo fato de ser 
aposentado, de ser velho, estaria na condição de ser o mendigo 
de gravata, o pedinte, o malsinado que percebe um salário 
não de fome mas de esfomeado, um salário de fera na floresta 
quando não tem o que caçar. Isso obrigaria, Por antecipaç-ãO, 
o servidor, fosse ele um juiz, um militar ou uiri síffiples funciO
nário público, a voltar os seus olhos para a desonestidade. 
para poder amealhar um capital que lhe permita, na velhice, 
não pas_sar privações, nem doenças, nem ·rome, nem ficar 
no desespero que a pobreza e a miséria--são capaZeS-de acar
retar. 

Essa proposta do Sr. Antonio Britto e. seus cOligados 
além de cruel é perigOsa, porque induz à desonestidade. O 
argumento apresentado é de que todos devem ser iguais, todas 
as aposentadorias devem ser uniformes. Que i dizer, todo mun
do tem que ter cara de chinês, os mesmos olhos, o mesmo 
rosto, talvez a mesma estatura, ser a mesma pessoa. É a 
falta de originalidade e de sensibilidade se abatendo na direção 
dos servidores do Brasil. E é por isso que· estou falando e 
pedindo aos Srs. Senadores que fíquem de atalaia contra essa 
tentativa ridícula e empavonada desses cidadãos aparecerem 
como nguras destacadas e ilustres da Previdência Social e 
da legislação social brasileira, quando nada mais são do que 
indivíduos dissociados da realidade de cad~ trabalhador, O 
trabalhador brasileiro tem o direito de desempenhar a sua 
atividade e de receber o prêmio que é a aposentadoria -
porque aposenta-doria é prêmio - , percebendO- Um salário 
de acordo com a sua idade e _com o seu tempo de serviço, 
com o que desempenhou, pelo qual lutou, _que deu de si para 
cumprir o seu dever perante a sociedade. 

E tem mais: Os trabalhadores do setor público e privado 
que quiserem ter uma aposentadoria superior a 10 salários 
mínimos terão que contribuir para- a pfevídênCiá complemen
tar, que- pOderá ser pública ou privada. 

Meu Deus! O trabalhador, além de contribuir normal
me·nte para a sua aposentadoria~ terá que contribuir nova
mente para uma previdência privada e para um tipo de previ
dêDcia pública, que daria oportunidade a que ele fosse esbu
lh-ado, cómo -tem sido _habitualmente, por esse tipo de institui-

. ção, de qqe te!Jlo.s como exemplo o GBOEx;. o Sílvio Santos, 
a própria CAPEMI - de quem já vi Urrt pobre operário, 
depois de completar o seu _tempo de contribufÇões, -iludido 
de que iria se aposentar, ter direito a perCeber apenas um 
mês de salário e.não ·rec.ebei' sequer a devolução daquele 
capital que servíu de investimento para esse tipO de ili.stifuição. 
São as tais associações previdenciárias priVadas. Essas institui
çOe·s privadas são _macetes, truques para esbulhar aquele que 
trabalha neste País, aquele que faz parte da classe dos hjlotas, 
da classe dos párias, porque, mais do que nunca, se está estabe
lecendo um divisiOnismo entre ricos e pObres nesta Nação 
superpopulosa. Aqueles que antigamente pertenciam à_classe 
média hoje estão sendo empurrados para a classe proletária, 
para a classe abandonada, desassistida, sem recursos; empur
rados por esses falsos messias, por esses porta-bandeiras da 
infelicidade, da traição ao seu povo, aos seus semelhantes, 
aos quais desejam massacrar, destruir cada vez mais. Aqueles 
que já têm sobre sj o peso infíníto da pobreza. das dfficuldades 
ascensão, eles querem que permaneçam como -os escravos 

_de outrora, secularmente pobres e sujeitos a viver Cómo men
digos. E aqueles que ocupam cargos, que exercem uma função 
para a qual é necessário um certo nível intelectual, estes se 
tornarão, a rigor, rriendigos de gravata, mendigoS uniformi
zados, mendigos togados, me~digos que têm a sua frente a 
porta da corrupção aberta para que vendam pareceres, para 
que vendam sentenças, para- que desvirtuem a dignidade da 
Sua atuaçãó militar roubando para· poder preparar o futuro, 
_porque ninguém é bobo de pretender ou permitir ficar numa 
situação de miséria na hora da aposentadoria. 

E realmente viscosa, repulsiva, lamacenta, desagradável, 
essa maneira de proceder de.sses pedantes, desses brasileiros 
pernósticos, que estão acasteladqs em sit1-1a_ção de privilégio, 
que já são ricos, que já estão a cavaleiro de Qecessjtar de 
qualQ.uer aposentadoria. . _ 

E por isso que eles, com essa desenvoltura, pretendem 
minimizar os salários dos aposentados e fazer o trabalhador 
morrer de velho dentro __ da at_í_vidade funcio~-fll que lhe é atri
buída. 

Querem mais;-querem o "fim das aposentadoriaS especiais: 
seriam -eliminadas .as aposentadorias de professores, jorna
_listas, aeronautas, telefonistas·,- ferroviários, e:ntre -outros; Só 
teria. di.reito à apOsentadori_a especial quem efetivame_rite tra-
balhasse em áreas insalubres. _ 

. Eh tão. é pfeferível o indivíduo dirigir-se aos atascais, àos 
pântanos, aos igapós e aos grandes lagos parados da Amazónia 
ou de outras áreas enflorestadas para ter o direito a uma 
aposeittãdori3 especial. · 

No entanto, as aposentadorias especiais foram conquis
tadas a duras penas, com mUita luta. 

Também querem o fim do acúmulo de aposentadorias. 
Se o setv-idor tiver uma aposentadoria miserável, e pelo Direi
to do Trabalho- porque o indivíduo para obter essas aposen
tadorias tem que se desdobrar em dois; tem que trabalhar 
muito para poder sobreviver na velhice e na aposentadoria 
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-eles eliminam Coril um Cutelo nazista a outra aposentadoria, 
seja ela qual for. _ ___ _ ____ _ 

Se o cidadão é um bacharel e um médico, sacrificou-se, 
lutou _e batalhou para exercer as du_as profissõeS âo·-mesmo 
tempo, contribui devidamente para um iristituto de Previ-
dência dando parte da sua atividadc, ele n<,}_9 te_m 9 direito 
de ter duas aposentadorias; uma delas será eliminada. Se~ 
mesmo depois de ter se aposentado em uma ativ~dade conti
nuar a· exercer outra profissão, contribuindo para um instituto 
de Previdên_çia, ele nada poderá rec:;:~bey do outro inS:tituto, -
porque o Sr. Antônio Britto, o Sr. Maurílio __ t:erreira_L!t!ta, 
o Sr. Eduardo Jorge e~ _ainda, o Sr._ G~raldo. Alckmin n~o 
querem, estão engafados com o Ministro Bfittq nessa jornada 
infeliz. 

Uma jornada que, pela concepÇão deforinada desS-as cria
turas, visa padronizar toda a Previdência e .~nriquecer o Est~
do. Mas o Estado o. que é7 O Estado é a soma de. todo 
o povo, de toda a colctividad~. E_ se querem _enriquecer o 
Estado, por que não cobram dos devedores d~ Previdência? 
Por que·não vão às fontes de contribuintes ~m a_traso, incl~si_~~ 
estatai~ estaduais; e até municipais, e teQtam· recuperar o di
nheiro que o_s seus antecessores - e _eles -----:-- l_iberfilm~-ryte 
cons_entiram que escorressem pelos dedos da Administração 
e se cons.tituíssem em dÇbito formid_ando Contra a Previdência 
Social? . _ , 

O plano objetiva massacrar querrr já ·est~ massacrado, 
quem já está espoliado, e ao mesmo tempo abrir oportunidade 
à corrupção, dar oportunidade a quem exerce uma atividade 
funcional de militar, de juiz~ para- que ttate d_~ <:tl*;coitar o 
que puder na hora presente, porque quando esse contribuinte 
envelhecer e estiv:er na fase_ <;te aposentadoria não terá direito 
a mais que 10 míseros _salários mínitnol); ou seja, C~$100 
~il dos tempos novos. 

E lá vem mais: a aposentadoria por tempo de serviço 
e _a ·aposentadoria por idade seriam extintas, já lhes disse. 
Em seus lugares surgiria um sístcma_ que conjugaria a idade 
do trabalhador com o seu tempo de contribuição à Previ
dência. Se a soma da idade mais o tempo de contribuição 
t.o~aliz_ar 95, ele poderá se aposentar. 

Em sumà,·uma péssima aritmética, e·xplicada mais adiante 
como sendo a soma de um tempo de serviço - que poderá 
remontar aos 15 anos' de idade, quand_o_ o ipd_~víduo ~enha 
partido, por exemplo, de um campo ou· de uma lavoura -
a um outro tempo em que - funcionãrlo, juiz "ou ·militar 
-tenha contribuído. Dessa maneira fafiá os pontos neCes
sários para conseguir a aposentadoria. 

Em que_ País estarrios, senhores? Em que terra estranha 
estamos habitando? É o nosso B_rasil dos ,tempos de Vargas, 
dos tempos cm que foi C!íãda a legislação trabalhista de ?(evi
dência Social - considerada uma das melhores do mundo 
- ou é um tempo retrógrado, um tempO de mediocridades 
emplumadas, coloridas e que pela coloraÇão da imbecilidade 
-repito, da imbecilidade ~tentam corromper trabalhadores 
que nunca lhes fizeram mal, que sempre cumpriram o seu 
~ever com a maior honestidade e com a,_mªiQI._dignid~~e?. 

Anunciam também o fiffi da diferenciada idade entre a 
aposentadoria do homem e da_ mulher. A mulher passa a 
perder as conquistas s.oJ:iais que obteve _até_ hoje. passa a ser 
igUalada ao homem. Não interes_sa que ela carregue nove 
meses uma Criança no ventre, não interessa..:._que seja mais 
frágil, mais delicada e inerme, sob certos aspectos, à sanl].a 
da natureza e das pessoas, nada disso interessa. Mulher v~i 

virar homem e homem vai virar mulher, sob o ponto de vista 
legal. · 

Se~á_ tudo igual, porque o sonho dourado dessas figuras 
é fã.zer corri que tódo mu-n_d_o-_ tenha O meSJ;IIO tamanho. 0 
SUPliCy passará -a_ ter a altura.do Aureo. M~UQ_,_ ~.o Aureo 
Mello passará a _ter .a altura do Pedro Simon. Conto? Não 
s_e_i. Só se for ntJma ,QndulaçãQ à foice __ ou_ m.J..Q\a· crie~ivi9,aPe 
jurídica de seres de outros planetas que baixaram ,à_ Terra 
para perturbar, desmoraliZar e tirar a gr-andeza da legislação 
brasileira. 

E outra coiSa colorida, inter~sante, beiíSSlritã," Or(gfnãl 
que criaram foi i redução da contribuição das empresas: A 
aposentadoria seria apenas custeada pela contribuição dos 
trabalhadores e das empresas, e esta seria diminuída; as ;1çQes 
de Saúde e Assistência Spçí.:il se;Iiarri tranSferiÇ~s para Estados 
e_ MunicíPioS. A contribuição da _empresa seria diminuída; 
não importa que a empresa, de um modo geral, seja ·respon
sável pela inflaçãO, que seja causadora da situação de.ang~stia 
em q.ue vive o povo. A empresa, para ele, seria diminuída, 
empresa-·grande, empresa pequena e empresas de todos os 
tamanhos, porque aí não tendem ão nivelamento. Af eles 

. querem é a diferenciação, talvez, para acenderem i_nce_nso 
e se c.urvarem_ _ante a majestad~ _montanhesca das empresas 

_ poderosas e afiarem_ os músculos do~ joelhos para chutar, 
com desprezo, aquelas que forem pequenas. No entanto, as 
empresas seriam contribuidoras a menos. 

Ora, Sr. Presidente, funcionário público.desde os 18 ~nos, 
batalhando, pobre, conseguindo os meus vencimentos hones
tamente, sem entrar em conchavos com instituições benfei
toras de qualquer ordem, essa coisa me revolta, faz-me sentir 
como se fosse o alvo de ca_çaçlore~ que _estão na selva procu
rando encontrar inermes bichos, para, por eles, serem- aba-
tidos. . . . . .. . . , _ . . 

Sr. Presidente, peço a V. Ex-' e_a tOdos os Srs. Scitadores 
que estejam alerta contra essa pirataria"que se quer exercer 
enl relação ao trabalhador que, ab initio in limine, desde. o 
momento em qUe surgir tal barba_ridade, isso seja repelido 
por todos nós que fazemos. parte do grande organismo legisla
tivo, não permitindo que abusem da nossa tolerància, da nossa 
paciência; da nossa dignidade, porque isso não tem cabimento. 

Denuncio, dou parte nesta delegacia cívica, que é o Sena
do da República; dou parte desta tentatiya_de agressã6,-dCS$e 
ato gangsteriano de grupos maléficos e indiferentes, geral
mente ricõs e poderosos, satisfeitos, destinados a prejUdicar 
o. funcionálismo, os militares, os _juízes e os mais_ pequenos 
para que eles cresçam mais, enriqueçam mais, se e-xibãm mais, 
se tornem cada vez mais tartufos, maiS ridículos e não mereçam 
o nosso respeito e o nosso acatamento. 

Muito obrigado, Sr. Presi9ente. 

·DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR AUREO MELLO EM SEU DISCURSO: 

A PREVIDÊNCIA QUE BRITTO PROPÕE 

Rossana Alves 
Brasl1ia- Preocupado com o crescente aperto nàs contas 

da Previdência Social. o Ministro Antônio Britto-·-:concluiu 
uma prOposta para a revisão cori.siltuciorúll que tem o apo"io 
de _todo o Governo e de um grupo de parlamentares. O prin
cipal e mais polêmico ponto do projeto prevê o fim dos privilé
gios que funcionários públicos federais, estaduais e municipais 
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têm hoje, como o direlto-à apose!lüidoria integraL O traba
lhador· do setor privado recebe no máximo dez salários míni
mos depois de se aposentar. 

A idéia é- criar uma" p-reVidência básic3°, que- abrangeria 
todos os trabalhadores, sejam Cles do setor privado, funcio
nários públicos, p'rofissiOnais-liberaiS, militàres, jUizes Ou' par
lamentares. Pelo novo sistema, todos contribuiriam com um 
percentual até a faix-ã de âei saláriOS rilíniihOS e te~riaril-âlrCitO 
a uma aposentadoria de no máximo dez salárTó-s -n1íri.iril.óS, 
como já ocorre hoje com o trabalhador de empresas privadas. 
Quem quiser ter um benefício maior, àlém de pagar a contri
buição para o INSS -tOdo niês terià que se associar" a uma 
previdência -complementar, que seria criada pelo próprio Go
verno ou pelos bancos. 

Com a mudança, o Governo· quer eliminar o-que conSi
dera uma séri<'l diStorÇão" dri siStema· atiütl: aO deixar a atiVida
de, o servidor pUblico recebe o salário iritegral, sem ter contri
buído o sufiCie"ilte-p-ãra· garantir esse benefício. Este ano, ·de 
um gasto total de US$6 bilhões com o pagamento de aposen
tados e pensionistas da União, somente a riletade será bancada 
pelas contribuições dos servidores, da ativa e pelo Tesouro 
Nacional. O i"e.stanté Ser_á custeado com o dinheiro que deveria 
estar ajudando a pagar os beneficiários da Previdência. 

Além disso, os· vencimentos dos fundoriáfios ínativOs do 
GovernO Federal são 4,4 vezes maiores que os dos aposeii.tados 
da Previdência. PelOs da:dos -do _Governo, enquanto a Previ
dência gasta US$1.571 por ano corn cada um dos 14 milhões 
de aposentados no País, cada um dos 700 mil inativoS da 
União custa US$8.571 anualmente. 

-Não quero discutir quanto deve ganhar o servidor pú
blico, mas não é justo_ que oS fuilcioftái'ioS públiCos tenham 
aposentadoria iritegral às custas dos aposentados comuns -
argumenta Britto. _ 

o· projeto- do Ministro inclui o fim -das aposerliãdorias 
especiais e do acúmulo de aposentadorias. A_ aposentadoria 
por tempo de serviço e a aposentadoria por idade seriam 
substituídas por um novo siStema, -conjugando a· fd-ade do 
trabalhador com o tempo de contribuiÇão à Previdência. Britto 
garante, porém, que qualquer mudança vai preservar os direi
tos de quem já se aposentou e de quem está próxinlo de 
se aposentar. f 

-Teremos que criar regras de transição para não preju-
diCar ninguém- afirma, . - -~ ... __ . 

Para tentar sensibilizar o Congresso da nece~siQade _da~ 
mudanças, Britto tem procurado Deputados e Senadores indi- _ 
vidualmente. Nessas convers_as. o Ministro tem argumentado 
que, se não forem féifaS-_refonnas profundas agora; a-Previ
dência se tornará inviáv~l no futuro, o que comprorrieterá 
até mesmo os direitos de quem- já se aposentOu. ·se-gurtdo 
Britto. um sistema em que poucos contdbuem para atender 
a todos é insustentável no médio-prazo. 

-A reforma da Previdênda não é uma· necessidade do 
GoVerno. mas sini do País - diz o MinistrO. -= 

. Parlamentares apóiam proposta 

AS PRINCIPAIS MUDANÇA~ 3UGER!DAS 

BRASÍLIA - As propostas defendidas pelo Ministro 
Antônio Britto para a-- re·visão constitucional são resultado 
de um projeto de reforma da Previdência elaborado por uma 
comissão especial da Cànülra_, ria qi.i3l Britto aluou como rela
tor. Por isso mesmo, as propostas contam com o apoio de 

parlamentares envolvidos com a questão previdenciária -
do Deputado Eduardo Jorge (PT) ao ex-Ministro Reinhold 
Stephanes (PPR). passando por Maurício Ferreira Lima 
(PMDB) e Geraldo Alckmin (PSDB). 

O principal argumento usado pelos Dejmt3.dos em defesa 
das mudanças é 6 de que o sistema proposto poria em pé 
de igualdade todos os trabalhadores, independentemente de 
eStarem numa einpresa privada ou no Governo. Além disso, 
solucionaria o próbleffia estrutural da Previdência, que não 
consegue se sustentar por causa do excesso de benefícios- e 
da sonegação. 

........ O projeto defende a Constituição. mas ataca os pontos 
frágeis. que são a falta de viabilidade financeira e o _excesso 
de privilégios corporatiVos- argumenta Eduardo Jorge, autor 
de uma emenda constitucional praticamente idêntica _à pro
posta de Britto. 

-Não é possível pôr as firiariças públicas em ordem se_m 
arrumar antes a Previdência. Não poderemos viver num país 
com !fiais apoSentados que.trabalhadoreS. porque seO.àO have
rá um colapso no pagamento dos benefícios - diz Reinhold 
Stephanes. lembrando que há apenas dois trabalhadores na 
ativa para cada aposentado do País. 

Mesmo defendendo mudanças profundas no sistema, os 
parlamentares estão conscientes de que enfreritarão um forte 
lobby p"ara que a COnStituiçãO-mantenha os atuais privilégios. 

-As corporações, eSpecialmente os funcionários públi
cos, que têm um poder de fogo muito grande. vão tentar 
inViabilizar as mudanças -prevê Maurílio Ferreira Lima. 

As propostas maís importantes do -Ministro-da ·pr-eVídêil-
ciil, Antônio Britto. - - -

• Previdência Social Básica - Todos os trabalhadores 
do setor privado, funcionários públicos federais, estaduais e 
municipais, militares, juízes e parlámehtãres teriam aposen
tadoria limitada a dez salários mínimos: Com isSo~ ·acaba a 
aposentadoria integral para funcionários públicos. militares 
e juízes. 

• Previdência Complementar -- Os trabalhadores do 
setor público e privado que quiserem ter uina apos·entadoria 
superior a dez salários mínimos terão que Confríbuir para 
a previdência complementar, que poderá ser pública ou pri
vada. 

• Fim das Aposentadorias Especiais - Seriam elimi
nadas as aposentadorias especiais de professores, jornalistas, 
aeronautas, telefonistas, ferroviários e parlamentares. entre 
outros. Só teria direito à aposentadoria especial quem efetiva
mente trabalhar em áreas insalubres. 

• Fim do Acúmulo de Aposentadorias- Não seria mais 
permitido ãos funCiOtládos--públicos ter mais de urna aposenta-
doria, corno ocorre hoje. 

• Criação de um Sistema Misto --A aposentadoria por 
tempo de serviço· e a aposentadoria por"idade seriam extintas. 
Em seu lugar su~giria um ~istema que cOnjUgaria a ída~e do 
trabalhador com o tempo em que ele contribuiu para a Previ
dência. Se a soma da idade com o tempo de contribuição 
der 95, ele pode se aposentar . 

• Fim da Idade Diferenciada entre o Homem e a Mulher 
- O momentO da aposentadoria seria dado pela fórmula 95, 
sém diferença entre homem e mulher. 

• Redução da Contribuição das Empresas- A aposen
tadora _seria custeada apenas pela contribuição dos trabalha
dores e das empresas, que seria diminuída. As ações de saúde 
e assistência social seriam transferidas para estados_ e muni
cípios. 
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Sistema misto estabelece momento da aposentadoria 

o· síSterila ri::tistó prOposto pelo. Governo substitUiria· a 
aposentadoria por tempo de serviço (35-anoS para o homem 
e 30 parà a mulher ) c a aposentadoria por idade (65 anos 
para o homem e 60 para a mulher). Para requerer a aposenta
doria, o trabalhador de empresas privadas, profisSíOnãfS libe
rais, servidores civiS. rililitáreS oü juízes té~iáni qu(9bter um 
total de 95 pontos, resultante da soma· da sua idade cóin o 
de contribuição à Previdên(;i3.. . . 

Para entender a chamada Fórmula 9"~~0 segu~m__:se três 
exemplos. Primeiro caso: um trabalhadC)r rural que entrou 
no mercado de trabalho com apenas 15 anos poderia se aposen
tar aos 55 anos. Isso porque a soma de sua idade (55 anos) 
com o tempo de contribuição (40 anos) dá exatamel!!_.e _ C?S 
95 pontos. _ ~~- _______ _ 

O segundo exemplo: um funcionário públicó que cOme
çou a trabalhar com 25 ~!lÕS poâeria se apO-sentar cotn~ 60 
anos .. Neste cas_o, a som~ _çia içla_9e (60 ~o?0- corri o tem pó 
de contribuição (35 an_os)_ daifa os 95 poiltOs. 

Terceira hipótese: um profissional liberal que entrou no 
mercado de trabalho aos 40_ anos poderia se aposentar cOm 

. 67 anos e meio, pois a soma da idade (67,5 anos) com o 
tempo de contribuição (27,5 anos) também resulta em 9.5-~ .. 

-Com a Fórmula 95, é possível eliminar o radicalismo 
dos dois _sistemas atuais, onde o trabalhador mais pobre só 
cons_egue se aposentar aos 60 ou 65 anos. enqua-nto o serVidor 
público ou o professor se aposenta com_ 42 op 45 anos -
argumento Britto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso ·camargo. 

O SR. AFFONSO C AMARGO (PDC ,---: PR. Pronuncia 
o seguinte dis_curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs._Senadores, quero apenas registrar hoje uma preocupa-ção 
que me assalta, novamente, com relação _à_ _ _çondução que a 
equipe económica do Governo dá, a partir de ontem, à política 
de juros e, segundo dizem, repetindo. novamente, momentos 
já acontecidos no P.aís e que dão como raz.ão o combate à 
inflação. 

O meu último pronunciamento nesta Casa antecedeu a 
um discurso muito eSpei"ãdo, de autoria do Senador Pedro 
Simon, nessa tentativa cíviCa_de V. Ex\ e nó_s __ devemos acom
panhá-lo, de fazer a radiografia do nosso País, das qualidades, 
dos defeítús, afiri31, aquele ver para, depois;julgar e agir. 

Recordo-me de haver feito uma afirmação de que nós, 
políticos, somos considerados culpados de tudo o que acontece 
no País. Na verdade, o poder que exercemos é limitadíssimo, 
em termos do verdadeiro poder de decidir_ com relação às 
questões fundamentais, que são as econônl.i_ç:ás_,_ E_ptenda-se 
"as -questões da inflaçãO". que são as que mais prejudicam 
e preocupam qualquer cidadão brasileiro, pofque é um proble
ma que atinge o seu poder aquisitivo, o seu dia-a-dia. 

Não sei se V. Ex~ hoje reassumiLI a posição de Líd.er 
do Governo, porque havia uma pressão- muito grande nesse 
sentido. Sei que -v. Ex• ~ um homem preocupado com os 
problemas do País, que vem acompanhando exatamente esses 
assuntos sobre Economia, maS fica seffipr~ a pe"rgunta: é o 
fato político que geü1 o e"Cohôrriico Ot!- viçe-versa? -~ 

Ainda creio _;_pelo menos enquanto houver instabilidade 
econômica, como existe 110 País_-:- que-o·rato económico 
acaba gerando o fato político. 

Dirigindo-me a todos os Colegas, mas me referindo a 
V. Ex!', gostaria de dizer que hoje os bancos paganl, para 

-quem quiser aplicar em CDB por trinta dias, 40%. Ontem, 
os bancos pagaram 39,5% e hoje estão pagando 40% por 
dias corridos._Não -S~ trata daqueles 47% ou 48%, que muita 
gente confunde,.cujos percentuais incidem sobre os dias úteis. 
Se V. Exa fosse hoje a qualquer banco e quisesse aplicar no 
CDB por trinta dias receberia como rentabilidade 40% _d_e 
juros em trinta dias corridos. O que significa? _ 

Esse não é um fato novo, e volta e meia acontece no 
País e. sempre que acontece_, por uma questão de consciência: 
venho à Casa e trago as minhas preocupações. Ainda se pensa 
em combater à inflação no Brasil aume_ntando a taxÇt dejurp-s, 
porque em outros países, onde existe a chamada inflação.de 
demanda. coíbe-se a demanda aumentando_o$ juros, _f<izendo 
com que as pessoas, ao_ invés de comprar. apliquem seu dinhei
ro no investimento financeiro. O aunfeii.to das taxas de juros 
já se fez tantas vezes,_ e, tantas vezes. de!..l errado~ que, c_rei_o, 
por experiência, poder conclUir que a inflação brasileira não 
é urna inflação de demanda, mas uma inflação de custo. O 
Gove-rno interveio no rnerc.;~.do, é esse é um mecanismo art_ifi~ 
cial, intencional, atravês do Banco Central- tOdos os_fOI:nais 
noticiaram isto ~ e, surpreendendo o mercado_ finan_çeiro, 
elevou as taxas de juros de 39,5% para 40%. 

Ora, quem está no _seu n_egócio normal, que é de risco 
- afinal, investir no CDB de um grande banco brasileiro, 
sabendo que esse dinheiro é repassado ao_ Governo,_tem u.m 
rlscô zero- naturalmente vai, na mesma.bora, imaginarque 
no seu negócio ele não pode ganhar menos que esses 40%_. 

Então, essa é uma preocupação, Sr. Presidente, Srs. Seria
çiores. que trago à Casa hoje. No momento em que se imagi
navã que a equipe fosse trazer_alguma idéia novà, em que 
se ant.i'nciava que finalmente tinham-chegado a conclusão que 
não vamos conseguir baixar a inflação, a não ser que_ haja 
uma desindexaç~ão da eco_nomia, volta-se ao sistema_ mais orto
doxo_ de combate à inflação: o aumento dos juros reais. 

Na hora em que o Governo intervém-no mercado e possi
bilita que os bancos-paguem ao aplicador40%. o_ que significa? 
Ou o Governo está prevendo que nesses trinta dias a i_n_Oação 
vai estar próxima de 40%, ou o Governo admite que a inflação 
vai ficar, segundo o que os índices indicam, ou seja, u_ma 
.i_pfl_açãq_ ºe ~5, no máximo 36%, nos próximos 30 diaS, e 
o Governo estini.ulã para que-m tein i:ecurs_Os financeiros, para 
quem tem capital financeiro, possa ganhar juros reais de 4% 
nesses 30 dias. 

Já houve uma ocasião aqui no País em_ que a pessOa 
que aplicou ganhou 6% de juros reais no mês. Esses são 
9S juros ganhos no mundo inteiro num_anO, e ele ainda te_m 
que trabalhar parã-cônseg~ir 6o/õ aO-ãTio. -NOri1iaJiriente, hoje 
urna aplicação normal está dando 3, 3,5% de jt,~ros ao_ ano 
no Mercado Financeiro Internacional. 
- Deixo aqui uma preocupaçáo· que tenho. Infelizm·e·~te 
creio que a equfpe econôrhica, a não sCr que se conserte 
isso -não sei corno farão -já dá demonstrações que está 
se comprometendo novamente com aqueles erros do passado. 
Não creio, Sr. Presidente, que se possa combater a inflação 
com juros altos, pois eles desestimulam a produção, inibem 
o crescimento econômi_co, acabam aumentando a i_nflação e 
penalizam o bolso do assalariado. . w _ _ 

Sr. Presidente, era o registro que eu queria fazer neste 
rriõrhento. 

O SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alvaro Pacheco. 
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O SR. ÁLVARO PACHECO (PFL- PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores. 
temos hoje, no Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada (IPEA), 32 milhões de indigentes, que 
vivetn num território cónl-enótme pOtencial de riquezas inex
ploradas ou subexploradas. Temos, tambéin, uffia legislação 
ultrapassada e xenófoba, que, juntamente com antigos precon
ceitos nacionalistas e coni. nossa reduzida capacidade de inves
timentos, nos impossibilita de promover o crescimento econó
mico e utilizar melhor os imensos recursOs naturais de que 
dispomos. -

Sabemos todos que a pobreza não é característica exclu
siva do nosso País. Sabemos também que mesmo os pafses 
do Primeiro Mundo vivem um grave momento de recessão 
económica, a qual, naturalmente, afeta com maior ri8,d{ ãs 
nações menos desenvolvidas. A OrganíZação Mundial da Saú
de; entidade _da ONU, alerta para o fato de que aprOxima
damente 100 milhões- de- cflaitças vivem nas ruas, em todo 
o mundo. 

__ Na América Latina, de acordo com a Organização Inter
naciOnal do Trabalho, também da ONU, 192 milhões de pes
soas vivem ·em condições abaixo da linha de pobreza. Além 
dessa degradante situação de misériã, os paíse-s latino-ame
ricanos convivem conf índices- elevados de inflação, desem
prego e d(vida externa. 

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores. as nações 
viZinhas lutam contra esse estado de coisas, procuram superar 
os obstáculos e partir para um futurO de melhores perspectivas, 
enquanto no Brasil, querendo alcançar a modernidade, pren
de-se a conceitos geopolíticos completamente supera-dos, des
preza a participaçãO de parceiros comerciais e ignora o tremen-
do potencial de que dispõe para gerar riquezas. · 

Isto é, pelo menos, o que ocorre no setor mineraL O 
Brasil não tem recursos para invcstiní.e-ntõs ·rio· setOf. mas, 
ao mesmo tempo·, restringe a participaçãO- de empresas estran
geiras na exploração do nosso subsolo, suprimindo, dessa ma
neira, as possibilidades de reduzir o desemprego," de aumentar 
a produção, de baratear os custos e de ampliar o conhecimento 
e o -domínio tecnológicos. 

No ano passado, o número de mineradoras americanas 
e canadenses que operavam na América Latína: dobrou em 
relação ao ano anterior. conforme relata A Gazeta Mercantil, 
do dia 22 de junho último. -- - -- --

0 periódico acresCenta Cjue- desde 1988, 8 (OitOJ países 
latino-americanos reelaboraram suas !_eis de mineração, para 
encorajar os investimentos estrangeii:os, adotaridb medidas 
como a eliminação dos controles dt.! preços; e das restrições 
ao câmbio estrangeiro, e a abolição dos royalties sobre a mine
ração. 

O mesmo jornal. poucos dias depois, anunciava a mu
dança do sistema tributário da Argentina, ccim a· finalidade 
de atrair investimentos estrangeiros. · ----

Traçando um paralelo com o Chile, país com o qual a 
Argentina divide o território dos_ Andes meridionaiS, o_ perió
dico esclarece por que essa nação não desenvolveu sua indús
tria de mineração. ao contrário da nação vi:z;inha. 

A instabilidade política. as mudanças imprevisíveis da 
política governamental, controles do governo, complexos e 
xenófobos. na realidade, desencorajaram a mineração. 

Ao assinalar a nova posição do govcmo argentino, qüe 
agora pretende abrir o seu _quase inexplorado território para 
empresas_lo,cais e, principalmente, estrangeiras, o jornal acres
centa: '"'A nova legislação seg~e-sc ~--introdução, ~á quatro 

anos, das reformas de livre mercado na Argentina, que trans
formaram o país em uma das economias de maior crescimento 
da região". 

E importante lembrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que a Argentina tem um território trê.s. vezes menor do que 
o do Brasil, e que ainda assiffi, por não dispor de tec-nologia 
no setor miner<;lJ, -só pesquisou. até hoje, 17% dessa área. 
Para, mudar essa,sit,uação, o·goy~-çno argentino está oferec.endo 
vantagens às em-presas mineriidoras, como a iseilção-de-inlpõs
tos na importação de maquiná rio_, ou a prOiriess_a'de não alterar 
a estrutura fiScãl dos projetas de investimentos durante trinta 
anos- medida da maior iinportância se levairnós e_rn c.o.htá 
que os projetos do setor rrüneral_ são basicamente de longa 
PlatJ..!.ração, exigiJ?.dO um prazo bastante elástico para se viabili
zarem. 

É importante que nós, Parlamentares, e os brasileiros, 
de-um inódO gérãl, reflitamoS gr·avemente sobre essa questao. 
~ é oportuno que o faÇamos agora qu-e estamos às portas 
da revisão constitu.cional, para que, abandonando conceitos 
obsoletos encrustados na nossa Lei Magna, possamos nos inte
grar à ordem econômka nlundial, acompanhando a tendência 
das nações bem sucedidas que alargam suas frOnteiras, elimi
nam ou reduzem barreiras alfandegárias e ampliam o seu mer
cado. 

O primeiro passo pãra nós cóhSi::ientizárffios da necessi
dade de_ mudanças é a constatação de que o Governo brasi
leiro; tanto quan'tO as empresaS "de capital nacional, como 
determina_a Coris-tituição, não.dispõem de recursos para inVes
tir, necessária e_-sufícieritemente, n-a pêsquisa mineíàL Esses 
investimentos caíram vertiginosamente de~de 1988 n~o por 
desinteresse de empresas estrangeiras ou multinacionais, mas 
por causa do excessivo iigor de nossa atual ConstitJ.Iição, 

-Até 1988, investia-se, no Brasil, em média, duzentos mi
lhões de dólares anuais em pesquísa mineral. No ano passado, 
essas aplicações não ulirapassfmiril. cinqüe"rita milhões de dóla
res. Enquanto isso, o Banco Mundial avalia que o potencial 
brasileiro comporta um investimentO anual de trezentos_ mi
lhões de dólares Somente no_ àmbito da exploração, o que 
dá uma idéia de quanto estamos desprezando o setor mineral 
neste País. ---

A exemplo do que ocorre praticamente em todo o setor, 
também a nossa produção de ouro está caindo. No ano passa
d5l, o~_g!lrimpos brasileiros produziram c-erca de 35 t"o"neladas 
do metal, contra 55_ tont!Iadas--eril_ i990,--(Ilaàa menos que 
70 toneladas, ou seja, o" dobro da produção atual, em 1988. 

fls explicações- sãO óbvias: faltam investimenToS -n~cpes...
quisa de novas jazidas e tecnologia adequada para a explo
ração mineral. As principais áreas que permitiam-a lavra inde
pendente de pesquisa mineral já se exauriram: Cumaru, Serra 
Pçlada, rio_s Madeira e Tapajós, entre outras. 

Desde ~ntão, os garimpeiros se espalharam por todo o 
território naCiOfútl. numa ôCSesperada" luta pela sobrevivência. 
E na te_ntativa de obter o ouro a qualquer custo, desprovidos 
de assistência téCriica, sem o dOmínio da tecnologi~, são prota-

- gonistas de conflitos em áreas indígenas e de fronteiras, e 
tamht.!m de um violento processo de contaminação _Qo meio 
ambiente, principalmente por causa do mercúrio que despe~ 
jam nos rios de todo o País. _ _ 

Isso tudo acO-ntece, Sr. Presidente, Srs. Senadore~, pór 
ahsoiuta 'ihércia -das aütoridades hrasllefras. com o respaldá 
do absurdo preconceito em rclação.às empresas estrangeiras, 
que, detentoras de capital e de tecnologia, poderiam impul
SiOnar o nosso desenvolvimento no setor mineral. 
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Afinal, esses fatos não eram impreVisíveis. O-Presidente 
do Departamento Nacional de Produção Mineral, Elmer Prata 
Salomão, ao propor mudanças na legislação do setor, há dois 
anos, já alertava para o fato de que "o garimgo tem que 
dar um salto em direção à minel-ação organízada ou não- s-obre
viverá''. 

"0 garirilPé"irCY, aCres-centou ele, continua u.sando o mer
cúrio, a bica, que perde o ouro e nem na- qualidade de vida 
de suas comunidades ele investe". 

A mudança na legislação do setor ril.ineral na realidade 
é um ·consenso e até mesmo a rcestruturação,do DNPM foi 
salientada pelo Ministro Paulino Cícero em seu discurso de 
posse na Pasta das Minas e Energia. As mudanças também 
vêm sendo recomendadas pelo Banco Mundial quc,_em mais 
de uma ocasião, sugeriu modificar as leis qtie- i'cgulam o setor. 
Com a legislação atual, as multinacionais ilão se· sentem atrar~ 
das a investir no Brasil, embora nosso PaíS, ao lado do Méx~fco, 
Canadá e Austrália, tenha um potencial significativo de rique
zas minerais. Esse potencial, entretanto, nã_o basta_._ É preciso 
oferecer também estabilidade política e incentivos. além de 
uma legislação menos_ arcaica. Enquanto ó Brasil rejeita par
ceiros comerciais na pesquisa âe minérios e dificulta a parceria 
na lavra e processamento, os capitais estrangeiros estão se 
deslocando celeremente para nações com legislação menos 
xenófoba, como o Chile, o Canadá, a Austrália e a África 
do Sul. 

O mesmo. deve~se- salientar, ocorre com o-petróleo, e· _ 
não é por desconhecimento nem por falta de advertência. 
O ex-Ministro da Infr:a-Estrutura, Ozires Silva, já alertava 
para esse fato quãndo ainda Presidente da PETROBRÁS. 
Também nos debates da Coristituintc, ele já pregava o fim 
do monopólio relativo aos minerais energéticoS e a abertura 
de explorações ao capital estrangeiro, principalmente na f_orma 
de contratos de risco. Mais tarde, já Ministro; Voltou a adver
tir: .. Se nós queremos dobrar a nossa produção de petróleo 
a curto prazo, é ·evidente que só com a poupança interna 
não será possível". vaticinou. -

No entanto, a ação de nacionalistas retrógrados e xenófo
bos manteve, na ConstituiÇãO de 1988. o monopólio do risco 
e da exploração, numa atitude contrária à tendência mundial 
de abertura das fronteiras, conforme destacou,_na.época, em 
editorial, o jornal O Estado de S._ Paulo;_" Ainda agora -
argumentou o editorialista -_a União Sovié~ég_acaba de asSi
nar um contrato de 10 bUhOcs de dólares com_ a Che.vron, 
dos Estados Unidos, para que esta explore petróleo no Casa
quistão, a cirico mil metros de profundid_ade_::_,_ _ 

É desnecessário dizer que muitos dos dispositivos consti
tucionais carecem de regulamentação para que surtam os efei
tos pretendidos. De qualquer forma, a simples- regulamen
tação não basta, provado que está ser a nossa Constituição 
extremamente rigorosa e até mesmo preconceituosa para com 
o capital estrangeiro. Entre os dispositivos qu-e mais têm preju
dicado o desenvolvimento do setor mineral. podemos citar 
o art. 176: "As jazidas, recursos_ minerais e potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade distima.da do solo, 
para efeito de exploração, e pertencem à União, garãntida 
ao concessionário a propriedade dó produto da lavra"; e tam
bém o seu § 1 ": "'A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
só podem ser efetuadas mediante autoriz~ção ou co_rycessão 
da União, no interesse _nacional, por brasileiros ou empresa 
brasileira de capital nacional, na _forma da lei". ____ _ 

Também o art. 177 deve merecer especial atenção de 
nossa parte. quando da revisão ·constitucíonal- que se a pro· 
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xima, por banir praticamente a partícipação do setor privado 
e~p importantes et<:!pas da exploração dos minerais energé
tiCos:_a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural 
e Outros hidrC?Ca"rbg~etQS f1uidos~ a refinaç_ã9 do_petrÇileo; 
a importação e exp~rtação desses produtos; o transporte marí
timo. ou por cond}lto, do petr~leo bruto, dos seus derivados, 

_e de gás_I]atur;:tl: _ . . 
Ora, Sr. _Preside!l~e e ~rs. Se:OadoreS,_ ·a·jl!lgfl~ pelo texto 

constitucional, o Brasil tem_capital, tecnologia e_ administração 
suficientes, a ponto C!e 9_ispensar O concurso da ati v idade priva
d_a, na~ional ou estrangeira, mas principalmente esta, na explo
r~ção e_ n,_o processamento de_Su--ª'-s_riquezas naturais. É -neces
sário que nos conscieptizemos_do_Ctesc.ompasso que existe __ en~ 
tre a realidade concreta _e a realidade que o legislador fingiu 
existir. É necessário, agora que nos aproximamos da revisão 
constitucional, estabelecer diretrizes claras para o s_etor_ mine
-i-ai; cOnceder maior incéittiV_o' á pesquisa, pfocurando inclusive 
atrair o capital estrangeiro_ e o capital privado nacional, que 
têm optado por outros países; alterar o sistema tributário 
_com a redução da sobrecarga que existe hoje, consubstanciada 
na cobrança de pesados royalties e do Imposto sobre Circu
lação de Mercadorias e de Serviços (ICMS); permitir a efetíva 
participação do proprietário da terra na exploração das rique
zas; çoncil~~r a prese_rvação ào_m-eio iimbiente c_om_ ã atiVida_de 
mírieral, para que esta não seja tolhida por exigências protecio
nistas absurdas; defínir mais claramente_ as _competências e 
atril;luições dos governos est(!.duaiS_ e mUiticipais, bem cofuo 
eliminar a_s disparidades das exigências entre as Unidades da 
Fcdcraç_ão; e, enfim, repensar o conceito de riqueza estraté~ 

- gica que, infelizmente, tem contribuído para manter a ativi--
dade mineral no marasmo,_quando este _sctor poderia contri
buir decisivamen~~ para a superação de nossa grave crise eço
nómica e social. 

MÕdernidaci€:-e integração, Sr. Presidente c Srs. Senado-· 
res, são palavras cm moda no Brasil. No entanto, temos prati
cado uma política·exatamente contrária a essas palavras de 
ordem._ apesar dG _nossa participação no MERCOSUL e do 
sofrido processo-de desestatização que estamos promovendo. 
Para romper definitivamente· as amarras que o pre·ndem ao 
_atraso,_ e __ ~o_ subdes~nv~I.Y~Il"l:e!lto, o Brasil_prccisa abandonar 
a convivência com o obsoletismo e com a xenof_obi;:t. Precisa -
também usar todos os recursos de que dispõe para voltar 
a crescer, ,gerar riquezas e empreg_os, absorver c. desenvolver 
tecnologia, e a feVisão constitucional que se aproxima é a 
grande oportunidade que_ temOs para assentar as báses de 
_uma nova era de desenvolyimcnto e de prosperidade. 

Muito obriiãdo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex• 
tem a palavra. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR -PR. Pela ordem. 
.Sem .revisão do orador.) -Sr. Presidente, é- apenas uma 
indagação. 

V. Ex• sabe, tanto quanto eu, que hoje temos uma pauta 
extensa, mas há o item 6, que tem prazo fatal. Trata-se da 
Lei Eleitoral, que deverá ser publicada até o dia 2 de outubro, 
porque dia 3 é domingo. 

A minha preocupação, Sr. Presidente,_é porque ela está 
incluída para discussão, mas já passa das 16h c vejo que não 
temos nem dez Senadores no plenário. Felizmente, agora apa
receu o nóbre Líde_r Marco. Maciel, mas, até há pouco,_ S. 
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Ex~ não estava. Como tall).bém não se encontranl o Líder 
Mauro Benevides e _a_té o Presidente Humberto Lucena :
que costuma _chegar neste _horárig p-ara presidir a· s"esSão·
é porque, quem sabe, já houv;e algmp {lCOt!=IC? para o~ão SC 
discutir a m~té_rja hQje, Portat:ttq,_ a. min4"\.,!n,diigaç~o é esta: 
já há uma programação com relação à discus.s.ão e à \!atação 
do Projeto de Lei Eleitoral? · · · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Posso res
ponder a V. Ex~ que- a· inà.férla: liã<f entrarã hoje ria Ojdeq~ 
do Dia e será retirada da pauta. 

O SR. AFFONSO C AMARGO- E V. Ex• poderia infor
mar se já há um_consensP _na _Casa no sentido de ·qu·e nãó 
se cteve votar ou Qe qUe Se. pretende ainda VOtar.. a ma:tefia 
a tempo de ir p·ara a Câmara? A minha_ preocupação, Sr. 
Presidente, é porque já há quem diga _que; se emendarmos, 
estaremos comprometendo o andamento e a aprovação dessa 
matéria. Este é um tipo de alegação que·o Senado não pode 
aceitar, quer dizer, o Senado não pode ser obrigado a aceitar 
um texto que vem da Câmara porque os prazos já estão decor-
ridos. __ 

Pergunto issO a_té cqm__um s~ntido r:nuito prático, porque 
se aventou que, amanhã pela manhã, poderia haver uma ses
são para a discussão dessa.matéria,·a fim"Qe ganharmQs tempo. 
Não sei se V. Ex• teria .êondições de inform.a_r_se j~ se p_ensa 
nisso também. Creio Cflú!-citã-preocupação é também de V. 
Ex• e de todos aqui, porque essa matéria deverá ser sancionada 
pelo Presidente até o dia 2 dt:; outubro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- ~osso ctizer 
a V. Ex• que um partido de numerosa Bancada está reunido, 
tratando .de assunto, ce_rtamente, da maior _importância. Daí 
a ausência dos seus membros em plenário. 

Por outro lado, posso também adiantar a V._ Ex~ que 
o Sr. Presidente do Senado convocou uma reuníâQ com ·os 
Líderes --não sei se v. Ex~ já foi c;onVoC#do- para chegar
mos a um entendimento. Essa reunião deverá realizar~se hoje 
à noite, para que se possa votar essa matéria com pleno enten
dimento e com a colaboração de todos os Partidos e_Lideranças 
aqui no Senado, já que; por natureza, trata-se de uma matéria 
polêmica. 

V. Ex~ advertiu que temos prazo fatal para votar a maté
ria. Acredito, portanto, que se for realizada essa re1,1nião, 
como espero, poderemos, com a_ major_ brevidade possível, 
votá-la num clima de relativa tranqüilidade. 

O SR. AFFONSO~ ÇAMA~GO - Agradeço a atenção 
de V. Ex\ Sr. PrCS_ide:nte, c deixo aqui um~ sugestão, no 
sentido __ da possibilidade de haver uma reunião amanhã pela 
manhã, porque, realmente, esse assunto é muito importante. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Será exami· 
nada a sugestão de V. Ex• - - - --

0 SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem, para uma indagação, ainda no mesmo sentido 
da do nobre Senador Affonso Camargo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem 
reVisão do orador.)- S_r_, Presidente, a Lei Eldtofal,_que 
está prestes a ser discutida e votada, poderá voltar à Casa 
original, a Câmara dos Deputados, caso sofra emendas. Peço 
a V. Ex• um csclaredffiento:- nó cas_o de um-ª ~menda supres-

si_va,também seria obrigatória a volta do projeto à Casâ ori-
ginãl? ~ · · - -. · · ··- · -

·~ . O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig~es) ...:_Nos ter;;,os 
regimentais, qualquer emenda determina a volta da matéria 
à CaSa de origem. A matéria suscitad~ por V. Ex'·' é da maior 
importâncía e deve ser aprovada pelas duas CasaS. Mas, se 

. houver destaques c se a matéria, através de destaque, rião-
for aprovada nesta Casa, no ineu entendimento, não dev_erá 
voltar à Câmar.a.J~m seJratan_do de emenda.s.upressiva. por 
imperativo regimental, Voltara. O-Senado, para af<istar a idéia 
de retorno do projeto à Câmara, d'e~o!erá votar dt!staque para 

. rejeição de partes da proposição. Esse é o meu.entendimento. 
"Não .sei se ser_átambém o entendimento do Preside:nte_titulí;lr, 

na hora da votação da matéria: --' · · 

O SR. BELLO PARGA ~ Não obstando o esclareci
mento, insisto na indagaç~o. porque não caberia uma interpre
tação do Presiden_te de então? O elltendlmenro deve ser à 
luz do Regimento, salvo melhor juízo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-\', Ex• tem 
razão, mas não posso dizer como é que o Presidente vai deci-

- _dir, Acredito qüe seja no mesmo sentido. -
Não me cabe assegurar a V. Ex~ que- õ- Presidente da 

Cas<!, sobre a matéria;terá o mesmo entendinlent"o._ _ 
Vejo qtie,-s-e-·V. Ex• pres-idisse, ieria o mesm6-enten.di

mento e espero que_ o Sr. Presidente também tenha. 

O SR. BELLO PARGA -Muito obrigado. 

O SR. PRÊSIDENTE (Chagas Rodrigues)'- Concedo 
--a- palavra- ao nobre Senador Eduardo SuPiicy. 

·~ O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ..,...~ SP, PronunCia o 
seguinte discurso. Sem revisã_o_cJQ orador.)._--:-:-_Sr. Presidente, 
Srs._Senadores, quero traçar um paralelo entre o que acontece 

.com o Governo brasileiro, com a .vida política c o que aconte
c~u,domingo úiJimo, com a s~Jeção brasileira. 

An_tes d_e jazê-lo, contudo", reg_!str_o algo importante: a 
empresa Labnew Indústria _e Comércio L_tda, por seu Presi
dente, Sr. Jorg~ Borges Sá, en!rou com um memorial junto 
ao ConSelho Consultivo do Departamento TécniCo de Ta,r_ifas, 
do Ministério da Indústria, do Comércío e: do _Turismo, para 
informar a prática de dumping por parte da empresa Be.cton 

--DíCkinSon ·and Campany, a maior prodütora de materiais mé
dico-hospitalares. 

O importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o 
Conselho Consultivo do Departamento TécniCo- de Tarifas 

- confirmou a informação é dlspõs-se a realizar a sobretaxa 
dos produtos sobre Os quais foi constatado o dumping. A 
Labnew Indústria e Comércio Ltda., empresa 100% nacional, 
informa que a cóncorrerite nO tani.o médico-hospitã.lar estava 

-realizando a prâtica típica de grandes empresas que, em sitUa-
ção monopolística ou oligopolista, não apenas no Brasil, mas 

--no mundo, tentava impedir a continuidade das ações, ou da 
própria vida, da empresa Labnew Indústria e Comércio Ltda. 

Em seu segundo memorial, encaminhado ao_ Conselho 
Consultivo do Departamento TéCnícô âe Tarifas, em -10- de 
setembro de 1993. a Labnew afirma. com a maior riqueza 
de dados, a maneira corno houve, cm produtos tais corno 
tubos silicooizados, a diiTlinuição propositada de preços com 
a finalidade de_estrangular a empresa concorrente naciona_l. 

Em casos como este:_ cabe a ddes_a da empresa brasileira. 
Isso está sendo reconhecido"; portanto, cabe registiar"esSe fato. 

É importante assinalar o porquê da sobretaxa de produ
tos. _Ora, a empresa norte-americana importa de sua sede 
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e vende, no mercado bra_silciro, por preço menor do que 
o próprio preço de importação. A sobret_ax:a, no cas_p, constitur 
um marco no processo de regulação das práticas de oligopólio 
e concorrênc_ia desleal, Isso é fundamental para o desenvol-_ 
vimento da economia__b_rasileira. Assinale-se que não se trata 
de proteção excessiva à indústria nacional, mas apenas da 
aplicação de leis votadas pelo Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a ·opo~tun:idade, do
mingo último, de assistir a uni espetáculo impressionante do 
ponto de vista da brasilidade. Fui ao Maracanã assistir à ex
traordinária partida en-tre Brasil e Uruguai, valendo a classifi
cação-para a Copa de 1994. 

Eu gostaria ·não-·a-penas de registrar ·os 'cumprimentos à 
seleção, composta por Taffarel, Jorginho, Ricardo Rocha, 
Ricardo Gomes, Branco, Mauro Silva, Dunga, Raí, Zinho, 
Bebeto, Romário e o técnico C:ãrlos Alberto Parreira, mas, 
em especial, de assinalar çom_q foi o sentimento. de todos 
os_brasileiros quando daquela partida. Fol iriljlortante_ cbmun
gar daquele sentimento com os 150 rriil torcedores que ali 
estavam presentes e com todos__ os milhões de brasileir9s que 
acompanharam, pelo rádio e pela televisão, o extraordlnário 
desempenho de nossos jogadores. _ 

Mas qual o paralelo que vou fazer, Sr. PreSideine? Se 
é póssível encontrarmos onze joga<Jores que sabem se com
binar tão bem, que mostram excepcional talento, que são 
capazes de mostrar fibra, vontade, determinação, sentimento 
de patriotismo, para cOnseguir vencer un'lãoseleção tão briosa, 
de significado histórico tão jmportante, quafltda do Uruguai, 
o que nos impede, a todos nós, brasileiros, de também acertar
mos em outros campos da atividade humana? Claro que em 
campos mais complexos, da economia, das relações sociais, 
da política. Ali está demonstrado que, se é perfeitamente 
possível mostrarmos o extraordinário talento de nosso futebol, 
também, no campo da vida política, temOs que encontrar 
o caminho certo. 

O Sr. Pedro Simon- Permitç~me_Y, _ÇxA 1.,11:0 aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Conúnuita honra, Sena
dor Pedro Simon. Gostada ·apenas de <;ornpletar este pensa
mento. 

Talvez pudéssemos até pensàr q-ue o Pi-eSideitt.e itam~r 
Franco está numa posição que, de alguma forma, relembra 
a do técnico Carlos Alberto Parreira. O povo brasileiro como 
que torce para que Sua Excelência acerte: diz que riem sempre 
ele escala certo os jogadores; pede que ele procure os maiores 
craques; reclama que ele _está se esquecendo, por exemplo, 
de Romário, que brilhava nõ B_a.rcelona, na Espanha; pede 
que supere- todos os obst.;í.culos. que co_nsiga dci"-~f. de lado 
certas rusgas, certos problemas que ocorreram, como, por 
exemplo, relembrados atos de eventual indisciplina de um 
craque corno aquele que marcou gols excepcionais domingo 
último. 

Mas o que os jogadores demonstraram é que é- perfeita
mente possível, com muita vontade, com determinaçãO, com 
coragem e com a_mor ao País, acertar. _ 

V. Ex\ Senador Pedro Simon, aqui, muitas vezes, de~ 
monstra ser um exemplo de homem público, com_lJtna caracte
rística que ressalta a todos que o observam; V. Ex.a demonstra 
o amor desprendido ao povo, o amor desprendido às coisas 
do nosso_Brasil; V. Ex~ mostra a vontade de acertar; V. Ex• 
tem procurado, como Líder do Govemo,dar__Q sopr9 para 
que o Presidente Itamar Franco acerte. 

Acredito que esse jogo, Senador Pedro Simon, teve .um 
Significado extraordinário. AO t€riip0 da ditadura -V. Ex~ 
ainda·· recordou outro dia-:__ , ·õ fu(ebol era lembrado como 
algo que podia fazer o povo brasileiro esquecer de outros 
problemas. Eu gosta:riã que o futebol, hoje, foSse lembrado, 
não como algo que nos fizesse esquecer, mas como algo que 
se tornasse um exemplo para todos nós de_como podemos 
acertar nas coisas importantes que tratamos no Senado e no 
Congresso Nacional. 

Com muita honra, Senador Pedro Simon, ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon - senãdor Eduardo Suplicy, quero 
felicitá-lo pelo seu pronunciamento. Creio que V. Ex•, com __ _ 

- a SihCeridade e com a seriedade que o caracterizam permanen
temente na tribuna deste Senado, tem procurado colaborar 
com este País, corri-suas propostas, prójetós, pronunciamentos 
e-CrítiCaS conStrutivas. para: que sãíamos desta situação dra.má
tita ·em ·que rtos encontramos. V. Ex" tem razão. a partir 

-dessa partida Brasil e Uruguai há algumas definições a serem 
feitas. O técnico Parreira até podia ter razão sobre os atas 
de_ indisciplina, mas, na verdade, a Nação inteira sabia que 
d Sr. Romário deveria jogar. Foi difícil convencê-lo de que 
o-sr ... ROrhário deveria jogar, mas ele o escalou e o Sr. Romá
rló, que· foi a Sensação. ~por itóhía do destino, terminou por 
fazer os dois gols da classificaÇãO do Brasil. Tem raz~o V.._ 
Ex~ em indagar por que, se acertamos na Copa e por aí afora. 
não ·acertamos no dia-a-dia da vida brasileira. Tem razão V. 
Ex~ quando diz que cabe ao Presidente buscar os melhores. 
Mas concorda V. Ex" que também temos razão quando dize
mos que os melhores devem aceitar. Creio que V. Ex~ foi 
feliz ao dizer que nos unimos_ e _colocamos o que tínhamos 
de melhor. V. Ex~ me dizia, particularmente, que estava pre
-sente--a ·-esse espetáculo magnífico e verificou a alegria e a 
felicidade do povo. Repare V. Ex• que o povo quer coisas 
Slmplés, não quer coisas espefa"Culares, não quer uma vida 
_excepcional. O povo quer coisa singela: uma casa simples, 
uma refeição modesla, <:ondições para que seus filhos possam 
estudar, possam ter saúde._EssãS- coisaS_ri_ãQ me parecem que 
sejam milagres. Então, o que vejo? De um lado: participa 
ou não participa; ajuda ou não ajuda. De outro lado, a classe 
política --a começar por mim -..:_-fica assistindo e há, por 
assim dizer, uma incompetência generalizada. V. Ex~ quer. 
eu quero, o Senado quer, os Parlamentares querem, todo 
mundo -quer, mas- não conseguimos encontrar Tfina média, 
um denominador comum, assim como o Sr. Parreira encon
trou. Vamos esquecer as dívergências, vamos usar o que há 
de melhor. PensO que, nessa hora, nessa crise,_ à margem 
da eleição do ano que vem -:- que todos querem ganhar, 
e é normal que queiram-, poderíamos sentar à mesa e dizer: 
"'Com a eleição está tudo bem, a plataforma do PT é essa, 
a do PMDB é essa. a do PP é aquela outra; agora. à margem 
disso tudo, vamos construir um plano de grande entendimento 
neste País, para_ sªirm<?s d~s amarras em que ele s.e encontr_a 
_hpje"._ Entendo que V. Ex~ está fazendo um pronunciamento 
da maior importância. se podemos ganhar no futebol. por 
que não podemos garihar no conjunto da vida _brasileira? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço as palavras 
_de V. Exa, Senador Pedro Simon. 

Na verdade, 0 povo qUer e se satisfãz coom a simplicidade 
_.das coisas, mas q~er o ac_erto; quer as jogadas espetaculares 

de Romário e de Bebeto, mas assim também exige certos 
p_ass_es 1 certos acertos: quer ver o go~. ou sej~. aquele gol 
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maior que é a estabilidade dos preços; quer ver o gol que 
significará a erradicação- da miséria; quer ver o- gul que· signifi
cará a melhoria da distribuição da renda; quer ver a retomada 
do crescimento, que signifiéarâ um verdadeiro gol. se for com
patíVel com a democracia' e Com a liberdade. 

Espero que este perfodo que ainda falta - dez Q.ias. 
três meses e mais doze meses de 1994 para·o Presidente Itamar 
FranCo pasSar o·Govern·o....:..... seja tempo suficiente para -orga
nizar o País, para acertar. Às vezes, as jogadas mais brilhantes 
e mais difíceis se dão no segundo tempo, como ocorreu nessa 
partida de domingo, se dão na segunda _metade, se dão no 
momento cm que as expectativas são até maiorçs. 

Não foi possíVel <iinda ao Presidente Itamar Franco mar~ 
car extraordinários gols, mas avalio que condições pOderãb 
existir-, poderão ser criadas, para tanto. Haverá muita respon
sabilidade, por parte eSpecialmente do Ministro da Fazenda 
em procurar acertar. É im-portante que, ho mómertfo em"que 
se_sabe que o· Banco Mundi_al começa a coloc?r proposições 
para o Brasil, que estão sendo encomendadas junto a econo
mistas desde há um ano e mei9 a do_is anos~ como __ a instituiçãO 
de um Conselho d.e_Moedas, à luz do que o_ç:orreu_ em países 
coloniais da Inglaterra. _ _ 

No momento, chanla~se a atenção do Sr. Ministro dp 
Fazenda para -qu-e- tome cuidado com a dolarização e 'com 
procedimentos .que podem ter dado certo em países menores, 
mas que; dificilmente, irão dar certo em um país do tamanho 
do Brasil. É necessário que_S- Ex~ tenha muita precaução 
antes de tomar a decisão fíriã.1 _quanto à esc~lha dos_ in,stru- _ 
mentos de política econômica nessa sua segunda fase denomi
nada fase de estabilização dos preços. A primeíra fase-_ não 
chegou a ser bem su_~dida, pois, nesses três meses c meio_. 
a inflação, em verdaàe, subiu ao iriVéS de--diminuir. Mas ainda 
há urila expectativa e umã Confía-nçà ·ae :que-as-coisas pOssam-
se acertar. _ __ _ ___ . _ . 

Espero que haja conjuga_ção de esforços. _nãq apenas para 
que _se consiga combater a inflação, ·mas- também para que, 
finalmente, se consiga compatibilizai" a rrielhõria da distri
buição da renda com a retomada do crescimento e a erradiR 
cação da miséria. -

Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCUR
SO: 

Eminerite COnSelheiro, 
l. Conforme salientou-se no primeitb m:-embrfal diflgido 

à V. S~ a respeito das informações não .confiáveiS prestadas 
pela Becton Dickinson and Company·, em vista a grande dispa R 
ridade entre o preço ex-fábrica e o preço de venda dos distri
buidores norte-americanos, bem como o volume de Vendas 
Globais do Anexo. _l c.orrcsponderem apenas a 40% da sua 
efetiva produção_ e corocrcíalização, o's fatos a Seguir, consta-
taro mais uma vez que- as respostas do questionário enviado 
pela matriz americana pouco contribuirão para uma perfeita 
conclusão do pleito, ora cm discussão, portanto devem ser 
desconsideradas. 

2. Além disso, a presente petiçãO trará infórmações re
lativas ao plano elaborado pela representada a partir da libera
ção das importações, bem como a queda vertigíri"Clsa dos preços 
causando graves danos a indú_stria local. 

1- Dos Fatos 

3. Em 26 de fevereiro de 1993 a B_e_ctQll__Dicldnson In
dústrias Cirúrgicas Ltda, enviou a Polícia Federal relatório 

d~ aud~o~ia _interna realizadO pelos auditores_ independentes 
"Ernst 8i Young, -Sotec" _com o objetivo de comprovar a 
entrada Legal de mercadorias no País (Doe. _n~'_lll7_)_. _ __ 

4. Portanto, neste_relatório, a B-D Brasil re_laciona to
dosos produtos importados nos anos de 1990, I99f e 1992, 
valendo-se das ínformaçqes constantes_em suas próprias decla-
rações de importação. -

S. O confronto Qessas informações com as re)'postas do 
qucstionárjo_ ~as inyestigações_~nti-dumping enviadas pela ma
triz norte-americã.na da Becto_n_Dlckinson (Doe. n9 2/35) evi
dencia mais uma vez a flagrante sonegação de informações. 
Pesta feita"a B-D Brasil fornece uma lsita a sua matriz (vide 
fls._ 3 do doe. n" 2). exclUindo da presente inVestig-aÇão mida 
_menos que 22 tipos de produtos diferentes num total_ de 12,7 
milhões de unidades, 

São eles: -

Código 
Nacional 

916456 
916419 
916470 
916389 
916391 
916523 
916559 
916407 
916421 
916468 
916493 

c 916481 
916511 
916561 . 
940071 
916444 
916766 
916778 
916780 
916640" 
916924 
916791 

Descrição/Código Americano 

Ox.PotiF!uo.Sód. 3ml-6383 
EDT A K3 3m1-6385 
Heparina Sódica 3mHi387 

· Citrato Na 2;1-6393 
Citrato Na 4,5-6418 
Siliconizado 7ml-6431 
Silic.onizado 20rn1-6433 
EDTA K3 7ml-6450 
EDTA K3 Líq. 5ml-6452 
OJLPot/F.SócL 5m1-6471 
Heparina Sód. 10m1-6480 
Heparina Sód. 5rn1-6481 
Siliconizado 5m1-6495 
GEL SST 6m! -6511 
Não Siliconizado 2m1-6522 
EDTA Na2 3m1-6544 
Siliconizado 5m1-367618 

-Siliconizado 7m1-367619 
EDTA K3 SBB 5ml-367658 
HeparinaS§d. 3ml-367672 
Citrato SEE 4,5-367706 
Oi<.Fluor. SEE 576-367723 

Total 

Entrada de importaçlio expressa em unidades 

Entradas 
Importação 

45Íl.OOO 
330_000 

55.000 
- f8S:ooo 

480.000 
150.000 
150.000 
60.000 

6.850.000 
900.000 
152-000 
70.000 

850.000 
270.000 
50.000 

290.000 
300.000 
200.000 
284.000 

98.000 
200.000 
300.000 

12.685.000 

-6. De outra parte_, analisando-se a lista da divisão para 
a América Latina observa~s_e que a línha Vacutainer é com
posta aproximadamente de 200 produtos. Este exagero não 
se justifica, pois são necessários apenas 32 tipos diferentes 
de tubos numa rotina laboratorial. Ademais essa extensa varie
dade é questionável quando observa-se que a dif~rença exis
tente entre o tubo 6530 c Q 6430 reside apenas na etiqueta, 
uma é transparente e a outra não. Na realidade esta esJranha 
lista faz parte da estratégia da matriz norte-americana para 
tornar sem efeito eventual sobretaxa às sua_s exportações, pois 
terá sempre novas opções em p'rodutos para continuar a prática 
de dumping, _ 

7. Além da proposital exclusão que acaba-se de revelar. 
__ esse relatório d~_ auditoria em _c_onfronto com _as respostã.s 

do questionário anti-dumping acusa· mais uma irregularidade: 
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o volume das exportações americanas inf6rin3.da,s pela matriz 
nas Vendas Globais do Anexo I, são inferiores às importações 
realizadas nest~ mesmo período pela B-D Brasil, .em 3,7 mi
lhões de unidades, totalizando-se 16,4 milhõe~ de ,unida_cles 
sonegadas. Vale lembrar, mais urna vez, que referido trabálho 
de auditoria foi realizado c_QJn.QbjetivQ dt! acobertar as vend_as 
no mercado in_terno consubstanciado C!Tl Declarações_ de Im-
portação. - -.- - ,_, ---- o·- --

8. Informa também o relatório da"-t;wpresa de auditoria 
que a representada importou 52 tipos-diferentes de tubos a 
vácuo para o Brasil. Por outro. lado na .S.~_çr.,etaria dq_ r:nreito 
Económico do Ministério da Justiça a B~D brasileira inJor.mou 
que importou apen-ãs 38 tipos (Doe._ n~ 3). POr fim está condu
zindo as investigações neste D~T.T p_ára- 30 tipos diferentes 
de tubos, deixando de for~ :zz que podem-. sein esforço_. .substi~ 
tuir os inseridos no presente pleito. 

9. Há que se destacar que a Becton Dickinsoné a maior 
empresa de produto_médico-hospitalar dÜ mundo_, portanto 
tem o poder de impor produtos substitutivQs caso os direitos 
anti-dumping deixem descobertos produtos similares. 

, II - Da Ocorrência do dano 

A. Breve Histórico 
'·-! 

10. Em sua petição inicial a este departamento a reque
rente retrata que as práticas do ilícito económico perpetra to 
pela Becton Dickinson não se trata de aJ_Qjsolado ou provisó~ 
rio, trata-se na verdade de ação coor.d~;nada para eliminar 
do mercado o concorrente indest!'jável. A_ requerente possui 
a Tecnologia da Borracha que a representada reserva_ para 
sua co_-irmã_, _a West_ do Brasil (agora =The West Company} 
integrante do cartel de se_fingas ds:~cartáveis ~monopolizadora 
da produção de artefatQ~ dt.! borracha para uso médiço. hospi-
talar, no País. . ... o,,,, 

11. Esta tecnologia,_ fere porr"anto :dois interesses. po
rém é determinante. no con_fró-n(Q dírcto com a concof(êiJ_cia 
inferriacional. --

12. Em 1989 é eleito". um novo presidente da República 
com idéias liberalizantes c are_qtierente iniCia um plano de 
redução de custo para aguardar o produto importado. Naquela 
ocasiáo o preço ideal para a requerem~ era de US$0,307 a 
unidade, muito embora a Becton D_ickinsonm a ob~iga~st: a 
praticar US$0, 120 por- üliidade (vide VII Complemento de 
Petição). 

13. Seria neceSsário põrtanto. fil..iffietlfãraparticipação 
no mercado em mais 12%. para com -isso_,_ altcrár ,a-_ curva 
de redução de custo propiciando uma lucratividadc çm torno 
de 250( necessário ao desenvolvimento da requerente, visto 
que os custos ioternadOii.als eram infe.~!g~eS-_a:~s~hrasileiros. 
O estudo realíiado levou em consideração- os preços norte-a
mericanos e japoneses. e segUi-u os princíPios de -redução dC 
custo da empresa de consultaria irHernacional "Boston Con· 
sulting-Group". -

14. Fez parte deste projeto o lançamento_ de um novo 
sistema de coleta de sangue a vácuo o Vacum II produto 
de última geração que colocou a requerente em igualdade 
de condições com os demais produtos produzidos no Japão 
e Estados Unidos. 

15. Enquanw a requerente levava a termo o plano para 
torná-la competitiva ao novo cenário econórnicó do País, a 
representada resolveu no início de 19YO descontinuar sua pro
dução recusando-~e a investir no Brasil, continuar gerando 

e·mprcgos e negando-se a desenvolver a indústria nacional 
contrariando o plano econômico do novo governo. 

16. Convicta de que os preços internacionais devidamente 
tributados não conseguiriam co"inpetír com os preços da reque

. rente. esta resoly~u arnPliãr mais ainda sua capacidade insta
lada acreditando que a represeiúada estaria abandonando o 
mercado e desistindo de continuar tentando eliminá-la do mer-

- cado, como ta-õlbém por ter~se tornado a única produtora 
local. ··~ 

B. Produção descontinuada por interesses mútuos de empre
sas coligadas 
_ 17. A decisãO de deixar de pioduzir tubos a vácuo no 
País se deVe, se·gundo a próPria representada, ao elevado 
.custo br_a_sileiro em relaç~o_ ao americano. Realmente, naquela 
oç_a,s!ão a W~st do_ Bra.sil vendia a unidade de tampa imper

. mcáyel ª_gases por US$0.0350 .. _A Vitrofarma por"_ sUa vez, 
vende_ a vara de _yidro por US$0,0250 a unidade (DoC. n'~ 
4/2). O custo portanto de apenas 2 matérias primas, já alcan
_çariajJ~$ 0.0600 a· unidade sem computar mão-de-obra, emba
lagem e mais outra parte, a divisão da América Latina da_ 
representada exportava o tubo de código 6430, que consome 
a referida matéria-prima. por US$0,059 a unidade (Doe. n" 
5). . 

Principais -matérias-primas para produção de um tubo 
_a vácu9 nO Biasil. - -

- Tampa.- da Borracha i~par:neaVel a qase• produzida 
pela. Wcast do Brasil ••..••••••.•.••••••• ·-·· •••• 

- Mattria-priXIIa d.n. Vitrot.n.rma p.n.ra. a produçlo <ie 
tubo do ensaio - 11 gramas d11 vidro •.•••••••••. 

Tot&l_ 

0,035: 

0,02!1 

Q, Q60_ 

18. Para contínuar produzindo no _Brasil, a representada 
precisariá forçar a sua co-irmã, a Wcst do Brasil e a Vit_ro
farma, doíS gfandes monopólios a reduzirem drasticamente 
seus custos. _MaiS- interessante--então, seria o fechamento da 
unidade de Juiz de Fora, -imporTar o, produto a preço di 
dumping de US$0,0470 a unidade, eliminando. desta feita, 
a requerente do mercado, ao mesmo _tempo em que evitaria 
a entrada de qualquer outro concorrente.int~rnacional no mer
cado brasileiro. 

19. A The West Company é a única fornecedora de tam
pas para o ·sistema a vácuo para a Becton Dickinson and 
Corhpany, fato este que se repete em mais 12 países. 

C. Do aument~ do volurlle de inl-portação--objeto do dumping 

20. Após a pouhlicação no DOÜ da-Circular n" 416 dcter
minandp a abertura_das jnvcstigaçõcs, a requerente estranha
mente não mais conseguiu obter informações do governo fede· 
ral referentes ao aumento do volume das i_mportaç§es da ~ec
ton Dicklnson (Doe. n" 6/2). 

21. Entretanto, através de levantamentos realizados nos 
trabalhos de auditoria interna_ da B»D Brasil e naS ~esposta-s
do questionário anti·dumping da matriz norte-americana, po
de-;s~ con~tªt_ar_ Ul'!l incremento signíficatjv9 das exportações 
americanas para o Brasil. isto é; em 1990 as importações brasi
leiras foram de 6.6 milhões de unidades. em 1991 de 19,7 
milhõt.!s de unidades c cm 1992 ·totalizou ·25,0 "milhões de 
unidades. 

22. O acordo relativo a implementação do artigo VI do 
Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras c Comércio, t:rh -seu 
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Artigo 3° que trata da determinação de ocorrência do _dano, . D. Da queda vertiginosa dos preços internos 
prevê o seguinte: _ -

25_.- Para melhor demonstrar a queda vertiginosa dos pre-
"1. A determinação da ocorrência do dano para ços internos, a requerente utiliza-se das inofrmações prestadas 

os fins do Artigo VI do GATT será fU.ndainentada pela B-D Brasil à Secretaria do DireitO Económico do Minis
em elementos positivos de prova e dependerá do exame tério da Justiça em resposta ao Ofíció-- n<1 891/92, de 23 de 
o_bjetivo: --.setembro de 1992 (Doe. n9 8/52), relativas as investigações 

a) do volume das importaçõeS objeto de dumping em curso por abuso do poder econômico. Neste relatório a 
de seus efeitos sobre os preços de produtos similares representada informa quantidade e preço de venda dos tubos 
no mercado interno~ . nacional e importado, Siliconizado de lOml, código 6430 e 

b) do efeito de suas importações sobre os produtos EDTA Na2 Pó de 5ml, código 6453, no períOdo de janeiro 
domésticos daqueles produtos....... de 1990 a julho de 1992. Os dados desse relatório foram cu"ida-

(3) Neste código o termo .. dano" deverá salvo dosamente organizados (Doe n~ 9) obtendo-se as seguintes 
indicação em contrário, significar dano material causa- informações: · 
do a uma indústria doméstica, ameaça de dano material 26. Em 1990 o preço médio do TriOO SíliCOriiZiâo de lOml 
a uma indústria doméstica ou retardamento material nacional era de US$0,3300 a unidade. Em 1991 o preço deste 
da implantação de uma indústria doméstica e deverá produto caiu para US$0,1560 e em 1992 (até julho) para US$ 
ser. int~.rpretado de acordo com os dispositivos deste 0,1160 a unidade, representando uma redução de 65% no 
artlgo. _ . _ . _ . período de 1990 a 1992. Comparando-se o preço de US$0,6320 

23.. Ressalta-se que as exportações de 1991, sofreram um erm abril de 1990 e o preço de US$0,0880 de julho de 1992, 
acréscimo de 197% em relação a 1990. Este acréscimo foi esta queda alcançou-o alarmante percentual de 86%. 
ainda maior em 1992, alcançando o alarmante índice de 277%, 27. O tubo Siliconizado de 10m! código 6430 importado 
em relação ao ano de 1990 o_u 3 vezes a prOdução doméstica foi ·vendido em 1991 ao preço médio anual de US$0,1718 
de 1992. Levando-se em conta que tais importações foram a unidade. Em 1992 passou a custar US$0,118 a unidade. 
realizadas com margens de dumping de até 300% (Dóc. o? Comparando-se o preço médio de janeiro de 1991 e julho 
7), torna-se desnecessário comentai" os graves--danos Cau~sãdos de 1992, observa-se uma queda de 53%. 
à prod1,1ção local. . . 28. Ora.a representada é formadora de preços poís detém 

24. Ademais, a estratégica -da representada optando em 80% do mercado, e os_ demaiS concorrentes a eles se subme-
desativar-sua fábrica, passando a importarprOdlitos com peças tem. Resta claro que com tal estratégia a representada desejou 
inferiores ao seu valor normal (com dumping), ameaçando puxar para baixo todos os preços do mercado. 
a produção local com grandes volumes de importação, repre- 29. O VII Complemento de Petição protoCol:ido neste 
sentada atitude deliberada com o objetivo de impedir ou reta r- DTT em 17-5-93, revela q~e a representada alcançou seus 
dar a implantação de uma indústria doméstica, no caso da objetivos, visto que, para a requerente Dão restou outra" alter-
requerente, única produtora nacional, atrasar a utilização de nativa senão acompanhá-los. 
sua capacidade instalada. contrário_ ao que se preconizava 30. O quadro a seguir representa a queda dos preços inter-
em lei. nos decorrentes dos efeitos das importações com elevadas 

margens de dumpJng: 
"' Informação do Governo Feder~! 

Tubo Siliconizado 10 ml - 6430 
:Importado 

Preço Becton Dickinson 

Preço Labnew 

1990 
(tlS$) 

0,3306* 

0,2510 

1991 
(US$) 

0,1755 

0,1320 

~992 

(US$ 

0,1189 

o, 0920 

* Utilizou-se o preço médio do produto nacional por não existir registro de preço em 
1990 do tubo importado, nas informações prestadas pela B-D Brasil à s,p_,E. 

O segundo produto inserido no relatóri()envíado à Secre
taria do Direito Económico, é o tubo EDTA Na2 de 5ml. 
código 6453. Confoi"me observa-se no levantameiito realiz-ado 
(Doe. n" 9) o preço médio anual unitário do s-imilar nacional 
produzido pela B-D Brasil em 1990 foi de US$0,3479. Em 
1991 o produto importado foi comercializado por preçomédio 

anual de US$0,17i8, caindo para US$0,1118 em i99Z. Redu
ção portanto, de 67,8% em relação ao seu preço original. 

A -rer)resent3Ção gráfica a segUir demonstrará a queda 
vertiginosa-dos preços da B-D Brasil com o propósito de impe

' dír o surgimento de novos _concorrentes: 
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32. Mesmo _não se dispondo do..s. preços de agosto a 
dezembro para determinar a média a_o].Jal,._ o_ quadro __ não se 
modifica. Pelo contrário, sabe-se_que a inclusão desses meses 
contribuiriam ainda mais para a queda dos preços praticados. 
fato constatado pela Secretaria do Direito Económíco. ãntes 
da adoção da Medida Preventiva, proibindo a representada 
de continuar praticando preços vis. 

33.- Análise rttais aprofundada dos preços praticados pe
la representada, revela a e~tratt:gia sem limites para baixar, 
a qualquer custo, os preços internos. Em 25_-4-90 a repre
sentada vendeu 100.000 unidaQ.çs do tubo Siliconizado de 
!Oml, por US$0.9137, e, em 13-7-92, 61.000 unidades foico
mercializada por apenas US$0.0694 (Dot. n" 8, fls. 8 e 51), 
ou seja, 1/13 do preço praticado em 199Q, ano que desativou 
sua produção. 

Preço da B-D Brasil em25-4-90- US$0,9137 a unidade 
Preço da B-D Brasil em 13-7-92---, US$0,0694 a uniQade 

E. Dos efeitos desta queda sobre a indústria_ doll'l:éstica 

34. Relata ~m seu breve histórico a _r~g~_~rente, que 
para continuar conCO(J;e"ndQ em iguais _cond_içõe_s C<?!TI 9 produ
to importado após liberadas as importações, seria'necessário 
aumentar a participação no mercado ~m_mais 12%. Ppr ques
tões de sobrevivência os projetas são iOiCi_ados~ quando então 
em 1991 é surpreendida com significativa qUeda nos preços 
internos. Sem outras alternativas_ a_ req_uefellte -é oQ_rigada a 
colocar no mercado os primeiros excedCriteS de prõdução por 

pacidade instalada em torno de 63?f,. (Doe. rt Jl). A partici~ 
pação nas vendas internas_ se mantém --~m 19%, comprome

,_tendo_ o. projeto de r:edução de custos. O volume de_ produto 
vendido é ig~al ao do ano anterior, porém os preços são 
inferiores em 28%. Isto é, a requerente vendia o seu produto 
em 1990 por US$0,229, em 1991 foi obrigada a vendê-lo por 
US$0, 130 e cm 1992 porUS$0,094, em termos reais esta queda 
representa uma redução em toniO de 59!'k do preço origit:lal
rnente utilizado para os estudos de re:du_ção q~ custo. As pres
sões exercidas nos preços pela representada impediu maior 
participação nas vendas e conseqUentemente o êxito no-pro
grama de adequação da indústria local ao produto importado. 
O resultado contáhil do exercício de 1993 é desastroso. 

37. O artigo 3o d9 códig~ antidumping, item 3~ ~iz aiÍlda: 

-"3. -o ÇX:ãmedo efeitO dQ dq.mping S!)bre a indús-
1 tria ein causa inCluirá unia avaliação de todo~ os fatores 

e índices económicos pertinentes que influam na situa
ção dessa indústria, t~is como-: queda efetiva ou poten
cial da produção, vendas, participação de mercado, 
lucros. produtividade, retorno dos investimentoS ou 
da utilização da capacidade produtiva, fatores que afc
tem os preços internos, efeitos negativos, efeitos ou 
potenciais, sobre o fluxo de caixa, estoques, emprego, 
salários. crescimento, capacidade de obter recurso_s de 
capital ou de investimentos. Esta lista não é exaustiva 
c nenhum destes fatores isolad<!.mente nem vários deles 
juntos coristituifão, necessariamente, uma base de juf-
gamento conclusivo." 

preços inferiores àqueles consich~rados ideaís. Fecha· e·ntáo 38. Ora s_endo_ assim, os efeitos do dumping sobre. a 
o ano de 1991 com um aume;n.to de participaçãO no mercado única produtora local são inCxoráveís. As ínforniaÇões econô
de mais 7%. am_ªrgando um elevado prejuízo em relação ao micas d~ indú_st~i~_indicam que apesar de não haver redução 
seu ativo real. na participaÇão do mercãdO, os preços foram inferiores em 

35. Desco~hecc_nd.o_ -as cauSã.s ieaiS--Ciúe fizeram o seu -COmparação ·com ·os anos: anteriores. A empresa aumenrou, 
preço médio cair de US$0,225 em 19n para ÚS$0,141, e sua ociosidade em 59%. ou seja, de 46% em 1990 para 73% 
objetivando não aumentar ajnda mais a ociosidade _a re_que- effi 1992. A aUsêúcia de reciprocidade bancária reduziu a capa
rente continua a ·produzir, porém é obrigada a realizar alguils cidade de obtenção de recursos de médi9 e longo prazo com
reajusteS; de:m~te __ 22% .9o Âell quãdro de funcioriáfiõS e- em_ prometendo o fluxo de caixa. As vendas, que dariam --origem 
seqüência a seu plano de redução de cUsto~ admite sócio capitaM_ 1 _2__du_plicatas que em ocasiões melhores. fícarí"ã-moe:!li cãiteir~ 
lista e conclui sua nova capacidade_ produtiva. Em junho de aguardando hoa_n_e_gociaçãO_,_ sáo após emitidas, descontadas 
1992 evidencia a prática de dumping das exportações amerj- ou dadas cm garantia de contratos de financiamento. Não· 
canas para o Brasil e solicita a abertura das ipves_tigações. existem duplicatas em carteira. 

36. O su_rgimento do_ novo próduto lançado no mercado 39. _O Balanço Patrimoriial ~e 31 de dezembro de 1992 
pela requerente, o Vacumm 11, com_ todas_ as varitãgens dos indica que não há retornO sobre õs investimentos OU sobre 
produzidos no Primeiro Mundo, frustra as _expectativas da o patrimônio líquido, umx ye-z que o ativo total é de 
representada que revida auroentandQ ainda mais as pressões Cr$2.560--:-656,00 e. o patrimônio líquido é negativo em 
sobreopreçointernoeml992_,chegandoavenderomilh~eiro Cr$8.245.731,00 e o prejuízq do exer.cício é de 
do tubo a 69 dólares, quando antes houvera yendido por 913 Cr$9.138.384,00. Nos últimos anos a empresa tem acumulado 
dólares (Doe_. n"' 8, flS. 51 e 8) - inverQSsímel que numa prejuízos sendo que o seu patrimônio líquodo está negativo 
concorrência saud~yCl os preços consigam variar em até ein Cr$50.000.000,00, qtie- tende a se agravar, pois para se 
1.233%. Em dezembro de 1992 a Secretaria do Direito Econó- mante"r no me-rcado foi obrigada a suspender o pagamento 
mico adota medida preventiva contra a representada e conse- de todos os impostos e encargos sociais. 
gue interromper trajefória falimentar em -d~couên~ia da prá- 40. A representada __ al~ga e1_Il_sua Qefesa __ ~em_ nenhuma 
tica do underselling. Os sõdás ctesCafHtãlizados, maís uma _outra contra-prova, que não pratica o dumping ou o under
vez, interrompem b pãgamento dos tributos~ et}frentam sér~as .. -~lling porque este produto representa apenas 5% do seu fatu
dificuldades em obter recursos de_capi~al: Sem estoque e com ramento,_ A_ B-D Br_asil 1 fabi"icante_ de _sering~t.s- descartáveis 
o quadro de_ fuudQilários reduzido ao limite, chega a vez-- possui mais de 200 produtos em sua liilha de mon-tagem, Por
dos salários. O sindicato __ da categoria é chamado para mediar tanto é bem provável que os tubos a vácuo seja _o seu 2" 
as questões onde se discute rçduçã_o _d~_S:ªIários, cortes em produto mais importante. Para a requerente este produto é 
alguns benefícios c licençã remunerada (Doe. n"' 10/4). Canse- responsável pela quase totalidade d~ s_eu_ faturamento, e_rnpre
gue concluir o projeto de ampliação de suas instalaçQes, entre- ga 120 funcionários e pode a qualquer momento deixar de 
tanto, é .obrigada a estender por mais 30 dias a licença de existir por abuSo do poder econômico de um escritório. de 
seus funcionários provocando uma queda na utilização_ da ca- importação (Do_c. n"' 12) de:_ uma indústr~_a_ norte-americana 
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que negou-se a desenvolver a indústiia naCion-al, passando 
a praticar o dnmping com um único objetivo: impedir que 
a Labnew Indústria c Comércío Ltda, empresa 100% nadonãl 
tor~e~se sua concorrente no ramo médico-hospitalar ferindo 
seus interesses monopolistas. - - _ _ 

Cabe por fim, acentuar -que -o êxito alcançado pela Lab-, 
new até o_ presente- rnoffiento_deve-se a·o fãtb- de ser a única_ 
empresa no País a fabricar um produto com sofistiCada tecno
logia e dispor de irrefutável documentação _que comprovam 
todas as denúncias aqui relatadas. - - -

III - Conclusão 

41. De todo o_ exposto, mais uma vez, somando-se às 
denúncias formuladas no primeiro _Memorial verifiCa:.se que 
estão presentes os requisitos para a instituição de direito anti
dumping previsto no art. 8" do Acordo de regênc1à. 

Confiante a requerente na sabedoria e doutos suprimen
tos de V. s~1 aguarda-se que o colendo Conselho adote decisão 
consoante à Justiça, 3 de setembro de.199..3._-:-: Lab_new Indús
tria e Comércio Ltda. -Jorge Borges Sá, Diretor-Presidente. 

Atenção: O~ documentos a que se refere o presente Memorial encontram-se, 
à disposição dils autoridades. e podem ser solicitados pelo telefone (0192) 
41-1833. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr.Presiderite, peÇo a palavra 
pela ordem. 

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra a V. EX~ · 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Pr~$idente, eu gostaria· de_ fazer 
uma consulta à Presidência. Preferiria fazê-la nã. pieSenÇa 
do Sr. Presidente do Senado~. Como S. Ex~ oã_o está presente 
-aparentemente está em reunião com o PMD~. uma reunião 
importante para a vida do Partido e para a vida desta: Nação 
-dirijo -minha indagação a V. Ex"-

Sr. Presidente, cu gostaria de saber se a Presidência ou 
os Líderes do Senado teriam feito algum -~_cardo coin o Presi
dente da Câmara COm relação' à revisão constituciOnal:~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nobre Lí
der. ign01:o Se houve ou não qualquer acordo com relação 
a essa matéria; mas cncamlnbarei a sua consulta a9 Sr. _Presi
dente do Senado, que, certamente, dará os esclarecimentos 
solicitados por V. EX" 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra, 
na condição de Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem 
a palavra. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Como Líder. Pro
nuncia o segtiinté discurso. Sem revisãQ~_ do Orador.) ~ S_r: 
Presidente, Srs. Senac;lores, acabo de fazer uma consulta á 
Presidência, e V. Ex.a, Sr, Presidente. a responde nos limites 
do seu conhecimento. Corno eu disse, cu gostaria que o pró~ 
prio Presidente do Senado a respondesse, porque, se tivesse 
havido um acordo, S. Ex• seria parte desse acordo e, portanto, 
saberia. Eu, de minha parte, não sei. Não posso ficar nem 
contra nem a favor de um acordo que não conheço e que 
não sei se existe. Diga-se de passagem, quando os jornais 
noticiaram, pela primeira vez. que haviá um acordo, procurei 

o Presidente do Senado, há um mês, perguntei-lhe se havia, 
e S. Ex~ respondeu que não. 

Causaram-me um profundo mal-estar e até uma perple
xidade muito grande as afirmações que o Presidente da Câma
ra, Deputado Inocêncio Oliveira, fez aos jornais ontem. Sâo 
manifestações absolutamente destemperadas, que, aliás, não 
ficam bem num presidente de instituição; e com acusações, 
Sr. Presidente, sem o mínimO PropóSito,'absõlutarnen.te des
propositadas. 

Tomo a liberdade de reler algumas notícias publicadas. 
Disse o jornal O Globo: 

"Divergência entre Câma:rá e Senado pode adiar 
revisão. 

O Presidente da Câmara, Tnocénci-õ Oliveira, 
ameaçou ontem tumultuar o processo de revisão consti
tucional, provocando o seu_ adtam.ento. Ele se irritou 
com a interpretação do Se-rlador Mário Covas (PSDB) 
de que a relataria caberia ao PMDB, como_partido 
majoritário, já cfue o·senador Humberto Lucena presi
dirá a revisão por ser Presidente do Congresso e não 
por ser do PMDB"". 

Em prímeiro lugar, não mencionei nada sobre o fato 
de a relato ria caber ao PMDB; só interpretei que o Presidente 

·dO-CongresSO --é -quem preside essa:_- etapa da vida pública. 
Como o_ P.(esidc:_nte do Congresso é o Presidente do Senado, 
ocasionalmente o Senador Humberto_ Lu_çena é quem deve 
presidir a revisão. Mas o Presidente da Câmara s~ irritar por 
uma interpretação minha?1 Eu não sabia que, antes de inter
pretar a respeito desse assunto, eu teria que, antes, verificar 
se o Presidente da Câmara concorda P.u se v;;~.i.ficar irritado. 
É dramático que eu tenha de perguntar se posso fazer a minha 
iilterpretação, mesmo que ela seja errada, pois não tenho 
o-patrocínio da verdade. Posso muito bem estar: errado n.as 
minhas formulações; coloco-as •. o mais das vezes. em meu 
nome _pessoal. quando muito com a delegaç-ão dos meus com
pàó.heiros do PSDB. Mas o meu _dir_e_it_Q de- interpretar -
meu Deus do céul -este eu não suQmeto a quem quer que 
seJa.· -

O mesmo jornal diz: 

"Se não conSegui·r- no voio. -diz que--póde at~ -ir 
ao Supremo Tribunal Federal. caso o acordo não seja 
respeitado para que o PFL tenha o direito de indicar 
o relator". 

Foi por--iSso que pei-guritei a V. Ex·• se tinha havido algum 
acordo. Não me consta; portanto, não fiquei contra nenhum 
acordo, já que não sei da existência dele. 

·Mais adiante, S. Ex~ diz: 

"Mário Covas e outros sen_adores --;-.e so_u colocado 
numa posição especíalíssima, pois sou citado nominal
mente. embora haja outros Senadores que não gostam 
da Câmara; porém, cm relação a mim, o sentimento 
é tão nítido_ que sou citad_o especificamente -têm 

- ódio da Câmara e sempre causam problemas··. 

Não sei para quem eu causo problemas: para o Presidente 
Inocêncio? Que prbblemas eu causo~-- o ·de ser senador? O 
de ter opinião? O de querer interpretar? E isso nascido de 
6dio da Câmara?l S. Ex·• ainda não era deputado. e cu já 
tinha passado seis anos naquela Casa; sal de lá porque fui 
·cassado, e certamente não foi por trabalhar contra o Poder 
Legislativo. 
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Em Outro jornal, o Estado de S. Paulo publicou-se a se
guinte manchete: "Disputa amCaç:ijnícjó dos trabalhos_. Ino
cêncio acusa Covas de tent~r romper acordo de partidos para 
compor a Mesa da Assembléia". 

Em certo trecho,. lê-se: 
"lnocéncio a_cuS.Qll o Senador Mário Covas 

(PSDB- SP) de ser o pri~cipal artÚ:uÍadÕr do rompi
mento do acordo entre os partidos favoráveis à revisão, 
que há um mês acertaram dar. a presidência a Luce_na. 
e a relato ria a um deputado do PFL." 

Ora, se isso tiveSSe ocorrido, ey _atê' me· -õporia, mas me· 
oporia. em pririi.eiro lugar, ao Presidente do Sf;!'nadq por fazê
lo. Reputo que o Presidente do Senad_o __ -:·volto a i_psistir 
-preside o Congrcsso·:e·, ·portanto, preside o processo de 
revisão, porque é Presidente do Congresso Nacional. 

O ineu_ Partido nunca se dedaro1,1 _$:;on_trário à révi~ão, 
portanto, não me consta que ele, e certarÓente nem a-_-sua 
Liderança no Senado, tenha participado de qualquer acordo 
em relação a esse assunto, Se o acordo .foi feito, ele vai ser 
cumpriâo. _ _ _ __ 

Não digo que o relator não possa ser alguém do PFL 
- nunca disse isto: pode ser do PFL, do PPS, do PPR, ou 
do PMDB, pode ser do partido que quiser. Essa é uma decisão 
a ser tomada .após _Q início d_osJr~balhqs da revisão, _.0 q!Je 
digo é que isso não tem ·relação Com a_ pOsição- do Pre::tfdente, 
porque esta nasce de uma deter:minaÇão c_onstituclóhal_e não 
de outra razão. 

O Presidente Inocêncio disse ainda: 

"Covas tem ódiO da Câmara._ PQr que 'ele não dis
puta a presidência comigo. para levar- uma surra de. 
460 votos a 6?" 

Realmente. é modesto o Presidente, porque ele' podia 
falar em 465 a 1. Na realidade, ele me ccmferiu cincó VotOs 
além do meu próprio; portanto, ele ganhai--ia afic~~s· por 460' 
a 6; mas não tenho nenhum ínter'eSse em disputar com ele 
nem com ninguém. Para mim, a ín<;ljcação do presidente não 
vai nascer de uma disputa, e;Si'm, .de_U~a det.crminação consti
tucional; portanto, não há eleição. Uin dia, quem sabt.:, tere
mos condições de disputar eleições em conjunto, um contra 
o outro. Então, verífic"aremo_s, certa-méh"te, .que ele terá uma 
vantagem de 460 a _6._.Ne.sts.:: instant~, não_ há _nen~uma razão, 
nem estou pleiteando para ninguém, nem pa-ta o meU PartidO. 
A rigor, o que 'disse foi qUe quem preside é o Presidente 
do Senado, c, daí para- frente, tudo aconteçe Gomo_ ocQrre 
normalmente dentro do CongressO": o relator é o resultado 
de negociações_entre_os Partidos. 

O Sr. Elcio Alvares -V. EX:" ni.e pcrinite um ap-arte? 

O SR- MÁRIO COVAS- Concedo-lhé o' ~parte, nobre 
Senador. 

O Sr. Elcio Alvares ----'- Sena__dor Mário Covas, V. Ex" 
externou um pensamento que foi unânitrtC na comissão infor
mal designada pelo Prt.!sidentc Humbt.:rto Luc_c_na para exami
nar o projCto de regimento do Deputado Nelson Jobim e 
estabelecer uma agenda mínima para a revlsãó cOilstihiGional. 
Essa comissão, presidida pelo Senador Nelson Carneiro e que 
teve a partici'pação inte.ri.sa do _Senador Jªrbas Passarinho, 
estabeleceu, logo de: saída, _uma preliminar. de acordo çom 
o art. 3" do Ato das Disposições Constitu._d.onais Tran,S;iJórias: 
a revisão constitucional v~i.seLrealizaÇa_,_pelo Congresso Na
cional. No momento em que isto fícou esclarecido, avançou 
mais ainda essa comissão. A ex-erilplo do que foi feito na 

revisão da ConstituiçãO portuguesa, que é de uma profunda 
simplicidade em sua mecânica de procedimento, entendemos 
que deveria _Prosperar o R~gimento do Congresso, supletiva
mente acud1do pelos Regimentos da Cãmara e do Senado. 
Elaboramos a proposição de um projeto de resolução que 

_iria di~por de l'flaneira mais dinâmica a respeito do comporta
mento dos trabalhos. Portanto, o que V.- Ex~ disse com tanta 
clareza é posição praticamente unânime nesta Casa em relação 
à indicação do Senador Humberto Lucena, não como membro 
do Partido majoritário, qtiC é o PMDB, mas na Condição 
de Presidente do Congresso. Obviamente, a indicação do Se
nador Humberto Lucena pOde até ter sido resultado de um 
entendimento, mas ela deflui de um imperativO cOnStituCional. 
-Quero· esclarecer a V. Ex• qu_e, hoje, aproximadamente às 
5h30min, a comissãô vai entregar o trabalho ao senador Hum
berto Lucena. E a cOnclusão ·_contida no relatório, p!Jje:tiyo, 
sucinto, claro, preciso. é exatamente a conclusão de V. ExH 
Ora, "por uma questão até de equilíbrio, de entendimento 
entre _as duas Casas, se o PMDB vai indicar o presidente 
em decorrência do (ato de Humberto Lucena ser o Presidente 
-do Congresso, o_ relator se_ria, então, um deputado. Assfm, 
haveria o entendimento das Lideranças, e encontraríamos um 
denominador comi.Jm, A posição dp Presidente lnocénçi.o.Oli
veira, por sinal, meu cómpãnheiço de Partido, ao declarar 
que há um cheiro de traição, de maneira nenhuma colhe com 
o comportamento dos Senadores_. _Os Senadores, aliás, num 
gesto que caracteriza a nossa preocupação com a revisão cons
titucional, já concordaram que os votos serão iguais, como 
no sistema unica:meral. Essa posição poderia ser objeto de 
discu.ssão, porque, pelo que sei, existem dois_ou_ três pareceres 
de' juristas de nomeada, que sustentam o Sisteina de duas 

, votações, c-onsiderando que a representação do Sen_adO, espe
cifiCamente, é a representação dos Estados. Assim, neste mo~ 
!fiento, trago este depoimento para reiterar que a sua afirma-. 
ii\'â~de que o Presidente Humberto Lucena_é Presidente da 
revisão constitucional em decorrência do fato de sÚ P.reside:ote 
do Congresso- e a revisão .vai ser elaQof~da pelo Congresso 
_.., es'll.ádnteiramente consagrada no trabalho da comissão 
informal que foi noineada pelo Presidente Humberto Lucena, 
com o objctivo não só de _estudar. preliminarmente, o regi
m"entO iilterno proposto pela Câmara - de- _autoria do _e_mi
para agendar os pontos comuns ·que podem ser.discutidos 

em_ primeiro passo· nuni rito consensual entre. aqueles que 
vã,_() çompor o Congr~sso revisOr .. Aõ tr~z~r este_ (!epoimento, 
quero acrescentar que está me pareCendo, a princípio, que 
o Presidente lnocêoc:io _Olivçira)nterpretou mal a sua Coloca
ção, que fOi rígofos'amentC correta dentio' de um- erifoque 
de realidade no contexto constitucional. Mais ainda, sem qual
quer sentido de cotejar ou de criar com __ ª-_Çâmara um _antago
nismo, a comissão-entendeu que,_se for adotado o procedi
mento que está sendo preconizado- de o Congresso_ reaHzar 
a revisão ---:- o projeto de regimento do Deputado Nelson 
Jobim não seria acolhido. Teríamos que acolh~r o Regimento 
do Congresso, acompanhado da complementação de um pro
jeto de resolução onde abordaríamos todos os pontos refe~ 
rentes à mecânica da _revisã_Q_propriamente dita. É este o 
depoimento que quero trazer em abono da sua posição, que 
me parece absolutamente corrçta,_ .. 

O SJ!,, MÁRIO COVAS :_ Agradeço muito a y: Ex' 
Mas observe, nob,rc,~enador, que sequer pertenço à comissão. 
Nela. só um membro do ~_SOB: o Senador Jutahy Magalhães;
cuja presença decorreu de indicaççi._o dire_ta d.Q Preside11te~ 
De qualquer maneira, fico muito satisfeito de a minha opinião 
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expressar aquela da comissão. N_ão sei se a comissãO pode 
fazer interpretações, e se isto não vai irritar o President~ 
da Câmara. Eu as fiz e o irritei. --

Leio, no Jornal -do BraSii,- edição de hoje, a se-guinte 
notícia: 

" .. .Inocêncio OliVeira decidiu ontem entrar nova
mente na disputa. '"Mário Covas e .OIJ.ti:OS senador_es_ 
têm ódio da Câmara. Sin_to cheiro de t~aição no a('. 

Traiç'ão em relação a quê? Como o Presidente da Câmara 
está sendo traído? 

Certa vez, eu estava ·saindo do Palácio, quando repórteres 
entrevistaram-me. Defendi eSta posiçãO; porque foi a· que · 
advoguei um mês atrás em discurso feito da tribuna do Senado. 
Os !ep6i'teres perguntaram-me se seria o Inocêncio ou o Luce
na o presidente da revisão constit'-:lcional. Eu lhes disse que 
havia um equívoco, que não se tratava de uma disputa eritre 
a Câmara e o Senado, muito menos entre os Presidentes. 
Acrescentei que é possível interpretar, como· faço, que o Presi
dente do Congresso- e a Constituição determina que o Presi
dente do Senado seja o P,residente d9 Congresso - é quem 
preside. Disse ainQ.a que este não seria o caso-do Sr. InõCêncio 
Oliveira. Só haveria_uma possibilidade de S. Ex•·ser presidente 
da revisão: se houvesse a interpre_tação de que a decisão seria 
tom_a_da por meio de eleição para isso; havendo _essa_ d~libe
ração, se S. Er> fosse candidato e ganhasse; e esta não seria 
uma interpretação nascida da ConstituiÇª-o. _ · -

No dia seguinte, vi escrito em manchetes: "Inocêncio 
nunca será presidente". Fiz questãO de esclarecer-lhe, então, 
o que eu havia realmente dito. Eu havia .declaraQo que_ I:tavia 
uhl.a razão para o Senador Humberto Lucena presidir a revi-

1são: S, Ex• é O Presidente Ço Congresso. Se a interpretação 
fosse a de que se deve_ria eleger alguém, o Sr. Inocêncio ·oli-
veira não seria automatiCamente presidente: o presidente seria 
eleito. S. Ex~ precisaria pretender ser preSiâ.ente, candid3.-
tar-se e ganhar a eleição. _ __ _ _ _ _ 

Portanto, reafirmo: nunca pensei que houvesse uma dis
puta entre o Sr. Inocêncio Oliveira e o Sr. Humbertó ;Lucena. 
Sempre pensei que o __ S_r, lnocêncio Oliveira tivesse compro
misso com outra candidatura, não com a que S. Ex~ pretendeu. 
Enfirri, emito _uma opinião pessOal que provavelmente vai 
irritá-lo; mas confesso que está sendo emitida com esse obje
tivo mesmo. 

O Sr. Esperidião Amin- Permite-me um apiarte, Senador 
Mário Covas? 

O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, Senador Esperidião 
Amin. 

O Sr. Esperidião Amin --Senador Mário Covas, tomei 
a liberdade de atravessar o raciocínio· de V. Ex~ para fazer 
duas observações. Em primeüo lugar, reitero a minha convic
ção - pretendo deixá-la expressa - de que as observações 
que V. Ex~ fez a respeito desse longo affaire, que data do 
instante em que se decidiu quem presidirá a reVisão--e ·quem 
será o relator, enfim, as Observações que são do meu conht.:ci
mento foram em um nível que só pode merecer elogio. Foram 
todas de natureza institucional e visando a dar uma solução 
institucional para ·um problema da maior importância, um 
verdadeiro desafiO. A _sociedade brasileira não merece que 
sejamos vistos como partisans de interesses partidários, tam
pouco individuais e pessoais. Todas as ob~crvações de \'. 
Ex~. portanto, merecem a compreensão de todos nós. Po1 
isso, prefii'o, até para átenuar um pouco ess_e tom grave rle 

_que freqüentemente se revestem todas as questõe's que envol
vem interesses _conflitantes_ entre Senado_ e Câmara, di_~er a 
V. Ex\ n_a coridição de seU:-amigo, -qutüt.tribuô essa declaração 
dO _meu amigo Fre-sídente da Câinara, Deputado Inocêncio 
Oliveira, aos fluidos do momento. Nesses últimos 21 dias. 
o maior Partido do Brasil teve a capacidade de criar tanta 
notícia sobre disputas desconheçidas que o Deputado Inocên
cio _entrou na onda. Tranqüilize-se: V. Ex•_ foi o homem do_ 
!;ll.Qfi1ento. _o_ mesmQ _deve dizer_ o_ Presidente da República: 
"Por que em cirila -de mim?''; o mesmo deve diZer o Ministro
Fernando Henrique Cardoso :"Por que o PMDB foi fazer 
isso logo comigo?"; também o Sr. Alexis Stepanenko tem 
razões para fazer essa mesma pergunta; enfim, tódos os do 
Governo que foram, de uma forma ou de outra, afetados 
pelo frisson peemedebista devem estar com a mesma indaga
Ção: por que comigo? Porque a onda passa perto e, às vezes, 

-sobre quem está no seu caminho, mesmo que não saibamos 
qual o caminho da onda. Queria tranqüilizar o meu querido 
amigo Mário Covas. assinalando que o PMDB pode, daqui 
a pouco, lançar alguma nota que anuncie ter a tempestade 
amainado. Acredito que, por uma relação de causa e efeito, 
amanhã, a declaração do Deputado Inocência Oliveira já será 

-menos perturbadora. 

. O SR. MÁRIO COVAS~ Tudo bem: provavelmente 
porque o PMDB jogou raios; todavia, néste casó, eles caíram 
na minha cabeça, e diferente. -

duem ésteve na reunião das lideranças sabe que não 
concordei com- a ã.fírmação de que reunião urti_cam~ral não 
significava- votã.Ção unicarneral. Ente rido que sessão unica
rtJ.eral implica votação unicameral, porque, contrario sensu, 
Se usaria a-disposição constituCional que está contida no artigo 
referente ao veto. Sempre examinei esse _ass_unto sob um pris
iha~pesSC)al e institucional; nunca me preocupei com as pessoas 
envolvidas nisso. até porqUe nao são elas que estão em jogo, 
~uito menos o Presídente. Não vejo razão, portanto, para 
S. Ex'' revidar e de- uma maneira muito pessoal. S. Ex" se 
refere aos Senadores de maneira geral, mas cita aperias um, 
no caso, este Senador, como inimigo da Câmara, como alguém 
que tem ódio da Câffiara. · -

Lé-se no artigo da Folha de S. Paulo:_ 

HA disputa dos partidos por cargos pode tumultuar 
_ ainda mais a revisão cánstituciona.I". 

O pior é que ainda servimos de instrumento para que 
:;t imprensa diga que o que está havendo é uma disputa de 
cargos. Não tenho nenhuma razão para disputar cargo fora 
do meu Partido, nem para disputar em favor de alguém que 
não pertença ao meu Partido. S~eu tiy_e:ss_e que disputar cargo, 
disPutaria em favor de- alguém qüe fosse do meu Partido. 

Prossegue o artigo dizendo: 

"O Presidente da Câmara, Inocêncio -Otlve(ra 
(PFL- PE). ameaça "perturbar" a revisão se o-relator 
não for do seu partido." 

. Trata-se de uma afirmação _que não é cabível, ou seja, 
o Presidente perturbar. 

O Sr. Esperidião Amin - Esse é o ponto mais grave'. 
Por isso usei a expressão '"menos perturbadora", a não ser 
que o PMDB nos dê uma nota procelosa. 

O SR. MÁRIO COVAS- Imaginem, entretanto, que 
'..'''.la partido quisesse perturbar a revisão na hipótese de o 
fl,itof nãO Ser do seu próprio quadro! 
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Em seguida, há, no mesmo artigo da Folha de S. Paulo. 
uma frase que até parece pertinente - não sei se ela foi 
colocada de propósito: 

"Inocêncio também ameaçou se lançar candidato 
à presidencia da revisão, lugar já assegurado pelos par
tidos ao presidente do Senado, Humberto Lucena 
(PMDB- PB)". 

Não sei se o sentido que se quiS emprestar ao ter_mo 
"ameaçou" decorre do fato de que, sendo candidato, ele re
presenta uma ameaça, ou se ele simplesmente ameaçou para 
evitar que outro fosse candidato. 

Prossigo a leitura: 

"Estão queierido passar a perna em mim. Foi feito 
um acordo e__agora o Senado_não quer cumpri-lo". 

Se foi feito um acordo, não houve a pa.rticipação do meu 
Partido. É possível até que tenha sido feito, e a razão pela 
qual levantei a questão ao Pres.idente foi para sãiia:r e-sta dlívf: 
da. No entanto, se houve acordo, o meu Partido_não tomou 
conhecimento dele; não pode, assim, ficar contra um acordo 
sobre o qual não foi chamado a opinar. 

Leio: 

''Segundo ele, um acordo entre _ _a Câmara e_o Sena~ 
do estabeleceu que a presidência da revisão caberia 
ao Presidente do Senad.o. e ao PMDB. o:-segurtdo cargo 
mais inlportante, o de relator-geral, ficaria para o 
PFL." 

Ontem, ao tomar conhecimento disso ----'-a imprensa me 
telefonou para verificar -ó qt.te tiitha a dizer a respeito de 
ser um inimigo jurado da Câmara- sequer falei à imprensa 
sem antes procurar o Presidente da- Câmara ... Telefonei ao 
seu gabinete, porque me parecia tão insensata a a:firma:çãó-, 
que precisava da sua_ confirmaç&o para pOder responder. Não 
o encontrei no- gabinete, pois es-~ava·no Ministério da Justiça. 
Localizei-o, por fim, no Gabin~tc do Ministro, e S. Ex" me 
confirmou ter dito exatamente isto:- que éramos inimigos da 

tituinte prevfa, no seu· àrt. 2", _qu-e a primeira reunião s_c- daria 
-sób a Prcsidêocia do Supremo Tribunal Federal, com o objc~ 
tivo de eleger o Presidente. Foi o que 6correu naquéle rempo, 
quando a Câmara dos Deputados era presidida por Ulysses 

-GUimarães; o Sertado Federal, por Humberto Lucena, c a 
Assembléia Nacional Constituinte, por Ulysses Guimarães, 
eleito para tal fim: A relataria. por sua vez, coube ao maior 
partido. Não há, todavia, obrigatoriedade de repetir-se_ esse 
fato; não há necessidade. A relataria resultou desses enten_di
mentos, enquanto a presidência. de eleição. O Sr, Ulyss~s 
Guimarães teve vótos a f~vor e votos contra. 

No meu modo de cntend_er, a presidência resulta de dispo
siÇão constituCionaL O que irá aC.oritecer com -á ·relatoria é 
algo que os partidos devem deteirninar. Isso nãO exçlu_i nin
guém nem obriga com alguéin aufomaticamcnte. Foi isso o 
que falei, aliás, há um mês, num discurso proferido nesta 
Casa. Não sei por que só causou repercussão agora; talvez 
o Diário Oficial tenha chegado atrasado. Estou_. inçlusiye:, 
recebendo resposta e sendo_aprescntado, publicamente, em 
todas as manchetes de jornais, como um inim'igo da Institui~ 
ção, como alguém que tem ódio da Câmara elos Pcputados, 
simplesmente porque pe-nso neSse assuntO de" fofma diVersa 
do Presidente da Câmara. 

Sr. Presidente, eu gostaria realmente de ser informado 
se houve ou oã_o esse acorçlo,_ talvez à minh(! revelia~ para 
que eu possa me posicionar a respeito. Não posSo, entretanto, 
ficar contra um- aCordo que, n-á minha opiniã"o, não existe. 
Se vi"e-r a existir:"- ou s_e já existir~ foi feito sem_ a nOssa partici
pação. Em relação a ele, tomamos a posição que melhor enten
demos. Isso não significa, de maneira alguma, que tenhamos 
traído ninguém. Só pOsso mante-r um acordo-do qual participei. 

Câmara, eu, em particular. . _. __ 

De resto, Sr. Presidente, fica aqui a nOssa absoluta e 
total rejeição a eSS.is- afirmaÇões·. NãO há nenhuma razâó para 
que o Presidente da Câmara invista. da forma violenta como 
o fez, contra os Senadores e Co_ntra, _e.stç Senador,_ cm particu
lar. S. Ex~- não tem nenhuma razão ohjctiva" para asseverar 
que, em qualquer instante, passado ou presente, de alguma 
forma, Senadores e eu, em particular, tenhamos tomado qual
que} 'ãiitude qJe 'possa denegrir a imagem da InstituiÇ:âO:· 

· Era o que tihha a dizer, Sr. Presidente. Estou aqui porque, finalmente, desafia-me a disputar com 
ele, no voto, a prcsidCncia da revisão c afirma que eu e outros 
Senadores temos ódio da Câmara e vivemos _çriando proble
mas. 

Sr. Presidente, não tenho nenhuma razão para aceitar 
do Presidente da Câmara afiinl."ativas desse tipo. _A I!linfia 
opinião pessoal ----:- e é mera opinião_ pessoal -- é a de que., 
por alguma razão que não sei identifiCar, o Presidente_Inocên
cio· já não é a favor da revisão _e, po-itànto, diz isso· com 
o objetivo de se posicionar Contra ela. Diz i_sso -COf!1 eSSe 
objetivo, tenha S. Ex~ as suas razões. 

Agora, tentar mostrar-se perturbado, irritado, e tomar 
como referência o fato de eu ter interpretado uma determinada 
posição de natureza institucional, Sr~ .Presidente, é Uf!l absurdo 
que não posso aceitar. NãQ há essa hipótese. 

O Presidente Inocêncio tem todo o direito de reivindicar 
que o relator principal da revisão seja do seti Partido .. Isso 
é outro assunto. Uma vez iniciado o processo, acontecerá 
como tudo o mais nesta Casa: os partidos se entendem e.
eventualmentc, o relator da revisão poderá ser do PFL. Não 
excluo essa probabilidade em hipótese alguma, nem digo que 
o relator deva ser de qualquer partido. Lembrei, isto sim, 
que, durante a Constituinte, o procedimento foi completa
mente diferente: a convocação da Assembl~_ia Nacional Cons-

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

· Amir Lando _ Aureo Mello _ Dirceu Carneiro _ Eduardo 
Suplicy _ Hydekel Freitas _ Jonas Pinheiro .:.: Jo~é Paulo Biso! 
Júlio Campos _ Ju~êncio Djas _ Luiz Alberto Oliveira _ Marluc-;; 
Pinto _ Nelsqn W_~dekin _Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Asseguro 
a·y._ Ex• que-o assunto-será encaffiinhado ao"Sr. Prc~icJentê 
do Senado, que certamente esclarecerá a matéria. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1'-' Secretário. 

É lido o seguinte 

PS-GSE/317/93 
Brasília, 21 de setembro de 1993 

Senhor SeCretário, 
Comunico a Vossa Excelência ter sido constatadq erro 

manifesto no parágrafo 3~ do artigo 38 dos autógrafos e da 
redação final referentes ao Projeto de Lei n" 3_.831-D, de 
_1_293. que "estabelece normas para as eleições de~ de outubro 
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de 1994", encaminhado para revisão dessa Casa e1n 16 de 
setembro de 1993, através do Ofício PS-GSE/316193, que passa 
a ter a seguinte rcdação; 

"§ 3o As contribuições e doações, as receitas e 
os rendimentos de que trata esta lei serão convertidos 
em UFIR, pelo valor desta no mês em que ocorrerem." 

Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, sOlicito 
se digne determinar as providências necessárias no sentido 
de fazer a devida substituição-. pelas folhas anexas a este ofício._ 

Atenciosamente, DepUtado Wilson Campos, Primeiro Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1" Secre
tário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 120, DE 1993 

Institui o Conselho Curado_r dos Re~u~~_das_Ca
dernetas de Poupança e dá outras providências. 

O COngresso- Nacional decreta: . 
Art. 1" Fica o Poder ExecútiVo aUtori~ado_ a instituir. 

no âmbitô do Ministério da Fazenda, o Conselho Curador 
dos Recursos da Caderneta de Poupança. 

Art. 2° O· Conselho Curador dos Recursos das Cader-
netas de Poupança. terá a seguinte composição: 

I -Ministro da Fazenda; 
II- Ministro do Bem-EStar SOcial; 
III- Ministro do Planejamento; 
IV- Ministro dD Trabalho; 
V -Presidente da Caixa Econômíca Federal; 
VI- um representante da Associação Brasileira das En

tidades de Crédito Imobiliário e Poupança- ABECIP; 
VII- um representante das entidades nacionajs ligadas 

a-Indústria da Construção Civil; ,..,,_ I<~Tt 
VIII -um representante das entidades nacionais repre

sentativas dos interesses dos investidores em cadernetas de 
poupança; • 

IX -dois representantes de entidades nacionais dos be
nefidãrios de financiamentos com recursos da caderneta de 
poupança; 

X- um representante dQS Governos Estadu.ais; 
XI- um representante dos Governos Municipais; 
§ 19 Os membros do Conselho. titulares e suplentes, 

serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato 
de 2 (dois) anos. podendo ser reconduzidos para o exercício 
de mais um mandato, sucessivo ou não, observado, no que 
couber, o disposto no parágrafo seguinte. 

§ zo AS representações com assento no Conselho, rela
cionadas nos incisos VI, VII e VIII deste artigo, serão esco
lhidas pelo Presidente da República, mediante lista tríplice 
encaminhada em conjunto ou separadamente pelas entidades 
respectivas e, sêxtupla, no caso do inciso IX. 

§ 3n As delibt!r_açõ_es do Conselho serão tornadas com 
a presença mínima, de 7 (sete) de seus membros, tendo o 
Presidente o voto de qualidade. 

§ 4~ O Conselho reunü-se-á, ordinariamente, bimes
tralmente, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse 
período sem convocação, qualquer de seus__ membros poderá 
fazê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Em caso de necessid~de,. 

reuniões extraordinárias pOderão ser convocadas, desde que 
requeridas por pelo menos dois memhros, na forma a ser 
regulamentada pelo Conselho Curador. 

§ S' A Presidência do Conselho Curador será t!xercida 
pelo Ministro da Fazenda, ou na sua ausência ou impedimento, 
pelos Ministros do Planejamento, do Bem-Estar Social e do 
Trabalho, respectivamente. A suplência de Ministro de Estado 
será exercida pelo respectivo Secretário Executivo. 

§ 6~ As despesas porventura exigidas _para o compare
dinerito àS reuniões do ConSefho coOsti"t{.Iirão ônus das tcsPec~ 
tivas erltidades representadas. 

§ 7~ As ausências ao trabalho dos representantes das 
entidades não governamentais, decorrentes das atividades des
se órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efeti
vamenté trabalhada para todos os fins e efeitos legais. 

§ sn É assegurada estabilidade no emprego aos mem
bros do Conselho Curador. representantes de entidades não 
governamentais, efetivos e suplentes. até um ano após o térmi
no do. mandato de representação, salvo por motívo de falta 
grave, após processo judicial que a comprove. 

§ 9" Competirá ao Ministério da Fazenda proporcionar 
ao Conselho Curador os meios necessários ao ex~rcício de 
sua competência, para o que constituirá uma Secretaria Exe
cutiva. 

Art. 3'·' Compete ao Conselho Curador -dos Recursos 
das Cadernetas de Poupança: 

I- atuar como órgão deliberativo da política de aplica
ção dos recursos oriundos da captação através das cadernetas 
de poupança. definindo inclusive, critérios de_ distribuição dos 
recursos disponíveis ein -cOnsonância com a política naciOnal 
de habitação, observada a legislação pertinente ao Sistem-a 

- Financeiro -de Habitação; 
II- avaliar e fiscalizar o· cumprimento, pelos agentes 

do Sistema Financeiro de Habitação, das normas do Sist~ma 
Financeiro de Habitação -SFH e de suas resoluções, relativas 
à aplicação dos recursos captados através das cadernetas de 
poupança, adotando as_ providências cabíveis nos casos- de 
comprovada irregularidade; 

III- representar às autoridades competentes contra a 
atuação dos agentes financeiros e demais órgãos intt:grantes 
do SFH, a partir de atos ou fatos que prejudiquem o desem
penho e o cumprimento a qUe se destinam os r"ecursOS 'da 
caderneta de poupança; 

IV- divulgar, no Diário Oficial da União. todas as deci
sõ~s proferidas pelo Conselho, bem como relatórios .sobre 
a aplicação dos recursos oriundos da caderneta da poupança 
e o cumprimento da política nacional de _habitação. 

V- estabelecer limites para a concessão de empréstimos 
e financiamentos habitacionais com recursos da caderneta de 
poupança; 

__ VI -sugerir ao Presidente da República o encaminha
mento de projeto de lei ao Congresso Nacional sobre matéria 
relacionada com sua çompetência; 

VII -acompanhar e fiscalizar, de for_mu concorrente, 
a aplicação dos recursos da caderneta de poupança em finan
ciamentos habitacionais; 

VIII -dirimir dúvidas e delÍberaf sobre os casos omissos, 
-no âmbito dt! ~ua competência; 

IX-elaborar e aprovar seu regimento interno; 
X- deli hera r sobre outros assuntos de interesse do Con

selho. 
Art. 4" O ConSelho, em suas reuniões. poderá convidar 

ou convocar qualquer cidadão ou autoridade para prestares-
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clarecimentos· c iiiforrn_açócS sobre a captação, utilização e 
aplicação dos recursos da caderneta de poupança. 

J\rt. 5" O BancO C.Criitral do Brasil prestará assessora
mente aos membros do Conselho no cumprimento de suas 
atribuições c competências. . _ 

Art. 6" O Conselho Curador, após diagnóstico que indi
que irregularidades na aplicação e destinação dos recursos 
da Caderneta de Poupança poderá requerer ao Banco Central 
do Brasil intervenção na instituiçãó financeira respectiVa. _ 

Art. 7' O PodecExecutivo, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicaçã-o desta lei. regulamentará os dispositivos 
pertinentes à composiçãO, bem ·como os processos de indicação 
e nomeação dos membros do Conselho Curador dos Recursos 
da Caderneta de Poupança. 

Art. 8\' O Conselho Curador dos Recursos da Cader
neta de Poupança será instalado no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 9'·' ESta lei entra cm vigor -na data de sua publi
cação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em ccmtr_árí6. 

Justificação 

Em entrevista publicada no Jornal O Globo! de "25-_ de : 
junho de 1993. o presidente da .'\s~o-ciação do,$ D~rigentes 
das Empresas do Mercado Imobiliário -:-_ADEMI, d<? f:~tado 
do Rio de Janeiro, Fernando Wrobd~ çlcfende_ ~ cnaçao <:}e 
um Conselho Curador das Cadernetas de Poupança, vísando, 
principalmente, à elevaç~o. do ~olum~.dqs_finailciám:?!os ~e.s.; 
tinados à construção hab1tac1onaL S~na um órga_o c_ol!l __ a 
representação de todos os.~_egme~tos inte_rcs~a~os na produção 
de moradias onde os. núl,lleros da caderneta çlç poupança 
seria_m analis~dos conl_ vist_as_ à_cQr·reçã-9 dç)S"fu~OS c de OiStor
ções dos objeÚvo-S pretcridldos com a captaçãO desse_s_recw:;-: 
sos", argumenta o dirigente em favor da tese.. _ __ 

Na origem da proposta, está certamente a pouca fluência, 
que s.e tem observado nos últimos anos, dos recursos captados 
pelas cadernetas de poupança para o financiamento da produ
ção e da comercialiiãção de h;lbitaçõcs. De _fato, a despeito 
das normas fixadas pelo Conselho Monetário_ Nacional e pelo 
Banco Central, que exigem a destinação mínima de 70% d_os 
depósitos para financiamentoS hahitacionaís, a rctfação pró
movida pelos agente_s_ financeiros__a_tjngc· hoje montante da 
ordem de US$1,5 bilhão, que deveriam estar destinados à 
construção de moradias, ao invés de migrar para aplicações 
financeiras estranhas à destinação primeira das cadernetas 
de poupança. 

A explicação comumente_ oft.:rec_ida ao público pelos agen
tes financeíros para tal atitude. fundava-se na falta de ddinic;ãó 
de regras para o cálculo de prestações que pennitissem; igual
mente, ao mutuário. a mariutenção de níveis su-po-rtáVeis de 
comprometimento de renda ao longo ·cte todo o contrato c, 
aos agentes financeiros, a efetiva amortizaÇão dos fini;incia
mentos, devidamente remunerados. A recCnte sanção da Lei 
no 8.692/93, decorrente das Medidas Provisórias n"' 318, 323 
e 328, de 1993, ao definir Critt!ríos para o reajuste das mensali
dades dos financiamentos no âmbito do Sistema Financeiro 
de Habitação, parece oferecer condições para o retorno dos 
agentes privados ao fomento da produção imobiliária desti
nada à parcela da classe média ainda capaz de arcar com 
tais encargos. __ 

A possível volta a uma_aparentc normall.d:i-de, contudÕ, 
não deve necessariamente inihir a aprovação do presente pro-

jeto de lei que instítui o Conselho Cura:dor dos Recurso::; 
Oa Caderneta de Poupança. Ainda que as cadernetas de pou
pança não consti_tuam propriamente- um fundo social, como 
o Fundo de Garantia do Tempo de Seryiço- FGTS, regido 
por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Cura
dor -, é evidente o interesse da sociedade_ com re!ação ao 
destino dos recursos captados pelas empresas de poupança. 
A solvência e a efic~cia do Sistema Finaoceiro de Habitação 
-que en-volve tanto os recursos do FGTS qtiãnto os do chã.ma- · 
do SBPE - SiStema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
-, constituem matéria de elevado conteúdo social, vez que 
a questão habitacional diz respeito diretarnente aos quase 120 
milhões de brasileiros .. três quartos da população do País, 
que vivem hoje eril núcleos urbanos. 

O sisterha de poupança dispõe. atualmente, de um volume 
de depósitos estimado em US$18 bilhões. Esse valor, ainda 
que distante dos US$25 bilhões registrados no início de 1990, 
tem crescido continuamente nos últimos meses, em~ rec,ompo
sição da confiança fortemente abalada pelo confisCo promo
vido pelo Plano Collor, quando esse volume de recursos cãiu 
para US$14 bilhões. Essa enorme massa de recursos captados, 
entretanto, envolve a difícil conciliação de propósitOs _nem 
sempre coerentes. O sistema deve, ao mesmo tempo, remu
nàãi -adequadamente os aplicadorcS e peirnitir aoS10m3dofeS 
de empréstimo condições de pagamento compatfveis-CónrSa1á
t'ios permanentemente aviltados~ P9r_ igual, as cadernetas_ de 
poUpa-nça devein prover óS -recursos reclamados pelo mercado 
imobiliário enquanto convivem com a procrastinação de ques
tões essenciais como o rombo do Fundo -de .CoinpensãÇã.O 
de Variações Salariais - I:CYS, estimaçlo e.m US$20,5 bi
lhões.. 

Desse modo, um Conselho Cu~-ador - in-tegradO-·por 
representantes do poder público; do empresariado dos setores 
imobiliário c financeiro; s de_ pequenos aplicadores c mutuá
rios - poderá ensejar profunda e dete-rminad_a análise Qe 
todos os fatores intervenientes no_ sistema. O revigorà~)"tento 
dess~ fonte imprescindível de recursos, ao lado do saneamento_ 
que se espera seja promovido no âmbito do FGTS, certamente_ 
constituirá contribuição valiosa para o atendimento da enor
me, c crescente, derrianda social por habitações. 

Sala das -SeSsões, 21 de sc.terobm_ Q.e.J993. - ~.~na~or 
Júlio Campos. 

LEGlSLAÇÃO CITADA 

LEI N" 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993 

, _ Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos 
no Capítulo III, Título VII, da Constituição Federal 

O Presidente da República . 
. Faço saher que o Congresso ~acional decreta e eu sa.ncio-

- no a- seguinte lei: _ --. . -- -- _ - - _-
Art. l" Esta lei regulamenta c disciplina disp_osições re

lativas à reforma agrária, previstas no Capítulo III, Títl!l_o 
VII, da Constituíção_Federal. __ - __ _ . __ - -,- --

- Art. 2" A propriedade rural que não cumprir a função 
social prevista no art. 9° é passível de desapropriação, nos 
termos desta lei, respeitados os dispositivos constitucionais. 

_ § 1" Compete à União desapropriar por interesse social, 
Parã fins de reforma agrária, ó imóv"el rural que não esteja 
cumprindo sua função social. 
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§ 2"' Para fins deste artigo, fica a União, através do 
órgão federal competente. autorizada a ingressar no imóvel 
de propriedade particular, para levantamento de dados e infor
mações, com prévia notificação. 

ArL 3" (Vetado)" 
§ I" (Vetado)" 
§ 2' (Vetado)" 
Art. 49 Para os efeitos desta lei, conceituam-se: ___ _ 
I -Imóvel Rural -o prédio rústico de área contínua, 

qualquer que seja a sua localização, ·que se destine ou possa 
se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, 
florestal ou agroindustrial; 

II --Pequena Propriedade -o imóvel rural: 
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módu-

los fiscais; 
b) (Vetado)" 
c) (Vetado)" ____ _ 
III- Média Propriedade - o imóvel rural: 
a) de área superior a 4 (quatro) e ató 15 ( quflize) módulos 

fiscais; -- - - - -
b) (Vetado)" 
Parágrafo único. São -inSuscetíveis -de desapropriação 

para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade 
rural. desde que o seu proprietário não possua outra Proprie
dade ruraL 

Art. 5~ A desapropriação por interesse social, aplicável 
ao imóvel rural que não comporá sua função social, importa 
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. 

§ 1 o As benfeitoriiS úteis e nece-ssárias serão indeni
zadas em dinheiro. 

§ z~ o decreto que declarar o imóvel como de interesse 
social, para fins de reforma-agrária, autoriza_a_ União a propor 
ação de desapropriação. - --- -

§ 3~ OS títUlos da dívida agrária. que conterão cláusula 
assecuratória de preservação de seu valor real, serão resgatá
veis a partir do segundo ano de sua emissão-, em-percentual 
proporcional ao prazo, observados os seguintes c!itérios: 

I- do segundo ao quinto ano, quando emitidos para 
indenização de imóveis com área inferior-ii40 (quarenta) mó-
dulos fiscais; -

II- do segundo no décimo ano, quando emitidos para 
indenização de imóvel com áfca acini.á de 40 (qúfáentã) até 
70 (setenta) módulos fiscais; 

III- do segundo ao décimo quinto ano, qu-an-do emitidos 
para indenização de imóvel com área acima de 70 (setenta) 
até 150 (Cento e cinqüenta) módulos fiscais; 

IV- do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para 
indenização do imóvel com área superior a 15D [Cento e cin
qUenta) módulos fiSCais. 

Art. 6'' Considera-se propriedade produtiva aquela 
que, explorada económica e racionalmente, atinge, simulta
neamente, graus de utiliza.:ção da terra e de _e_fidénda na explo-
ração, segundo índices fixados pelo órgão fedqral competent_~· 

§ 1~ O grau de utilização da terra, para-efeitO d6-C-apilt 
deste artigo, deverá ser igual ou superior a-80% (oit"enta por 
cento), calculado pela relação percentual entre a área efetiva
ment~ utilizada e a área aproveitável total do imóvel. 

§ 2" O grau de eficiência ria exploraçâo-da terra dev_er_á 
ser igual ou superior a 100% (cem por cento),_ e será obtido 
de acordo com a seguinte sistemática: 

I- para os produtos vegetais, divide se a quantidade 
colhida de cada_ produto pelos respectivos índices de rendi-

mente estabelecidos pelo órgão competente do Poder Execu
tivo para cada Microrregião Homogênea; 

Il- para a exploração pecuária, divide se o número total 
de Unidades Animais (UA) do rebanho, pelo índice de lotação 
estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para 
cada Microrregião Homogênea; 

III --a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos 
I e II deste artigo, dividida pela área efetivamente utilizada 
e multiplicada por 100 (cem), determina o grau de eficiência 
na exploração. 

§ 3" Consideram-se. efetiya_me_nt_e u.tilizadas: 
I -as áreas plantadas com produtos vegetais; _ 
II- as áreas de pastagens nativas e plantadas. observado 

o índice de lotação por zona de pecuária, fixado pelo Poder 
Executivo; -

III -as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal, 
observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão 
competente do Poder Executi'I(O, para cada Microrregião Ho
mogênea, e a legislação ambiental; 

IV- as áreas de exploração de florestas nativas, de acor
do com plano de exploração e nas condições estabelecidas 
pelo órgão federal competente; 

V -as áreas sob processos técnicos de formação ou recu
peraçãO de pastagens -ou de culturas permanentes. 

§_ 4" No caso de consórcio ou intercalação de culturas, 
considera-se efetivamenlc utilizada a área total do consórcio 
ou intercalação. 

§ 5" No caso de mais de um cultivo no ano, com um 
ou mais produtos, no mesmo espaço, considera-se efetiva
mente utilizada a_ maior área usada no an9 considerado. 

§ 6" Para os produtos que não tenham índices de rendi
mentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses produ
tos, com resultado do cálculo previsto no inciso I do § 2" 
deste artigo. -· · · - - · --

- §. 7~ Não perderá a qualidade de prOpriedade produtiva 
o imóvel que, por ra:?ões de força maior, caso fortuito ou 
_de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devida
menu; comprovados pelo órgão_ coll_lpetente, deixar de apre
sentar, no ano respectivo, os graus de eficiência na exploração, 

. exigidos para a espéCie. -

§ 8.., São garantidos os incentivos fiscais referentes ao 
Imposto Territorial Rural relacioriados com os graus de utiliza
ção e de eficiência na- e-xploração, conforme o disposto no 
arL 49 da Lei n" 4504, de 30 de novembro de 1964. 

Nota: Lei n' 4"504/64: 
Art. 49. As normas gerais para a fixaçao do im

posto territor"ial obedecerão a critérios de progressi
vidade c regressividade,lcvando-se em conta os.:;eguin
tes fatores: 

I -os valores da terra e _das benfeitorias do imó-
vel; 

---II- a área e dimensões do imóvel e das glehas 
de diferentes usos; _ 

IIT -a situação do imóvel em relação aos elemen
tos do inciso II do artigo 46; 

IV -as condições técnicas e econômic_as de explo
ração agropec_u_ária industrial; 

V -a natureza da posse e as condições de contra
tos de arrendatários, parceiros e assalariados; 

VI - a classificação das terras e suas firmas de 
uso e rentabilidade;_ 
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VII- a área total agricultável do conjunto de imó
veis rurais de um mesmo proprietár-io no país. -

§ 1" Os fatores mencionados neste artigo, exce
ção feitã dos indicados no inciso III, serão declarados 
pelo proprietário ou' obtidos em levantamento cadas
traL 

§ 29 Todos os proprietários rurais ficam obriga
dos, para os fins previstos nesta lei, a fazer declaração 
de propriedade. nos prazos_ e segundo normas fixadas 
na regulamentação_ dcstaJei. -- .. __ 

§ 3a As declarações dos proprietários, para for
necimento de dados, destinados à inscrição cadastral, 
são feitas sOb sua inteira responsabilidade e, no caso 
dedo lo ou má-fé, Os obrigarão ao pagamento em dobro 
dos tributos realmente devidos, além das multas decor
rentes das despesas com as verificações necessárias. 

Art. 7'! Não será passível de desapropriação, para fins 
de reforma agrária, o imóvel que comprove estar sendo objt:to 
de implantação de projeto técnicO que- iifenda aos seguintes 
requisitos: - -- ---- _ _: :- - -

I -seja elaborado por profissional legalmente habilitado 
e identificado; 

II- esteja cumprindo o cronograma físico financeiro ori
ginalmente previsto, não admitidas prorrogações dos prazos; 

III -prevê que, no mínimo 80% (oitenta por cento) da 
área total aproveitável do imóvel esteja efetivamente utilizada 
em, no máximo, 3 (três) ·anos para as culturas anuais e 5 
(cinco) anos para as culturas permanentes; 

IV- haja sido registrado no órgão competente no mfni
mo 6 (seis)_ m_es_es antc_s _do decreto Q.cciaratório de interesse 
social .. 

Parágrafo único. Os prazos pi"evistóSYi:õ h'lciso III deste 
artfgo poderão ser prorrogados em até 50% (dilqííenta por 
cento), desde que o projeto receba, anuaJmente, a aprovação 
do órgão competente para fiscalização e tenha suajmplantação 
iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de si~a aprovação. 

Art. 8'·' Ter-se-á como raçional e adequado o aproveita~ 
menta de imóvel rural, quando esteja oficialmente destinado 
à execução de atividades_ de pesquisa e _experimentação que 
objetivem o avanço tccilológico da agricultura. 

Parágrafo únko. Para os fiQs deste artigo só serão consi
deradas as propriedades que tenham destinados às atividades 
de pesquisa, no mínimo, 80% (oiténta·por-cen.to) da área 
total aproveitável do imóVel, sendo consubstanciadas tai~ ativi-
dades em projeto: _ _ _ 

I - adotado pelo Poder Público e pertencente a entidade 
de administração dircta ou_indit_c_ta ou_ a ~inpresa sob seu 
controle;_ 

II- aprovado pelo Poder PóbüCo:Se pafticular o iinóvel. 
Art. 9'' A função social é cumprida quando a proprie

dad_e rural atende, simultaneamente, segun_Qo graus e crit~_!iDs 
estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos:'--

} - aproveítamento ·raciOnal e adequado; 
II -utilização -ade_quada dos recursos naturais disponí

veis e preservação do meio ambiente; 
III - obs~rvância das disposições que regulam as relações 

de trabalho; 
IV- exploração que favorece o bem-estar dos proprie-

tários e dos trabalhadores. -
§ 1" Considera~se raciórial e a-dequado o aproveitamen

to que atinja os graus de utilização da terra e de eficiêncià 

na exploração especificados_ nos §§ 19 a 7"' do art. 6~ desta 
lei. · 

§ 2"' Considera-se adequada a utilização dos recursos 
naturais disponíveis quando a exploração se faz respeitando 
a vocação natUral da terrã., de modo a manter o potencial 
produtivo da propfiedade. --- _ ' - -

§ 3~ Considera-se preservação do meio ambiente a ma
nutenção das características próprias do meio natural e da 
qualidade dos recursos ambientais, n3 medida adequada à 
manutenção do equilíbrio ecológicõ da prop-riedade e da saúde 
e qualidade de Vida das comunidades vizinhas. 

§ 4~ A observância das disposições _que regulam as rela~ 
ções de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas 
e aos contratos coletivos de trabalho, como às disposições 
que disciplinam· os contratos de arrendamento e parceria ru
rais. 

S 59 A exploração que -favorece o bem-estar dos pro
prietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendi
mento das necessidades bási_cas dos que trabalham a terra, 
observa as normas de seguransa do trabalho e não provoca 
conflitos e tensões sociais no imóVel. - -

§ 6° (Vetado). 
-Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei, co"nside

ra:m-se não aproveitáveís: 
I- as áreas ocupadas por construções e instalações, exce

tuadas aquelas destinadas a fins produtivos, corno es.tufas, 
viyeiros, sementeiras, tanques de reprodução e criação de 
peixes e outros semelhantes; - -

II -as área_s comprovadamente imprestáveis para qual
quer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extra
tiva vegetal; 

III- as áreas sob efetiVa exploração minefal; 
IV- as áreas de efetiva preservaçãO permanente e -de

mais áreas protegidas por legislação relativa à conservação 
dos recursos naturais e à preserva"ção do meio ambiente. 

Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que in
formam o conceito de produtividade serão ajustados, periodi
camente, de modo a levar em conta o progresso científico 
e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regíorial, 
pelo Ministério da Agricultura e __ Reforma Agrária;· ouvido 
o Conselho Nacional de Política Agrícola. 

Art. 12. Considera-se justa a indeniz_a_ção que púmita 
ao desapropriado a reposição, em seu património do valor 
do bem que perdeu por interesse social. 

§ 1'' A identificação do valor do bem a ser indeni:z,ado 
será feita, preferencialmente, com base nos seguintes referen
-ciais técnicos e m.ercadológicos~ erure outros usualmente em
pregados: 

- I -valor das benfeitoriãs úteis e necessárias, descontada 
a depredação conforme o estado de consen:ação~ 

II- valor da terra nua, observados os seguintes aspectOs: 
a) localização do imóvel; 
b) capacidade potencial da terra; 
·c) dimensão do imóvel. 
§ -2" OS dadOs referentes ao preço dãs -benfeitoriãS ·_e 

do hectare da terra nua a serem indenizadas serão levantados 
junto às Prefeituras Municipais, órgãos estaduais entafr"êgados 
de avaliação imobiliária, quando houver, Tabelionatos e Car~ 
tóriós de RegiStro de Imóveis, e através de pesquisa de mer
cado. 

Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dosEs
tados e dos Municípios fiCam destinadas, preferencialmente. 
à execução de planos de reforma agrária. 
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Parágrafo- único. ExcetuandÕ-se as reseryas_ indígenas 
e os parques, somente se admitirá a existência- de imóveis 
rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos 
previstos neste a_rt_igo, se o poder púólico o_s explorar direta 
ou indiretamente para pesquisa, experimentação, demonstra
ção e fomento de atividades relativa~ ao desenvolvimento_ da 
agricultura .. pecuária, preservação ecológica, áreas de_ segu
rança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequa
ção- social e defesa nacionaL 

Art. 14. (Vetado). 
Art. 15. (Vetado). 
Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgão expro

priante, d_entro do prazo de 3 (três) anos, contados da data 
de registro do título translativo de domínio, destinará a respec
tiva área aos_ beneficiárioS' da refoana agrária, admitindo~se., 
para tanto, formas de exploração individual condominial, coo
perativa. associativa ou mista. 

Art. 17. O assentamento de trabalhadores rura.ü;__deve
rá serefetUado em terras economicamente úteis de preferência 
na região por eles habitada. 

P.arágrafo único." (Vetado). 
Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma 

agrária far-se-á através de -títulos de domínio ou de concessão 
de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Parágrafo único. - O orgão fe-deral competente manterá 
atualizado cadastro de áreas desapropriadas e de beneficiários 
da reforma agrária. 

Art. 19. O título de domínio e _a concessão de uso serão 
conferidos ao homem ou à mulher, oq a am_bos, indepcnden~ 
temente de estado civil, observada a seguinte ordem prefe
rencial: 

I-:- ao desapropriado. ficaildo-lhe assegurada a prefe
rência para a parcela na qual se situe a sede _do_ imóvel; 

II- aos_ que trabalham no imóveL desapropriado como 
posseiros;·assalariados. parceiros ou arrendatários; __ _ 

III- aos que trabalham como posseiros, assalariados, 
parceiros ou arrendatários, em outros _imóyeis; 

IV- aos agricultores cujas propriedades não alcancem 
a dimensão da propriedade familiar; 

V- aos agricultores cujas propriedades sejam, compro
vadamente, insuficientes para o sustento próprio e o de sua 
. família. _ _ _ _ _ 

Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata 
este artigo, terão prioridade os chefes de familia numerosa, 
cujos membros se proponham a exercer a atividade agrícola 
na área a ser distribuída. -

Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de 
terras, a que se refere esta lei, o proprietário rural, salvo 
nos casos dos incisos I, IV e V do artigo anterior, nem o 
que exercer função pública, autárquica ou em órgão paraes
tatal. ou o que se ache investido de atribuição parafiscal, 
ou quem já tenha sido contemplado anteriormente com parce
las em programa de reforma agrária. 

Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de 
domínio ou concessão de uso, os beneficiários__da reforma 
agrária assumirão, obrigatoriamente, o comprorriisSo de culti
var o imóvel direta c pessoalmente, ou através de seu núcleo 
familiar, mesmo qoe através de cooperativas, e o d_c não ceder 
o seu uso a terceiros, a qualquer título. pelo prazo de 10 
(dez) anos. _ 

Art. 22. Consta-rá, ohrigcúor1amentC, dos instrumentos 
translativos de domínio ou de concessão de_ uso cláusula resolu
tóri_!l que preveja a rescisão do contrato e o retorno po imóvel 

ao órgão alienante ou concedente ·-"-C! ~;aso de descumprimento 
de quaisquer das ohrigações assumidas pelo adquirente ou 
concessionário. 

Art. 23. __ O estrangeiro residt;:ntc no_ País e a pessoa jurí
dica autorizada a funcion_ar no Brasil só .noderão _arrendar 
imóvel rural na forma da Lei n'' 5.709_, de 7 de outl!hro de 
1971. . . . . 

Nota: A Lei n·' 5.709nl regula a aquisiçáo de imó
vel rural por estrangeiro resi-dente no País ou pessoa 
jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. 
e dá outras providências. 

§ 1" Aplicam-se ao arrendamento t_odo~_os limites, res
trições e condições aplicáve_is à aquisição de imóveis rorai~ 
por estrangeiro, conStantes da lei referida no caput deste ar
tigo. 

§ 29 Compete _ao Congresso Nacional autorizar tanto 
.a aquisição ou o arrendamento além dos limites d~ área e 
percentual fixados na Lei n"' :5_,709, de 7 de outubro de 1971, 
.como a aquisição ou arrendamento, por pessoa jurídica estran
geira, de área superior a 100 (cem) módulos de exploração 
indefinida. 

Art. 24. As ações de reform_a_agrária devem ser compa
tíveis com as ações de política agrícola, e constantes no Plano 
Plurianual. 

Art. 25: O otçamentQ da União fix~rá, anL!_almente, 
o volume de títulos da dívida agrária e dos recursos destinados 
no exercício, ao atendimento do_ Programa de Reforma Agrá-
ria. 

§ l'' Os recursos destinados à execução do Plano Nacio
nal de Reforma Agrária deverão constar do o~çamento do 
ministério responSãvel por sua implementaçãO e do órgão exe
cutor da política de coloniz_aç_ão e reforrna agrária, salvo aque
les que, por sua natureza, exijam instituições especializadas 
para a sua aplicação. 

§ 2" Objetivando a compatihilização dos programas de 
trabalho e propostas orçamentárias, o órgão executor da_rcfor
ma agrária encaminhará, anualmente e em tempo hábil, aos 
órgãos da administração pública responsáveis por ações com
plementares, o programa a ser implantado no ano s_ubs~qüt!'n
te . 

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e 
municipais, inclusive do DistritO Federal, as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma 
agrária, bem como a transferência ao beneficiário do pro~ 
grama. 

Art. 27. Esta lei cntnt em __ vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 28. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 25 de fevereiro de 1993; 172" d.a lndependência 

e 105" da República- ITAMAR FRANCO- Lázaro Ferreira 
Barboza- (DOU 26-2-93). 

(À Comissão de Constiwfçáo, Justiça e Cidadania 
- Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SI-NADO N• 121, DE 1993 

Institui incentivo creditício para os mini e pequenos 
produtores rurais mediante dedução no valor do Impos
to de Renda devido pelas instituições financeiras pú
blicas. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1; As instituiçÕes financeiras públicas, federais ou 
estaduais, inClusive as de âmbito regional, poderão _deduzi i', 
até . o limite de 50% ( cinqüenta por cento) do Imposto de 
Renda devido, o valor dos finanCirila-nto·s para-at1Vfaacte-sru
rais,_ desde que satisfeitos, ·cuili.ulativamente, os requisitos es
tabelecidos no art. 2P 

Art. 2~ A dedução de que trata esta lei só é admissível 
relativamente a empréstimos: --

I- concedidos a mini e pequenos produtores, assim con
siderados aqueles com receita anual não excedente, respectiva
mente, a 10.000 (dez mil) e 30.000 (trinta rriil) UFIR, no 
ano-calendário anterior. 

II- nos quais seja-cobrada do mutuário correção mone
.tária igual ou inferior à metade da infl3.ção apurada no perfodo 
do financiameri.to-. -- -- - -

Art. 3-:> Se o mutuáriO- não aplicar o valor do empréstimo 
na atividade rural, a instituição financeira exigira a-liquidação 
do _financiamento com correção monetária integral, nãõ-caben~ 
do nesse caso;a dedução do Imposto de Renda prevista no 
art. 1' 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo a insittuição 
financeira recolherá o valor do Imposto de Renda que houver 
deduzido, corrigido monetária~ sem_ o ãcréSChn.o de juros mo
ratória-s e de outros encargos ou penalidade pecuniári3s. 

Art. 4~· A dedução do Imposto de Renda em desacordo 
com o disposto_ nos arts. 1" e 2" sujeitará o infrator ao paga
mento do valor do tributo, corrigido monetarialmente, acres
cido de juros rnoratório_s de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração e multa de 50%_(cinqüen"ta por cento r 

Parágrafo-único. Os juros· moratório~; e a multa de 50% 
(cinqüenta por cento) previstos neste artigo serão ·calculados 
de acordo com o disposto no art. 58 da Lei n" 8.383~ de 
30 de dezembro de 1991. 

Art. 5" Esta lei entra em vigo-r na data- de--SUa publi
cação. 

Art. 6~'. Revogam-se as disposições em contrário. 
Justificação 

A iniciativa do presente Projeto de Lei do Senado tem 
por finalidade democratizar o acesso ao· crédito rura:l._ o que 
exige a adoção de trarncnto diferenciado para os produt~res 

Na primeira hipótese aventada, a instituiçãõ financeira 
não tem qualquer responsabilidade pelo desvio dos recursos 
financiados de forma faVOiecida portanto, o recolhimento que 
deverá efetuar do v.alor monetariamente corrigido do imposto 
de renda ded_uzido será amplamente ressarciado pela cobrança 
integral da correçã(! monetária do empréstimo. 

_ Na segunda hipótese. a responsabilidade da institúição 
financeira pda infl-ação Cilsejai-á o pagamento do valor mone
tariamente corrigido do Imposto de Re.nda_de:duzido. acres
cido de juros moratórias e multa de 50% (cinqüenta por cen
to). 

Em face âo exposto, cont3mós co-m o acolhimeritó -da 
presente proposição por parte de nossos pares do Congresso 
Nacional. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de_l_991. - Senadora 
Marluce Pinto. · - -

LEGISLAÇÃO CITADA 
. -

LEI N• 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO_ QE 1991 

Institui a Unidade Fiscal de Referência, altera a 
legisláção do Imposto de Renda e dá outras providên
cias. 

Art. 58. No caso de lançamento de ofício. a hase de 
cálculo. o imposto. as contribuições arrecadas pela União e 
os acréscimoS legais serão expressos em Ufir diária ou mensal, 
conforme a legislação de regência do tributo ou contribuição. 

Parágrafo úniCo. Os juros e a multa de lançamento d.e 
ofício serão calCulados com base no imposto ou contribuição 
expresso em quantidade de Ufir. 

(A Comissão de Assuntos Econômicos- Decisão 
Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues)- Os projetos 
lidos serão publicados e remetLdos às comissões competentes. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

de pequena capacidade econômica. - -
Mediante a utilização de mecanismo fiscal, objetiva-se - _,Sobre a me-sa, requerimento que seiá lidO pelo sr. 1" 

induzir as instituições financeiras públicas, federais ou esta- Secretário. 
duais, inclusive as de âmbito regional, a alocar novos recursos É o lido o seguinte 
no financiamento das atividades rurais, criando uma linha REQUERIMENTO N9 922, DE 1993 
de crédito fav_orecida para minis e pequenos produtores. 

Esse mecanismo consiste em permitir às instituições finan- Senhor Presidente, _ 
ceiras públicas, que opcrerri Com crédito rutal, deduzir, até Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 
o limite de 50% (cinqU.etita p0 r-CtritO'fdo Imposto de Renda requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que seja subme-
devido, o valor dos empréstimos concedidos a mini e pequenos tida ao Plenário na seguinte ordem: 1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 
produtores rurais, desde que a correção_m_Qn_etária cObrada 15, 16, 17, 18, 19, 20~ 21, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 2. 
seja igual ou inferior" à metade da inflação apurada no período Sala das Sessões, 21 de setçmbro de '1993. - Senador 
do financiamento. - -- -~ Álvaro Pacheco. 

O .enquadramento dos mutuários nas categorias de mini - O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
e pequenos produtores é cfetivado segundo parâmetros quan- o requerimento, será feita a inverSão solicitada. Item 1: 
titativoS bastante semelhantes aos das vigentes_norrnas de cré-
ditq ruraL 

Com vistas a assegurar que a renúncia fiscitl ora proposta 
atinja o seu fim, proíbe-se a dedução do Imposto de Renda 
devido quando o empréstimo- não seja aplicado na atividade 
rural ou quando sua concessão não obedeça aos limites--e 

,.._requisitos estipulados nos arts. }9 e 29. _ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 163, DE 1993 
(Ein regime de urgência, ·no"s-termos do art. 336, 

alínea c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno úniCO-. do Projeto de Lei da 
Cãmara n• 163, de 1993 (n" 4.!0!/93, na Casa de ori-
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gem), de iniciativ-a: ~O Presidente da República, que 
dispõe sobre operações de crédito externo contratadas 
peto extinto Banco Nacional da Habitação,'tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Jutahy Magalhães~cm substituiçãõ.à Comissão 
de Assuntos Económicos. 

A discussão da m_a_té.ria foi ~_ricerraâa-na-sessao ordinária 
do dia 17 do corrente. ___ _ 

Passawse à votação do projeto em turno -úhico:. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vaí à sanção. 
É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 163, DE 1993 
(N' 4.101/93, na Casa de origem) 

(De_ iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre operações de crédito externo contra
tadas pelo extinto Banco Nacional da Habitação. 

O Congresso Nacional decreta; 
. Art. 1" ~-s dife-reriÇas, a ~enor. entre os encargos assu

mtdos pelo extmto Banco Nacwnal da Habitação em opera
ções de crédito externo contratadas com organismos ofidãis 
estrangeiros o~ entidades internacionais de que o BraSil faça 
parte, e as recettas provenientes das aplicações des-seS- fecufsOs 
ora suportadas pela Caixa Econômica Federal, serão de res
ponsabilidade da União, desde que as operações de captação 
de cr~dit<: c de aplicação de recursos estejam amparadas em 
autonzaçao do Conselho Monetário Nacional. 

_ Art. 2'' Esta lei entra_em vigor ni:f-"data de sua publi
caçao. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ Item 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 125; DE 1991- COMPLEMENTAR 

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

I. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 12.5; de 1991 :.__ Complementar (n" 60/89 
- <?-oJ?Plemcntar, na Casa de origem), que disciplhw 
os lrm1tcs das despesas com o funcionalismo público, 
na forma do art. 169 da ConstituiÇão Federal, tendo 

-Parecer, proferido em Plenário, em substituição 
à Comissão de Assuntos Económicos, Relator: Senador 
Meira Filho, favorável ao Projeto e à Emenda n" 1, 
de Plenário. (Depend_cndo de parec_er sobre as emendas 
apresentadas perante a ComissãO.) 

A matéria constou da Ordem do Dia de lu de setembro 
corrente, quando teve a votação adiada a requerimento do 
nobre Senador Marco Maciel. 

Sobre a mesa, requerimento qüe será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o st!guintc 

REQUERIMENTO N" 923, DE 1993 

Senhor Presidente: _ ,_, _ 
Rc4ueiro. nos termos dos artigos216 e 217, do Regimento 

Interno, sejam prestadas pelo Ministro da Fazenda as scguin-. 

tes informações, com vistas a esclarecer a tramitação do Pro
jeto de Lei da Câmara n" 125, de 1991-Complementar: 

1. qs valores das despesas totais com pessoal ativo c 
inativo da Adminhtração Dlreta e Indireta, inclusive funda
ções, empresãs púhlicase_sociedades de economia mista, pagas 
com receitas correntes da União nos exercícios financeiros 
de 198H a 1992. e de janeiro a agosto- do presente e~~rcício 
financeiro. 

2. Os: v-alores -da reçei_t~ .corrente e ç)as deduções, para 
iins de obtenção da re.ceita corrente líquida, em cada um 
dos supramencionados exercícioS. fíil"ãáCeiros, de acorJo com 
o conceito do inci~o I, do a.ttigo 1" do_ mçncionado projeto 
de lei. _ _ _ • __ _ ~ . _ _ _ _ 

3. Indicação das fontes dos dados, com Os comentários 
metodológicos que se fizerem necessários à análise das infor

-mações. -
Sala das Sessões. 21 setembro de 1993.- Senador Jutahy 

Magalhães. 
(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nos termos 
do art. :216, inciso IV. do Regimento Interno, fica interrom
pida a tramitação da matéria. 

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 9: 

-Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 90, de 1993 (n' 1.319191 na Casa de origem), 
que--denomina ''Wilson Rosado de Sá" a Avenida de 
Contorno (12,5Km), trecho da BR-304, no Município 
de Mossoró, Estado do Rio Grãnde do Norte, tendo 
Parecer favorável, sob os> 213 de 1993, da Comissão 
-de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
-do dia 2 do correntê. --

Passa-se à votação do projeto em turno único. 
Os-Sts.-- Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
·Aprovado. 
0 projeto vai à sanção. 
É o seguinte o projeto apr9vado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 90, DE 1993 

(N" 1.319191, -na Casa de origem)-

Denomina "Wilson Rosado de Sá~' a Avenida de 
Contorno (12,5Km), trecho da BR~304 no Município 
de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte. 

O Congresso Nacional de.creta: 
Art~ __ l" Fica denominada "Wilson Rosado de S4~' .a 

Avenida_ de_ Contorn_o_; t~echo-d3 BR-304, MunicípiÕ de Mos
soró, Estado do Rio Grande do Norte.. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor_ na data de sua pUbli-
cação. 

Art.- 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 10: 
PROJETO DE LEI DO SENADÓN' 85, DE 1992 

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

---Votação em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n" 85, de 1992, de autoria do .Senador Alfredo Campos, que 
dispõe sobre o exercício dii profissão de decorador e dá outras 
providências, tendo 
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-Parecer favoi"ável, proferido em Plenário-, Relator: Senador 
Cid Saboia de Carvalho, em substituição à ComiSsão de Assun
tos Sociais. 

A discussão da matéria foí encerrada na sessão ordinária 
do dia 14 do corrente. 

Passa-se à votação do projeto em turno único, 
Os Srs. Senadores que o aprovam- Cpieiia-m·-permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora pára red3.ção final. 
É o_ seguinte o projeto aproVado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 85, DE 1992 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Decorador, 
e dá outras providências. 

O Corigressb Nacional decreta: . _ . . . _ . 
Art. 1\' O exercício, no feriitóri:õllacional, da profissão 

de decorador é privafiVbo:o) I- dos _diplomados em curso 
de decorador ministrados por estabelecimentos de ensino su
perior, oficiais ou reconhecidos; 

II - dos diplomados em curso- similar, no· exterior, após 
a revalidação do diploma, de conformidade co_m_ a legislação 
vigente; _ - _ 

III - dos que, possuidores de curso~ superior, embora 
não diplomados nos termos dos incisos I e II, venham exercen
do, comprovada e ininterruptamente, à data da publicação 
desta lei, as atividadcs de Decorador. por, pelo menos, doze 
meses; 

IV -dos que, tendo concluído curso de segundo grau, 
venham exercendo, comprovada e ininterruptamente, à data 
da publicação desta lei, as atividades de decorador, por, pelo 
menos, sessenta meses. 

Art. 2" Consideram-se atividades específiCas de Deco
rador as_ que dizem respeito a: 

I- elaborar e responsabiliar-se por projetas de deco-
ração-de interiores~ · 

II- elaborar e responsabilizar-se por pro fetos de mobi
liário e objetos de decoração de interiores; 

III - promover eventos- relacionados com a decoração 
de interiores; 

IV - fornecer consultas técnicas referentes à decoração 
de interiores. -

Art. 3" As empresas ou entídades privadas que se dedi
quem à prestação de serviços relativos às_atividades r_cfcrid_as 
no art. 2" manterão em seu quadro de pessoal ou cm regime 
de contrato para prestação de serviços, decorador_cs legal
mente habilitados. 

Art. 4'' As atividades de Decorador serão exercidas me
diante vínculo empregatfcio ou como atividade autónomo. 

Art. 5o O exercício profissiOilal de DeCOrador requer 
registro próprio no ófgão competente, e far-se-á meâiante 
a apresentação de: __ 

I - documento comprobatório de conclusão dos cursos 
ou exercfcio das atividadcs,.conforme: prcvis_ro no art. 1·'; 

II- carteira profi"ssiori3.L 
Parágrafo ú-ilico. A_ comprovação do exercfcio profi::-.

sional prevista nos incisos III c IV do arr. 1" far-se-á no prazo 
de 180 dias, contados desta lei, de aordo com os procedilpentos 
admitidos em sua regulamentação. . 

Art. 6" O Poder Executivo regulamentará e::-.ta lei no 
prazo de 90 dias, contados de sua vigência. 

Art. 7" Estã.TCi ent!a em vigor-cinco dias após Sl!a publi
cação. 

- ---~ ArL 8<.> Revogam-se as disposições erri cOntrãiíó. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 12: 

Votação, em turno único~ do Requerimento n9 944, 
·de 1992. do nobre Senador Almir Gabriel solicitando, 
_nos termos do art. 172, i"nciso I, do Regimento Interno, 
a- inclusão, em OrdeJD do Di<;~., do P~::ojeto de Lei do 
·senado n~ 294, de 1991, de autoria do Senador Fran
ciSCo Rollemberg, que estabelece normas para o trans
porte coletivo de trabalhadores rurais e da construção 
civiL 

Em votação o requerimento. em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados .. (Pausa.) _______ _ 
Aprovado. 
O Profetó de Lei do Senado n'' 294, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 13: 
Vota-ção, em tuino- ú-niCO .• do Requerimetl.tO ri~ 545-, 

de 1993, do Senador Marco Maciel. soficitando, nos 
feiffiOs regimentais, a tranSCrição, nos Anais do ~enado 
Federal, das palavras proferidas pelo Presidente Aus
tregésilo de Athayde, na Academia Brasileira de Le
tra::-., no Rio de Janeiro, no dia 2 de junho de 1993, 
durante as exéquias do 'Jornalista Carlos Castello Bran
co. 

Em vptação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a tr_anscrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja tiã.ns·Cfição é solicitad~: 

ADEUS A CARLOS CASTELLO BRANCO 

(Austregésilo de Athayde) 

CarlOs Castello Branco, como o maior jornalista político 
do seu tempo, tinha a guiá-lo a paixão da verdade. Como 
Aristoteles, poder-se-á dizer dele o que o mestre grego costu

_mava repetir a respeito de Platão: Amicus Plato Sed Magis 
Amica Verita, Em Carlos Castello Branco dominava como 
jornalista a paíxão da verdade, ainda que muitas vezes o fizesse 
com sutilezas, sem nunca, porém, deixar-se seduzir pela magia 
de interesses, nele superados exatamente pela consciêncía de 
que desempenhava no Brasil não apenas o papel do homem 
de jornal, mas o de homem de conceituações que lhe davam 
um sentido lato de condutor, como viril expressão de sua 
dignidade profissíonaJ, sem exagero a figura de um homem 
de Estado. Jamais tergiversou em dizer que convinha 'que 
fosse dito, firmado no princípio de que o bem público e a 

- informaçãÕ verídica era o signo de um comportamento irre
preensível. Nascido em Teresina. Piauí, cedo transferiu-se 
para centros em que pudesse ajustar as suas aspirações a um 
campo muit9 mais propício e seguro, com a idéia de servir 
melhor e exprimir-se com exatidão pelos caminhos invios tan
tas vezes difíceis de transpor. 
· É motivo de consolo se isso pode se chamar nessa hora. 
a circunstância de ter feito gt:ande parte de sua carreira nos 
Diários Associados, nos quais exerceu com brilhantismo e con
fianÇa cargos de chefia. A opção pCia reportagem política 
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revelou-se nele a partir de 1949, começa~do pelõ- prestigioso 
O Jornal, passou para o Diário Carioca c O Cru_z_eiro. É preci
so, de certo modo, para defini-lo, dizer que logo descobriu 
no comentário político o terreno cm que deveria, cedo, em 
sua grande vida, exercer, sempre probo t: veraz, o papel de 
transmissor, em mais de 30 jonlaisdo País, dos nobres impul
sos_ que o distinguiram, corno riO exercício de uma liderança 
ímpar a que ninguém deixava de sugerir aquele amor pela 
profissão, expresso na fidelidade aos seus ideais. A Academia 
Brasileira de Letras _acolheu Carlinh_os, como_ in~imamente 
era chamado por amigos e admiradores, como o legítimo re
presentante também de valores literários, tal como o fizeram 
os seus antecessores na Cadeira o'.> __ 34. N9mes da altura do 
Barão do Rio Branco, de Lauro Müller, de Dom Aquino 
Corrêa e desse incansável inveStigador da histó~ia que foi 
Magalhães Júnior. -

Os seus livros. Córttihhos Brasilii!iros, ArC:O~ de -Triurifo 
(romance) e aquele estudo que não pode deixar de figurar 
na estante de quem se incline a entender, numa viSão realista 
da vida política, escrevendo sobre a Revolução de 1964 (2 
volumes), mas fulgurante ainda quando fundou a afamada 
Coluna do Castello. c por designação do Jornal do Brasil, 
passou a viver na nova Capital da República. Para ele um 
culto evangélico a que não faltou jamais a probidade que 
era um distintivo de seu __ co_mentário profissional. Tal era o 
poder que exercia -no mundo político que, dominando anos 
seguidos a insídia de uma molêstia_tenaz, manteVe-se fiel ao 
trabalho, fiel _t<;tmbém ao conselho dado a Ha_inlet, 4.uando 
esse_ senhor da dúvida, foi a Paris pára freqüentar os_ centros 
universitários: "Beforc allbe- faceful ty you, vourself". E::.sa 
fidelidade adjuntiva a serena era o esteio de!;itc grande homem, 
que desaparece fisicarÍI.Cht.c .ela visão prcscrutado_ra dos seus 
contemporâneos, deixando. nQ entanto, como pábulo e con
solo a pátria desvanecida, que se cobre de luto para consagrar 
um dos maiores homens do seu tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Chaga< Rodrigues) ~-Item 14: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'' 549. 
de 1993. do _Senador L_ou_riyal B.aptista, solicitandq, 
nos termos regimentais, a transCriÇão, nOs_ Anai"S do 
Senado Federal, da matéria intitulada Mesti-e-Miguel, 
de autoria de Virgílio Motta Leal Júnior, publicada 
no jornal A Tarde,- da Bahia, edição de 2 de funho 
de 1993. 

Em votação o requerimento, em- turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será fcítã-a transcrição solicitada_. 

Ê a seguinte a matéria cuja a traTlscrição é solicita9a: 

A TARDE- Segunda-feira, 31-5-93 

Mestre Miguel 

(Virgilio Motta Leal Jr,) 

Mestre Miguel. As~irri_ o _chamávamos: Herm_ann Baêta, 
José Neves, Othon Sidou. Raul Floriano, Serrano Neves, Vic
tor Nune~ Leal, Evandro Uns,_ Sérgio F~rraz, Sérgio Bennu
des, José Moura Rocha, Bernardo Cabral, pela ordem em 
que a memória me vai acudindo. Muitos outros no_ Conselho 
Federal da OAB_ o_u no lAB, onde ele, com _Çl humildade 
e a firmeza dos sábios, pontificava a Cãda- intervenção que 
se lhe impunha. Mestre Miguel, form_a afetuosa de chamar, 

-fruto -da âdmiração, do respeito qUe nos inspirava, como um 
destemido canoeiro, íntimo das intempéries. Um timoneiro, 
prático do porto, sempre a guiar-nos, como uma bússola, 
pelo melhor caminho, hábil e corajosamente. Um mariscado r, 
a tentar o encontro de pérolas raras no iodo deste País. Era, 
as~;m, como um oráculo, forrado de timidez. posto à nossa 
.disposição, sem titubeias. 

Noticia.ra-se o falecimento de Miguel Seabra Fagundes. 
Marcara o velho mestre. com sua morte, do jeito por que 
o fizera com_s-ua vida, um tempo, uma estação. 

Egresso da magistratura do Rio Grande do Norte, onde 
nascera, para- rrc-upara Consultaria Geral da República, no 
governo Eurico Outra, compusera, também, o fugaz Minis
tério do Presidente Café Filho, na pasta da Justiça. Daí o 
tratamento que se lhe dava, comumcnte: Ministro. 

Advogado,liderara sua ciasse, na cumeeira de suas corpo
rações. presidente, que fora, do Conselho Federal da Ordem 
do~ Advogados do Brasil e do Instituto dos Advogados Brasi
leiros. Pare_cerista, tinha a postura intelectual de 'um jUiz pro
bo, ao- analisaf as_ consultas que lh~ CJ:tegavarri a'? gabit~.e"t~: 

Afeiçoado ao Dire_ito Púhlico, debruçou-se, por igual, 
sobre o Direito Privado, produzindo magníficos trabalho~ em 
ambos esses campos da ciência jurídica. Desponta o primeiro 
deles, dc_1941. _ora çm 5' edição n~vista e atualizadft, "O 
Controle dos atas Administrativos pelo Poder Judiciário" co
rno a obra mais completa, em idioma nacional, sobre o tema. 
O pesquisador que buscar fundamentos e subsídios cm sua 
fonte verificará que muito pouco se lhe poderia acrescentar, 
conccitualmente, inclusive em cotejo com institutos inaugu
rados pela _Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988. No rol dos remédios espeCíficos, aplicáveis em casos 
de ameaça ou lesão a direitos definidos no capítulo "Dos 
Direitos -e- Garantia~ Fundamentai{', por exemplo, apenas 
o mandado de injunção e o habeas data se lhe podem acrescer. 

Festejados _e adotados_como livros de consulta, publicou, 
dentre outros. "Dos Recursos Ordinários em Mp.té_ria Civil", 
em 11}46, "As Forças Armadas e a Constituição''. 1948, "Da 
Desapropriação no Direito Brasileiro", reedição. 1949. Em 
1942, a orientar as_ vítimas dos abusos c_ desvios de poder, 
incomávcis, sob a égide da carta fascista de 1937. editara 
"Dos Direitos Públicos Subjetivos do Individuo e da sua Prote
ção Jurisdicional''; um ano após, "Da Proteção do Indivíduo 
contra O Ato A9I)linístr-ativo Tlega1 Ou Injusto". Mais tarde. 
Sob o adVento dã ditadura militar de 1964, mandara às livrarias 
·~~A Legalidade Democrática", 1970, e '"O Advogado no Esta
do Autoritário". 

Em todos. e em cada um, o requintado jurista, o mesmo 
didata, propiciando generosos- em;inamentos aos estudio~os 
do Direito. 

Diante dos fenômenos c conjunturas sócio-políticas de 
seus dias. o Mestre Miguel explicitava. invariavelmente, sua 
posição critica de cientis_ta jurídico-político comprometidt> 

_com seu civismo. 

A_constt!rnação que a morte de Seabra Fagundes cau:mta 
·a quantos o conheceram reduz-se, rende-se ao consolo. que 
nos resta. do exemplo. e da perenidade de seu trabalho fe
cundo. 

Virg{fio Mmw Leu! Ir. t1 mll•ogado c----;::\·-nmselht'iro fi•dl.'rul da Ordem 
~lu~ Ad1·ogadus do Bra,l'il. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 15: 

Votação, cm turno únicO, âo Requerimento n" 559, 
de 1993. do Semidor Cid Sabóia de Carvalho, solici
tando, nos termos regimentais, a trarisc-rição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo "Castello, Martins e So
bral Pinto", publicado no jornal O Povo, de Fortaleza, 
edição de 9 de junho de I993. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
S:erá feita a transcrição solicitada. 

ta scguiilte a matéria cuja tnin-sCi"ição é solicitada. 

CASTELLO. MARTINS E SOBRAL PINTO 

A história política e dos políticos brasileiros, nas últimas 
décadas, se confunde com a história pessoal de Carlos Castello 
Branco c de sua coluna famosa. Depois-de passar pelos Diários 
Associados c pela extraordinária escola de jornalismo que foi 
O- Diário Carioca, onde começou a escrever o quotidiano do 
Congresso e dos congressistas em seu_ "Diário de um Repór
ter," ancorou, afínal, no espaço nobre da segunda página 
do Jornal do Brasil. Ali instalou a tribuna mais alta e mais 
respeitada da análise e do comentário político do País. 

Rigorosamente imparcial, fora e acimã-dos partidos políti
cos, sua ação de jornalista estava, entretanto, tão -intrinse
camente aderida à malha do tecido político, que não escapou, 
por isto mesmo, de ser enquadrado, pelo processo de repres
são do regime de 64. 

No dia 15 de dezembro de 1968, na mesma cela, Castello 
foi encarcerado juntamente com Sobral Pinto e Martins Rodri
gues .. ~ 

Castello e Martins Rodrigues foram arrancados de_ suas 
casas. Como no conselho do poeta, mesmo que isto se torne 
uma repetição fatigante, é sempre bom relembrar _as vicissi
tudes do passado, ao menos para um exorcismo_ político contra 
sua reincidência. Pois, parece que _o País já começa a se "esqúe
cer daqueles dias opacos, cm que os representantes mais altos 
da cultura, da inteligência e da honra pública do País, eram 
levados ao cárcere pela violência do arbítrio. A maís de toda 
a sua glória de jornalista maior, CastellO Branco deve ser 
lembrado aqui também por aquele momento de perseguição. 
Foi, afinal. a vítima do arbítrio como ele, que o País ficou 
devendo a resistência que nos elevou à restauração da demo-
cracia. - -

Lembro-me de que naquela primeira noite de prisão, 
15 de dezembro de 68, Cabral, Martins Rodrigues e Castello 
Branco_ passaram a vigília do cárcere conversando sobre a 
pantanosa situação do País. A conversa deve ter sido escutada 
pelos ouvidos do aparelho policial, pois, logo no dia seguinte 
eram separados e recolhidos a celas diferentes, já que a coirici
dencia de seus pontos de vista poderia conduzir--ao germe 
de uma conspiração. Ficaram isolados e incomunicáveis. 

Após o vexame de longos depoimentos, depois da inco
municabilidade, Castello e Sobral são liberados no dja 19. 
Martins Rodrigues recebe no dia 23 permiSSão para, vigiado 
por agentes de segurança, passar o natal com a famnia. Ao 
sair da prisão, às 14 horas, do mesmo dia, Sobral Pinto, à 
porta do Quartel, encontra-se com-Zilda Martins Rodrigues, 
e vai logo dizendo: "Sei que- .Você está aflita. Não insista 
em falar com o Martins. Ele está irlcomUnicável. Não apele 

para ninguém. O Martins não perdoará qualquer gesto de 
fraqueza". 

O encontro_ dos dois pequenos e inflexíveiS homens- do 
Nordeste no cárcere, Castello e Martins - o primeiro, 
piauiense e herdeiro do carátcr inquebrantável de seu pai, 
o desembargador Cristina Castello Branco, e o outro cearense 
- selou para sempre a amizade circunstancial que os unia 
desde o primeiro mandato parlamentar do intemerato e inti
morato líder do PSD. A partir-daí,_ José Martins Rodrigues, 
comandando a resistência democrática rio Congresso, passa 
a ser uma referência quase diáriã na ---coluna do Castello". 
Os dois se identificavam no caráter: - eram dois homens 
da terra seca do Nordeste, ambos "carne de pescoço" na 
intransigencia das_ causas institucionais. Homens doces e amá
veis no convívio pessoal, eram, na sustentação da verdade, 
sem arrogância e sem afrontas, duros, ásperos e intratáveis, 
como o cactus de .Manuel B'andeira-. 

Nunca o nome de um político brasileiro, ao longe dos 
anos. foi hóspede assíduo e tão relevante na "Coluna do Caste
llo", como o então líder da oposição, José Martins Rodrigues. 
Naqueles dias difíceis, ele era uma espécie _de oráculo da 
informação de que se servia O jornalista para o pão de cada 
dia de seu comentário. 

Dessa conexão política, nasceu tambt!m uma afetuosa 
amizade pessoal. Preocupado, já ã época da prisão, com os 
problemas de seu próprio coração, Castello me dizia: ~ "0 
que me dá mais cuidados, é o coração do Martins. Ele tem 
muita força de e·Spífito, mas na prisão-, depois de vinte quatro 
horas de depoimentos. queixava-se de certas dores no p!.!ito. 
Meu coração não está perfeito, ma-s me preocupã menos que 
o de Martins". - - - -- -

O coração do bom Castello passou por outras provas. 
No dia 26 de jun~o de 1976, assisrru~ ell}ocionado até às lágri
ifiãs, o enterro do velho companheiro. Estava à beira da sepul
tura do amigo e trazia já no bolso o artigo do dia seguinte, 
que me deixou ler:- "pobre, íntegro, com o dom de aperfei
çoar-se na adversidade e no sofrimento, cumpriu José Martins 
um destino digno de ser cultuado pelos que insistem em dedi
car-se à vida pública deste País''. 

Os exemplos ministrados por sua conduta ética, limpa 
e isenta, haverão de ficar, ficarão sim, para geraçôes porvin
douras. Ninguém encontrará em sua passagem pelos jornais 

- uma linha de agressão, de infâmia, de injúria, própria dos 
recursos bastardos que, infelizmente, não são raros em nossos 
dias. 

- Orgulho-me de haver herdado de meu antigo líder ores
peito e a amiZade por CasteliO B-ranco. No dia 8 de dezembro 
de 1990 quando a crônica política lhe presto~:~ uma homeangem 
por seus cinqüenta anos de profissão. fui escolhido para sau
dáwlo por seus colegas de Brasília. Com quarenta anos ininter
ruptas de mandato popular, não tive então outra coisa a dizer. 

"- senão o que hoje o País inteiro repete à sombra de seu túmulo: 
- Castelinho esteve sempre no centro dos acontecimentos 
políticos do País, e_seu nome se inscreve como uma referencia 
e uma honra da imprensa c dd vida pública deste País. Quanta 
heleza no estilo de jornalista, desta vocação literária confis
cada pela imprensa. Mas, no fim de tudo, a síntese de Machado 
de Assis:- "Esta é a glória que fica. eleva. honra e consola". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri' 
rife_!lto constaQte do item 16 seguinte da pauta versa idêntica 
matéria, estando, portanto, alcançado o ::;eu objctivo. 
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É o seguinte o item declarado prejudicado _ 

- 16-

Reque-rimento n" 593-, -de 19Y3, dQ SCnadot Mauro 
Bencvides,_ solicitandO, nos tcr.mo.~ regimenta~s .. a 
transcrição, _nos anaisP_Q Senaq() Fedcr~l. do artido 
Ca5tclo. Martins e Sohral_PintO, deauioria do ex·PieSi· 
dente da Câmara dos_ Deputados e membro da- COmis
são Executiva do PMDB, Pacs de Andrade, publ~c;:ado 
no jornal Tribuna da Imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 17: 
Votação, cm turno único, do RcquerimentÓ-n" 839, 

de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos ter
mos regimentais-. que~-sbbre o Projeto de Lei da Cãmá
ra n·' 114, de 1992, que tramita eni CõojuiiTo--com -o 
Projeto de Lei da Câmara n·' 131, de 1992,_e o Projeto 
de Lei do Senado n" 344, de 1991, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja- Ouvida, também, 
a ComisS_ãO de Assuntos Econômlcqs. 

Erit votação o·reqileriine-nto;e-nrturno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Os projetos irã_o ao exame também da Comissão de As-

suntos EconôroiCos. - ---- ------=--

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-Item 18: . 
Votação, cm tu roo V.njco_, Çp_Requerimento ri'' 840, 

de 1993, do Senador FrancisçQ RoH~mbCrg~ so!icitan
do, nos tcnnos regimentais, a tramitação co.njunta do 
Projeto de Lei do Senado._ o" 80, de 1993. com os Proje
tes de Lei do Senado n·J' 97 e 106, de 1993,-poi ti-atarem 
de matérias que versam o mesmo assunto.Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. SenadOres que_ o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Os Projetes de Lei dp Senado n"' 80, Y7_c 106{Y3 passam 

a tramitar em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 19: 
Votação, em turnq ún.i.co~ do R.equeririieilw il.,; 842, 

de 1993, do .Senador Jarbas Passarinho_,_solicita_ndo. 
nos termos-regimentais, qué" s-obre 6 P~iojeto -de Lei 
da Câmara n" 102,_de 19tJ3, que altera_dlspositivo dos 
Decretos-Leis n'" 1.001 c 1.002. de 21 d~ outubro de 
1969, Código Penal Militar e dC ProcessO .Penal Múitar, 
respectivamente, além da COinisSão constarik do des
pacho inicial, seja ouvida, tarrihém. a Co_OJ-i~são de _Re
lações Ext.eriorés e ·o-eresa NaCiOnaL 

Em votação o requerimento, em tur_nq_ únicQ. 
Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram pertnãne-cet 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei da Cámara n" 102/93 irá ao exame 

também da Comis:)ão de Re_[ações E_xteriores e Defesa Nacio
nal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 20: 
Votação, cm turno único. do Requerimento n·'865-_

de l9Y3, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos 
termos regimentais, a tramitação conjunta do PrOJ~to 
cte Le_i do Senado n·· 409, de ltJYl. com o Projeto de 
Lei da Cãmrlra n·• 152. de 1()92. Por tratarem de matt!rias 
que versam o mesmo assunto. 

Sobre a mesa. requerimento yue s.Crá lido pelo Sr~ t·· 
Secretário. 

É lido e aprovado o :;eguinte 

REQUERIMENTO Ne 924, DE 1993 

Nos termos do art. 256 do Regimento Interno, requeiro 
a·_ret.Ira~a d~ Requ"erimento n" 865: de 1993, de minha autoria, 

=-~Sala das Sessões, 21 de setembro de_ 19Y3- Senador 
Ma~no Bacelar · · 

~O SR. PRESIDENTE (Clm~as Rodrig,ues) =.:_ Aprovado 
o requerimentO, 6 Reqüerímen-to nn 865,--de 1993, ifã aq "I~. r_- _ 
quivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chag~s Rodrigues)- Item 21: 
Votação. em turno único, do Requeriménto n" 869, 

de 1993, do Senador Francisco __ Rollemherg, solicitan
do,- nos tt;rmos r:egimcntais, a retirada do Projeto de 
Lei _do Sen-ado n" 104, de -1993~ de sua autoria, que 
dispõe Sob r€ o ensino das~ modalictact~~ esportivas de 

- -lutas e disciplina sua prática em cluhes, academias e 
· _cstabeledmentos congêneres_. 

Em votação o requerimento. cm turno ~nico .•. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm-anecer 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n" 104. de 1993, irá ao Ar

quivo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: 

PROJETO DE LEI DA C AMARA N" 13~. DE 
1993 

(Em regínie de urgência. nos termos do art. 336, 
-~lín_ea ·c, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno úrilCo-, dO Projeto de Lei da 
, Câmara n·:~ q9, 9e 1~93 (n" 3.109193,~~na Casa de ori
gem), de_ iniciativa do Presidente da_ República-, que 
cria SuperinkndênGias Regionais da Polícia Federal 

_nos _Estados doTocantins, Roraima e Amapá, e corres
pondente~ cargos cm comissão e funções de Confiança. 
(Dcpcndcndo de parecer da Comissão de Com.tituic;ãu. 
J usHça e Cldac!ania.) .' 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -:-:Item 4: 

PROJETO DE LEI DA C AMARA N" 168. DE 
~ 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do a_rt. 336. 
alínea c, do Regimento Interno) 
_ Discussão, em_ turno úrlico, do Projeto d~Lei da 

Câmara n" T6S: de 1993 (n" 3.550/93, ria Casa de ori· 
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gern), de iriiciativa do Presidente da República, que 
dispõe sobre a transformação da Escola Técnica Fede
ral da Bahia em Centro Federal de Educação Tecno
ló_gica e dá outras providências. (Dependendo de pare
ceres das Comissões de Educação e de Constítuiçáo, 
Justiça e Cidadania.) 

Esses dois projetas serão retirados da Ordem do _Pia, 
nos termos do art. 175, alin.ea_e, do Regimento Interno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues):--- V. Ex· tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or 
dem.)- Sr. Presidente, não estou aqui com o Regimento. 
Solicito de V. Ex~ informação sobre a razão da retirada do 
item 3. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sr. Senador, 
o projeto não está devidamente instruído para ser submetido 
ao Plenário. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E qual o motivo da 
retirada do projeto do Item 4? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,A mesma 
razão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O que falta? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) .,.-O parecer 
do nobre Relator. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, o pare
cer seria proferido por mim aqui, cm Plenário. Em todo caso, 
pode ser amanhã. não há problema. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Vou escla
recer o assunto a V. Ex-• 

De acordo com os infõrrilações da AssesSoria_ que estão 
sendo trazidos para a Presidência, o Relator desse projeto 
deverá ser o nobre Senador Josaphat Marinho, que está elabo
rando o parecer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES--,- Esse projeto está em 
regime de urgência. por isso estranhei. Se o pro h lema é esperar 
o Senador Josaphat Marinho. e!-,tou dr= acordo. Vamos esperar 
até amanhã ou até quinta-feira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esperemos 
que esse parecer seja proferido com a maior brevidade possí
vel. S. Ex", o Relator cm Comissão. contínuã-Com o processo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 5: 

PROIETO DE LEI DA CAMARA N" 171, DE 
1993 

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

Discussão, cm turno único-, dó Projeto de Lei tla 
Cãmara n" 171, de !993 (n" 3.788/93, na Casa de ori
gem). de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, 
que cria cargos no Quadro Permanente de Pes.soal da 
Secretaria-do Tribunal Regional do Tr_ahalho da Déci
ma Quinta Região e dá outras providências. (Depen~ 
dendo de pareceres das Comiss9Cs de Constit1,.1ição. 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos.) 

Esta matéria também _é re_tirada_da Ordem do Dia, de 
acordo com o art. 175, alínea e, do Regimento Interno, por 
não estar devidamente instruída, .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 6. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 174, DE 
1993 . .. . . 

(Em regime de urgência, nos te:rmos do art. 336, 
alínea c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'' I 74, de 1993 (n'' 3.83!/93, na Casa de ori
gem), que estabelece normas para as eleições de 3 de 
outubro de 1994. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Constituição. Justiça e Cidadania.) 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. _ _ _ 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 9ZS, DE 1993 

Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro 
tenham tramitação em conjunto os seguintes projetes: PLC 
n" 174, de 1993, e PLS n" 95, de 1993. 

Sala das Sessões, 21-de setembro de 1993.- Seflador 
Marco Maciel. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - .O.l'rovado 
o requerimento, a matéria fica sohrestada, de acor_do com 
o _art. 175, e, do Regimento Interno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente. peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala-
vra V. Ex• -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or
dem. Sem revisão __ do oi-ador.)- Si-. Presidente, cheguei um 
pouco atrasado, e o rf'querimento já tinha sido aprovado. 
O autor do requerimento não eStá presente, mas eu gostaria
de saber a razão da tramitação conjunta: o que esse requeri
mento significará para a tramitação do PLC n·' 174? Vai ser 
sustada a tramitação? Vai entrar de imediato? Vai entrar ama
nhã ou depois de amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lamenta
velmente. o autor do requerimento não está em plenário para 
prestar a V. Ex~ os esclarecimentos que solicita. 

OSR.JUTAHY MAGALHÃES-A Mesa pode me infor
mar se o requerimento vai sustar a tramitação. t.:- até quando? 
Ou se amanhã o projeto poderá entrar em votação'? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nohrc Sena
dor Jutahy Magalhães, não vaLsl:!_~ütr e, independente do re
querimento, a matéria deveria ser retirada da Ordem do Dia 
por não estar devidamente instruída. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente,as ma
térias precisam s-er ínstrutdas antes de t!ntrarem na Ordem_ 
do Dia. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)"- Evidente
mente. O Relator é designado. Entretanto. muitas vezes é 
aprovado requerimento de urgência, a Mesa cumpre a decisão 
do Plenário e, lamentavelmente, talve~ por motivos maiores, 

- . 
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o nobre Relator não pode estar presente. Então, a matéria 
fica sem condições de_ ser apreciada. 

Por outro lado, posso tambón adiantar a V. Ex" que 
alguns Srs. Senadores solicitaram que essa matéria não entras
se em discussão hoje porque ainda é possível um entendimento 
entre as Lideranças do SenadQ, o que ensejará u-rna tramitação 
mais rápida para essa proposição que. coriiõ sabe V. Ex', 
está sujeita a prazo fatal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 8: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N•' 2. DE 1~92 

Votação, em turno único. do __ Psojeto de Lei da 
Câmara n" 2, de 19~2 (n" 31R/91, na Casa deorigem), 
que dispõe sohrc o contrato de franquia empresarial 
(franchising) e dá outra:-. providências, tendo 

Pareceres, sob n·'s 88 e 281, de 1_993, da Comissão: 
- de Assuntos Econômicos, primeiro prõnuncia

mento: favorável ao Projeto, com emendas que apre~ 
senta de n"s 1 a 7-CAE, s.egundo pronunciamento: rer
ratificando o parecer anterior. 

A discussão da matéria foi encefrada na sessão ordinária 
do dia 17 do corrente. 

Em votação o projeto, em turno único, .~cm prejuízo 
das emendas. 

Os Srs. S_enadorcs que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

~provado. 
E o seguinte o projeto apn_1\lado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2,-DE f992 
(N~ 318/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre o_ co_ntrato de (ranquia empresarial 
(franchising) e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Os contratos de franquia empresarial são disci-

plinados por esta lei. _ 
Art. 2n Franquia empresarial é o sistema pelo qual um 

franqucador cede ao franqueado o direitO de uso de marca 
ou_ patt::nte, as~ociado ao_direüo __ de_ çli5rrihujçãç exclusiva ou 
semi~exclusiva de produtos ou serviços c, eventualmente, tam~ 
hém ao direito de uso de tecnologia d~ implanl<"!ÇãO c adminis
tração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou 
detidos pelo franqueador, mediante remuneraç-ão di reta ou 
indireta, sem que, no entanto. fi_que caracterizado vínculo 
empregatício. 

Art. 3'' Sempre que o franqucador tiver interesse na 
implantação de sistema de fwnquia empresarial. deverá forne
cer ao interessado em tornar~se franqueado uma Circular Qe 
Oferta dt: Franquia. por c.o;critO c_emJinguagcm clara e acessí
vel. contt.!ndo obrigatoriamente __ as seguintes informações: 

l- bistórit.:o resumid6, fOrma soCietária e nome-completo 
ou razão social do franqueador c de- todas as empresas a 
que esteja Jiretamente ligadQ_, bem como os respectivo~ nomes 
de fantasia t.! enO_er~ço~: --

II -balanços c demonstrações financeiras da_e1~1pr_esa 
franqueadora relativos aos dois últimos exercícios~ 

Ill - indicação precisa .de t<Jdas as pendências judiciai:-. 

em que estejam envolvidos o franqueador, aS empresas contra~ 
ladoras_e_titulares.de marcas, patentes _e direitos autorais relati~ 
vos à operação, c seus subfranqueadores, questionando espe
cificamente o~ siStema-de franquia ou que possam diretamente 
vir a impossihilftai" o funciOnamento da franquia; 

IV- descrição_ detalhada da.franquia, des_crição geral 
do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo 
franqueado; 

V - perfil do ··franqueado ideal'' no que se refere a 
experiência anterior, nível de .escolaridade e outras .caracte
rísticas que deve ter, obrigatória ou preferencialmente; 

Vl -requisitos quanto ao envolvimento direto _do fran~ 
queado na operação e na-administração do negócio; -

VII -especificações quanto ao: 
a) total estimado do investimento inicial necessário à 

_ __aquisição, -implantação e entrada em operaÇão da franquia; 
b) valor da _taxa inicial de filiação ou taxa de franquia 

e de caução; e 
c) valor estimado-das instalações, equipamentoS e: does

toque inicial c suas condições de pagamento; 
Vlll - informações claras quanto a taxas periódicas e 

outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador 
ou a terCeiroS por este indicados, detalhando as respectivas 
bases de cálculo e o que as mesmas remuneram ou o fim 
a que se destinam, indicando, especificamente,_o seguinte: 

a) remuneração periódic;a p~lo uso do sistema, da marca 
ou em troca dos serviços efetivamente prestados pelo fran
queador__ao franqueado (royalties); 

b) aluguel de_equipamentos ou ponto comercial; 
C) taXa de puhliCidade ou semelhante; 
d) seguro mínimo;·e·-
e) outros valores devidos ao franqueador ou a terceiros 

que a ele sejam ligados; 
IX- relação completa de todos os franqu_eados, subfran

queados e suhfranqueadores da rede, bem _como dos que se 
desligaram nos últimos doze meses, com nome, endereço e 
telefone; 

X - em relação ao território, deve ser especificado o 
seguinte: 

a) se é garantida ao franqueado exclusividade _qu prefe
rência sobre dete_rminado -território ·de atuaçâo" e, ·caSO posi~ 
tivo. efl) qUe condições o faz; e 

bl possibilidade dt.! o franqueado realizar vendas ou pres
tar st.!rviços fora de seu território ou realizar exportaç6e:s; 

XI- informªç_õcs claras e detalhadas quanto à obrigação 
do fr;:mqueado de adquirirquaisquer hens, serviços ou insumos 
necessários à implantação, operação ou administração de sua 
franquia. apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo 
franqUeador, oferecendo ao franqueado relação completa des
ses fornecedores; 

XII_- indicação do que é efetivamente ofereCido ao fran
queado pelo franqucador. no que se refere a: 

a) supervisão de rede; 
b) serviços de orientaçüo c outros prestados ao franquea~ 

do; 
c) treinamento do franqueado, especificando duração, 

conteúdo c custos; 
d) treinamento dos funcionários do franqueado; 
e) manuais de franquia; 
-o auxilio !l<l: análise~ escolha do ponto onde será insta

lada a franquia; e 
_ g) layout e padrões arquitctônicos das instalações do fran~ 

queado; - -



1Setembro de 1993 D!ÁJ3.10 pQ CONGRESS9)'!}\.CIONAL(Seção Jl) Quarta-feira 2~ 9011 

XIII- situação perante o Instituto Nacional de Proprie
dade Industrial - INPI - das marcas o_u patente cujo uso 
estará sendo autorizado pelo franqueador; 

XIV - situação do franqueado, após a expiração do 
contrato de franquia, em relãçãO a: 

a) Know how ou segregado de indústria a qUe venha 
a ter acesso em função da franquia: e -

b) implantaç-ão de atividade coru;.or_r_çnte da atividade do 
franQueador: 

Xv-modelo do contrato-padrão e. se for o caso, tam
bém do pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo fran
queador, com texto-completo, inclusive dos respectivoS anexOs 
~· prazo de validade. 

Art. 4'-' A Círcular Oferta de Franquia deverá ser entre
gue ao candidato a franqueado no_mínimo lO_(dez) dias an_ti!S 
da assinatura do_ contrato ou pré-Contrato deJr.anquia ou ainçia 
do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao 
franqueador ou a empresa ou pessoa ligada a este. 

Parágrafo ún1Cõ~ _Q JlâO cumprimento das .exigências es
tabelecidas no caput deste artigo torna o ajuSte entre franquea
dore franqueado anulável e~cm tal hipótese, fíca o franqueado 
autorizado_ a obter _do franqueador ou de _terceiros po( ele 
indicados por força de tal ajuste a Jevoluç_ão çlas quantias 
que já houver ·pago a título de taxa de filiação. ~ royalt.ies, 
devidamente corrigidas pela variação ·da remuneração básica 
dos depósitos de poupança. mais perdas c danos. 

Art. 5" As despesas de I;"Oyalties, de publicidade. de alu
guel de marca_~, de _utili~ção pelo uso. de marca, _d_e ~-tstema 
de know how e quaisquer outras -pagas periodicamente ao 
franqueado r serão consideradas de~ pesa operacional dedutível 
para fins de apuração de lucro real__9o fr_anqueado ou de 
empresa que o franqueado _constitua para operar a franquia. 
observado o disposto no art. 71 da Lei n·' 4.506. de 30 de 
novembro de 1964, e legislação superveniente. 

Art. 6" O contratO de frãnqUiá deve ser_ sempre escrito 
e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade 
independentemente de ser levado a registro perante cartór~o 
ou órgão público. _ -· . . 

Art. 7o O franqueado que a partir da entrada em vigor 
desta lei engajar~se em um sistema de franquia sem que lhe 
tenhasido entregue a Circ-ular de Ofe_rta de Franquia, -poderá 
argüir a anulabilidade do cOnlGlto. . . ., --; , o -

§ 1" Na hipótese do caput deste artigo, o franqueado 
poderá exigir a devolução _de todas as quantias que já houver 
pago ao franqueador ou_a_tçrcehoS por ele indicados, a.tít_u_lo 
de taxa_ de filiação e royalt.ies, dev_idarl).entc corrigídas pela 
variação da remuneração hásica dos depóSi~o-s dC Pouf>â"nça, 
hem como perdas c danos_ ;:l.dicionais que houver sofrido. 

§ 2'' A sanÇão prevista neste ar_tigo aplica-se_ tamhérn 
ao franqueador que veicul:1r informações falsas na su_a_Circular 
de Oferta de Fr:anquia. sem prejuízo das sanções penais por
ventura cahíveis. 

§ 3!> Nos casos das relaç_ões dc _ __f_ranqu-i~~ e!!l ·curso- na 
data da_ entrada em vigor desta lei um que não haja contrato 
escrito entre _as partes, o franqueador terá o prazo de IRO 
(cento e oitenta)_ dias_ para adaptar-se ao disposto no art. 
6" 

Art. 8" O disposto ne_sta lei aplica-se aos siste-mas de 
franquia instalados e operados no território n,acjonal. 

Art. 9'~ Para_os__fins desta lei, _o teriT).b fr.~!)qu~ador. 
quando utilizado em qualquer de seus dispositivos. serve tam
hém para designar o suhfran_queador, da mesma (ormaque 

às diSposições que se4 refiram- ao franqueado aplicam-se ao 
subfranqueado. 

Art. 10. ESta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após 
sua puhlicação. 

- Art. 11 .. ·--~~~ogam-se as disp?siç_ões em :ontrátio. 

O 'SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Votação 
em gloho das Emendas de n•!' 1 a 7, da Comissão de AsSuntos 
Económicos. 

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprovadas: 

Emenda n' I - CAE 

Suprima-se- a expressão ·~oferecendo ao franqueado rela
ção completa desses fornecedores". conStante no inciso XI, 
do art. 3''.do PLC n'' 2, de 1992. 

Emenda n• 2 - CAE 

Dê-se ao caput. do artigo 4•, do PLC n" 2; de 1992, 
a ~eguinte redação: 

"Art. 4'·' A Circular da Oferta_ de Franquia será 
anualmente elaborada pelo francjueador e deverá ser 
entregue ao candidato no mínimo 30 (trinta) dias antes 
da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia 
ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo 
franqueado ao franqueador ou empresa ou pessoa liga
da a este." 

Emenda n' 3 - CAE 

Acrescente-se ao art. 8". do PLC n" 2, de_l992, parágrafo 
__ únicq CO!Jl a seguinte redação: 

"Art. 8" 

Parágrafo único. Nos contratos de loçªção e_su
hiocação de imóvel destinado e vinculado a operação 
de franquia, ãs condíçõc!:i relativas ao aJuguel~ reno- -
vação e retomada poderão ser livremente pactuados, 
não se lhe aplicando o disposto nos artigos 15. 21 e 
51. inciso III, e § 1". in fine, da, Lei n"-8..245/91.:' 

Eme'nda no 4 - CAE 

__ Acrescente-se ao PLCn" 2, de 1992, a.rtigo com a seguinte 
redação: 

"Art. Decai o frariqüeado do direito de haver 
a devofução das_ quantias pagas ao franqueador ou ter
ceiros P"or-e!e -indicados. por descumprim-erito das exi
gências estabelecidas nesta lei, e-m dois anos a contar 
do recebimento da Circular de Oft!.rta de Fra_nquia." 

Emenda n" 5 - CAE 

riê-Se_ ao_ Padgrilfó úriico dÓ- art. 4", -_do- PLC n" 2,- d~ 
1992. a seguinte redação: 
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"Art. 4" 
........................ ~~~ ...... ~---.-..~-·-···~·~---~~······"········ 

Parágrafo único: Na hipótese do não cumpri
mento _do disposto no caput deste artigo, o franqueado 
poderá argüir a anulabilidade do-contrato e exigir-devo
lução de todas as quantias que já houver pago aó fran
queador ou a terceiros por ele indicados. a título de 
taxa de filiação e royalties, devidamente corrigidas, 
pela variação da remuneração básica dQS depósitos de 
poupança mais perdas_ e danos." 

Emenda n' 6 - CAE 

Dê-se ao art. 7~, do PLC Ii''2, de 1992, a seguinte redação: 

"Art. 7~ A sanção prevista no parágrafo único 
do art. 4'', desta lti. aplica-se, também, ao franqueador 
que veicular informações falsas na sua CirCUlar de_Ofer
ta de Franquia, sem prejuízo das sanções penais cabí
veis." 

Emenda n• 7 - CAE 

Renümerados o atl.Jal art. 8\' e os q!lê se lhe seguirem 
inclua-se, no PLC n" 2, de 1992. norma, numerada como 
art. 8'', do seguinte· teor: 

"Art. 8" Nos casos das relações de franquia em 
curso_na data de cntrfl.d~ em vigor desta lei, e com 
vigência superior a 6""(seis) meses; em que não haja 
contrato es.~:_rit.o entre- as p-artes; ó- franqueado r terá 
o prazo de_l80 (cento e oitenta) dias para adaptar-se 
ao disposto nesta lei, eril especial ao art. 6!>" 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A matéria 
vai à Conlissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~.Item 11: 
Votação, em turno úflfco, d_q_ PróJe.tO de Lei ~o. 

Senado n" 172, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobfe o curii.
prímento Ime~iat6 do disposto no 2~ do art. 191 da 
ConstitUição Federal, tendo _ _ 

...... Parecer favorável, sob n'·' 194, de 1993, da Com-is~ 
são-
- de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi enCerrada na sessão ordinária 
do dia 1" do corrente. 

Sendo evidente a falta de quonJM, a votação dQ projeto 
de lei complementar fica- adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 68, DE 1993 
(em regime de urgê-ndâ,-nos tertnos do 

art. 336;do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n" 68, de 1_993,_ de iniciativa da Çomissão Díretora, 
que estabelece a estrutura dQ Centro de DesenvOlvi
mento de Recursos Humanos do Senad:o Federal e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em su_):)_stituição à Co
missã~ de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 17 do Coi-rente. . _ ·- · _ . 

A votação também fica adiada em virtude da f3Ita de 
quorum. 

· O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. -- -

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol, pela ordem. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, o ínclito Senador 
Bello Parga, na corrente seSSãO do Se:nado Fedefal, form_ulou 
à Mesa um~ queStão relativa às emendas supn!Ssivas evenfU3.1-
mente ~presentadas a projetas oriundos da Câmara dos Depu
tados. Queria o nobre Senador saber que efeito poderia gerar 
a votação de uma emenda supressiva: se o projeto retornaria 
à Câmara dos D_eputados ou não. Parece-me que esta foi 
a questão formulada pelo Senador Bello Parga. 

V. Ex~ respondeu a consulta, dizendo que, se se tratasse 
de uma emenda supressiva,_oprojeto teria de retornar à Câma
fã-dos Deputados e _se se tratasse de um destaque supressivo, 
o projeto não teria de retornar àquela Casa. 

Não igrioro que essa interpretação-e-antiga nó" senado 
Federal, mas já levantei a minha dúvida a respeito dela e 
irei insistir, porque ninguém me deiTi.Orisfrou até ~gon~t que 
não tenho razão. 

Nos termos do Regimento do Senado Federal, a emenda 
supressiva e o destaque supressivo sãO duas denominações 
atribuídas a um mesmo fato, qual seja o da supressão de 
uma parte de um projeto ou de um artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nobre Sena
dor José Paulo Bisol, se_V._Ex~ permitir, para facilitar, vou 
esclarecer o _que ocorreu. Quando me_ pronunciei, fiz a distin
ção.~qtre emenda, qualquerque seja- modificativa, supres
siva- ,e destaque para votação em separado. 

- Era só isso. nobre Senador José Paulo Bisol. Agradeço 
a V. Ex• 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - É exatamente isto que 
e~tou 0izendo: o destaque para a votação em separado, quan
do é supressivo, é uma denominaçãO de uril mesmO fato Que 
_t~m outro nome, que é emenda supressiva. O que quero dizer 
é que as duas expreSSOes dénotTiináffi -o rilesmo rato. Até agora 
não me demonstraram o contrário. 

Gostaria_ de lembrar que essa qUestão deve ser decidida 
porque--é relevante e possivelmente terá importância até na 
decantada revisão, se ocorrer a votação separada nas duas_ 
Casas. É_ importante decidirmos isso....:... repito. 

Sei que a interpretação é antiga, mas antigüidade não 
; argumento de autenticidade. Se as expressões ""destaque 
"ara votação em separadO-com funçãO supressiva" e ~·eme-nda 
supressíva" são denbininações do mesmo fato, não podem 
gerar efeitos contraditórios. Sei: pois- tenho algum conheci
mento sobre o ass"urito, que em Dir"eito é possível duas normas 
_ aJribuírém _efeitos diferentes ao mesmo fato. Por exemplo: 
uma nôrffia pénal atrihui um efeito punltiVO--e-Uma norma 
civil atribui um efeitO ae nãtU~feza"Cívil. Entretanto, duas nor-
-mã.s de um mesmo ordenarilento náo podem atribuir efdtõs -
contraditórios. No -caso de duas normas dr;: um mesmo ordena-
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menta, se forem da mesma grada hierárquica ou de grada 
hierárquica diferente, atribuírem efeítos contraditórios. só 
uma das duas vale, porque a última, ao regulamentar diferen
temente aquele fato, revogou a primeira. 

Então, se no mesmo Regimento o mesmo fato fem duas 
denominações diferentes, este fato não pode gerar efeitOs 
contraditório~. Quer dizer, não·é-possívd que produza o deito 
de não retornar caso tenha_a denominação ~'destaque .. e pro
duza o efeito de retornar se for "emenda supressiva". (não 
é possível, se tiver a denominação de destaque, que se produza 
o efeito de não retornar e, se for emenda supressiva, produ
zir-se o efeito de retornar). Isso é um absurdo jurídico. Ou, 
para qualquer caso, não retorna ou, para qualquer caso, re~ 
torna. 

Isso, por enquanto, não tem muita importância. Já teve, 
quando discutimos aqui se ü.m Relator pode apresentar substi
tutivo. V. Ex• está lembrado. Venceu quem não tem razão, 
porque qualquer pessoa_de inteligência mediana- não preci
sa, sequer, conhecer Direito ....:..._ ; que-ler num artigo do Regi
mento que "o Relator não pode ser Relator de sua própria 
emenda", evidentemente concluirá que o·Relator não pode 
ser Relator do substitutivo. Entretanto, aqui no Senado Fede
ral vale; aqui se pode, o que é um absurdo. Não se pode 
ser Relator da própria emenda, quando se é Relator. Porém. 
pode-se ser Relator do substitutivo,-que é uma emenda global. 
Isso é um absurdo total. 

Os absurdos estão aí. Não vou insistir muito-nissó, mas 
repito: emenda supressiva e destaque para votação em sepa
rado e efeito sapress-ivci são duas e:g;.pressões regimentais que 
denominam o mesmo fenômeno. Isso é simplesmente indis
cutível. 

Não há efeito jurídico de conceitos. Efeito jurídico é 
sempre efeito jurídico de fato. É preciso um fato para gerar 
·o efeito jurfdico. É claro que esse fato precisa estar relacionado 
com uma norma, mas o elemento fato é um pressuposto onto
lógico do efeito jurídico. Não há efeito jUrídico sem o·pressu-
posto ontológico fático. - ·- - · -

Então, evidentemente, se o fato da supressão é gerado 
pela emenda ou pelo destaque, é o mesmo fato. _É_.impossível 
admitir que num caso ele gere o efeito jurídiCo de fazer retor
nar o projeto à Câmara e no outro rtão. Insisto nisso porque 
se trata de um calo, quer dizer, de um efeito fisiológiéo a 
que as pessoas já estão habituadas e já não pensam mais 
em tirar. Isso predominou tanto! É o mesmo fenômeno de 
o Relator apresentar um substitutivo e contiiluar Relator, 
o maior absurdo regimental que já vi na minha vida. O mesmo 
Regiment9 que diz que o Relator não pode ser Relator da 
sua "emendinha", vai dizer que o Relator-pode ser Relator 
do seu "emendão"'? .É possível uma coisa dessas? Aqui, é 
possíveL Já insiSti; fá briguei, mas até por interesses partidários 
- porque o interesse político aquf leva sempre de roldão 

o interesse jurídico - decidiu-se o contrário. -
Agora é a mesma coisa. Não há possibilidade técnico-ju

rídica, não há possibilidade hermenêutica de se atribuir ao 
mesmo fato dois efeitos jurídicos contraditóri_os. Vou repetir: 
as diferentes leis podem acumular efeitos-- diferentes. A lei 
penal atribui um efeito penal; a lei civil, um efeito ciVil; a 
lei trabalhbta, um efeito tiabalhista. As três leis sobre o mes~ 
mo fato podem acumular efeitos, mas as leis. não podem 
atribuir efeitos contraditórios e efeitos excludentes: o ~feito 
"a" exclui o efeito ''b". Isso é impossível! Trata-se de um 
mesmo fato· e não cabe essa interpretação, que se tornou 
sólida. 

Aqui, não temos._ como discutir-. Só se pertencermos ao 
PMDB ou ao PFL. porque pertencendo a um partido pequeno, 
rriesmo tendo todas as razões do mundo, não adianta. Esse 
é Um sinal muito importante de que o Brasil está discutindo 
a democracia da sua sociedade e ainda não conhece a dcmo
cra~ia parlamentar. 

Este Parlamento é, do ponto de vista da disc~ssão, .a 
negação da democracia. As m_aiorias ma_ssacram as minorias. 
e como as maiorias não atuam como um somatório de pessoas 
e, sim, como expressão de lider_anças. a chamada ditadura 
de maioria dos partidos majoritários passa a ser uma ditadura 
de minoria e uma-negação cahal. fru_strante, de toda a demo
craCia parlamentar brasileira. A imprensa, a meu ver. por 
falta de sensibilidade, ainda não percebeu isso. não levantando 
a sua crítica. -

O Sr. Bello Parga- Permite-me V. Ex-' um apartt!? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Concedo o aparte a 
v. Ex· 

O Sr. Bello Parga - Nobre S.enador José Paulo Biso!, 
V. Ex~ evidencia, com autoridade de magistrado e de jurista, 

a anomalia que se ye_rifica no cumprimento das normas nesta 
Casa. A razão_ que me levou a formular aquela que~ tão i 
exatamente esse ··calo" nador José Paulo Bisol, V. Ex" -
eu diria até um tumor- que existe a perturbar o funcion-a
mento, a tramitação ideal das proposições desta Casa. Se 
não padece dúvida de que um projeto oriUildo de uma CaSa, 
sendo rejeitado pela outra. não retorna à Casa de origem, 
nãq vejo lógica nenhuma nisso, partindo até do preceito de 
que quem pode o mais pode o menos. Como o simples fato 
de suprimir um dispositivO~--uma cláusula. um parágrafo ou 
uma alínea possa causar que o projeto volte à Casa de origem? 
São essas anomalias que, muitas vezes, num __ Parlament<;~.r <le 
investidura recente como a minha, causam espécie e atê o 
desencorajam de tomar certas iniCiãtivas, porque não vê como 
possa prosperar uma interpretação ideal do Regimento. 

O SR. JOSÉ PAULÓ BJSOL -- Agradeço a V. Ex·· 
pelo aparte, que é muito maís expressivo e esclarecedor do 
que a minha observação. 

Sr. Presidente, como estamos_ próximos de uma revisão. 
contra a qual já me manifestei, exatãmentc porque não temos 
ainda máturidade regimental para fazer leis, imaginem se va
mos ter maturidade regimenta1 para fazer constituição!? 

São esses pequenos detalhes e interpretações burocráticas 
que vão se consolidando, viciando nosso sistema. Alguém 
tem que começar a falar aqui. 

Não vai ser nesta oportunidade, mas ainda vou fazer 
um pronunciamento especialmente sobre as nossas urgências. 
assunto sobre o qual já fiz aparte aqui: De todas as nossas 
urgências, só uma-coincide com o que significa urgência no 
diCionário. Todas as outras urgências são meros artifícios para 
o logro político, para o engano político e para a manobra 
política, isto é, pã.rã -o jogO pérfido. Tem sentido isso, à beira 
do século XXI? Não acabou ainda essa idéia de que política 
é ser perfidamente lúdico? 

A única interpretação contrária à minha, rdativamente 
à idéia que estou apresentando - e a ouvi na primeira 
vez que a apresentei - foi 3 de que o legislador do Regimento 
do Senado criou um artifício, de tal forma que o destaque 
produz o efeito e a emenda produz o efeito contrário. Ora, 
eu nunca ouvi, juridicamente, um argumento mais torpe, insig
nificante! Há uma regra universal segundo a qual o legislador 
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- presume-se- não faz artifícios·. Mesmo quando o legisla
dor faz artifíciOS-, 6-lillérprete-presurrie que ·ete não o fez 
e interpreta como se artifício não houvesse. Essa é uma regra 
universal do Direito, da hermenêutica jurfdica, prevalecente 
em todas as nações civilizadas. É o que estou afirmando: 
não há artifício nenhum. Se houve, não_ possui validade jurídi
ca. Temos que interpretar b teXHY Juridicamente como se não 
houvesse artifícios. Se n~o houve artifícios, fica essa verdade 
insuplantável. -

Um mesmo fato não pode gerar, juridicamente, efeitos 
contraditórios. IStO é: cm Direito, "a"' não pode ser "4 a" e 
não-"a" ao mesmo tempo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Nobre Se
nador José Paulo Bisol, em homenage!Ú- à inteligência e ao 
espírito público de V. Ex'1, cu me permito fãzú algumas consi-
derações. _ ~-,- ___ _ 

Sabe V. Ex• que dois são os institutos: um, o da votação 
em separado. que tanto pode ser para aprovar como para 
rejeitar; o outro, o da emel!_da suprcssiva, que, pela própria 
natureza, .é apenas para suprimir. -

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Sr. Presidente. se V. 
Ex• me permite, há o destaque para supreSsão. Ê a este 
que me refiro. Há o destaque específfcõ-para supressão, que 
é igual à emenda para supressão. Esse raçiocínio _é o _que 
sustentou a interpretação equivocada que está prevalecendo 
até: hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roçlxigues)- Nobre Se
nador José Paulo Bisol, chamo a atcnçao para o tatô de que 
a matéria não ·envolve apenas o Senado Federal. O íilstituto 
da votação em separado é amplo. Há uma emenda que foi 
rejeitada pela comissão, assim como pelo Relator. Pede-se, 
então, a votação em separado d~ emenda, Aqueles que a 
quiserem aprovar, aprovam~na; aqueles que a quiserem rejCi
tar, rejeitam-na. AQUi, se-O destaque for acolhido e a emenda 
for aprovada, teremos uma decisão do Plenário~ (\coltwndo 
a matéria que havia sido rejeitada pela comissão~. às vezes, 
pelo Relator. dando parecer em subs_tit.uição à ComiSsão: O 
outro instituto é um instituto- restritO:.. -

Emenda supressiva é, por suá natureza, para -suprimir 
o texto. Acontece que O nosso sisterría -- todos sa_bem -
é bicameral e vem, de muitas décadas, o entendimento, segun
do o qual. se o projeto for emendado numa Casa, a emenda 
irá à apreciação da outra Casa. _ 

Esse entendimento sempre existiu. Além dissO-, os regi
mentos todos quando falam em emendas, incluem entre elas 
a supressiva, ao lado da aditiva; da-modWcativa __ etc. Se :;t.P~e
sentarmos aqui uma emenda, qualquer que sej-a ela, incluSive 
supressiva, se esta for aprovada e se a m_esma não for à aprecia
ção da Câmara dos Deputados, a própria Câmara, por meio 
do Presidente tão zelqso e dos Membros da Mesa, irãodizer 
que emendamos e que avançamos na competen.-CTa-ãa Câmara. 

Isso pode criar uma divergência em nada salutar. 
O que entendemos para afastar isso? Po_dcmos chegar 

ao mesmo entend_imento sem dar margem a que a Câmara 
dos Deputados estranhe o_ nosso proCedimento, ·para evitar 
que ela censure o nosso comportamento. 

Daí por que adotamos o. princfpio de que destaque não 
é emenda, tanto pode ser para aprovar como para rejeitar. 
\'eja V. Ex'' que a matéria não morre no âmbito do Senado. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Posso forrriular uma 
pergunta? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Conceder
lhe-ei a palavra imediatamente. Vou apenas concluir o meu 
raciocínio. -

O novo Projeto de Regimento Comum ainda não foi 
aprovado. Devemos, realmen·.e, _tratar dessa matéria e-com 
ela concordarei, pois a considero lógica. Óuan.do se tratar 
de destaque para votação em separado, que implique supres
são de matéria. _ou quando se tratar de emenda supressiva. 
a emenda não retornará, não será-apreciada pela Casa de 
origem. Concordo intêiramente com isso,_ mas veja V. Ex' 
que muitos não raciocinam com a sua lógica; raciocinam dando 
às palavras, ao texto uma interpretação literal que chamam 
até de lógica. Ne111: sempre _é uma interpretação literal, grama
tical. Eles dizem: -toda emenda têm de voltar à outra Casa. 
írata-se cte- um-a emenda- supressiva menCkmada na relação 
~ae emendas. Portanto, a outra Casa tem que apreciar._ Aqui, 
_.estamos atingindo o objetivo lógico de V. Ex~ sem dar margem 
-~ -~n~~!a_: P~~im.os v~tação ~m separado. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL ::_ Sr. Presidente. toda 
a_ sua argumentação está viciada por um pequenino detalhe. 
Se V. Ex~ ler o dispositivo - não sei de memória -
~o Regimento sobre as proposições, vai verificar que destaque 
não é proposição, regimentalmente falando. V. Ex~ sabe que 
só pode ser votado o que for proposição; portãnto, destaque 
não pode ser votado. Isto já é_ um defeito da traçlição: destaque 

-~nã_o._se,vqta. Ademais, até do ponto de vista da gramática 
portugues~. o v~rbo _dest~car não funciona isola,darn.ente: pre
cisa de objeto, de compleménto, é preciso destacar algo; exis
tem verbos que não precisam de-Compierilento. mas o verbo 
destacar é um verbo que precisa de complemento. Destacar 
-o--quê? Destacar uma emenda. EJ1tão, o destaque é de uma 
determinada c_mçnda para ser votada em separadO, ffias até 
essa manipulação desgraÇada e infeliz foi feita. O destaque 
veio a ser proposição. e, hoje. colocamos destaque para a 
supressão, destaque para suprimir votação em separado, o 
que é um abs_urdo! Só pode destacar a emenda já existente, 
porque destacar. é um verbo que não funciona. não tem senti
do. não tem semântica. não tem ontologia semântica sem 

·- tim · cbmplemento. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - No caso. 
destaca~se um artigo, um parágrafo e a tradição tem sido 
até para palavras. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas é emenda. É isso 
que estou dizendo. V. Ex1 não quer entender. -É-a .meSOla 
emenda supressiva. Trata-se de dar dois nomes diferentes 
ao m(!smo fato e dar efeitos diferentes porque têm nomes 
dlfererii~s~-o-~-a~·emnireitó-~ âenominações· àiíerentes p_-ã~ ge
ram efettos dtferentes. _ _ -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex'' 
quer dizer que esse destaque corresponderia, nos seus efeitos. 

-a utna emenda supressiva? Mas ficou aqui dito que se pode 
requerer destaque para uma emenda. Pode-s_e requerer desta
que para o artigo de um substitutivo. 

O SR. JOSÉ PAULO BiSOL..:. Não. Quero saber onde 
isso está. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sempre 
houve isso. 
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Se houve isso, Sr. Presi- O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Não são normas; é 
dente~ repito ~.é a mesma emenda supressiva com nomes um discurso, Sr. PreSidente. Eu me refiro a duas normas 
diferentes e, conseqüenteniCnte, não pode gerar efeitos jurídi- qUe não podem tratar o mesmo fato de forma _diferente. 

cos diferentes. o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Que ró dizer 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Eritão a que são denominações diferentes; outros dizem que se trata 

que conclusão V. Ex\ nobre Senador]OSé Pãulo Bisol quer, da mesma coisa, apesar de terem denominações diferentes. 
com isso, chegar? Se houver destaque para votação de um _ o SR. JOSÉ PAULO BISOL _ se for 0 _meSmo fato, 
artigo, V. Ex• quer que não exista esse destaque? normativamente não pode gerar efeito~ contraditórios. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Se houver emenda su· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lerei para 
pressiva, existifá.--Se não existíi, realmente, teria sido uma v. Ex• 0 art. 312 do Reg;irilento Interno do S_enado, que trata 
invenção extra-regimental feita p-or uma tradição equivocada do destaque: _ __ _ 
e que precisa ser cOrrigida. Já vi aqui defenderem o Ministério . "Art. 312. 0 destaque de partes de qualquer propo-sição, 
Público do Tribunal de Contas, por tradição. A maior infec- bem como de emenda do grupo a que pertencer, pode ser 
ção, o maior câncer instífuCiOilal deste País foi defendido por- concedido, mediante deliberação do Plenário, a requerimento 
que é tradicional. Se um erro existe há cinqüenfa, cerii anos de qualquer Senador, ... " 
ou há um dia e se continua seõdo erro. tem que ser corrigido. 
0 que afirmo é 0 segulntc:-destaca'se uma emenda_ porque O SR. JOSÉ PAULO BISOL .:._ Nesse caso trata-se de 
destaque não é proposição, ilão se vota- destaque _ para destaque de emenda ou de qualquer proposição, porque o 
que ela seja votada. Inventamos um destãque que se vota destaque em si não é emenda- preste bem atenção! 
independentemente de emenda, o que é um absurdo, já que O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não é de 
se chega à conclusão que destaque para supressão é diferente qualquer proposição; vou ler de novo: ''O destaque de partes 
de emenda supressiva, o que é um absurdo ainda maior. de qualquer proposição ... " de um projeto, de um substitutivo. 

o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ Veja ainda Posso requerer destaque do projeto, ou seja, posso reque-
na nossa área do Direito. Tenho lido, e v. Ex#_ também 0 rer que se vote um determinado artigo, destacado. 
tem, não só em manuais de Direito ConStituci6Ifãl- e são O SR. JOSÉ PAULO BISO L - Certo, quando V. Ex• 
de constitucionalistas - ~-mas até em trabalhos sérios de requerer a supressão de uma parte está requerendo um desta-

. constitucionalistas, que uns falam em ConstitUição de 1%9 que que é igual a emenda. É o mesmo fato. V. Ex• cai sempre 
e outros em Emenda n'' 1. no mesmo lugar. Só porque são palavras diferentes não mudou 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - As duas não -podem o fato. 
gerar efeitos diferentes por lhes darem nomes diferentes. É O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- N_ão. Estou 
isso que quero dizer. - - apenas -lendo. V. Ex• disse que não havia destaques, que s6 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -- ~ã.s se havia destaque para a emenda. 
são duas realidades diversas, uma é emenda; constituição é -O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Não. Eu disse -que só 
constituição. havia destaque para proposição. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ora, Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Não! Tam· 
por favor! Quando dizem emenda constitucional, estão-sere- bém o há para parte de proposição, artigo de substitutivo, 
ferindo à constituição validada por aquela emenda. O que artigo de projeto. No caso de chegar aqui um projeto que 
é isso? Estou dizendo que emenda supressiva e destaque para foi aprovado ... 
supressão, na tradição desta Casa e da Câmara, é o mesmo 0 SR. JOSÉ PAULO BISOL _ 0 que quero dizer que, 
fato; e, sendo o mesmo fato, não pode gerar efeitos contra- d staca a as 1·m1·r um pedaéo de um proJ'eto 
ditórios. nesse caso. e r p r upr 

é_ o IJlesmo _que emendar para suprimir. _o mesmo fato. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- EStOu índo Será que V. Ex• .não entende isso, Sr. Presidente? É o mesmo 

um pouco mais longe. Quero mostiar a V. Ex" Com relação fato. Não pode gerar· efeitos contraditórios. 
a essa diversidade de entendimentos. 0 SR. PRESIDENTE (Ch<lgas'ROctrigues) _ Esse é 0 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL_- Mas não há essa diversi- entendimento tradicional. Se _V. Ex' apresentar uma emenda, 
dade. Isso é uma forma de elidir a questão. Estamos muito te~á o meu apoio, mas enquanto não alterarmos o Regimento 
habituados a essa prática. Mas eu quero rigortécnic-o-científico esse é o entendimento que prevalece e sempre houve. Tenho 
na questão. O Direito tem alguma idoneidade, ou então vamos inovado muito na mesa; não quero ser tido como total revolu
jogar fora o Direito. Se não tem nenhuma idoneidade, se donário. Lerei novamente o artigo do Regimento: 
cabe tudo dentro da panela, para que serve essa panela jurí-
dica? - --

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Só pretendo 
concluir meu raciocínio: n-a área do Direito que nós estamos. 
o DireitO Regimental, existe essa diversidade. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Mas o fato não existe. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Mas o que 
é o fato? Um constitucionalista fala em Com;t_ituição_Oe 19_69. 
outros co_nstitucionalista s falam em Emenda n·' 1. 

"Do Destaque-

Art. 312. O destaque de partes de qualquer pro
posição, bem como de emenda do grupo a que perten
cer, pode ser concedido, mediante deliberação do Ple
nário, a requerimento de qualquer Senador ... " 

Isso significa- V. Ex~. que é um homem lúcido, há 
de concordar - que çl_e~taque tanto pode ser de parte de 
proposição, de projeto, como pode ser destaque de emenda. 
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OSR,JOSÉPi\.ULO BISOL- Só que quando é destaque 
de uma parte do projeto pãra suprimi-la é igual à emenda 
supressiva e, portanto, é-o mesmo fato. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -'Os nomes 
são diferentes, oS efeitos podem ser ... 

O SR. JOSÉ PAULO BlSDJ,._.,.- O meu discurso visava 
a afirmar para V. Ex• que, em Direito, cori_ceifôs rião geram 
efeitos jurídicos, só fatoS. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-:- Mas acon· 
tece que o Regimento, como está, dispõe de modo diferente. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex' te!ll_que interpre· 
tar, como o_D,ireito interpreta em t_odos os lugares do mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~- Quanto 
à interpretação, V. Ex• sabe que ainda recentemcflte, em 
uma importante deliberação dq Supremo Tribun,al._ houve 
seis votos contra três. "(.rês min~stros ç1o S,uprerno interpre
taram de um modo~ seis de outro. Em interpretaçclo. não 
há verdade matemática, meu nobr~ .cçleg_é:!. _ 

O SR. JOSÉ PAULO IHSOL- Por esse cruninbo, vale 
~~- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ~Não, a 
não ser que sejã apresentada uma justi(1Cã.Çacr.--· · 

Sobre destaque, esclarc_çe_ o, Reg_imento o seguinte: 
"Art. 312 .. O .O.e~taque de partes de qualquer

proposição; bem como de _emenda do grupo a que per
tencer, pode ser _concedido, mediai].te deliberação do 
Plenário, a requerimento de qualquer Senador, para: 

a) constituir projeto autónOmo, salvo __ quando a 
disposição a de-stacar seja de projeto da Câmara; 

b) votação em separado; 
_ c) aprovação ou rejeição." 

O próprio Regimento distingue _votação em separado -
na alínea b - de aprovação ou rejeição - alínea c. Entre
tanto, V. Ex· .• com a sua in_tcljgênciaL com a sua lucidez, 
quer tirar da alínea· c aprovação ou rejeição, pa-ra nãO Significar 
votação em separado. __ -

O Regimento distingue, na alínea b , a votàção em 
separado da. na alínea "c", aprovação c reje-iÇãá.-

0 SR. JOSÉ PAULO I!ISOL - Não quero nada disso, 
Sr. Presidente. Só quero que, no caso da emenda._supressiva 
e do destaque supressivo, os efeitos sej~m os m~smos, porque 
o fato é o mesmo. É só isso. _ _ ,--- _ . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não, pois 
o Regimento faz essa distinção. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL .,.- S~-"- Regimento distin
guiu, o fez erradamente, _porque não pode atribuir efeitos 
contraditórios ao lncsmo f3to. Um dos dois-vale. _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Então, 
quando o Regimento fala, na alínea "~'.' .. <!o .... art, ~12, em 
destaque para votação em separado e, na alínea "c" do mesmo 
artigo, em dest?que para aprovação ou rejeição, o entendi
mento de V. Ex• é o qe.que Q des~aque para rejeição resulta 
no mesmo efcito_Oa yotação em separado que implique rejei-
ção. Só que o Regimento faz essa distinção. _ 

Qualquer um dos Srs. Scnad_orc:>~ s~ pedir destaque para 
votação em separado e dermos o tratamc_nto da alínea "c", 
não terá, talvez, para o prohlema o mesmo entendimento de 
V. Ex' 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- A mesma lei nãó pode 
descrever um fato atribuindo-lhe prisão e depois atribuir:.lhe 
flores. Por exemplo: a pena por matar algt.iéffi implica prisão 

de 6 a 20 anos ou um buquê de flores.-
Ora, Sr. Presidente,_ presume-se que o legislador seja 

uma pessoa coerente, normal. Se foram usadas duas palavras 
diferentes para exprimir o mesmo fato, ev!dentemente se pre
sume que a e_s_s_e .fato foi atribuído o mesmo efeito. Não 
estou solicitandp _que se altere o Regimento; ~óestou afj.rman
do que o fato tem de ser inte-rpretado com O mesmo efeito. 
Emenda supressiva e destaque supressivo é a mesma coisa; 
port"anto, têm que reSUlta·r no mesrt).Q efeito jurídicopu nos 
mesmos efeitos jurfdicos. Somente isso. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Seria inte
ressante que ao Regimento fosse acres~ntada _umª' nova_ alí
nea: "alínea d: quando a votação ern separado implicar rejei
ção terá o mesmo tratamento da emenda supressiva." 

_V. Ex" terá o_ meu apoio, se apresentar essa emenda. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL --,_V. Ex• chegou à mesma 
conclusão que eu. 

-o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Cheguei 
à mesma çonclusão que y. Ex• do ponto de vista doutrinário; 
di_sçordo do nobre Senador do ponfd de "Vista regimental, da 
letra da Iéi. -- ' --- ·-

Gostaria de dizer a V. Ex• que, em determinadas circunS
tâncias~ o requerimento de destaque que resultava em supres
são de parte do projeto voltava à Câmar;;t dQs Deputados. 
Inicialmente era assim; durante muito tempo foi assim. 

Para acelerar o processo legislativo, passou-se a uma 
fase diferente. Mas, durante muito teqtpo, foi assim coroo 
diz V. Ex•. Entretanto quando regimentos, como o nosso 

~,atual, distil'!gueni eni alíne~s ~i!e,rent~s :--:--,,_na aJí!lea b .--: 
••votação em separado" e- na ahnea c:- '"aprovaçao ou reJei
ção", isso, de acerto modo, confirma meu entendi
mento. E hoje, meu nob_re Colega, com as divergéncias exis
tentes, o que é natural, entre alguns o-eputaâos e alguns Sena
dores~ se aprovarmos aqui uma emenda supresSiva e -se essa 
emenda não voltar à Câmara, seremos censurados. Todavia, 
esse entendimento de _ _y. Ex~ (lógico e prevaleceu durante 
muito tempo, ou seja, deStáque e emenda Supressiva voltavairi 
a Qutra Casa. 

V. Ex~ entende, portanto, que, tanto no- destaque cfú.e 
implique supressão quanto na emenda supressiva, a in3tér'i3. 
deveria voltar à Câmara? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Não, Sr. Presidente, 
entendo que a solução dev_e ser a mesma_:_ ou _em nenh1:1ni 
caso volta ou em ambos volta: -- - - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrígues) - Qual ~é 
_pensamento de V. Ex': deve ou_não voltar? - -

O sR.: JOSÉ PAULO BISOL '- A meu ver, deve voltar, 
porque tirar um pedaço de alg'uma Coisa ataca a essência. 
a substância da mesma. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na opinião 
de V. Ex>, portanto, em qualquer hipótese, deve VQltar. 

Ficam os esclarecimentos, fica a matéria nos Anais. Este 
é um assunto que deveríamos resolver dcfinitiva_mente_ no Re

"gimento Comum. Ou, ·então, através de um entendimento 
entre as duas Mesas. Vou sugerir ao Sr. Presidente do Senado, 
numa reunião da Mesa Piretora, que chegue a um entehdi-
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mente para que a matéria seja harmonicamente decidida. co-
mo disse V. Ex• -

Ou volta, mesmo sendo destaque supressivo, como anti
gamente ma reunião da Mesa - cheguei à Câmara em_l9:5J 
e lembro-me de que. durante muito tempo, preVãleCe~u esse 
entendimento - , ou procede-se como agora,- q-uarido volto 
como Senador e encontro essas novidades no Regimento. 

Por isso, a matéria deverá ser disciplinada no Regimento 
Comum o_u_ deverá resultar de um entendimento entre os dois 
Presidentes. 

Agradeço os··csciarecimentos prestados por V. Ex'-' Vou 
levá-los ao Presidente desta Casa. 

O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodríguesr- Tem V. 
Ex~ a palavra pela ordem. -

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. _Presidente, V. __ Ex~ está muito 
bem orientado para levar esse assunto à reunião da~ Mesas. 
Eu postularia, todavia, que isso não se convertesse em lex 
non scripta e, sim, que fosse disciplinado no Regimento. Se, 
hoje ou amanhã, houver um entendimento entre os dois- Presi
dentes, nada autoriza a supor _que, com futuros outros Presi
dentes, esse entendimento permaneça, R.orque, ·corrOborando 
a tese do nobre Senador José Paulo Bisol, os dois dispositivos 
tinham o mesmo efeito antes e, agora, geram_efeifOs jurídicos 
diferentes_. - -- - - -- -- · 

Pediria a V. Ex~ que, ao tratar do aSSunto, indicasse 
não só a solução do discíplii1ã.rili:irito no RCgimento ·col)lum 
como também no de cada Casa. o -- -

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE(CfiiigasRodrTgucs} . ~Agraàeço 
a V. Ex~ O assuntá, ComO disSe, será encaminhado para uma 
solução defiriitíV<l, que realmenfe deve ser "ã.irã.v-éS do Regi~ 
mento. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.: -Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente,_Sr.s. e Srs. Seiladores, 
consciente de que a fome e a desnutrição cróniCa que se agra~ 
vam a cada dia, assumindo proporções antes desconl~ecidas, 
o Brasil todo vem~se engajando em uma luta sem tréguas 
para melhorar a realidade cotidiana de 32 milhões de -pessoas 
que vivem na indigência. Idealizado pela figura carismática 
do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, animado e coorde
nado por ele e por Dom Mauro Morelli, um gigant~sco movi
mento, a Ação-da Cidadania COntra a -Miséria e pela Vida, 
tem mobilizado nos últimos cinco meses toda a nossa sacie..: 
dade. _ _ 

O moVimentO ThVê iüíêiõ flO--dii-24 de mafçõ des-te ano 
e, desde então, mais de três mil comitês se orga-:nizaram para 
a distribuição de alimentos à imensa legião de brasileiros ca
rentes, enquanto os eventos se sucedem em diferentes Estados 
da Federação, despertando a opinião pública e_ a todos cons
cientizando s_obrc o problema da misériã. do País. 

Em dezembro de 1992, promoVida _conjuntamente pela 
FAO e pela OMS, agências internacionais das Nações Unidas 
dedicadas, respectivamente , à alimentação e agricul~ura e 
à saúde, realizou~se em Roma a .. Conferência Internacional 
sobre Nutrição". Durante a Conferência, reiViridíColl~s-e para 

a nutrição o lugar que lhe é devido na política de desenvol~ 
vimcnto, _e fícaram parentes a neceSshlãdi;: 'e a uigê-ncia em 
renovar~se o esforço para tornar possível a todos os seres 
humanos o acesso físico e ec_onômico ao alimento básico indis
pensável p~ra lev~~ um~ vida -~~udáycl e aqv?. -

A Conferência de Roma não foi a primeira iniciativa 
internacional para a solução do problema. Há cerca de trinta 
anos, sob inspiração do ilustre médico pernambucano Josué 
d_e _Castro, que foi Presidente da FAO, _cicn_tistas de quinze 
países lançaram, também em Roma, uma "Proclamação pelo 
Direito de Comer". Infelizmente. -de lá para cá, quase nada 
mudou. Milhões de pessoas, no mundo inteiro, continuam 
se alimentando inadequada c insuficientemente. No Brasil, 
em particular, convive-se com um regime habitual çle fome, 
seja de fome epidémica, como no Nor~este, exposto a secas 

_periódicas, seja de_subnutriç~o crônica
1 

de. carências um pouco 
mais discretas, como em determinadas áreas do Centro _e do 
Sul do País. 

Em seu cadernO especíal - "FOME" - , publicado 
em 12 de setembro último, o Jornal do Brasil transcreveu, 
sob o título "Amargas Conclusões", as páginas finais do 
antológico livro Geografia da Fome, de Josué de CastrO, que, 
apesar de publicado em 1946, mantém-se impressionantemen
te atual. Em sua obra clássica. Josué de Castro afirma que 
-"a fome não é mais do que uma expressão - a m:ais negra 
e a mais trágica expre-s-são-do subdesenvolvimento econômico, 
com o pauperismo generalizado que este condiciona.( ... ) Ne~ 
nhum plano de desenvolvimento é válido, se não conduzir. 
e-fi-prazo razoável, à melhoria-das condições de alimentação 
do povo, para qi.ie, livre do peso esmagador da fome::, poss~ 
este povo produzir cm níveis que conduzam ao verdadeiro 

-·desenvolvimento econômico equilibrado, daí a iinportância 
da meta Alimentos para o povo. ou seja a Iibl!rtação da fome". 

Não há equívocos_ em_ suas conclusões. Prova disso é o 
fato de que o Brasil, sem orientar seu desenvolvimento para 
a.emancipação alimentar da população, ··não conseguiu ainda 
se_ libertar da fome .e da subnutrição, que durante sé~ulos 
marcaram duramente a sua evolução social, entravando o seu 
progresso e o bem-estar social de seu povo'". 

. _SeRundo Ineu itt+Stre conten:_âneo Josué de CastrO, autor 
de_uma obra literária que passou a ser considerada uma espécie 
de bíblia contra a fome e que nos anos 50 teve_ seu valor 
reconheciçio de Washington a Moscou, a çlramática situação 
alimentar brasiJeira é uma expressão evidente do subdesenvol
vimento ilaciOrlal e das contradições econômic3s que_ esta si
tuação gera no País. Ao·en_fati~ar os traços mais marcantes 
do retrato da fome do nosso povo, sua conclusão é a de que 
se impõe .. a necessidade inadiável de uma política alimentar 

-mais efetii.ra, que não seja apenas de paliativos e de corfeção 
das falhas mais gritantes, através de programas simplesmente 
assistenciais'·. - . - . ~ . _ 

Com o objetivo de contribuir, de forma concreta e dura
doura, para a superação das carências alimentares que marcam 
grandes contingentes_ da população brasileira, apresentei no 
Senado Federal, em 23 de agosto deste ano, um Projeto de 
Lei --o PLS n~ 106 --dispondo sobre a_ obrigatoriedade 
da adição de micronutrientes no sal e no leite comercjaltzados 
no País. Para elaborar esta proposição legislativa. contei com 
o assessoramento do Professor Bertoldo Kruze~.ex~Prcsidentc 
do INAN e Pró~ Reitor da Universidade Federal de Pernam-

--b_u_co e--do -Professor José Malaquias,- peS.quiSador e profesSor 
da Universidade FederàY da-P-ara1ba. 
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Tal iniciatiVa teve origem não apenas na urgência de dotar 
o País de uma legislação que preceitUe a adição de micronu~ 
trientes a produtos de alimentaçãO ~ásiC<:JS para _todas as 
camadas da população, mas também no atendimento às reco
mendações da Declaração Mundial e do ~la~o_de Açãó resul
tal'ltes da Confer~ncia Internacional sobre Nutrição,- realizada 
em Roma. Idêntica_ preocupação levou os ilustres Senadores 
Júlio Campos e Jarbas Passarinho a apre~entarem proposi
ções, anteriote_s_ à minha, sobre a matéria. Na verdade, todo 
o Senado Federal tem-se dedicado a buscar sOluções defini
tivas para os problemas da "fome oculta" e da desnutrição -
crônica da p~lação brasileira. _ _ __ _ 

Sr. Presidente, Si-s. senadores, _num País-óriâe, de cad3 
duas crianças, uma é desnutrida, e onde significativa parcela 
de fatores como a elevada mortalidade infantiJ, a -haixa esta
tura e o retardo mental relativo podem ser _âtribuídos a diWcits 
alimentares, todo esforço executado no sentido dé cor-rigir 
tais aberrações será pouco para fazer frente à magnitude do 
problema nutricional da infãncia brasileira, especialmente- da
quelas crianças que integram os 32% da população indigente 
que aqui vive. 

A característica do Projeto de Lei por mim apresentado 
é o fato de procurar enfocat, prioritariarnenfc, o:f aspectos 
da ciência nutricion-al na infância, buscando solucionar graves 
carências nutricionais específicas. como a deficiênda de vita
mina A e de iodo, além da anemia nutricional ferropriva. 

A relevância do problema da hipovítarrlYnose Á :.:..... - prin
cipal causa de cegueira evitável cm crianças, em todo o mundo 
- e a perspectiva de .aplicação de medidas_ de elevad.a efie<ícia 
a um custo reduzido induziram os governos de 139 nações, 
dentre as quais o Brasil, a assumir o compromisso de- alCançar 
o controle virtual da deficiência· dessa vitamina até o ano 
2000. 

Todos os esforços dispendidos para encontrar soluções 
duráveis que eliminem esse déficit nutrlcioilal indicam a neces
sidade_ da implantação urgente de medidas para suprir a carên
cia de vitamina A, cuja inCidência, no- Nordeste do Brasil, 
segundo a FAO, só é comparável à do Haiti, em toda a Amé~ 
rica Latina. 

A hipovitaminose A, endémica no Nordeste _b~asileiro, 
prevalece também nos bolsões de pobreza de todo o País. 
A prevenção da carência dessa vitamina, através do__~mprego 
de doses máxim~s periódicas, da indução de fontes alimentares 
ricas nesse nutriente -e- do enriquecimento de alimentos, é 
medida factível a um custo muito baixo, Sr. Presidente. 

As manifestações de carênc~a de iodo, dentre ·as quais 
destaca-se o bódo,_mas que incluem outras enfermidades co
mo. a surdo-mudez, a idiotia: e formã.S mais atenuadas de 
comprometimento mental, o nanismo e a mortalidade infantil 
e escolar, constituem exemplo ilustrativo do descompromísso 
com que o problema vem sendo conduzido no Brasil. 

Não existe no País uma legislação clara sobre a iodatação 
do sal de consumo bumano e animal, medida consider_ada 
universalmente eJetiva para o controle das referidas doenças. 
Até o início desta década, o bócio era uma doen_ça_ considerada 
praticamente extinta no País, graças ao empenho de um peque
no grupo de técnicos do Instituto Nacional d-e Alirrientação 
e Nutrição e da Fundação Nacional de Saúde. Nos -iHtimos 
dois anos, porém, devido à iriexistêricia de um suporte legal 
para sua efetiva realização, o -programa de iodatação do s.al 
sofreu grave retrocesso e apenas 1/3 do sal aqui consumido 
vem sendo corretam ente enriquecido com o iodato de_ po~ás-

sio, colocando o País na iminência de assistir à recidiva da 
endemia bocígena e demai:s conseqüências da carência de iodo. 

A anemia nUtricional ferropriVa é outra grave carência 
que prei::iSãTscr-càni.batida. As anemias constituem, em termos 
de magnitUde, o mais difundido dos problemas carenciaís no 
mundo, fazendo grande número de vítimas nos países em 
desenvolvimento. Por esse motivo, as anemias também figu
ram no elenco das grandes prioridades e compromissos inter
-naci<)nais de governo dos países do Terceiro Mundo. 

No Brasil, essas anemias se distribuem em todos os espa
ços geográficos, sem marcantes distinções de sitllações sócio-e
conômicas. Em São Paulo, por exemplo, em· crianças de 5 

. meses a 5 anos, a prevalência de anemias aumentou de 22%:. 
em 1974, para 35o/c. dez anos depois. No País como um todo, 
estim~-se que entre 30 e 50%. "das_ criapças de 5 meses a dois 
anos são portadoras de anemias, nas íormãs leve.- ffioderada 
e severa. Experiências como a adição de ferro ao leite em 
pó, no Estado de São Pauto, evidenciaram que seria possível 
a correção de 70% dos casos, apenas com o consumo diário 
de dois copos de leite , durante_ três meses. A ad_içã_o de 
vitamina ao leite representa urna medida que melhora, subs
t~ncialmente, o aproveitamento do ferro pelo organismo. 

_ Sr. Pres!dente, a 'obrigatoriedade da adiçãq de micronu
trientes alJs p'rddutos de alimentação, apeSar de ser uma medi
da pOuco-perceptível, pode produzir respostas de elevada efi-

--cacia:para a saúde da nossa população como um todo e, em 
especial, das nossas crianças. O Projeto de Lei por mim apre
sentado tem aplicabilidade imediata c a Organização Mundial 
da -Sa-úde estitha que o cUStO- anu-al de medidas como estas 
seja de cerca de 60 centavos de t:Jólar per capít~:-

Srs. Senadores, quando todo o País se une na pãtriótica 
e imediata campanha contra a fome c a miséria, é necessário 
que, simultaneamente, procuremos garantir, a médio e longo 
prazos, melhores condições de nutrição e saúde para milhões 
de famílias brasileiras, hoje praticamente desáSsistidas .. _Nessa 
luta pela promoção da qualidade de vida .no Brasil, o _Con
gresso Nacional tem a prerrogativa de concretizar, pela ativi
dade legisladora, os anseios de toda a sociedade. Cabe. a nós 
propor mudanÇas estruturais que resgatem a dignidade e a 
cidadaniJI. do povo brasileiro. Cabe a nós definír medidas que, 
a médio e longo prazos, combatam a desnutriçã_o e ,supram 
as nec_essidades de vitaminas e sais minerais de nossa popula
ção .. C~be a nós aprovar e transformar em lei rncdídas concre
tas_ como esta, para acabar com os graves problemas nutricio
nais que retardam o des_envq~vimento físico e me-ntal, aumen
tiini. a -morbidade e. comprometem gravemente a saúde de 
população brasileira. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares_. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Sr"' e Srs. Senadores. positiva
mente, o malfa-dado--goVerno de Rondônia hão logra deixar 
escoar um inês seqUer, sem que venha a público alguma amos

·tra de sua notória inoperãncia e de sua incorrigível inefiCiência. 
Ora é a greve da polícia militar. inquietando a população; 

ora São os escândalos, irrompendo no próprio aparato fiscal 
po Estado; ora é o episódio macabro e, até agora, insuficicn

.temente eXplicado, de um menor trucidado nos porões do 
palácio do governo. · ---~-
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Sem planos administrativos e se-m -programas conduzidos 
com seriedade e persistência, o governo Pianna põe em prática 
aquilo que se pode denominar de amostr~ típica da assim 
chamada "administração de bombeiro''- corrida incessante 
atrás do~ ... incêndios, para abafá-los; ausênc-ia tOtal de cuidados 
em prev.eni-los. --

Sendo assim, e nada nos autorizando a acreditar que 
poderá ser dife~ente, sô nos resta acionar, sempre que neces
sário, nossos dispositivos de alarme. na tentativa de despertar 
um governador que teima em ser unicamente "boinbeiro". 

E o que venho fazer, hoje, mais uma vez, Sr. Presidente, 
trazendo em mãos duas mensagens oriundas de_ meu Estado, 
dando conta de que a fumaça de novos focos de incêndio 
come-ça a se erguer em alguns importantes municípios de Ron-
dônia. - -

A primeira delas vem subscrita pelo Prefeito, aSSim como 
,pelo Presidente do Legislativo de Cacoal, respectivamente 
Sr. Orlandino Ragnini c -José Emílio Paulista Mancuso de 
Almeida, sendo acompanhada, também, pela prestigiosa assi
natura dos líderes das associações de classe c dos diretores 
de órgãos de comunicação soCial locais. " - _ . 
····· Nessa mensagem seus subscritores. chamam a atenção do 
Governador para o agravamento da crise energética no Esta
do, em conseqüência da qual o -racionamento de energia elétri
ca, gerada pelas Centrais Elétricasde Rondônia S/ A- CE
RON, eleva-se a limites extreilios e insuportáveis. 

Por essa razão os _signatários cOnvocam- o Governador 
a que compareça, na data de 15 do corrente, em companhia 
do Presidente da Ceron a uma reunilio reserVada -com os líde
res acima citados, na busca de urna solução concreta c emer
gencial para essa crise que se arrasta há mais de dois anos. 
. Lem~ram, cm ~eguida, ~eus signat<!rio~ gue o problema 
Já assumm proporções de Calamidade Pública Regional, es
tando a afetar. sobretud().,_Os municípios de Cacoal, Pimenta 
Bueno e Espigão d' Oeste. Apelam, por fim, p"ara'-as proví
dências do Governador que, se faltarem, provocarão sérias 
repercussões de ordem económica _e social. -

A segunda mensagem; Sr. Presidente, obteve-a $Ub_Scrição 
de 12 Vereadores da Câmara Municipal de Rolim de Moura 
e põe a descoberto ---=-_abro _aspas: 

"A situação caótica e desumana por que passa 
a educação em nosso Estado, abrangendo principal
mente as cidades do interior, tendo como_ exemplo mais 
gritantç o_ muJücípio de Rolim de Mou!a que soffe 
as mazelas do abandono totaL" 

Segue-se a descrição da precari~dade_dos prédios escola
res s_emi-arruinados pela falta de manutençãp!_ ~om suas insta
l_açQc;s -~~Ilit_ári_&~ _t_orna_d_as_iris_crvíycis~ fevandO oS _alunoS a ali
viarem-se de suas premênci~s fi-siológica~ f!_Os- pisos- e p3red"es 
do col~gio. -A mensagem aponta outros problemas J!l3~S gra
ves. atnda, como a falta, desde o início do_,__ano letivo, de 
provimentode professores para o ensinO-de_ (jiscipliriãS hásicas 
como Física, Química C Matemática e Icmbi-am ao Governador 
as lacunas e prejuízos que essa negligênci-a provocará na for-
mação dos alunos. -

Sr. Presidente, as mensagens cujo conteúçlo crítico acabo 
de revelar foram distribuídas às lideranças políticas de meu 
Estado, na expectativa de que estas emprestem o seu apoio 
para o rápido equacionamento desses descalahros. 

Diante de realidades tão deprimentes, só nos resta conci
tar o Governador de Rondônia a que, esquecendo-se um pou-

co de seus próprios interesses, concentre-se com maíor lefvor 
a generosa dedicação nos problemas que concernem aos altos 
interesses do povo que goveina. 

E nãQ CU$ta, também, adverri-lo cJe q~~. se não souber 
cuidar_ de abafar rapidamente estes e outros focos de combus
tão social, S. EX" será, _também, deyorado pelas chamas da 
insatisfação_ popular. 

Obrigado_ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
·a- palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

_ O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-~ e Srs. Senadores, 
qtiahto se tem debatido, hoje em dia, em torno de um tema 
que, além de polêmito, não deixa a menor possibilidade de 
consenSo, muito menos de se chegar a uma conclusão unâ-
ninie. · · · · ' -

- É preciso reconstruir o Est3do - é o alerta quase 
generalizado das vozes que-representa-m os se tores mais sigrtifi:-
CãtiVOs ·neste país. ·- · -· -
_____ Em primeiro lugar, cabe a pergunta: qual o Estado que 
se deseja, quais as linhas "arquitetónicas", o "material" a 
ser-utilizado? 

A se pensar em um projeto desse porte, os estudos preli-
rriíri.ãfes são da maior importância.; -- - _ 

_O Brasil já fOi um Estado bonitO-, ou ao menos aceitável 
quanto_ à SUaforma? 

Acho que a resposta é evidente: 
Se não foi o ideàl, Pelo menos já foi bem melhOr -do 

que se apresenta nos dias atuais. 
COm tantos caminhos que se abriam ap-ós o período de 

autoritãrisnlO que atiàVéssaritOS;surg_iU, ii:têlusive, um partido 
qUe s~- denominOu çla ''Reconstrução Nacional", e o resultado 
da confiança depositada nele todos nós sentimos_ na pele c 
ná carne. Se _era para implodir o Estado brasileiro, na intenção 
de reconstruir a partir do zero, quase conseguiram seu intento, 
pois praticamente foi destroçado o que então existia. Se antes 

--,ás estruturas apenas balançavam. hoje isto não é possível. 
-pois_ estão arrasadas. 

Os jornais estão repletos de artigos que pregam a necessi
dade de reconstrução do Estado, até mesmo em seus edito-
riais. --

0 economista António Karidír, qüe chegou a fazer parte 
da equipe demolidora que assumiu o comando do país na 
_últ_ima eleição presldencial, em artigo na Folha de_ S. Paulo, 
de 25 de julho de 1993, afirma: ''A caUsa primária dã inflação 
é a destruição do Estado brasileiro". Assim como não existe 
uma panacéia para o Estado, não podemos aceitar ag9ra uma 
justificativa desse quilate para a economia. 

A deterioração do Estado e a i!lflàção Pode~ estar a~~~-M 
ciadas, mas não se pod~. pretender, dessa forma, uma expli
cação simplista, um caminho de mão única, sendo que as 
origens do descontrole da economia, com a inflação se encami
nhando para um movimento ascendente desenfreado. datam 
de quando tínhamos um Governo de força e o Estado, se 
não_era o melhor, ao menos não deixou a população tão 
desamparada como ocorre atualmente. 

Não é possível, de forma a·igu_m-a,- convivei com a quanti
dade de reformas administrativas que se vêm ob::,eivaildo nos 
_últimos anos, a maior parte delas não encontrando qualquer 
justificativa técnica para amparáMlas. O que se tem feito, e 
não escapa a qualquer hom observador da conjuntura política. 

.·-
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é criar e extinguir rriiriiStéfiOS COnTOtme a necessidade de satis
fazer os partidos políticos dos quais se déseja·o-apoio. 

Cada ato de$:ses, en~olvendo _cx:_iação; ou extinção, ou 
fusão, ou dcsmcmbra_filento de órgãos; exige uma série de 
providências complexas, que custam um enorme volume de 
recursos financeiros, tempo e recursos humanos (ou hO:ras 
de trabalho), que poderiam ser bem melhor aproveitados, 
e recursos otçameQtários, além do custo de alocação desses 
novos órgãos. 

E as providências que se fazem necessárias e que acabam 
com as noites_ de sQnQ.dQs dirigentes aQ.mi_nistrati~os? Citamos 
a redistnbuição dose s~ryiqoi:e.s,_ o ,inVentário (e:"Ste_~ as mais 
das vezes, arrastando~se por vários an-Os) e a·s Í'efáfriiâS'eStrUtu
rais e regimentais. 

Tudo isso, para quê? 
Para atender a interesses geral_J:tlente injustificáveis, vi

sando à distribuição de cargos para os copartidários ou apadri
nhados dos ''donos d.o poder", em troca do_ apoio para as 
medidas que o Governo quer" aprovar. O_ interesse social, 
a boa utilização dos reç.1,1rs~s arrecadados, _a racional.idade 
administrativa ... A h! is~q é bonitO na teOfiã ou nõ '_discurso. 
A prática é bem di[erentel _ , -.. ~- _ --------- __ · 

Sabe-se que, quando as estruturas orgaõiZ<iciOnaiS não 
estão definidas, a co~seqüência é o eritrave burocrático para 
o excrcíc:io das competências institúcion3iS~ 

Quem sofre com tudo isso, e óbvio, é o Cidãdão, o contri
buinte, que paga pela manutenção, mas nâ() sen.fe -a máquina 
estatal funcionando a cont~-nto. 

Porém mais grave, ainda. se nos afigura aTalta de estn.l
turas ins~ituci,anaís para o funcionamento d9 Estado, qual 
seja uma adequada estrutura partidária, que tenha como uma 
das características predominantes a estabilidade, com os ho
mens se agrupando cm to·rno de_ idé:fas, ·e -não,_ como ~e vem 
observando historicamente. em torno de caciques políticos. 
Ou, então, c_ri_ando pequenos partidos, sem nenhum funda
mento ideológico c sem representatividade popular que justifi
que a agremiação-~mas que servem para, aproveitando brechas 
da legislaÇão, consegUir um destaque junto à opinião pública 
desproporcional ao mérito dos notóriQ!i oportutllstas que; des· 
sa forma. conseguem uma divulgação que nunca teriam. 

Esta é uma situação insuportável! - · 
Sr. Presidente c_Sr"s. Senadores, para que essa campanha 

de combate à fome e·à- miséria'? . 
A resposta é -simPles. Tratã~se de &árãnttT·a sobrevi venda 

dos cidadãos, para, a par disso, ir tomando medidas q"ue d-ire
cioncm as ações _para o aumento da eficiência da máquina 
estatal. diminuindo, por conseguinte, as fraudes e o desper· 
dício de recursos. -

É uma tarefa dificílima. 
Primeiro, porque o~ compromissOs retaciOriados às dívi

das interna e exter[Hl_limitam ao e_x_tremo a possibilidade de 
o Estado agir mais efet!Varileilte naquilo que é sua função 
primordial. como educação, saúde, saneamento e previdência 
social. 

Segundo. porque aqueles que levam van~agem com o 
atual estado de coisasfazCJ:Il ~_u.Qo g~que estâ ao seu alcance 
para que a situação iiie mantenha. Só assim eles contitiUãtão 
a ter os lucros fabulosos que vêm obtendo, resultando numa 
concentração cada vez mais vergonhosa da renda naciOnal. 

Jâ que começamos um serviço de faxi"na pelà ética na 
política sobre aqUeles que se vinham utilizando do Estado 
em proveito próprio, fazendo privado- aquilo que deveria ser 

público e. em nome dessa ética, derrubamos inclusive um 
Presidente da República que, se não era o corrupto principal, 
era, no mínimo, conivente com as irregUlaridades que ocorre
ram sob seu governo, é preciso não esmorecer, alijando de 
suas posições todos aqueles que não se moStrarem merece
dores da confiariça neles dep'ositada. 

E mais: é necessário que a sua puniÇão Sêja exemplar. 
Que a Receita Federal encontre todos aqueles que burlam 

o Fisco, apropríando-se de Iecursos que deveriam Ser usãdos 
para o bem social, punindo-os exemplar e severamente de 
acordo com as leis. inclusive com a privação da liberdade 
nos casos previstos. 
.-~ ... Até quando nós, representantes do povo, teremos de 
ouvir ~UI_lto às nossas bases_ que ·~só pobre é que vai para 
a cadeta"?· - - ---
~- Porta~to. Sr. Presidente. para a reorganização do Estado 
brasileiro, devemos contar com a participação e o esforço 
d.e todos os :idadãos, principalmente da elite, que foi bcnefi
ctada em mmtos aspectos durante a prolongada fase de dificul-
dades que enfrentamos. · 

-Hoje já é posSível vislumbrar sinais de recuperação. 
O crescirrie'iito dá econOmiã, ainda que lento, fã pode 

ser Comprõvadó Jielos índiceS positivos-alcançados nas ativida
des produtivas. com a incipiente retomada dos investimentos, 
ainda que não de forma mãciça, mas resultando na reabsorção 
de mão-de-obra e melhoria dos níveis de -cõnsurflõ, apoti.tando 
patão crescimento do PIB neste ano de }993. Posso afirmar
lhes que não se trata de obra_ou graça do Espírito Santo, 
mas qUé"lsso se deve à confiabilidade do Ministio dã Fazenda 
e de sua equipe e à firmeza de propósitos e aura de seriedade 
e honestidade de que se reveste. 

A parte que cabe à sociedade é a colaboração no sentido 
-de dar um fitl) à: e~peculação irresponsável e tão perniciosa 
ao· país. porque gera expectativas pessimistas e retira os empre
sários que ainda têm boa vontade e querem exercer atividades 
produtivas de produção de bens e não apenas obter resultados 
financeiros de seu capital. 

É necessária a conscientiZação de todos os setores da 
máquina estatal. Se os recursos são bem administrados, segu
ramente haverá uma boa relação custofbenefíCio pai-a os servi
ço"S. -com o ressUrgimento de um Estã.do confiável e_quc cum
pra cada vez melhor as suas atribuições de direcionar suas_ 

--atividades para o bem comuOJ. _ 
· - - Quiçá-não veremos o resultado dessas ações nu-m curto 

prazo ansiosamente desejado. Mas pode ser o inicio do recr~ 
guimento desse gigante que tem estado adormecidO a maior 
parte do tempo. 

É preciso te[ sêmpre em Tnente que a recOilstiuçã:o do 
Estado brasíleird nãO será pos_sível sem uma reforma partidária 
e eleitoral e sem um redimensíonaffiento dã- repre-s-entação 
popular que conduza ao ne~essá.rio equilfhrio no peso do voto 
individual, eliminando distorções geradas pela atual fórm-Ula 
de representação. na qual o voto de um cidadãO chega a 
ter o peso de oito cte outra região, para que o lnte1resSc de 
grupos não conünuc a sobrepor-se ao interesse púhlico. É 
necessário. ainda, que os eleitos que recebem um _mandato 
em nome do povo façam jus à confiança neles depositada. 
Infelizmente, hoje prevalecem os grupos que sempre domina
ram a vida política naciórial em detrimento dos interesses 
da sociedade, que elege quase que unicamente aqueles que 
a máquina de comunicação e o poderio económico lhe impin
gem, devido a uma sistemática antiquada, obsoleta e que de-, 
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turpa totalmente a representação que deveria ser popular e 
acaba sendo de grupos de interesse. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Na presente 
sessão terminou o prazo para apreSerilaÇão de emendas às 
seguintes matérias: -

-Projeto de Resolução n9 76; de 1993, que autoriza 
a cessão e transferência de direitos e -õbrigã:ções de arrenda
mento mercantil que especifica, firmados pela extinta Em
presa de Portos do Brasil - Portobrás S/ A; 

-Projeto de Resolução n• 77, <!<._199_3_, queautoriza 
a Prefeitura Municipal de Céu Azul- PR, a contratar opera
ção de crédito nu valor total de Cr$27.828.24{),29, junto ao 
Banco do Estado do Paraná S. A. -BANESTADO; -

-Projeto de Resolução n" 78, de_ 1993, que autoriza 
a União a celebrar contratos de financiamento com devedores 

As matérias serão incluídas em Ordem do D~a, OPortu
namente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-- A-Presi
dêncía convoca seSsão" tofijunta a realizar-se amanhã, às lOh, 
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura 
da Medida Provis6ria n'-' 352, de 20 de setembro de 1993, 

. que 'dispõe sobre o reajuste das mensalidades escolares no 
mês de agosto de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Não l)á mais 
oradores inscritOS: 

Nada máis havend_o a tr_at~r. vou encerrar os trabalhos, 
~designando pB.fa a -sCsSãO e_Xtraordinária da~ .18b.J0mín·. aiüe~ 
-iiortnente convocada, à seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
REQUERIMENTO N' 735, DE 1993 originais Cfe obrigações financeiras junto â credofes -e-xternOs 

nevadas mediante a emissão dos "Brazil Investments Bonds"; 
-Projeto de Resolução n<:' 79, de 1993, que autoriza Vptação, em tUrno único, do ReqUei-lmefitO n'-' 735, de 

a República Federativa do Brasíl a assinar protocolo financeiro 1.9~3. d~- _Sen~dor M~~...ino Bacehg •. solicitando, nos termos 
entre a República Federativa do Brasil e a República Francesa reg~mentats, a transcnçao, nos Anais do Senado Federal, do 
no valor de sete milhões e cem mil francos franceses; e . _-,--dis~urs~ proferido pelo Senador Marco Maciel, em 7 de junho 

-Projeto _de Resolução n'-' 80,- de.1993, que autoriza , 9o c9~rente ano, IJ&_ solenidade de s~~ pos~e na f\cademia 
a República Federativa do Brasil a contratar operação ·de Brasileira de Ciências Morais e P?lí~i~as, no -~io ~e Janeiro, 
crédito externo no valor equivalente a sessenta milhões de e da saudação do A~dêmico Arth4-r. Machado Paupérie. 
dólares norte-americanos ju~to ao CREDIO!'---: Credito per O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer-
le Imprese ele Opere Pubbhche S.p.A., no amb1to do Prato~ d -
colo Financeiro Brasil-Itália. ra a a sessao, 

Os projetas não receberam emendas. (Levanta-se a sessão às 18h15min.) 

Ata da 1958 Sessão, em 21 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

... !·;· '• 

. -EXTRAORDINÁRIA

Presidência do Sr. Chaga Rodrigues 

ÀS I 8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: -

Affonso Camargo' _ Alb!lllo Franco _ Álvaro Paeheco _ Amir 
Lando _ Aureo Mello _ Bello Parga _ Bel)i V eras _ César Dias _ 
Chagas Rodrigues _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Eduardo
Sup!icy _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira_ Espeiidião Amin _ 
Flaviano Melo __ Garibaldi Alves Filho _ Gerson .Camata _ 
Gilberto Miranda _ Guilhenn,e Palmeira _ Henrique Almeida _ 
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram S!U)Iiva _ Jrapuan 
Costa Júnior_ Jarbas Passarinho_ João Rocha_ Jonas Pinheiro 
_ José Paulo Biso! _ Júlio Campos _ Jutahy Magalhães _ 
Juvêncio Dias _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ Lourem.berg 
Nunes Rocha_ Lucídio Portella _ Luiz Alberto Oliveira_ Magno 
Bacelar _ Marco Maciel_ Mário Covas_ Marluce Pinto _Mauro 
Benevides _ Meira Filho _ Moisés Abrão _ Nabor Júnior _ 
Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ Odacir 
Soares _ Pedro Simon _ Pedro Teixeira _ Raimundo Lira_ 
Ronan Tito_ Valmir Campelo _ Wi!s_on Martins. 

\ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de $5 Srs. Senadores. 

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sob;e a mesa. ·requerimento que será -lido pelo Sr. l" 
Secretário. 

É rido o seguinte 

REQUERIMENTO Ni 926, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c, 
do Regimento Interno do Senado Federal, para o Projeto 
de Lei da Cãmara n" 813/88, e que no Senado tem o n" 
PLC-106/92, que dispõe sobre a redução de emissão de poluen
tes por veículos auto motores. e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1993. - Gerson 
Camata - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho 
--Lourival Baptista- Márcio Lacerda- Carlos De'Carli 
-_Cid Sabóia de Car_valho - Irapuan Costa Júnior- Almir 
Gahriel -Dario -Péeira- Hydekel Freitas- Amir Lando 
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- lran Saraiva- Nelson Wectekin- Mario Covas- Rachid 
Saldanha Derzi- Bello Parga- Álvaro Pacheco - LUcídío
Portella -Lavois-ier Maia- Nelson Carncir.p :-João Rocha 
-Moisés Abrão_-_Louremberg Nunes Rocha~ Eduardo 
Suplicy-Ney Maranhão- Valrnir Carnpelo- Meira Filho 
-Jonas Pinheiro ____;.:Henrique Almeidã -José Paulo :Bisol 
- Júnia Marise - Jarbas Passarinho - Marco Maciel -
Jos_aphat Marinho·- Beni V eras - AureO MCno - João 
Calmon- E leio Alvares- Onofre Quinan :-:- Fla_viano Mello 
- Nabor Júnior- Epitácio Cãfete"ira-=-- JOsé Richã -- Luiz 
Alberto -Alfredo Campos- Antonio Mariz - Esperidião 
Amin - Darcy RibeirO---- Levy Diás ~ Aluízio Bezerra 
- Raimundo Lira - ChagaS Rodrigues - JoSé"-'Fogaça ..:._
Ronaldo Aragão - Mansueto de Lavor - Dirceu Carne_iro 
-Pedro Teixeira - Guilherine Palmeira - Eva Blay -
Teotônio Vilela Filho- Affonso Camargo- ROJ.130 Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O requeri
mento lido será -votado após a O:rdcm do Dia, na forma do 
disposto no art. 340, II, do Regimento Interno. - -

Passa-se à_ 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único; do Requerimento n~735, 
de f993, do Senador Mllgno Bacelar, solicitando, nos 
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, do discurso proferido pelo Senador Marco 
Maciel, em 7 de junho do corrente ano, na solenidade 
de sua posse na Academia Brasil~ii"a 4-e Ciênci~s Morais 
_e Políticas, no Rio de Jan.eirp~ e da saudação do Acadê
mico Arthur Machado Pa-upério. 

Em vÕ!ação (>-fequerim·e~tO, e_·m tUrilO Uriico. 
Os Sis. Senádores que o àproVam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Será feita ·a tra11scti_Ç~9 ~c? licitada. -.. 

É a seguínte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

Politica e ética 

Marco Maciel 

Creiam jamais haver lmaglnado a honra de compor esta conceituada 
Academia Brasileira de Ciências Morais e Politicas, lucidamente presidida 
pelo Ilustre e devotado Professor Arthur Machado Paupério, vida dedicada 
ao magistério e ao enriquecimento cultural do Pais. 

Desejo, logo, expressar meus ag.radeclmentos a todos os membros 
deste coleglado pela oportunidade a mim oferecida de haurir ensinamen
tos, cambiar experiência e de concorrer em comunhão acadêmica. Imerso 
nas reflexões que esta Casa prómove, pára o progresso do rico e largo, 
conquanto paradoxalmente adusto, território das chamadas ciências soci
ais. 

Confesso. ao assumir tão desvanecedores misteres, aliar-se à alegria 
e satisfação que a modéstia não consegue sopitar. a grave consciência 
das responsabilidades de assentar-me na cadeira do Professor Nilo de Oli
veira Pereira, intelectual e polllico, homem de ação e pensamento. Um 

humanista. enfim, vez que, parafraseando Terêncio, nada do que é huma
no lhe era alheio. 

Quando. em 1981, no exerclclo do cargo de Governador do meu Es; 
tado. sugeri ao Mestre Nilo Pereira escrevesse o seu mon!Jmental 
"Pemambucanidade", nunca poderia pensar que, um dia, viesse a ser o 
seu sucessor nesta venerável instituição. o que me leva a dizer, como Nie
tzsche: "Destino, slgo-tel E mesmo que não o quisesse, deveria fazê
lo, ainda que gemendo I." 

Perfil de um Mestre 

É. pois, compenetrado desses deveres - devo revelar - que ouso 
ocupar a cadeira 44 que pertenceu a Nilo Pereira, homem plural. um norte-
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rio-grandense que, por mais de melo século, engrandeceu, como poucos o 
têm feito, a cátedra, o jornalismo e as letras. 

Ensalsta, historiador, romancista, poeta, atlvista católico da linha de 
Maritaln e Jackson de Figueiredo e professor universitérlo, a todas essas 
atividades de Nilo Pereira ainda poderia acrescentar a de politico, embora 
sem "vocação especifica" para o oficio, segundo ele próprio confessou em 
várias oportunidades. 

Mesmo assim, o que patenteia a sua irresistivel vocação de fazer e 
de serv)r - dois grandes atributos do ver dadei.ro poiilico -, e•erceu, diver
sas vez·es, e com e•empiar dignidade. lunções de Secretéri.o de Es.tado e 
mandatos de Depuiado Estadual junlo à casa de Joaquim Nabuco. nolabi
llzando-se como lide r do governo e da maioria. 

Se passos não deu na politica nacional, tal deve set creditado, pro· 
vavelmente, ao profundo. ao imenso amor que nutria pela província que, a 
partir de 1931, quando ali chegou, vindo do Rio, para matricular-se no ter
ceiro ano da F acuidade de Direito do Recife, começou a adotar corno sua. 

Para ele, ausenlar·se .do fleclfe, capital e seiva de Perrranrbuco, 
equivalia a um indesejado pedido da passaporte ou mesmo uma condena
ção ao degredo. 

Mestra de vários saberes, dentre os seus numerosos .livros e traba
lhos publicados, poderiam ser citados: ':A Faculdade de Direito do Recife
Ensaio Biográfico"- em que, de carta forma, continua a obra clássica de 
Clóvis Bevilaqua sobre o mesmo terna; "O Bispo e o General", de parceria 
com o também acadêmico, jornalista e polernista Andrade Lima Filho, a 
respeito da controvertida proibição do Bispo Dom Cardoso Ayres de per
mitir o sepultamento, em cemitério católico. do General Abreu e lima, 
companheiro de armas de Bollvar e filho do célebre Padre Roma; herói e 
mártir da Revolução de 181 7; "O Seminário de Olinda e a lndependencia", 
em que disseca, corn os cuidados de anatomista, a lrnportãncia do velho 
convento do Alto da Sé - a pré-universidade brasileira. na afirmação de 
Oliveira Lima - na deflagração do.s,,movirnentos pela independência do 
Brasil na área nordestina; "Ensaios de História Regional", "Renan e 
Nabuco" e tantos outros a merecer, por sua crescente atualidade e pelo 
seu valor histórico e literário, novas edições ou, de preferência, publicação 
sob a forma de obras completas, enfeixando toda a sua densa contribuição 
Intelectual. 

Intensiva foi a sua ativldade, e Isso levou o Presidente da Fundação 
Joaquim Nabuco, Fernando Freyre, a respeito dele dizer: 

"Homem-Rio, desde o llulr Incessante de sua obra 111&
rárla, até o percurso blográllco, existencial e palsagfstlco. 

O Potengl do berço no Ceará-Mirim, o Nilo do batlsmo, 
o Caplbaribe de sua pernambucanldade." 

Católico. conduta vincada no_ só.lido r.espeito aos princípios da cida
dania, deixou muitos adeplos de suas idéias e urna 1Jietora de admirado
res. 

Soube viver e conviver. t ~eu esse depoimento de sua época: 

"Costumo dizer que sou de urna geraçl:lo feliz, a geração 
que soube respeitar os pais, o.s professores, os mais velhp.s. A 
geração temente a Deus. Cheia de amor pelas coisas belas. 
Animada por alguns Ideais que hoje esta o à beira da morte." 
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ldeárlo Politico 

Para quem se tefll dedicado integralmente à vida publica como voca
ção missionária. o irfnanar-me·agora nos trabalhos aqui desenvolvidos, in
sere-me, mais Intensamente, na análise da politica como ciência Imbricada 
em outros vastos e ainda não totalmente conhecidos campos da cultura. 

Sempre. aliás, entendi que a politica pressupõe acentuada provisão 
de. rellexào. mesmo porque ação e pensamento não se o-põem. não se 
subtraern.'nas devem adicionar-se. 

t, também. algo a exigir, ao lado de outros atributos, a capaCidade 
de apreender. em toda a sua extensão, o enigma humano e compreender 
a complexa trama da vida societária. · -

Tudo isso requer avaliar antes de agir. não se precipitar; observar 
com antecipação a realidade e atum quando as circur\siânclas ir!lpuserem 
sobre suas causas, segundo a lógica de seus mecanismos' nem sernpre 
claros e mensuráveis; pesquisar a lndole do povo e investigar o querér 
coletivo; ver com as retinas intermediárias da história e saber colocar a 
emoção a serviço de urna causa a pugnar; recolher dos fatos aparente
mente menores a sua perspectiva de universalidade e nunca deixar de ter 
presente que o Estáào é apenas um instrumento a serviço da Nação na 
busca do bem comum. 

Dai por que à atividade politica deve preceder a reflexão, vez que o 
mundo não prescinde de um suplemento de alma, carece sempre. como 
diria Bergson, de contemplação. Politica deve ser, pois, um permanente 
exercício dialógico entre idéia e realidade, pensamento e ação. 

lmpéle-se cuidar sempre de associar a necessária provisão de racio
nalidade ao agir. com flama e paixão, na busca de promover a felicidade 
coletiva e o bem-estar do povo. 

Explica-se assim o fato de Aristóteles ter elevado a politica à mal~ 
alta das ciências, alertando que "o bem é o fim e objeto de todas as ci
ências e artes, sendo que o bem maior, no seu grau supremo, se en
contra na ciência superior a todas, que é a politica, cujo bem reside 
na justiça ou, em outras palavras, no Interesse geral". 

Aliás, na mesma direção. é a palavra do Papa Pio XI ao considerar a 
politica a atividade mais nobre do ser humano. depois da religião. 

Esta Casa. na qual passo agora a conviver, é, a um só tempo, de CI
ências Morais e Politicas. 

Lembra, pois, corn lndiscutlvei pertinência, quão próximas são as re
lações entre politica e moral (ética). que se não podem despartir no plano 
da conduta humana, sobretudo civlca; e susdta, com lnstiyante oportuni
dade, a sempre aluai questão relativa ao comportamento que deve presidir 
as ações daqueles Investidos no exercido de funções publicas. 

É terna, aliás. a pervadir todo o evoluir do Cidadão ao longo da histó
ria. 

O terna da vinculação da ética corn a politica. embora guarde per. 
rnanente atualldade, trata-se, creio, de assunto já resolvido trá pelo rr1enos 
cinco séculos, desde que Maquiavel, .com seu opúsculo "O Prlocipe", dis
tinguiu a ética da convicçilO (relativa à moral) da ética da responsabilidade 
(relativa à politica). O florentir1o estabel_eceu, ern _campos éticos distintos, 
os critérios de procedimento individual e os critérios de procedimento poli-
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tico que, da mesma maneira, se desenvolvem, também, em diferentes 
sociedades. __ _ . _ 

Esses conceitos foraln ·po!ller1oHHente desenvolvidos por Max-We
ber. em notáveis conferências intituladas "Ciência e Politica- Ouas Voca
ções". A ele cabe a afirmação de que: "Toda a ativldade orientada se
gundo a ética pode ser subordinada a duas máximas Inteiramente di
versas e lrredutivelmente opostas. Pode orientar-se segundo a ética 
da responsabilidade ou segundo a ética da convicção. Isso não quer 
dizer que a ética da convicção equivalha à ausência de responsabllf· 
dade e a ética da responsabilidade, à ausência de convicção. Não se 
trata disso, evidentemente. Não obstante, há oposição profunda entre 
a atitude de quem se conforma às máximas da ética da convicção -
dlrfamos, em linguagem religiosa, "O crlstao cumpre seu dever e, 
quanto aos resultados da açao, confia em Deus" - e a atitude de 
quem se orienta pela ética da responsabilidade, que diz: "Devemos 
responder pelas prevlsfvels conseqüências de nossos atos". 

Conclui Max Weber que"a ética da c_onvicçao e a ética da res
ponsabilidade não se contrapõem, mas se complementam e, em con
Junto, formam o homem autêntico, isto é, um homem que pode aspi
rar à "vocação politica". 

Ética e Poder 

A atualidade do terna adquire. na semântica dos novos tempos. novo 
significado desde o momento em que os anos 90 caracterizam-_se. em todo 
o universo. por um crescente déficit de credibilidade das instituições e dos 
titulares do poder politico e de organizações Intermediárias. E, mais urna 
vez. é na terra do fundador da politica moderna e pai do denominado 
"realismo politico". a Itália. que a crise assume contorno e expressão con
tundentes. à medida em que magistrados, aluando exclusivamente com os 
poderes da lei. começam a revelar a seus cidadãos a terrl_vet extensão do 
conlulo entre liderança politica e chefetes da criminalidade organizada. 

São as instituiÇões 'nâQ_contárnirfadas pelo espurlo jogo de conveni
ências pessoais que. em nome de toda a sociedade. exigem. como na vida 
privada e individual, respeito às normas éticas que se espera do cidadão 
para conviver de forma socialmente útil. O que ocorre na Itália parece t_er 
perpassado fronteiras nacionais. atravessado continentes. com inevitáveis 
e eruptivos resultados eleitorais. No Japão- vale exemplificar - acaba de 
divulgar-se pesquisa na qual os cidadãos. mesmo antes da revelação dos 
escândalos da associação Yakusa -a mália japonesa-. com alguns selo· 
res politicas. lerrninam aceitando corno Jegitirno o recurso à violência pela 
inação e lentidão dos mecanismos na apuração judiciária.-

1 odos esses fatos ruostram mais vitalidade do que fraqueza das insti
tuiçóes politicas e das entitfatfes sociais. e fazem crescer - dado extre
mamente relevante e positivo - a nossa cunfiança na democracia, Inclu
sive nas virhrdes da Uj)llrttçi\o de formn trnnsparonlo e nhorta dos ntontn 
dos á 1es publica. Com eleito. o peso da lei e a reprovaç.'\o moral terrnl
narn gerando conseqiiências cujo resullado final é o fortalecimento <.la so
ciedade civil. a consolidação do processo democrático a o aprimoramento 
das instituições pt.Jblicas. 

A sociedade brasileira. amadurecida corn tantos e tão sucessivo~ re. 
veses. desencantada pela persistência da crise econõmica. e. de" alguma 
forma. perplexa pela afonia dos poderes· p11blicos ante o agravamento dos 
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desafiadores problemas do Pais, est(l apta para repelir, corn a rnesrna in
dignação de outros povos, a sistem<'llica violação dos preceitos éticos da 
politica. A grande diferença entre a ética Individual e social (ética da mo
ral) e a ética coletlva da politica (expressão weberiana chamada ética da 
responsabilidade) não reside na circunstância de que, aquilo que é proi
bido ou condenével na esfera_ privada, seja permitido ou lolerével na esfe
ra pública. Mui!o pelo contrériol Nern ludo que é tolerado ou aceilo na es
fera individual é licito, legitimo ou ético na vida polilica. Ou melhor: nada 
do que é vedado na est_era Individual, no mundo económico ou no compor
tamento social, é permitido na atividade politico-partidária, É fácil compre- -
ender por que. A regra absolula e inamovível da élica coletiva (ou ética da 
politica) é o interesse coletivo, e não o individual. 

Não loi por outra razão que Tristão de Athayde, --o santo, assim ou
so chamar Alceu Amoroso Li_rna _- definiu a politica corno "ciência, arte e 
virtude do bem-comum". Esse ronceito é tanto mais atuat _em face dos 
tempos em que vivemos, marcados por enormes vicissitudes que agravam 
a situação nacional e estlgmatlzarn noss_o povo. Por Isso, repila-se, por 
oportuno, o conselho de Gilberto Amado conlido rro seu discurso 
"Instituições Politicas e o Melo Social no Brasil": "A açao politica nao 
pode deixar de exercer-se senao através de homens bem-Intenciona
dos que possam suprir peta própria energia construtiva, atlvldade e 
patriotismo-- no sentido do desinteresse pessoal e da capacidade de 
resistência às agltaçOes lmproffcuas - as Insuficiências de uma po
pulaçao ainda Incapaz de exercer os seus direitos polftlcos e cumprir, 
como responsável pelos próprios destinos, os deveres clvlcos que 
lhe Incumbem". 

O cidadão - perdoem a Insistência-. que legitima e legalmente per
segue o lucro na atividade privada de sua empresa. não pode eticamente 
buscar o mesmo objetivo, por exemplo, alravés do exercício do poder 
público, cuja regra absoluta é a prevalência- ou exclusividade até- do in
teresse coletivo, jamais a do privado, por aceito e tolerado que possa ser. 
Quem quer que pretenda lazer prevalecer o seu hrtaresse Individual sobre 
o Interesse colativo, deve renunciar à vida pública. Isto é válido tanto para 
os que estilo investidos de autoridade pública quanto para as instituições 
públicas. sejam elas corporações económicas ou sindicatos, partidos ou 
instituições assemelhadas. 

O papel da Igreja 

É isto que as sociedades contemporâneas estão exigindo de seus H
deres, valendo-se do poder do voto para expelir, Inexoravelmente, todos 
aqueles que. por qualquer motivo, nilo foram capazes de entender que a 
legitimidade do poder nilo se obtérn só_ pala sua investidura através das 
urnas. mas ~ também e igualmente - pelo seu desernpenllo. A legitimi
dade do~ poder torna-se impossível a partir do momento em que se con
funde a ética do comportamento individual com os inflexíveis padrões éti
cos do interesse coletivo, sem a observância dos quais a politica ou não 
existe ou não sobrevive. . _ . · . · 

F ol, talvez, pelas mesmas razões que recente pronunciamento da 
CNBB - Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, emitido após a reu
nião de llaici. advertiu: "A vida politica deve reencontrar sua dignidade 
na edificação da cidade humana, qnde todos têm oportunidade de re
allzaçao pessoal e de comunhao solidária. Recupera-se o esplrlto 
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público adotando estruturas o inslitulçOes adequadas, o que exige 
decisões politicas conseqUentes. Um primeiro passo se lmpOe: a cor
relata relaçao entre o que é publico e o que é particular". E conclui 
acrescentando: "Na tarefa de buscar novos caminhos para a ética nao 
basta apontar os sintomas da crise, mostrando-lhes as causas. Nem 
mesmo é suficiente àtacar seus efeitos maléficos na sociedade e nas 
consciências. Faz-se necessário o esforço de todos para a formaçao 
da consciência ética. A IgreJa sabe que esta tarefa cabe nao somente 
a ela, mas a toda a sociedade da qual ela faz parte. Seria lmpossivel 
levá-la adiante sem diálogo amplo e compartilhado". 

Por outro lado, é oportuno ouvir a lição que Norberto Bobbio, com a 
incontestada autoridade não. só de uma longa .dedicação às ciências soei· 
ais, como também decorrente de sua recente militância politica. nos 
transmite em seus "Tftls ensaios sobre a democracia": 

"A diferença entre o Julgamento politico e o histórico consiste 
precisamente no fato de que este ultimo pode contemplar um Inter
valo de tempo mais longo, e portanto pode avaliar os resultados no 
longo prazo- por vezes no longulsslmo prazo. 

Uma ética preocupada com resultados nao pode deixar de levar 
em considera~ ao a máxima resplce flnen (veja para onde vai). 

Assim, as dificuldades enfrentadas pelo politico sao maiores do 
_ que as do historiador, porque este se llm'lta o considerar os resulta

dos ocorridos - que· podem ser avaliados com alguma proclsao -, 
enquanto o politico precisa considerar também resultados futuros, 
Incertos e de diflcll prevlsao." 

É certo que seria inaceitável atribuir-se a crise brasileira apenas à 
questão ética ou, mais equivocado ainda. atribui-la exclusivamente aos 
políticos. a cuja classe, se assim posso chamar. pertenço. 

De toda a sorte, preocupa-nos o lato de os Indicadores visfvels da 
sociedade brasileira exibirem, a se depreender das pesquisas de opinião 
pública, um crescente descrédito dos polflicos. Extrai-se. como cçrolárlo, 
um agudo questionamento sobra a habilitação dos poiftlcos em oferecer 
tratamento correto para os graves problemas que constitue.rn o drama 
nacional brasileiro: a aumento da pobreza. o agravamento das distâncias 
sociais, a falta de oportunldades para os jovens -,seja p·elas dlllculdades 
de acesso à educaçao, seja pela Inexistência de oferta de trabalho. 

O fato, em si, não é um risco Iminente para as instituições, jâ que 
esse desencanto se vem manifestando há algum tempo. A crise, no Brasil, 
aliás, parece ser um mal crônicol O risco que existe é(Jue essa descrença 
dos polfticos se transforme também num desencanto com a politica._ Vale 
dizer que o descrédito migre dos pollticos para a politica, conduzind_o-nos 
a urna atitude de pessimismo com relação à solução dos problemas do 
Pais. -

A vlsao das mudanças 

Tal nos leva a concluir que no Brasil pós-plebiscito que vivemos, 
convém logo, antes mesmo de iniciarmos a revisão constitucional prevista 
para outubro próximo, que se faça -logo e logo ~a reclamada reforma po
litica. Antes. pois, de renovarmos as Instituições do Estado, de moderni
zarmos os instrumentos de controle social do poder, ternos que aprimorar 
as bases do sistema representativo. Urge, assim. promover jâ a chamada 
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reforma do sistema politico, representada pelos subsistemas partidário e 
eleitoral, basilares do processo democrático. 

Constitui visão equivocada pensar que esgotamos, embora esteja 
sendo longo o processo de transição, a agenda brasileira no campo politi
co-institucionaL A nossa crise, conquanto aguda sob o ponto de vista so
cial e económico, tem inegavelmente uma profunda raiz politica. 

O Brasil, insista se, n!lo está pendente apenas de reformas sócio
económicas. Depende, mormente, de reformas instil~ionnis. Urna parte 
delas, é certo, pressupõe allerar o texto constitucionaL A outra, não! Só de 
iniciativas que a l13gislatura ordinária tem poderes para reformar. Delas, 
anote-se, dependem as eleições. E das eleições depende a representação. 
o que é extrentarnente importante! 

O que se deve decidir, nos cinco rneses que nos separurn do inicio 
da reforma constitucional, é o próprio fecho do processo de transição da 
dernocratizaçi!o que estamos atravessando a duras penas e com um custo 
social e económico Incalculável. 

Passado o plebiscito - exemplo de exerclcio da democracia partici
pativa -, necessitamos, insista-se, fazer a reforma politica e logo após 
ajustar a Constituição às exigências de uma nação que deseja criar condi
ções de progresso aceier ado neste linriur de novo milênio. São tarefas que 
precisam ser efetlvadas até àbrll do próximo arro, pois em 1994 seremos 
chamados a realizar eleições praticamente gerais, de Presidente da Re
pública a Deputados Estaduais, experiência sem precedentes, uma vez 
que algo semelhante somente ocorreu nos Idos de 1945, com o fim do Es
tado Novo. 

Se cumprirmos esse itinerário, ensejaremos condições para refundar 
a República, conquista de lutas irnemorlais, de que o 15 de novembro de 
1889 é o seu coroamento, muito mais, portanto, do que um mero movi
mento de rebeldia e inconformismo, vez que como proclamou Montes
quieu, com propriedade, no seu Esplrlto das Leis: "A virtude, numa 
república, é algo multo simples: é o amor pela república, é um senti
mento e nao uma série da conhecimentos; tanto o último dos ho
mens do Estado quanto o primeiro pode possuir esse sentimento". 

A cidadania republicana representa o direito de participar da vida po
litica e social, de deslrutar os beneficias colelivos e de decidir o destino 
comum. Estes, contudo, são Ideais dos quais ainda estamos distantes, en
quanto não alcançarmos a plenitude de nossa capacidade de realização 
corno povo, corno Nação, corno Estàdo soberano que somos, e como soci
edade sem discrepâncias, sem diferenças e sern dualismos que havere
mos de ser para que a cidadania e a República não se constituam, como 
até agora, em conceitos retóricos, ainda rrão logrados neste nm de século. 

Reformar a sociedade, construir o futuro e aprimorar a vida pública 
para colocá-la a serviço de todos os cidadãos não é nem pode ser tarefa 
de um partido, de um grupo. por mais legitimas que sejam seus Interesses. 
Esfã é tarefa de toda urna nação i 

É evidente que uma republica renovada ern seus fundamentos Impõe 
necessariamente urna nova fed,8ração em que as diferentes esferas de 
poder não se contraponham, não se enfrentem, nem sejam objeto de con
flitos lncablvels. Urna nova federaçao implica um processo continuo e 
permanente de transferência de poderes e prerrogativas que devem estar 
cada vez mais próximos do cidadão, para que cada um tenha o direito de 
reclamar seus direitos e de ver atendidas suas aspirações, sem que tenha 
que empenhar mais que sua cidadania. Não reclamamos mais poder para 
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o Estado, rnas ao contrário, urn melhor Estado, condição essencial para 
que haja mais cidadaniil. 

Uma federação renovada em suas bases é lncompatlvel com as dife
renças regionais que se agravam e se acentuam à medida que uns progri
dem à custa da perda da qualidade de vida de seus compatriotas. 

Uma nova (epública e uma nova federação pressupõem de Igual 
forma um novo presidencialismo. · 

O novo presidencialismo com o qual nos comprometamos é. sobre
tudo. aquele em que os poderes. dotados de Iguais e equivalentes prerro
gativas especilicndas na Conslitulçllo, se controlam entre si, previnem os 
excessos, reprimem os abusos e se submet!lm. sem restrições, às deci
sões do único poder verdadeiramente soberano que é o poder do povo, 
representado pelo universo de todos os cidadãos. 

As múdanças que pregan1os, ·as transformações que defendemos e 
as conquistas que aspiramos sllo o desejo e a esperança de todos os 
brasileiros. E Isso é posslvel através de reformas consensuais, comparti
das, negociadas e pactuadas, mais duradouras do que a força ou a vio
lência. Elas devem ser o resultado de nosso amadurecimento, de nossa 
renúncia e de nossa resposta à demonstração de civismo e de sabedoria 
que acaba de oferecer opovo brasileiro no último dia 21 de abril. 

Desejo·, ao concluir, renovar minha convicção de que há, entre ciên
cia e ética, raizes comuns. Se, nem sempre as vemos. é porque muitas 
vezes elas se éncontram ocultas, imersas no vasto terreno que constitui a 
complexa tessitura humana. Descobrir pontos de enlace, vinculações pró
ximas, canais que se comunicam, é certamente objetivo que justifica a 

-vida desta Instituição. voltada para perscrutar e explicitar os liames entre 
ciência e consciência, técnica e ética. A transcendência desse exerclcio se 
auto-explica, pois é oficio impregnado de um cálido humanismo, capaz, 
portanto, de propiciar a edificação de uma sociedade que busca construir 
seu destino de" nação desenvolvida e justa, livre e pacllica. 

Esta Casa· é também ponto de encontro a unir saberes e misteres 
distintos, tendências e opiniões diferentes, generosa e idealisticamente 
voltada para a cristalização de nossos valores e slmbolos. 

Sou. pois, muito grato aos ilustres membros desta Academia por me 
abrirem as portas para poder também contribuir na realização desses ob
jetlvos. 

Marco Maciel, um marco do Nordeste 

A. Machado Paupério 

Engi!lana-se a ACADEMIA BRASILEIRA DE CI~NCIAS MORAIS E 
POLITICAS para receber o mais recente Acadêmico eleito por seus própri
os quadros no exercl.cio anterior. Trata-se do eminente homem público que 
é o Senador pernambucano Marco Maciel, filho de outro eminente político 
do Nordeste que foi o Dr. José do Rego Maciel, ex-Prefeito do Recife, 
Deputado Federal, Presidente de Partido e Secretário de Estado, e por
tador de uma vida pública sern mácula. 

Marco Maciel tinha, por sua própria herança paterna, que vocaclonar
se para a politica com P grande, que é a admirável arte do bem-comum. 
Felizes os que são chamados para tal mister. Depois dos que se 
vocacionam para as coisas de Deus, não conheço vocação mais alta e 
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mais digna. Felizes os que podem dedicar-se ao bem comum pacional, 
preparando, pelos caminhos temporais, o acesso ao próprio bem espiritual 
dospovos. . 

Eleito duas vezes Pr13sldente do Oltatório __ Ce:nlral dos Estudant~s da 
UFPe e da Uniao dos Estudantes de Pernambuco: diplomou-se em Direito 
pela tradicional F acuidade de Direito de Recife, na turma de 1963, Inscre
veu-se- na OAB e exerceu a profissão no Fórum do Recife, procurando 
aperfeiçoar-se em Harvard e exercer o magistério na Universidad_e CatóU
ca de Pernambuco como titular da cadeira de Direito Internacional Público. 

Deputado Federal em duas leglslaturas, com a rnais significativa vo
tação no seu partido, depois de ter sido Deputado Estadual e Llder da Mai
oria na Assembléia Legislativa do Estado bem como Secretário de Estado 
e depois Secretário Nacional da Arena, atingiu, ainda bem moço, o alto 
cargo de Governa<;lor do Estado de Pernambuco, que exerceu de 1979 a 
1982 e que ilustrou com sua inteligência e irnpertérrita vontade. Antes, 
exercera a PresidêJ!cia da Câmara dos Deputados. de 1977 a 1979, com 
significativa atuação. ocupando. antes ainda, de 1975 a 1977, a 
Presidência da Fundação Milton Campos, destinada à Pesquisa e Estudos 
Politicas. Taõs funções, que marcam a sua atividade múltipla, denotam, 
sem dúvida, as suas Incursões na cultura, a que um bom politico não pode 
evidentemente fugir. Se a Politica é um ofício da mais alta dignidade, .um 
verdadeiro sacerdócio para quem a encara corno um_ múnus, é também 
nos_ tempos ntuats. mister_ dos mnis exigentes. em face do te.o~ aJlÇJ.1'~1611le 
técnico _que abranqe seus V<'rlados problernas. 

Mais perto de nós, terminado o governo do Estado de Pernambuco, 
Marco Maclel foi eleito em 15-11-82 pelo PUS Senador da República, al
çando-se a Ministro da Educação em 15-3-85, a Ministro-Chefe do Gabine
te Civil da Presidência da Republica em 14-3-86 e a Presidente Nacional 
do PFL em 13-5-87. Reeleito Senador ern 3-10-90, alçou-se a Membro do 
Conselho da República na qualidade de Uder da Mino~ia no Senado Federal. 

Entre seus· trabalhos publicados, mais de 23, sobre assuntos_ politicas 
e o desenvolvimento do Nordeste, contam se muitos, a partir de 1969, dis
tinguindo-se. por sua feição filosófico-política, VocaçJo e Compromisso, de 
1982; Liberalismo. e Justiça Social. de 1987; EducaçJo e Liberalismo •. de 
1987; e Idéias L1be1ais e Realidade Brasileira. de 1989. 

Entre suas condecorações. contam-se muitas. nacionais. no grau de 
grã cruz e diversas estrangeiras. Inclusive no g1au de grà-cruz, para não 
falar nas estaduais e municipais, ern grande número. 

Filho de politico, diz Marco Maciel, "acostumei-me a ver a politica 
como atividade missionária. E, no seu exemplo, aprendi a identificá-la com 
uma sfntese de desprendimento e coragem, co11t1ecimento e ação, de 
ousadi~ e prudência, de Inteligência, discemimento e de responsabilidade" 
(Vocaç:Ao e Compromisso. Rio de Janeiro, José Oiymplo Editora, 1982, 
pág. 14). Nesta slntese admirável, que marca os contornos da sã politica, 
em contraste com_a politicagem, duas Idéias matrizes se elevam de suas 
expressões. A primeira envolve a idéia de que a Política requer conheci
mento e ação porque. evidentemente. ação sem conhecimento degenera 
em mera agitação. Não é senão por Isso que Marco Maclel procurou 
sempre aprimorar a sua própria cultura politica, Intuitiva por vocação. A 
segunda decorre do discernimento, da prudência e da responsabilidade, 
que desaguem fatalmente no amplo espectro moral que a Politica, por si 
só, enfeixa, como ciência humana lmpar. de fundo visivelmente axioló
gico. como o Direito e a Economia, por exemplo. Por essa duplicidade de 
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idéias é que esta Casa de Ciências Morais e Politicas, não podia deixar de 
acolher o politico pernambucano que é Marco Maciel. O que é funda
mental em politica, para ele, é no fundo "aquela opção ética segundo a 
qual os aios humanos são polarizados por urna constelação de valores 
sem os quais a vida não vale a pena ser vivida" (ob. clt., pág. 86). 
· Ex-Lider do Governo no Senado, Marco Maciel é um liberal, ou 
melhor, um neoliberal, pois já vai longe o tempo em que. como ele mesmo 
diz "o Estado era mero mantenedor da ordem e distribuidor de justiça, 1m
passivei ante os agudos problemas sociais" (ob. clt., pág. 16). O tempo do 
liberalismo selvagem, do laissez faire, laissez passer, já não tem hoje 
adeptos entre os próprios liberais. 

Democrata convicto, Marco Maclel apresenla-se sempre munido de 
Idéias, ao contrário de tantos pollticos brasileiros, que vêm para a arena 
órfãos de qualquer pensamento. Por Isso, crê no diálogo e na participação 
(ob. cit., pág. 22), aderindo às modernas tendências da democracia parti
cipativa, de que se tornou campeão na bibliografia latina Piar Luigi Zarpe
IIi, autor, dentre outros livros, de Da/lo Stato libera/e alio Stato de partiti, la 
rappresentanza politica, aparecido em Milão em 1965. 

Mas. para Marco Macief :"não basta que as pessoas sejam apenas 
mais livres, é preciso que desfrutem, também, de uma melhor condição de 
vida" (Liberalismo e Justiça Social, Brasília, Senado Federal, 1987, pág. 
-14). O neoliberalismo que ele advoga "nllo apenas defende a crescente· 
ampliação dos direitos da cidadania, mas também valoriza o Ideal da 
igualdade, como Intrinsecamente vinculado à própria liberdade" (ob. cit., 
pág. 19). 

leitor das obras do Padre lebre! e de Jacques Lambert, tem plena 
consciência de que "os beneflcios e serviços usufruídos por uma pequena 
parcela de pessoas e de. organizações poderosas contrastam com a imen
sa massa de pobres e de organizações frágeis" e de que, em nosso Pais, 
se vão formando, pela disparidade de situações, a verdadeira configuração 
da, praticamente, "dois Bras is". Por Isso, o projeto liberal de desenvolvi
mento não pode excluir "a adoção de providências de caráter redlstributl
vo", sendo "linhas programáticas do liberalismo, nesse sentido, o direito à 
habitação, à educação, à saúde, ao emprego, à previdência social, além 
de açóes visando a uma maior participação dos trabalhadores na proprie
dade, ao fortaleci_mento da empresa privada- especialmente as pequenas 
e médias -, à defesa da indústria nacional, ao estimulo a uma agricultura 
capaz de atender às nossas necessidades - principalmente as relaciona
das com a alimentação popular -, à subordinação do uso do solo urbano 
ao interesse colativo e a uma reforma agrária abrangente e imediata". 
Isso, sem falar num "controle permanente da inflação que conspira contra 
qualquer perspectiva de expansão da riqueza coletiva" (ob. clt., pág. 41 ). 

Relembrando o art. 4Q da Declaraçllo dos Direitos do Homem e do CI
dadão, aprovada pela Assembléia Constituinte francesa de 1789, Marco 
Maciel enfatiza que "o exercfclo dos direitos de cada cidadão não conhece 
outros limites senllo os que asseguram aos demais membros da sociedade 
o gozo desses mesmos direitos" (ob. cit., págs. 54155). Ademais, em 
virtude de os Esiados não terem sido capazes de atender às constantes 
mudanças do melo social e económico, a crise conjuntural tornou-se per
manente, demandando de nós "ouvlr permanentamente as manifestações 
da opinião pública a cada ano, a cada mês e a cada dia" (ob. clt., pág.95). 
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Discutindo a renda e o patrimOnlo, Marco Maclel nao se cinge a 
medidas homeopáticas, lembrando que "uma sociedade que se quer de
mocrática, produtiva e socialmente justa há que distinguir entre a renda 
que é gerada de forma produtiva daquela proveniente da exploração de 
um patrimOnio cuja acumulação nlío resultou do trabalho do contribuinte". 
Nesse particular, Marco Maclel Inova exemplarmente, propondo "a 
ampliação substancial da taxação sobre o patrimõnio dos individuas, sobre 
as doações e sobre as sucessões:• (ob. dt.. pág. 1 J O). 

Num século. sobretudo, de permanência inflaciol)árla constante. em 
que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez. mais pobres. 
só a taxação sobre o paJrimônio pode obviar a alta concentração de renda 
de nossa economia. Aliás. costurnatnos dizer que, para-conseguir mais 
rapidamente a desconcentração da renda nacional, bastatla urna medida 
corajosa:· taxação progressiva dos impostos de rendá. de transmlssao 
"lnter-vivos" e de transrnisslío''causa-mortis", embora saibamos que, para 
tal, dificilmente contaremos com a boa vontade da maioria burguesa do 
Legislativo. 

Hoje, o papel do Estado é cada vez mais fundamental no campo 
econõmico e no campo social. Se isso recoJJhecernos. dentro do.ldeal de
mocrático e liberal, de Iguais oportunidades pata todos. não podemos dei
xar de a ele atribuir, como diz Marco Maciel. "o suprimento de garantias 
mlnimas em matéria de educação, de previdência, de saúde, de opor
tunidades de trabalho e de promoção cultural" (Idéias liberais e realidade 
brasileira, Rio de Janeiro. José Olympio Editora. 1989. pág .. 11). 

Isso. evidentemente, tanto se pode conseguir dentro do presldencla· 
lismo quanto do parlament<Jrlsrno. não vindo à colação o fato d9 o grande 
Senador pernambucano ter estudado muito o regime de gabinete, mas não 
ter sido. como diz, "tocado pela graça da conversao" e conlin1Jado a ser 
atualrnente. "como era ontem. um presidencialista modera_do" (ob. cif., 
pág. 46). O presldancla)lsmo que. ele. advoga nao é apenas um governei 
congressual, como o dos Estados Unidos da Amarica. mais fraco pelo au
mento das prerrogativas do Legislativo, mas também um governo judicial, 
pelo aumento dos poderes do Judiciário (ob. cit., pág. 72). O que prega, 
afinal, o novo Acadêmico é. em ultima atJálise, a eqüipotência, como ele 
chama, dos vários poderes, ou seja. a equivalência dos vários poderes em 
faculdades e prerrogativas e não apenas a sua independência e harmonia, 
com a vislvel supremacia do Executivo. 1 rata-se, portanto. de um presi
dencialismo mitigado. de um presidencialismo parlamentarizado. capaz, 
portanto. de obviar certas diticuldades do presidencialismo sul-americano. 

Tais idéias, nó fundo, afloram novamente, de um jeito ou de outro, 
em sua recente plaqueta - Presidencialismo. Por que mtJdafl - escrita 
especialmente para a campanha pleblscltárla, que culminou · com a 
manutenção do aluai sistema. 

Mas. encerrada a digressao, voltemos à filosofia liberal. que é por 
assim dizer, o cerne do pensamento de Marco Maciel, que vamos ana
lisando, com suma felicidade, por coincidir com as idéias que vimos de 
fendendo sobretudo ultimame-nte, em riossas elucubrações doutrinárias. 

Relembrando a dicotomia do corileu por excelência da escola clássi
ca, John Stuart Mlll, quanto aos dois domlnlos essenciais da atlvldai:le 
económica, a produção e a distribuição. continua afirmando Marco Maclel, 
como os neoliberais, a ampla concorrência livre para o primeiro domlnlo. 
embora chegue a aconselhar, para o segundo, "como mal menor", para 
"alcançar bens maiores", uma ampla intervenção do Estado, inaceitável 
pelo capitalismo". Assim. o neollheralismo D!jssa a delender nQo s6 a 

Setembro de 1993 
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crescenie arnpllaçâo dos direitos da cidadania como o Ideal da igualdade, 
intrinsecamente ligado à própria liberdade (ob. cit., págs. 85 e 95), .. 

Em sintese_ repetida várias vezes, não-deixa Marco Maciel dúvida 
quanto às aspirações fundamentais do liberalismo contemporâneo: 
"Assegurar as liberdades públicas e civis, urna aspiraçllo de toda a socie
dade dernocrâtlca, e garantir a todos igualdade-de oportunidades, um dos 
pressupostos de toda a sociedade liberal" (ob. cit., pág. 163). 

lamentando a situação de nosso Pais, que é a sexta população do 
mundo e a nona economia mundial, não esconde a colocação, quanto à 
renda interna dos brasileiros, no 47Q lugar entre as nações. E, com isso, 
reconhece que "o poder do Estado tem sido utilizado com inusitada fre
qüência para. com o monopólio, beneficiar grupos e favorecer capitais, 
aumentando, de forma gradativa e acentuada. o patrimonlalismo no em
prego dos recursos públicos em favor de minorias privilegiadas" (ob. cit., 
pág. 171 ). Isso "divide os brasileiros em tributários de todos os deveres, de 
um lado, e os usufrutuários de todos os direitos. de_ oulro" (ob. cit., pág. 
171 ), sendo "relativarnenle poucos os que possuem e muitos os que não 
possuem quase nada" (ob. clt., pàg. 172). · 

Em vista disso, nosso desenvolvimento tem que ler um processo, 
como ele próprio reconhece, que se caraclerlza pela disparidade e pelo 
contraste. "Uma sociedade educada tende a ser uma sociedade Igualitária. 
Igualitária, não no sentido de serem todos idênticos. mas no de terem to
dos as mesmas oportunidades" (Educaç.ilo e Liberalismo, Rio de Janeiro, 
José Otympio Editora, 1987, pág. 17). Por isso, temos que marchar para 
sar uma sociedade educada, marcada e trabalhada pela educação, sem a 

. qual de maneira nenhuma sairemos do subdesenvolvimento. Não é à toa 
que a preocupação central de Marco Maciel reside em grande escala na 
educação, único elemento na verdade desenvolvimentista e civilizador. 
Não foi por isso à toa também que o saudoso T ancredo Neves já o fia v r..; 
vislumbrado como o seu imlisculfvel Ministro da Educação, que, logo em
possado, executou a emenda do eminente Senador João Catmon para, 
após uma expectativa de 15 anos, _fazer colll que 13% dos recursos fede
rais fossem compulsoriamente aplicados na educação. 

Estadista, o nosso Acadêmico conhece em demasia a realidade 
brasileira. "Contamos, hoje- diz-, com oito milhões de crianças de 7 a 14 
anos fora da escola. Mas os problemas que afetam nossa escola bàsica 
não dizem respeito apenas ao aspecto quantitativo" (ob. cit., pàg. 27). Os 
problemas dizem também respeito aos aspectos qualitalivos do ensino, 
como não é passivei desconhecer. No que respeita à universidade, por 
exemplo, a reforma de 1968 contribuiu largamente para a queda do en
sino. "Eliminando-se a exigência do desempenho mini mo (nota quatro por 
matéria e média geral Igual a cinco) no vestibular. permitiu-se que o in
gress_o na uuiversidad~ passnsse a ser feito ern função da avaliaçf\o relnti
VA de cada grupo de vestibulmrdos. gemrrdo a figura do universitário quo 
ingressa no ensino de nivel superior com qualquer desempenho desde que 
tenha alcançado numero de pontos diferente de zero!" (ob. di.. pág. 31). 
Outrossim, "não adianta estancarmos a evasão escolar no segundo grau, 
se conlinuarrnos a ter Indicas de evasã_o e reiJelência no primeiro, insupor
táveis pelo Pais" (ob. clt., pàg. 32). 

A Igualdade de oportunidades para lodos é o principio por excelência 
da democracia moderna. Por isso. proclama Marco Maciel: "Em urna 
sociedade verdadeiramente dernocr álica, a educação, além de pluralista, 
deve assegurar a Igualdade de oportunidades para todos. A igualdade de 
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oportunidade será efetiva quando todos tiverem o direito de acesso ao en
sino de boa qualidade, independentern.ente de sua posição social, de sua 
condição econômica ou de seu status politico". E; "para Isso - continua -, 
urge assegurar, desde já, o advento de uma educação global e perma
nente, que não cesse com a simples alfabetização, nem se esgote com al
guns anos de precária ou deficiente escolaridade" (ob. cit., págs. 104/1 05). 
Pela magnitude -de sua dimensão, aliás, a educação, na perspectiva de 
seu entendimento, deve ser não só um dever do Estado corno de toda a 
própria sociedade. - - -

1 ando er.n _vista as _c_qndições peculiares de IIO~Scl PaiS.. _o_ er]~ino 
técnico ~anhou.r.el_evãncia lmpar er1trEI n6s, especialmente a partir da Re
forma Capanema, quando -fon:im- fnslituidas no então Ministério da Educa
ção e Saúde as diretorias do EJlsino Industrial e do Ensino Comercial, 
atendendo aos reclamos do nosso crescimento econômico. Concomitan
temente, corno fa_z notar Maclel, su;glu a contribuiÇão do empresariado 
nacional, Instituindo o SENAI e o SENAC, responsáveis pela fonlração 
técnico-profissional de milhares de jovens que labutam na industria e no 
comércio. Pela L,e_i no 7 .044, entretanto, tivemos a revogação da obrigato
riedade de profissionalização -do segundo qrau, que gerou um relativo 
abandono do ensino de nlvel técnico. Este, porém, corno enfatiza, nao po
demos deixar dEI-àprlmorar (ob. cit., págs. 114/115). 

Décimo sexto pais da América Latina em recursos alocados em favor 
da educação, segundo estatlsticas da UNESCO, muito teremos que fazer 
para cobrir-lhe o déficit, Inclusive da educação especial ao excepcional, 
estimado hoje em mais de quinze milhões de brasileiros (ob. cit., pág. 
l55). 

Cuidando do nosso ensino superior, lncíuslve do nosso ensino jurfdi
co, em face das demandas sociais e eéónôrnicas do povo, Marco Maciel, 
sentindo as exigências que as transformações hodiernas estão .impondo à 
realidade jurldlca do Pais, tem a Invulgar coragem de redobradamente 
invocar "o testemunho lrnpereclvel de San Tiago Dantas. lembrando a 
visão profética de suas palavras. proferidas exatarnente ern 1945, ern Ins
tante semelhante a este que vivernos": 

"Creio que a c_ultura jurídica~~ - ensinava San Tiago -, "renovada ao 
cantata do mundo moderno, pode inspirar e realizar urna translorrnação do 
Direito, em cujos quadros se atinja e se discipline a rnais cornplete relorrna 
da sociedade... .. _ _ . 

Desde logo curn_pre ieconliecer que o sentido geral da relorrna a que 
a sociedade moderna aspira'' - àqul enfatizadas as palavras do insigne 

.. professor -, "é uma mud,1nça da base da ordem jurldica: o deslocamento 
do çe_nJro ele eguiilb!losocial da pmpriedada para o trabalho'' (ob. cit., pág. 
192). - .. 

De fato, só o trabalho produz, corno dizia Proudllon. Só ele, por Isso, 
tem valor e direito à (etribuição por excelência. A propriedade e o capital, 
portanto, como causas instrumentais da riqueza, têm, no máximo, direito 
apenas a urna remuneração secundàrlà. · . ·. • 

Enquanto, por toda a parte, o meio social exige um novo_ direito, este 
mantém·se estratilicado, sern acompanhar sequer as mudanças catastrófi
cas das condições de vida da maioria do povo. A era da burguesia, girando 
em torno da propriedade, dificilmente, para as elites econômicas, descen
traliza-se sequer para a sua relativização e muito menos para uma socie
dade centrada no trabalho, a alma nova de toda a riqueza desse fim de 
século XX e limiar do terceiro rnilênio. 
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Não é senão por isso que Marco Macia! chega à conclusão de que a 
sociedade brasileira obtém muito ulais bom êxllo "no encuminharnenlo do 
soluções para o crescimento económico do que par a a melhor distribuição 
P.e seus resultados" (ob_ clt., pág. 231 ), quer sob o ponto de vista pessoal, 
quer sob o ponto de. vista regional . 

. Para isso, impõe a -intervenção estatal. Obviami;l[l!e. estamós de 
pleno acordo, tanto nós como Marco Maciel. 

Em artigo escrito pa-ra ser publicado na revista do Senado Federal, 
versando sobre "A Filosofia Politica do Governo", moldada no pensamento 
de José Guilherme Merquior, morto prematuramente. mãs portador de um 
acervo de idéias. ditas modernas. de sabor altamente moral, defendemos 
tal intervenção para alcançar não só a justiça social que almejamos como 
'o próprio bem-comum. - - -- --
. · Quaitdó à ·u·vre concorrência não se oferece, dissemos, impõe a que
bra da liberdade e a- própria intervenção do Estado, éln busca do social. 
Isso é tanto mais importante quanto sabemos que muitos defendem ainda 
a inércia do Estado. não só na ausência de qualquer tipo de censura em 
nossos meios de comunicação de massas como na ausência de qualquer 
tipo de intervenção estatal no doml nh económico. como se a Economia 
iosse uma -ciência natural e não humana: ' ' ' 

· · · O social:líberalismo concebe:se: àntes de mais nada, como liberalis
mo ético. A Politica não é maquiavelismo nem ciência amoral. Corno o DI
reito e a ttica. a Politica é uma ciência de fundo essencialmente axioló
gico, corno procuramos demonstrar no prólogo de nosso último livro, "0 
Estado e a Realidade Nacional". 

Nosso liberalismo não só distingue a procura legitima do lucro do 
apetite de ganancia corno o espirita empresarial autêntico da mera pirata
ria especulativa. Por Isso, Impõe mullas vezes a Intervenção do Estado. 

O problema da prudência politica está agora em dosar a liuerdade e 
.a justiça social, que não devem negar-se uma a outra, quando necessário. 

Afinai, à tese liberal, opôs-se a antltese social, representando o capí
talisinó e o socialismo. Dos dois sistemas, surge agora. à guisa da clarivi
dência de Hegel, a slntese da .liberdade e da justiça. num misto liberal-so
cial. mais do que nunca vivo e promissor neste limiar já fecundo do tercei-ro milênio. . 

, Marco Maciel chega à mesma conclusão, pugnando por um libe
ralismo social, misto de liberdade e justiça social, centrando toda a sua fi
losofia na pessoa humana, firn de todas as suas elucubrações de ordem 
politica. Com isso. coloca-se numa posição altamente humanista, que faz 
a honra do esplrilo humano. 

Nessa rerspectiva. a ACADEMIA BRASILEtnA DE Cit'NCIAS MO
RAIS E POL riCAS ufana-se de recebê-lo corno urn de seus rnernbros titu
lares mais eminentes, portador de uma mensagem fecunda que se torna. 
de certo modo, eterna pelos seus traços permanentes de bom-senso e uni
versalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. 

Passa-se à apre_ciaçáo do Requerimento n""926, d~ 1993, 
de urgência, lido no Expediente para o Projeto de Lei da 
Cãmara n·' 106, de 1992. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Sena~ore~ que o aprovam queiram pe-rma-necer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 



9036 Quarta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) . Setembro de 1993 

A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
na segunda sessão ordináría subseqüente, nos termos do a(t,_ havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
345, inciso II, do Regímen to Interno.-- · ~ --:de~igp.ando parf\ a ses~ão qtdiqária·de .amauhffi._a seguinte 

' -- - - - '::__ .,._ t_~ . 1 • - f : ' ' ' 

. . . . . . 
ORDEM DO DIA 

1 

'.. . . 
'~ - . ' ' 

. '' ' . ' 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art •. 336, "c",

do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece a 
estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos. Humanos 
do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francis~o Rollemberg, em substituição à . Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 139, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, alínea "c", 

do Regimento Interno)· 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 139, de 1993 (n° 3.109/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria Superintendências Regionais da 
Polícia Federal nos Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e 
correspondentes cargos ern comissão e funções de confiança. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 
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3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 168, DE 1993 

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

Discussão, em turno único; "do Projeto de Lei da Câmara 
n° 168, de 1993 (n° 3.550/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre d transformação da 
Escola Técnica Federai da Bahia em Centro Federal de 
Educação Tecnológica e dá outras providências. (Dependendo de 
pareceres das Comissões de Educação e de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

4 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA No 171, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 171, de 1993 (n° 3.788/93, ·tia Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Décima Quinta Região,, e dá_ outras providências. 
(Dependendo de pareceres das - Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos) 
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5 
PROJETODELEI'DA CÂMARÀ No 174, DE 1993 

(Eill regime de urgência~·iu)s térnios dó~ârt. 336,'·alínea "c", 
do Regimento Interno) 

(Tramitando em -conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
. 0° 95, de 1993) 

• '. • •• l. ,· • •• '', .. ''' 

Discussão, em turri~o .l'tn{~ó·,' do Projeto de. Lei' 'da êrurtatà. 
n° 174, de 1'993 (n° :3:831/93,' na Casa de origem), que estabelece 
normas para as eleições de 3 de outubro de '1994. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

6 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 95, DE 1993 

(Em regime de urgêl'lcia, nos termos do art. 336, alínea "c", 
do Regimento Interno) 

(Tramitando ~m conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n° 174, de 1993) 

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Lei do Senado, 
de autoria do Senador Marco Maciel, que altera os artigos 55, § 
1°, I; 67, 68, 69, 93, 101, §§ 1 ~e 2°; 239, 244, II; 250 e 299 da Lei 
n° 4.787, de 15 de julho de 1965(CÓdÍgoEleitoral).(Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, -Justiça e Cidadania) 
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7 
. . . . ·PROJETO DE LEI DO SENADO 

:.:· .... NoJ72,IlE 1992-COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
172, de 1992 - Complementar, . de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto 
no§ 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

. . . .. Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

()'SR. PRESIDENTE (ChMaS Rodrigues)- Está ence,.,;da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às.l8h32min) 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 196• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - FXPEDIENTE 

1.2.1 - Leitura de Projetos 

Projeto de Resolução n9 82~ de 1993., de autoria da 
Comissão de Assuntos Económicos, que 3:Ufénii.tLa ádoç3ci. 
de procedimentos específicos para a contrataçãO> de opera-.. 
ções de crédito ao amparo do Prorur. 

Projeto de Lei do Senado n' 122, de 1993, de autoria 
do Senador Gilberto Miranda. que .. disp6e sobre a-atuali
zação monetáriã da remuneração do servidor público civil, 
paga com atraso! e dá out~as providências": 

1.2.2 -:.Comunicação da Presidência 

Recebimento da Mensagem n' 338, de 1993 (n' 61919:i, 
D8; otigem), de 21 do corrente, através da qual o Stnhor 
Presidente da República, encaminha RelatóriO sobre o de
sempenho da Secretaria da Rc!ceita Federal e o gerencia
mento da Retribuição Adicional Variável- RA V, no pri-
meiro semestre de 1992. ~ ----

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR GILBERTO MIRANDA - Elevados 
gastos salariais do Banco do Brasil, com reposição real 
mais que o dobro aos-seus empregados ~m relação ao ano 
passado. - ---- -

SENADOR AFFONSO CAMARGO - Sugestões 
para o combate à inflação de custos no Brasil, agravada 
pelos altos j_uros bancários. --

SENADOR ÀMIR LANDG - Possível eluCidação 
do crime que vitiriiOu o ex-Senador O lavo Pires, em Rondô
nia, com suspeição sobre ·o Qoyernador Osvaldo. Pianna. 

· SENADOR EDUARDO SUPL!CY _c Projeto de 
resolução, lido na seSsão do Congresso Nacional de hoje, 
fixando a data para o início da revisão constituciorial. Con
si9-erações feit~ pelo jurista Goffredo da Silva_Telles .Jú
r.nor ern ·sua 2~ Cüta aos-Brasileiros. 

SENADOR j\Juo cAMPOS - Maior frrdice de 
produtividade mundial de soja, alcançado pelo Estado cfo 
MafOGrOsSo. - _ _ _ __ -· 
·· -- SENADOR 0DACIR SOARES- De1esa da oonti· 
nuidade da representação paritária ml JustiÇa do Trabalho. 

SENADOR.NELSON WEDEKIN -Medidas, suge· 
ridas pelo Sr. AttiliO Vivácqua para debelar a crise brasi-
leira. - " 

SENADOR V ALMIR CAMPELO- Apelo à Presi· 
dência da Telebrasília no sentido de alterar o atual sistema 
de tarifas telefónicas das cidades do Entorno do DF, aten
deqdo ~S' justas reivindicações dos seus moradore-s~ 

1.2.4 - Oficio 

N' 454193, do Presidente do Senado Federal ,soliCi
tando ao Presidente da Câmara dos Deputados providên

-cias., referentes aos fatos ocorridos na sessão conjunta de 
hoje. 

_ 1.~.5_,-_Requerimento 

. N9_ 927, de 1993, de 'b.utoria do Senador Dirceu Carnei
ro, solicitando que sejam considerados, como licença auto
rizada os dias 23 e 24 do corrente. Aprovado. 
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EXPEDti!NTB 
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fLORIAM AUOUSJ'O C:OtmNHO MADIIUOA 
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1.2.6 - Comunicação 

Do Senador Oda-cir Soares, de ausência â(;J_ Pa_ís 
no período de 22 a_ 29_ do corrente. 

1.2. 7 - Leitura de Mensagem Presidencial 

N' 115/93 (n' 611/93, na origem), submetendo~ ele libe
ração do Congresso Nacional o Projeto de Lei n' 29/93-CN, 
que autoriza o Pod_er Executivo a abrir ao_ Orça~e!l!? 
Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito -
adicional até o limite de Cr$1.686.008.204,00, para os fins 
que especifica. 

1.2.8- Comwücação da Presidência 

RCmessa à ComissãO Mista de Plaoos, Orçamentos _ 
Públicos· e Fiscalízaçãó'do Projeto de Lei n' 29193-CN, 
lido anteriormente, e abertura de prazo para tramitação 
da matéria e oferecimento de emend~s ao mesmo. 

1.2.9 - Leitura de Mensagens p_residenciais .. 
-No 116193-CN (n' 603193, na br1gem), submetendo 

à deliberação do Congr~sso NacionaL o te:rrto da Medida. 
Provisória nn~S0/93, que cria, mediante transfOrMação, 
o Ministério do Meio A.m!Jiente e_ da Amazô_l}Í;i Legal, 
altera a redação de dispositivos da LeJ.-n9 8.490, de 19 
de novembro de 1992, e dá outras pro~idências. 

-No 117/93-CN (n' 614193, na brigem), submetendo 
à deliberação do CongreSso--Nacional o texto da Medida 
Provisória n" 351/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, instituí normas--para-licitações e 
contratos da administração pública, e dá outras providên-
cias. ~- __ __ _____ _ ._- __ 

- N" 118193-CN (n• 615193, na origem), submetendo 
à deliberação do Congresso Nacio!l~l. o texto da Medida 
Provisória n~ 352/93, que dispõe sobre o reajust,_~ das mensa
lidades escolares, no mês de agosto de 1993. 

1.2.10 ~ Designação da Comissão Mista incumbida 
da apreciação da matéria e fixação do calendário para a 
sua tramitação 

1.2.11 - Comunicações da Presidência 

- Perda da eficácia da Medida Provisóila 99 344/93, 
que dispõe sobre o reajuste das me_ns.alid_ades escolares 
no mês de aj!Psto de 1993. 

1.2.12- OCJcios 

- N• 386193, da _Liderança do PPR, referente a Indica
ção do Deputado Armando Pinheiro, em substituiçãO ao 
Deputado Francisco Comelles, na vaga de suplente para 
integrar a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida 
PrOvisória n~ 351/93. 

~~ ~ - N• 649193, da Liderança do PMDB, referente a 
_ Jtldicação dos Depu tidos Walter Nory e Luís Roberto Pon

te, para integrar. respectivamente, na qualidade de titular 
e suplente, a Comissão Mista destinada a emitir par(!~er 
sobre a Medida Provisóri<;t_n-ço 35119~. em Sl!bstifulç~o aos 
Deputados Genebaldo Correia e Cid Carvalho. ,. 

- N9 3tJi5793, da Liderança cio PFL, referente à indica
ção do Deputado Everaldo de Oliyeira, para integra-r; Co
missão Mista, em substituição ao Deputado José Falcão. 

- N 9 309/93, da Liderança do Bloco Parlamentar, 
- referente à indicação do Deputado Ney Lopes, para inte-
grar, na qualidade_ de titu.lar, a Comissão Mista destinada 
a emiüi-pàrecer SObre a Medida Provisória- 351193, em 
su~stituiç~9 aó J:?eputa~~ Vilmar-RC?cha. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993 (n' 
-3.831/93, na CaSa de Origem), que estabelece normas para 
as eleições de 3 de outubrQd_ç_l994 .. (Tramit~f!dO em cot~
junto com o Projeto de Lei do Senado n' 95, de 1993). 
~rovado, com as emendas de n~ 8, 17, 18, 20 e 27 ,sendó 
rejeitadas as demais. após pareceres de plenário da comis
são competente,tendo usado da palavra os Srs. Nelson Car
neiro, EpitáCiO -cafeteira, Ney Maranhão, Jutahy _Maga-_ 
lhães. Eduardo_ S~plicy, Mário CoVas, Marco Maciel e Af
fonso Camargo. A Comjssão Diretor_a para a redaç_ão fin_al. 

- Redação final do Projeto de Lei da Çâmara ri9 

174/93. Aprovada, após usar da palavra o Sr. Nelson Car
neiro. À sanção. _ 

-Projeto de Lei do Senado n'90193, que dispõe sobre 
as eleições majoritárias e proporcionais, a propaganda elei
toral, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas 
eleitorais e dá outras providências. (Tramitando em con
jUntO com o Projeto de Lei da Câmara n" 174/93). Retoma 
à sua tramitação normal de forma autonoma, conforme 
parecer d~ J:llenário proferido na preserite sessão. 
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-Projeto de Lei do Senado n~-95, de 1993, que ai teia 
os artigos 55, parágrafo Je, I; 67, 68, 69, 93, 101, parágrafos 
1' e 2'; 239, 244,-11; 250 e 299 da Léi'rio4.787, de 15 
de julho de 1965 (Código Eleitoral). (Tramitando em con
junto com o Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993). 
Retorna a-sua tranlitaçãO ilonnal de forma autónoma, con
forme parecer de plenário profei"ido na presente sessão. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 1993 (n' 
3_.109/93, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da República, que criã Superintendêilciaf Regionais da 
Polícia Federal nos Estados do Tocanlins, Roraima e Ama
pá, e correspondentes cargos em comissão e funções de 
confiança. Apreciação sobrestada em virtude do término 
do prazo regimental da sessão. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 168, de 1993 (n' 
3.550/93, na Casa de origem), de iniéi:itfva do Presídente 
da República, que dispõe sobre a transformação da Escola 
TécniCa Federal da Bahia em Centro Federal de Educação 
Tecnológica e dá outras providências. Apreciação sobres
tada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 

-Projeto· de Lei da Câmara n' 171, de 1993, (n' 
3.788/93, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, que cria cargos no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Décima Quintã Região e dá outras providên~ 
cias. Apreciação sobrestada em virtude do térmírio do prazo 
regimental da sessão. 

- ProjéfOde Resolução n~ 68, -de 1993, de iniciá ti v a 
da COmissão Diretora, que estabelece a estrutura do Cen
tro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado 
Federal e dá outras providências. Apreciação sobrestada 
em virtude do términO do prazo regimental da sessão. 

-Projeto de Lei do Senado no 172, de 1992- Com
plementar, que dispõe sobre o cumprimento imediato do 

disposto no parágrafo 2" do art. 192 da ConstitUição Fede
ral. Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regímental da sessão. 

1.3.1- Comunicação da Presidência 

-Término do prazo sem que "tenha sido interposto 
recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia das se~ 
guintes matérias:_ 

Projeto de Lei do Senado n" 124/91, que fixa limites 
para aplicações e resgates em fundos de aplicação de curto 
prazo, apreciado conclusivamente pela ConiiSsão de As
suntos Económicos. Ao arquivo. 

- Projeto de Lei do-sen(l·do Ó"' i4ll92, que modifica 
oart. 109da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, para 
dtspor sobre a imunidade tributária dos partidos políticos 
e vedar-lhes a isenção de impo"stos na importação de veícu
los automotores., apreciado cottclusivamente pela Comis~ 
são de Assuntos Económicos. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n9 02/93, que dispõe sobre 
a_ criação de Zona de Processamento de Exportações -
ZPE- no Município de Imbituba, Estado de Santa Cata
rina, apreciado conclusivamente pela Comissão de Assun
tos Económicos. Á Câmara ~os D~putados. 

1.3.2 Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. 

1.4- ENCERRAMENTO. 

. 2- ATOS DO PRESIDENTE 

No' 463 a 465, de 1993 

3 - MESA DIRETORA 

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DÀS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

'-. - i':• ·.~:) 

Ata da 196a Sessao, em 22 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS,. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ Aluizio 
Bezerra _ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Au;eo Mello~ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos De'Carli _ Chag?S Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carva.!Jlo _ Dario Pereira _ Dirceu Carnéit~ _ Edu~o 
Suplicy _ Elcio Alvares: _ Epitácio Cafeteira _ E_speridião Amin _ 
Garibalcli Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Humberto Lucena _ Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ Jarbas 
Passarinho _ João Rocha__ Josaphat Marinho _ José Paulo Biso! _ 
Júlio Campos _ Jutahy Magalhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias _ . 
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Luciclio Portella _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o cpmparecirnento de 52 Srs. Senadores. Ha~ 
vendo Ílúmero regimental, declaro aberta a sessão. 

---..sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs ffab3Ihos.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 
É lido o seguinte _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1993 

(D-a Comissão de Assuntos Económicos) 

Autoriza a adoção de procedimentos específicos pa
ra a contratação de_ operações de crédito ao amparo 
do Proi-"ür. · -- · - - · · 

-.~ -----, 

Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor_ .0 Senado Federal resolve: '· . _ 
Marco Maciel_ Mário Covas_ Mauro Benevides: _ Meira Filho_ Art. 1" As operações de crédito interno realizadas- ao 
Nabor Júnior _ Nelson Carneiro _ Nelson Wedekin _ Ney amparo do PRORUR ficam dispensadas da prévia autorização 
Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Sitp.on _ P~o Teixeira __ . do ~_errado federal, estal?elecida. no item IV do art. 4~ da 
Ronan Tito_ Va!mir Campe1o _Wilson Martins.. Resolução n' 36/92, de 30-6~92, do Se~ado Federal. 
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-Art. 2~ PaTa a i:"ealizaçãó das operações a que se refere 
esta Resolução deverão ser apresentados ao agente finanCeiro 
os seguintes documentos: 

·a) pedido do respectivo chefe do Poder Executivo; 
b) autorização legislativa para a operação; 
c) atestado de adimplência juntO ao Pis/Pasep, Finsocial, 

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço (FGTS); ·- ·--

d) declaração atestando o cumprimento do disposto nO 
art. 212, da Constituição e nO art. 38, parágrafo único do 
·Ato das Disposições Constitti_cionais Transit6ii3.s, ãSsinado 
pelo Chefe do Poder Executivo; 

e) declaração· do Chefe do Poder Ex_eCufivci af~tarido 
o pleno exercício da competência tributáriã que lhe confere 
a Constituição; 

O cópia da Lei Orçamentária. 
Art. 39 As operações de que se trata não estão sujeitas 

aos limites fixados no art. 39 da citada Resolução n"' 36/92. 
Parágrafo úniCo. O moõtartte e os dispêndios referentes 

às operações realizadas ao amparo do PrOrur serão compu
tados para efeito- dos limites eStabelecidos no artigo 3<? da 
Resolução n' 36/92. - - -

Art. 49 A documentação referida no art.29_ deverá ser 
encaminhada pelo Agente Financeiro- ao Banco Central do 
Brasil, para prévia 3utori2:3.ção, juntamente com cronograma 
de reembolso e ·desembolso da operação pretendida. 

Parágrafo úniCQ. - No prazo de até cinco dias úteis a con-~ 
tar do recebimento da sol_icitaç-ª'9, o .Bãn~9 _C~ntr_~ do _Brasil 
pronunciar-se-á sobre a bperação pretendida, relativamente 
ao limite previsto ri.ó á:i'f. 29 .da citada Resolução n"' 36/92. 

Art. 5~' DeVerão ser remet\dos ao Banco Central do 
Brasil, para•efeitO de registro e controle, cópia dos contratos 
relativos às operaÇões de cré~ito de que trata esta Resolução, 
no prazo máximo de trinta dias após sua efetivação. 

Art. 69 A inobservância das disposições da presente Re
solução sujeita os Estados, o DistritO Federal e os Municípios 
às sanções pertinentes, cabendo ao Banco Central do Brasil 
exercer a competente fiscã.Iização, no âmbito dos mercados 
financeiros e de capitais, nas formas previstas na lei. 

Art. 79 Esta Resolução entre em vigor na ·data de sua 
publicação. 

Art. 89 Revogam-se as di_sposições· em contrário: 

Justificação 
A presente proposição autoriza ao Estados-e a$- Prefei

turas a Contratar operações de crédito junto ao FinameJ sob 
p amparo do Prorur, para a compra de tratores destinados 

. a servir aos micro e pequenos _empresários rurais. 
Ao permitir-se que as Prefeituras e os Estados. tenham 

acesso ab financiamento para a compra de tratores que serão 
postos a serviço do micro. e do pequeno empresário rural, 
a presente Resolução abre "'- possibilidade para que tenham 
melhOres condições de competir com o grande produtor. 

No momento em que se apresenta esse projeto na Comis
são de Assuntos Económicos ~stá sendQ aprov~do o Estatuto 

·das Micro e Pequenas Empresas Urbanas. }lort3n_to nada seria 
mais oportuno do que, a criação de projeto semelhante para 
o produtor rural, através do financiamento do Finame. Além 
disso esta Resolução vem de encontro ao progr~ma de "luta 
contra a fome". _ _ _ __ 

Sala das Comissões; 16 de setembro de 1993. -Alvaro 
_Pach~, ~r~#~ente-Vi_bnar Campel~- César Dias- Alba-

no Franco - João Rocha - Ronan Tito- Mansueto de Lavor 
- Elcio Alvares - Juvênclo Dias - Bello Parga - Jonas 
Pinheiro - Esperidião Amin - -Dirceu Carneiro - Aureo 
Mello. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

SENADO FEDERAL 

RESOLUÇÃO N• 36, DE 1992 

Dispõe sobre limites globais e condições para as 
operações de crédito interno e externo dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e suas autarquias, e 
estabelece limites e condições para concessão de garan
tias. 

······;:rt~·z;···A~-~p~;~·;~~~d~-~é~t~·;~~li~d~·;~~~~~~~;-
cíció não poderão exceder o montante das despesas de capital 
fixadas no orçamento anual, ressalvadas as autorizadas me
diante ci-éditos suplementares o.u especiais com finalidade pre
cisa, aprovadas pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, 
observado o disposto no art. 37 do Ato das Disposíções Consti
tucionais Transitórias e o previsto ~esta Resolução. 

_ Art. 39 As operações de crédito interno e externo dos 
Estados, do Distrito Federal 1 dos Municípios e de .suas respec
tivas autarquias; bem como a concessão de quaisquer garan_:.. 
tias, observarão os seguintes limites: ~- -

-- _ I- o motante global das operações realizadas em um 
exercício financeiro não po~erá ultrapassar o valor dos dispên
dios com encargos e amortizações da dívida vencida e vencível 
no ano, efetivament~ pagos e a pagar, considerados os critérios 
de rolagem vigentes para a dívida mobiliária e para o endividª

...mento externo, atu<~;lizados ~onetaria~ente~ ou vinte e.sete 
por ce-nto da Receif<!- L(qu,ida Real, o qu~ for maior; __ 

li- o dispêndio anual máximo com_ a.s amortizações, ju
ros _e demais encargos de todas as operações de crédito, já 
contratadas e a contratar, inclusive o originário de parcela
mento de débitos relativos às- contribuições sociais __ q_e que 

~tratam os arts. 195 e 239. da Constituição, e do FUndo d~ 
Garaiitia por Tempo de Serviço (FGTS) acrescido, ainda, 
do valor devido, vencido e não pago, não_ poderá exceder 

_a margem de poupança real e a quinze por cento da Receita 
Líquida Real. 

--_ § 19 Entende-se por Receita Líquida Real, para os efei
tos desta Resolução,_ a receit~ realizada nos doze m~ses ante
riores ao mês imediatamente anterior erii -que- se. êsdver apu
rando: excluídã.S as receitas provenientes de operaçõeS de cré
dito de_ alienação__ de bens, de transferência ou doações rece
bid;s com o fim específico de atender deSpesas ~de capital 
e, no caso dos Estados , das transferências aos MuniCípios, 
por participações constitucionais e legais. -

§ 29 Entende-se por Margem de Poupança Real,- para 
os efeitos desta Resolução, o valor da Receita Líquida Real 
deduzidas as Despesas Correntes Líquidas, atualizadas mone-
tariamente. _____ - - _ o 

§ -39 Entende-se por Despesas Cot:rent_es LíquiPe~:s as 
_realizadas nos doze meses anteriores ao mês ime_diatamente 

- anteriõr em q~e- se estiver apurando, eXcluídas as- referentes 
aoS pagamentos de en~rgos das dívidas ocorridas nos referi
dos doze meses e, no caso dos Estados, as transferências aos 
M_unicípios por participações cotrstitucionais e legaiS-. -

_ § 49 Para efeito de cálculo do dispêndio de que trata 
-o inciSo II deste artigo·, -serão computados ·oS valores efetiv.i:t
_f(lente pagos e a pagar em cad~ exercício, ,consi<J.erados ~ · 
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"critéHOs de rolagem vigentes_para a dívida mobiliária e para 
o endividamento externo. 

§ 59 Os valores mensais utilizados para o cálculo da 
Receita Líquida Real e das Despesas Correntes Líquidas serão 
extraídos dos balancetes mensais dos Estados, do Distrito 
Fe;deral, dos Municípios e de suas autarquias, e corrigidos 
mês a mês, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística (FIBGE) ou, na sua falta, pelo Índice Geral de Preço_s 
(IGP), no conceito de disponfbilidade interna, da Fundação 
Gefúlio Vargas (FGV), adotandO~se como base o_dia primeiro 
de cada mês. 

§ 6~' Não ser3.o_ cõinputados, no limite defíriido dO inciso 
II do caput deste artigo, os tlispêndios com as operações garan~ 
tidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípiós, 
contratadas até 15 de dezembro de 1989. 

§ 79 Não serão computadas, nos limites definidos nos 
incisos I e II do caput deste artigo; -as garantias prestadas 
nos contratos de refinanciamento celebrados com o Banco 
do Brasil S/ A, ao amparO da Lei n9 7.976, de 27 de dezembro 
de 1989. 

§ 89 Os dispêndios referentes às operações mencino
nadas no § 69 não serão computados para efeito do _ _limite 
estabelecido no inciso I deste artigo. 

§ 9? Quando o tomador das operações de crédito a que 
se refere o § 6 atrasar, por mais de trinta dias, o pagamento 
do serviço da dívida, excluída nos termos do parágrafo ante
rior, será o respectivo. valor, com os acréscimos ccti:respon
dentes, computados para efeito_da apuração do limite definido 
no inciso II deste artigo. _ _ 

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
poderão pleitear ao Senado Federal que as garantias a serem 
prestadas não sejam computadas, para efeito dos limites fixa
dos neste artigo, desde que comprovem que: 

a) a operação de crédito seja destinada a financiar proje
. tos de investimento ou à rola"gem da dívida; 

b) o ente garantido possua capacidade de honrar os com
promissos aSSumidos. 

§ 11. Os pedido_s a qu·e se- refere -o Parágrafo anterior 
serão encaminhados ao Senado Federal, devidamente instruí-
dos com: · 

a) documentação hábil á comprovação da capacidade de 
pagamento da entidade garantida; 

b) lei que aUtorizou a concessão da garantia.não compu
tada nos limites desta Resolução; 

c) comprovação da inclusão do projeto no orçamento 
de investimentos das empresas sob o seu controle, bem como 
na Lei do Plano Plurianual e na Lei de diretrizes Orçamen
tárias. 

§ 12._ A concessão de garantia dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a Operações de crédito interno e 
externo dependerá: 

a) do oferecimento de contragarantias suficientes para 
o pagamento de qualquer desembolso qUe o Estádo, o Distrito 
Federal e os Municfp"iOs pOsSam vir a fazer se -chamados a 
honrar a garantia; _ 

b) de que o tomador não esteja inadimplente com o 
ente garantidor ou com as entidades por ele controladas. 

§ 13. Considera~se em ínadimplência os tomadores_ com 
dívidas vencidas com prazo igual ou superior a trinta dias 
e não repactuadas. 

Art. 4~ A celebração e operação de .cré4ito, inclusive 
a concessãp de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito 

Federal, pelos Municípios ou por sua autarquias, somente'" 
será efetuada: 

I- se._ a-entidade tomadora e/ou a entidade garantidora 
comprovarem estar a<:Jimplentes junto ao Pis/Pasep, Finsocíal, 

-Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e Fundo de Garan
tia por Tempo de Serviço (FGTS); 

- II -após a rrianifestação prév13. do Banco Central do 
Brasil. relativamente ao cumprimento dq -disposto nos arts. 
29 e 3~> desta Resolução, nO prazo de até deZ diãs úte'is, contado 
a partir da data de entrada da soliCitação; -

III- com aut()riz_aç_ão_legislativa para a operação;. 
IV -após a autofiiaÇão prévia do Senado FederaL 

. -~-·. "' ............. -·-·· .... ---· ..... ~ ...... ·~·· -~~··. ·~· ....................... . 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Art. 38. Até· a promulgação_ da lei complementar refe~ 
rida no art. l6p, a União, os Estados, o J<?istrito Federal 
e os MurQcípios. não .. poderão _despender c~ pessoal mais 
do qu.e seSsenta e cinco por cento do valo:r?"'das respectivas 
receitas correntes. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Fede
ral e os Municípios, quando a respectiva despesa de pessoal 
exceder o limite previsto neste ãitigo, deverão ret()mar àquele 
limite, reduzindo o percentual exce~ente à razão de um quinto 
por ano. 
•••-: '•-•••:u~••.•,.-:•""--••~•••,.•••••••••••••••••• ,,-,,õ.i~••••••••••~•.:-;,,,.~~~-__;_ • 

'Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca mêfl.os 
9-e_ dezoito, e os Estados, o Distrito F~deral ~ os Municípios 
vinte" e .cinco por Cento, no mínimo, da receita res-ultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensifl:_o. 

§ J9 Ã. parcela da arre-cadação de impostos transferida 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos_ Municípios, 
ou pelos Estados aos respectiVos MunicípiOs, rião- é cOnside
rada, para ·efeito do 'cálculo previsto neste ariígo, · recéita do 
governo que4 transferir. . 

_§- z9 ~-• fra efeito do cumprimento citi. aisposto no caput 
deste arti .~r~C: c9ns~derados os siste~~~ de ensino federal~ 
estadual -mumc~; os recursos aphéaq-os na forma do 
art 213. · 

§ 39 A distribuição dos recursos públicos a:ssegnrará 
prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obriga-
tório, nos termos· do plano nacional de educação._ _ _ 

§ 49 Os programas sup]ementares de alimentação e as
sistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados 
com recursos provenientes de contn"'buições sociais e outros 
recursos orçAmentários. 

§ ~r O ensino fundamental p.úbiico feiá corri O -fonte ãdi
cional de financiamento a contribuição social do salário-e~ 
ducação, recolhida; na forma-da lei, pelas_ empresas, que dela 
poderão deduzir a apliéa"Ç~J~izada no ensino fundamental 
de seus empregados e depetft!entes.- __ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
- ficará sobre à mesa pelo prazo de 5 s_essões ordinárias para 

recebimento de emendas, de acordo_ cOm o disposto no art. 
235, inciso II, letra f, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pel.o ~r. 1~ Secretário._ 
· É lido o seguinte. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 122, DE 1993 

"Dispõe sobre a atualização monetária da remune· 
ração do servidor público civil, paga com atraso, e dá 
outras p~ovidências" 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. I' O Capítulo Único do Título VIIda Lei n' 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, fica acrescido do segi.lirite artigo, 
renumerando~se os que se lhe forem posteriores: 

"Art. 243. - 0- pagamento da remuneração do 
servidor público ciVil~ quando efetuado com atraso, 
será atualizado monetariamente. 

Parágrafo úniCo. A atuaiizaç-ão prevista no caput 
incidirá, também, sobre o pagamento atrasado de valo
res relativos 3: 

I- vantagens de Càráter índeriizatório; 
II- provento ou pensão." 

Art. 29 Esta __ Lei entra em vigor na data ~e_ sua Pl:lbli
cação. 

Art. 3o Revogam-se as disposições effi con~!ário. 

Justificação 

As reposiçõçs e indenizaçõe~ ao erário_, em valores atuali
zados, são expressamente de~erminadas J?a Lei n~- 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 -:- diploma legal que deu regiffie 
jurídico aos Servidores Públicos Ci~is_~a Vnião, das autarquias 
e das fundações públicas federais--, cujo artigo 46 assim 
dispõe: 

"Art.- 46. As _reposições e indenizações ao erário 
serão descontadas em parcelas mensais não excedentes 
à décima parte da remuneração ou provento, em valo
res atualizados. '' 

2. Tem-se, na ve• .~-de, um comando normativo de con
teúdo tendencioso, que repousa na_ pr~missa segundo a qual 
reflete a justa atu-alização- m-as, em favor:, apenas, do erário, 
silente, ao mesmo tempo, sobre a sua_.G.Qntrapartida, em se 
tratando de valores devidos aos servidoes públicoS civis. 

3. E -por que assf:tn se legislou, em inovação que não 
constava do revogado Estatuto dos FunciOnários Públicos Ci
vis da União -Lei n• 1.711, de 28-10-52? (art. 125. "As 
reposições e indenizações ·à Fazenda Pública serão descon
tadas em parcelas mensais não excedentes da -déCiffiã pa.rte 
do vencimento ou remQ_rteração.") -

4. Porque, simplesmente, o recontieciinento da justa 
atualização, em desfavor do erário, passaria-:.:.:.... como passou 
- a estar sujeita ao fator tempo, dependente do prevale
cimento da orientação jurisprudencial, hoje absolutamente 
tranqüila (e da demora da tramitação da própria demanda), 
até para chegar, quem sabe, a um desid~rato que implicaria, 
a rigor, eilriquecimento sem causa daqUele que promoveu 
o pagamento atrasado --a sua satisfação relatiya, por quanti
tativo em escancarada desconformidade _com o vªlor primitiVo. 

5. Este, exatamente, o quadro fátíCO que se revelou após 
o advento da Lei n? 8.112, de_1990: ausente, na ordem jurídica, 
fundamenfo legal apto à definição dã -COntiOvérsfa -adrninis: 
-trativa, não se obstaculiza a perpetuação da necessidade do 
reconhecimento judicial à justa atualização, para evitar o enri
queCiinento sem- causa -_::corno se não bastasse o efeito ·danoso 
que exsurge da sobrecarga da máquina judiciária. 

6. Veja-se, pois, qual o desfecho que está a reclamar 
a devida alteração: acaso mantido o alcance parcial do artigo 
46 da Lei n~ 8.112, de 1990, o erário continuará a perceber 
as reposições e· indenizações, em valores atualiiados. 

7. Já para o servidor público civil, perdoará, de início, 
a satisfação do pagamento atrasado, em irrisória importância, 
compelindo-o, então, caso a caso, a procurar a justa atuali
zação por intermédio de provimento judicial, de eficácia inter
partes. 

- s: Nesse preciso horizonte, o que se pretende é a mera 
extensão da correção prevista para o erário. 

9. Incidindo, também, a correção em favor dos servidores 
púhlicos civis - e é simplesmente isto que se quer """"'- só 
se atualiza o pagamento em atraso, a resguardá-lo pela repo
sição do poder aquisitivo. 

_lO. Na clássica lição de _Seabra Fagundes, "administrar 
a aplicar a lei de ofício .. ' nada mais, nada menos t ~-

. 11. Ora,-a presente proposição, a ser inserida ao final 
do Capítulo Único do TítuJo VIII da Lei no 8.112, de 1990 
_,_Das Disposições Gerais (com a remuneração dos artigos 
que se lhe seguirem), fornece--campo "ilOrmativo propício ao 
aperfeiçoamento da situação retratada, para que se possa afir
mar, sem o menor risco, que a autoridade admi_nistrativa, 
ao conceder a justa at'ualização - após a sua consagração 
legal -, em casos que tais, não estará a cometer ilegalidade. 
· 12. Finalmente, convém ressaltar que a correção--dos va

lores atrasa-dos,_ consoante a doutrina e a jurisprudência, não 
representa nen_lmrn acréscimo, mas simples atualização do 
dinheiro. 

13. Por conseguinte, não significando "aumento de re
muneração", afigura-se legítirria a iniciativa pãra deflagrar 
o processo legislativo, plenamente destacada da competência 
privativa do Presidente da República, aludida no art. 61, II, 
a in rme, da Constituição Federal. _ 

14. Por estas razões, entendemos que as piOvídências 
ora propostas atendem ao· interesse público, o que, por si 
só, justifica a Sua intrõduç~o no ordenamento jurídico brasi
leiro. Neste ensejo, concitamos nossos ilustres pares a promo
ver o acolhimento do presente Projeto. 

Sala de Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 8.112,DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públi
cos civi_s da União, das autarquias e das fundações públi-
cas federais. - - -

•• ·-· ........ - .. --· ••••• ·----,- •• _ •••• _ •••••••• ·- ••• -· -· ··-_· ......... ._.. -~f 

TÍTULO VIII 

Capítulo Único 

Das Disposições Gerais 

Art. 23.6. D dia do Servidor Público será comemorado 
a vinte e·oito.de outubro. 

Art. 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos Pode
res Executivo, Legislativo e Judiciário, os segtiintes_incentivos 
fUncionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos 
de carreira: -

I -prêmios pela apresentação de idéias, inventos outra
balhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução 
dos custos operacionais; 
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II- concessão de medalhas, diplomas de honra ao méri-
to, contlecoraçáo e elogio. _ - ---

Art. 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados 
em dias corridos, excluindo-se o dia do começo-e incluindo-se 
o .do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia 
útil seguinte, o prazo vencido em dia em que·nã6"haja expe
diente. 

Art. 239. Por motivo de_ crença reHgiosa <?U de convie-. 
ção filqsófica du política, o:-Se-rvidor não poderá ser privado 
de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua 
vida funciánai; nem eifiiifr:se dO cumprimento de seus de
veres. 

Art. 240. Ao· servidor públicp civil é assegurado, -nos 
termos da Constituição Federal, o 'direito à l,lvre_ associação 
sindical e os seguintes direitos entre outros, dela deCorrentes: 

a) de ser representado_ pelo sindicato, inclusive como 
substituto processual; - -

b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano 
após o final do mandato, exceto se a pedido; 

c) de descontar em foJpa, sem ónus para a entidade 
sfudical a que for filiado, o valor das mensalidac!es e contri
buiçõ_es definidas em assembléia geral da categoria; 

d) (vetado) 
e) (vetaáo). 
Art. 241. Consideram-se da família do servidor, além 

do cônjUge e ftlhos;-quaisq-uer pe\soas ·que viVam às suas 
expensas e constem do seu assentamento indi~dual. __ _ 

Parágrafo único. EquiPara-se ao Cônjuge -a Companh~iJ::a 
ou companheiro. que c_omprove união estável como: .entidade 
familiar. 

Art. 242. Par-a- OS finS â.es-ta lei, cOD.sidera-se Sede o 
município onde a repartição estiver fnstalada e onde o seryídor 
tiver_ exercício, em caráter perrilanente. 

(A Comissão de Constituição, "Justiça e Cidadania 
- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remetido a comissão competente. 

-A Presidência-reCebeu a Mensagem n" --3'"38, 'de 1993, 
de 21 do corrente, através da qual o Senhor Presidente da_ 
República encaminha relatóriO ·so6re- O aesempenho da Secre
taria da Receita Federal e o Gerenciamento da Retribuição 
Adicional Variável- RAV, no primeir<1'semestre de 1992. 

O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Económicos para·conhecímento. -

O SR. PRESIDENTE -Passa-se à lista de oradores. 
Conced<Jl a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda. 

O SR. GILBERTO MIR,ÁNDA (PMDB - AM, Pronun
cia o-seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Sénadores 1 não posso duvidar da influência nega
tiva do processo inflacionário sobre valores éticos que balizam 
a conduta social, quando assisto ao-destaque que se dá a 
ocorrência simultânea de dois fatos que nos deprimem. A 

'impi'ensa escrita e televisiva colôCa soóre o paÍlo de fundo 
da seca nordestina a manchete que anuncia o crescimento 
em dobro dos salários pagos no B.anco do Bras.U. 

Na estiagem prolongada que afeta extensa parte dos quase 
600 milkm' do território da Sudene, enorme paroela dos 40 

niilhões de habitanteS q'ue ocupam essa área passa por çrescen.-
tes e indescritíveis dificuldades. . 

Simt~lt'aneamenie, os·Salários no Banco do Brasil cr~cem 
mais do~dobro, em moeda de valor Constante, corito salientà 
em manchete O Estado de S. Paulo. .".! 

_ Enquanto sessenta milhõeS de trabalhat:lores acusam pro
-gressiva perda de substância do poder aquisitivo de seus salá
rios, o corporativismo no sistemâ Oe crédito estatizado faz 
o s~u poder de compra crescer de forma acintosa ã pobreza 
da maioiia dos brasileiros. 

Recorro a informações divulgadas pelo matutino de circu
lação nacional, em edições de 8 e 9 do corrente mês, para 
juntar o meu protesto ao da opinião pública contra essa dança 
de felicidade salarial que se faz à custa do. património público. 

Vejamos alguns dados que o jornal paulista apresenta: 
No primeiro semestre de 1992. o BanCo do Brasil pagoU 

um bilhão e cem milhões de dólares_ aos seus cento e vinte 
mil funcionários. Em idêntico' período deste ano, a mesma 
folha de pagamento subiu para dois bilhões e seiscentos mi
lhões de dólares. Em termos reais, o incremento foi de cento 
e trinta e seis por-ceqto. Trata-se de_uma expansão de gastos 
salariais que é escandalosa, porque d 'Banco do Brasil não 
poderia sobreviver sem os ganhos que recebe por serviços 
prestados ao Tesouro. 

O Banco do Brasil tem 120 mil empregados. Cornpclre-se 
esse mlmero com o total de 136 mil funcionários do Bradesco, 
Itaú e Bamerindus. No Banco dÓ Brasil, a folha salarial custou 
dÕis bilhôes e seiscefltos milhões de dólares no primeiro semes
tre. Nos três citados bancos privados, os salários de Seus cento 
e trinta e seis mil empregados somaram novecentos milhões 
de dólares, o _que corresponde a cerca de uma terça parte 
do valor destinado ao corporativismo estatal. 

Enquan~o as mencionadas instituições financeiras privaM 
das colocam à disposi"ção de sua clü!ritela equipamentos mo
dernos que operam com eficiência~ o~-siStem-a eletrónico do 
Banco do Brasil está quase sempre fora do ar. As máquinas 
de salQ.o e extrato do Banco do Brasil enguiçam com irritãnte 
fte9üêricia. Quando não estão paradas por defeitos, deiKam 
crescer ~~ filas de clientes por causa de fita 'que rtão permite 
impressão legível ou por falta de papel. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o balanço semestral do 
Banco do Brasil revela perda de rentabilidade como conse
qüência direta dos gastos com salários. Co:inpfova-se; mais 
uma vez, que a burocracia faz de estabelecimentos de crédito 
ou industriais do Estado pequenas ilhas de felicidade corpo
rativa. 

Enquanto os bancos comerciais, ein seu conjun_to, espe
ram uma' rentabilidade superior a-15% (o lucro como percen

- tagetn do património líquido), o Banco do Brasil não terá 
este ano mais que 4% de lucro real. 

-Não obstante, o Presidente do Banco do Brasil, o Sr. 
Alcir Calliari, procurou jmitificar o -incremento dos gastos 
salariais com a afirmação de que a expansão denunciada resul
tou de recuperação de perdas de salári()S nos anos anteriores, 
e que, se se tivesse :nlãntido o_ nível do ano de 1~. a sua 
folha_de pagamento, no primeiro semestre deste ano, chegaria 
ao equivalente a 3,92 bilhões de dólares, isto é, um terço 
acima do total comentado de 2,6 bilhôes. Nesse _caso, o· redu
zido lucro do Banco teria se convertido em grave prejuízo. 
E um prejuízô de grande porte s"uscitaria o debate sobre_ a 
legitimidade da existência do Banco do Brasil como instituição 
financeira do setor público, o que daria lugar a propostas 
de sua privatização. 
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Se se ádiriitisse: cór'il:trdeseja o Sr. Alcir Calliari, que 
·os s~arios do Banco do Brasil conti~_u-ªm achatados em relação 
ao mvel de 1990, a recuperação desse nível acarretar-lhe-ia 
.Um desastre financeiro:- Como o lucro esperado no corrente 
exercício é dos mais baixos da história- dõ-Bãlico-âo Brasil, 
o pag31'Uento da folha salarial, em nível com 1_g90, só seria 
possívél mediante a venda de parte do património do banco. 
. Certos administradores públicos resistem a entender que 
o País sofreu perda.de renda nos últimos tempos, ou seja, 
#oi forçado pelas circunstâncias a suportar certo grau de empo
~recimento em relação aos anos anteriores. O setor privado 
.~justou-se à nova situaçãQ, tanto assim qúe parte da força 
~e trabalho está amargando o desemprego. Já O setor público 
pretende manter um padrão de vida anterior,- Sem levar em 
conta as imposições do mundo real. _ 

O Banco d.o Brasil poderia recuperar. para seús funcio
nários o poder aquisitivo dos tempos de bonan~j~e se dispu
sesse a adotar medidas heróicas, inclusive a rêdução do seu 
número de empregados. 

Mas. longe de tal esforço, o Banco do Brasil contratou, 
sem concurso, em começos deste ano, 2.642_ funcionários· de 
seu quadro de serviÇos auxiliares. Isso ocorreú qu~ndo esta
vam sendo convocados mais de yinte mil novos funcionárioS 
aprovados em concurso. 

Segundo relatª O Estado de S. PaulO, o Tribunal de ·can----
tas da União aprovou parecer -do Ministro Luciano Brandão 
informando que as empresas públicas e sociedades de econo
mia mista, no caso. o Banco do Brasil, não podem realizar 
contratações de pessoal sem prévio concurso público. 

O confronto anterior da folha de pagamento do Banco 
do Brasil com a de três grandes bancos privados demonstra 
o irrealismo da política de salários dos bancos oficiais. Embora 
o número de agên~éias das trêS instituições financeiras priVadas 
supere o de agências do Banco do Brasil, o cuSto da mão-de
obra neste é quase três ·vezes superior ao daquelas. 

.. Há equívocos na suposição do Sr. Alcir Calliari de que 
os salários do Banco do Brasil estão defasados. A prova está 
na falta de recursos que sente a· Banco para modernizar o 
parque de máquinas eletrônicas à disposição de sua mal servida 
clientela. · 

Era o que eu tinha a, dizer, Srs. Seifador~s. 

O SR- PRESIDENTE··(€hagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Affonso_ Camatgo. 

O SR- AFFONSO CAMARGO (PPR - PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:Sr. _Presidente, 
Srs. Senadores, trago mais uma vez a este plenário a preocu
pação permanente de como é que: vamos arrumar o nosso 
País! 

Confesso ter pensado que a palaVra do tioóre Senador 
Gilberto Miranda seria mai~ lqnga, como é do seu costume, 
mas esse pronunciameptQ. -foi de absoluta profundidade . 

. V. Ex' levanta ufu problema que vamos ter de analisar 
corri muito equilíbrio e com muito se-nso ele justiça, em relação 
a essa "radiografia" que estamOS fazendo do País e que deverá 
resultar inclusive nas modificações, que poderão ser feitas 
na revisão constitucional. 

V. Er- aborda um problema que sempre constrange os 
políticos, que é a análise do problema salarial do setor público. 
Nós, que defendemos mais liberdad~ e mais competição na 
economia, ficariios-semprenesse dilema, porque, em alguns 
momentos, o servidor público passa a ganhar menos do salário 

. real para a mesma atividade realizada no setor-privado. E, 

, naturalmente,_.ele to~a Kdecisão de afâstar·se-do ~or p4bli! 
. co, principalmente das estatais, para ingressar. no setor pri

v-ado. 
Quando acontece o contrário, por exempiO, de :alguém 

de um banco estatal estar ganhando bem mais do..que aqu.eiê 
que faz os mesmos serviçOs num banco privado, não há como 
essa pessoa do banco privado entrar para o banco estatal, 
porqlle, nesse caso, ele est4 sujeito.a coOcurso, e o concurso 
gera est~bilidade. Esse é wttproblema que tem que ser verifi
cado. Entendo a preocupaçao de V. Ex• 

Vou aborda_r hoje, ainda que de uma maneira genérica, 
o problema do combate à inflação, no J}lomento em que, 

mais um dia, o B';lnco Central mantém a sua 3.tuação no- mer
cado financeiro para pagar jurds de mais de 40% ao mês 
comoCDB. 

Sinceramente, Sr. Presidente, não poss-o·en~ender Como 
é que depois de tantas experiências fracassadas em tentar 
combater a inflação com alta de juros, o Governo do Presi
dente Itamar Franco, que·em Várias oportunidades combateu 
os juros reais altos, usa o mesmo expediente, que, na verdade, 
não irá combater inflaçãq ~lgu~ma, porque _esta não é de de
manda, e sim de custo. Na hora em que qualquer pesSOa 
pode aplicar, sem nenhum risco- porque, afinal, o devedor 
de_ todo esse din_peiro é_ o_ Governo Federal -, a 40%, é 
evidente que, no seu negócio, ele comeÇa a COmputar esse 
tipo de despesa financeira; e também não i!_á imaginar ter 
lucro menor do que aquele que ele poderá ganhar sein ilsOO~ 
quando o seu negócio é de risco. Isso me parece tão claro 
que realmente não poSSô enteliâer. E, infelizmente, esse fato 
ocorreu na segunda-feira; ria terça-feira e ocorre t(l,mbém hoje. 
O que sigriifiCá ISso? Se apliCo o meu dinheiro no CDB por 
30_dias corridos, pagando ou r~cebendo 40% -e é o Governo 
quem está estimulando esse tipO de alta ·de ju·ros reais -
, ou o Governo está na expectativa de que a inflação 'nesses 
30 dias chegará perto de 40%. ou o Governo está admitindo 
que a inflação- e, neste sentido, há declaração do Sr. Minis· 

· tro Feinando Henrique. Cardoso- já dá sinais de estaQiU:dade. 
Se. a infiaç_ão, nesses 30_ dias, ficar estável na faixa de _35%, 
quem aplicou a 40% vai ganhar 5% de juros reais em 30 
dias, o que é um absurdo! Nãe entendo e volto a dízer que, 
na verdade, o povo tem razão quando reclama diretamente 
aos _seus representante.s. O povo não vota nos tecnoqatas; 
vota nos deputados, vota nos senadores. E quando os proble
mas não se resolvem, quando a inflação aumenta, ele não 
fica agastado e frustrado ÇQITl Q Dr. André Lar a Resende, 
com o Dr. Pérsio Artda, com o Sr. Pedro Malalt ou com 
assessores, às vezes, do segundo escalão; culpa os políticos. 
Ocorre, portanto, um desgaste da área política que, na verda
de, não tem exercido de maneira efetiva o poder nesses últimos 
anos. 

Um dos ·maiores erros de interpretação ocorridos histori:.. 
camente no .País é o fato de se pensar que, durante o período 
dos governos militares, foi- exeicido o poder militar. Isso não 
aconteceU; apenas os militare:;; fizeram um~ _intervenção em 
1964 e ãssumiram o poder. Mas quem ocupou o_ poder efetiVa
menté foram os tecnocratas. Não discuto o fato de os_ t~no
cratas terem competência:, conhecimento, de estudarem, te
rem pós-graduação, de conhecerem bem os números, de lerem 
mais do que nós, porque têm tempo para isso. Mas eles 
não vivem a realidade Qo dia-a-dia, a realidade do bolso do 
pobre, do cidadão que te~ renda mínima e que é o mais 
a~[lg!_dg~l<? proce~o inflacionÉio.~ 
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Listei cinco remédios fundamentaiS'- parece~ me- par3 
a· cura- da doenç(l chamada inflação. São remédios que pr~ci· 
sem ser exam~nados pela revisão constitucion_al gue se d~verá 
inicíar no dia 6 de outubro próximo. Falarei_ sobre os cinco 

remédios, até porque interessa â Casa· a díScussão desses te
mas. Infelizmente, nem sempreutão aqui todos os Senadores 
que eu gostaria que estivessem. 

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• me permite um l!Pil.fte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Com prazer, concedo 
o aparte a V. Ex• 

O Sr. Gilberto Miranda - Antes de V. Ex• sugerir 
remédios ao GoverÍlo, poderíamos âi):i-OVeitar o excesso de 

Senadores na Casa para abordannos a questão--das taxas de 
juros e da folha de pagamento. Imaginem os ·srs. Senadores 
que, em 1992, a folha de pagamento do Governo era da ordem 
de 14 bilhões de dólares. Em·199;l, foi para 18,5 aproxima
damente. Para o ano de 1994 está estimada em 28 bilhões 
de dólares, ou seja, praticamente o dobro, __ em apenas 30 
meses. Não existe máquina administrã.tiv-ã -capaz de_ arrecadar 
o suficie"ill:e pa:ra -fazei face a esse auménto, muitó menos 
para -obter superávit que lhe permita investir, por--exemplo, 
em infra-estrutura, gerar desenvolvimento e emprego. Todos 
estamos cansados de falar, nesta Casa, que existem dois Brasis: 
o Brasil das estatais e o. Brasil do b!asileiro~ O Brasil do 

brasileiro tem 40 milhões de pessoas que passam fome e o 
Brasil· das estatais concede a seus funcionários de 1 a 130 
tipos de benefícios diferentes. E rilais, nãÓ obstaflt~ a eXistên
cia de tantos benefícios, o Governo, por meio~ de decreto, 
no passado, determinou que as estatais dessem aos fundos 
de pensões de seus funcionários 2,3 cruzeiros ·para cada cru
zeirO pago pelo servidor. Embora se fale em cortar custos, 
embora se fale em achatar esse absurdo da máquina do Estado, 
o Presidente da República, em nenhum momento, procurou 
revogar o decreto que determina o repa$Se de dinheiro das 
estatais para os fundos de pensões respeétivos. Nesta tarde, 
V. Ex• aborda um problema seriíssimo:- taxa de juros. O
Presidente da República, desde o dia de sua posse, prometeu 
enfrentat·-os bancos- e res-olver o problema da taxa de juros. 
Pergunto:- O que o Presidente dp República fez até agora? 
Apenas reclamou um pouco cada vez que o Presidente do 
Banco Central elevou a ta·xa de juros. Creio que ne-m isso-
fará mais. -·-

O SR. ÀFFONSO CAMARGO -Não reclamou. 
O Sr. -Gilberto Miranda - Acredito no bom-sei),SQ. do' 

Presidente da República. É só esperarmos mais-alguns dias 
para que Sua Excelência repreenda o Sr. Pedro Malan, caso 
este mantenha alta as taxas de juros. Nesse momento, talvez 
tenhamos o quinto Presidente do Banco Centrci.l. O Presidente 
Itamar Franco, ao ass-umir o Governo, encontrou wp.a infl~ção 
de 1.200% ao ano. Hoje, ~enador Afonso Çamargo, e-ssa 
taxa está na casa dos 3.500% ao ano. O Ministro da Economia 
diz que se trata de uma "tossezinha'', uní "'~oluço4 ' .; que· 
fez com que subisse a taxa da inflação. O Govefi!o, áo mã.ndar 
para o Congresso Nacional medida provisófía C:jue determin·a 
a emissão de notas-do _TesourO~ Nacional, garantirido juros 
iniciais de 17% ao ano, mais garantia em dólar dó principal, 
passou dos limites, pois nenhum país paga uma taxa tão absur
da como essa. É considerada elevada a taxa de 9% repassada 
pelos Estados Unidos; a Alemanha, no momento da reunifi
cação-, -chegou a pagar 8%; outros paíSes adotalll 6% ou 
4.5%; Há ainda o problema do dólar, do hedge; que devem 

ser coTisiderados pára que não ocorram perdas. O Governo-,: 
no entanto, -manda medida provisória -fui Relator- estabe
libcendo juros e~e_vadíssimos. É verdade que os juros cafram 
para a casa dos 15%; mas, em seguida, subiram novamente. 
E um_ absurdo o que se paga no País. DiZem que- se paga
muito porque o País tem risco. Risco de quê? Quem regula
menta os bancos? De onde vem esse dinheiro? Vem dos brasi
leiros para o Tesouro;que é O único devedor. Não há, portan
to, razão para que o Presidente do Banco Central - tenho 
por ele um carinho todo especial, ajudou muito na renegcr.; 
ciação da dívida brasileira--, sob a orientação do Ministro 
da Fazenda, mantenha elevadas as taxas. Acredito que o Sr. 
Pedro Malan poderia convoca-r os bancos e determinar: "va-
1mos ao mercado, a taxa vai ser 10%"'. O Ministtoda Fa:!enda 
disse, por ocasião da úÍtima conversa que ti~mos, que, com 
c~rteza, rapidamente,_ es~a taxa iri~-a 10%. Não estuu vendo 
nem Sinal disso. É muito difícil 3àedítai na polítiCa do Go
verno Itaniar Franco. Por quê? Porque -não hâ ·política. V. 
Exa se referiu ao gov~mo m"ilitar, aos anos_ em que aconteceu 
aqJ.!ele_ boom de desenvolvimento_ elo Brasil._ Não faço apolOgia 
do governo militar, até porque }_ui preso - eu era líder 
de diretõrio estudantil- durante aquele período; pelo contrá
,tio, tenho péssimas lembranças dele, mas devo reconhecer 
qúe, àquela época, havia melhores ministros, meJ4or c!?rpo_ 
de técnicos, e acredito que a máquina andava. Esta V6JO se 
c:feterior~qdo, e, lamentavelmente, para a P?_E_~l~~o, a culpa 
!_atribuída a_nós, políticos. Cçm a vólta da_ , demoçJ!lcia plena 
f.tccn-teceu ~·'esse processQ·. Espe~o ue o P;:.eside~te da 
n.epública-;"qb~ dtá.;ãip perto ~ 'oie 200m ..L· d<!sta 
casa, ouÇa Qj,rõnunciamento de_ V. -". Os ~que. sét-fazeni 
presente~ n:a:..Jaletja deveriam reJatar a seus mini~t.rp:S'~e- aõ·. 
Palácio do Pla~'§:lto' que há, no~nado, lamentação ccfnstante, 
sobre a fnflação-> sob.re as taxas de juros. Que o Presideíite
da República, caso considerar que há tanta dificuldade, envi~ 
mensagem ou peça ao Ministro da Fazenda que estude alguma~ 
solução, como 9 governo all)ericano fez no passado, quando 
os bancos _começaram a ganhar excessivamente, _a ~axa de 
j~roS _ cliegou a atingir .J>atan:lares absurdos- de 22% ao ano, 
__;_ por incrível que pareça, isso já aco_nteceu nos Estados 
Unidos! O governo americano estudou uma: proposta de man
dar _p_ara o C~:mgresso o que se Chamava de "Imposto sobre 
Ganhos Extra:s-u. Era um imposto ã. ser cobrado sobre aquilo 
que ele achava a mais dos ganhos reais dos bancos para todo 
o sistema financeiro ametiCano, que- não foi posto em prática 
porque as taxas câfram rapidamente. Mas no Brasil, nos últi
mos~.dez anos, a taxa é absurda. Quero parabenizar V. E~ 
pOr esse pronunciamento', quando, mais uma vez, V. Ex•vem 
a esta Casa e chama a atenção do Governo para aquilo que 
realmente tem necessidade de ser feito. Lamento que o Go-_ 
vern.o .. não o ouça. Muito obrigado, Senador. 

O SR. AFFONSO:CAMARGO- Muito obrigado. V. 
Ex~, permanentemente, aborda esse assunto, que é hoje um 
problema fundamental, porque interfere no poder aquisitivo 
das pessoas, no dia-a-dia das pessoas. - -

Confesso que me surpreendi com essa medida do Gover
Ílo, em razão dos dados de que dispomos e, principalmen-te, 
com relação à idéia que defendemos da liberdade na Eco
nomia. 

V. Ex' falava em outros países. A úhica expectativa posi
tiva que vejo nisso-6ido é que erramos muito. Se acertássemos 
tudo e estivéssemos nesta crise, aí teríamos_ que desistir, por
que não haveria. solução •. o País seria ~esmo inviável. COJ:J?-0 
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et'tamos eln qtias.~ tudo, essa expectativa, essa ânsia que temos 
de que se comece a encoriti"ar o caminho do acerto, é genera
lizada aqui na Casa. -

V. Ex~ sabe que todos_ nós queremos que o Governo 
acerte. Existe algtiéin aqui nesta Casa que não quer que o 
Ministro Fernando Henrique Cardoso consiga realmente de
belar a inflação? Não existe .um que pense nisso. Ninguém 
aqui está pensando no .. quanto pior, melhor". 

Então, se estou falando, é porque fui surpreendido, poiS 
imaginei que as cOiSaS eStavam se arrumando. E isso· muito 
me preocupa, tanto que já estou falando na revisao, já estou 
pensando no que se pode fazer para o ano que vem, para 
o pró~imo goVerno. Por isso alinhayei aqui uma receita de 
cinco remédios. 

O Sr. Gilberto Miranda_ - Mas bem disse V. Ex~; a 
sort~ dO País, a sorte desse br;:a,sÚ~ii:o SOffido, é que ·_~e tr!!Dalh3 
muito pouco nos roinistérjqs__,-:s~lvq raríssimas exceções.- À 
sorte do_br;:asileiro é que na-PresidênCia da República se ti3:ba--_ 
lha mUito pouco, bate-se muito ·papo, os almoços são iegados 
a camarões; de vez em quando o avião pára em santa Catarina 
e traz um camarãozinho, sempre tem um vinhozinho no almo
ço, uma comida mineira. POrque, se o o'oy_etJiQ_trabalh'asse_ 
realmente, como em governos passados, durante 10, 12 horas, 
imagine quanta besteira eles iriam fazer. A sorte é que_ ele 
trabalha pouco. Trabalhando pouco, ele erra menos; -se tiãba~ 
. lhas~~ demais, _eu fícariâ IÍlÕÍtõ 'preóCu-pado. A nossa sorte_ 
é que esse Governo-dorme bast~mte, no fim de semana aluga 
telão para ver o jogo do Brasil, enquanto o brasileiro passa 
fome. Então, temos muita sorte. Talvez: devês~emos apr~var 
'alguma legislação para que o Governo só -trabªlhasse ,3 dia~ 
por semana. Iria errar menOs -e ã economia ãfidari~ 1,11!1 pouco 
mais. Aquilo que o Governo tém de_ fazer, não faz, que seria· 
~frentar o desemprego, transformar o subemprego eri(eni-. 
prego, desenvolv~r .uma política industrial. EStamos ainda COIJl 
a política do ex-Presidente d~ _P.,epública, a qual temos de 
rever urgentemente. Se não· crümnos fndices de nacionali
zação, se não revermos essa política de entrad_a· absoh.it:a d~ 
produtos estrangeiros, vamos continuar· gerando emprego lá 
fora, e não aqui dentro. É muito -bOnito falar -em Competiti
Vidade, todos os países do Primeiro Mundo falam demais 
nisso: E quanto a t!ós? ~ .Q e_m-prégO para--o brasileiro, aqui? 
É absolutamente nada. Muito_ obrigado, Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Affonso Camargo, ~ 
permite-me V. Ex•um aparte 7 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Quço V. Ex• com o 
maior prazer. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Lamentavelmente, cheguei 
já com o discurso de V. Ex• em andamento, mas tive oportu
nidade de escutar esse final, principalmente o aparte do SenaM 
dor Gilberto Miranda. Lembrei-me de algun-s países que, neste 
horário, preocupam-se-em ter a .sesta, para que se descanse, 
para que se deixe os problemas de lado. Creio que o Senador_ 
Gilberto Miranda esteja dentro desse horário. S. Ex~ faz uma 
história de ficçãb,-dizendo que o Govern-o' e-stá dormindo de
mais, que está sem preocupação de trabalhar: Isso é interes
sante. Neste horário meio descontraído, é interessante escutar
mos essas coisas, sem responsabilidade nenhuma nas afimi~
ções. Porque achamos que podemos chegar a um diálogo amá
vel, afável, sem ter qualquer preocupaçãO com as críticas. 
Isso é ficção,· é unia história de ficção. E, pelo pouco que 
escutei, Senador_Affonso Camatgo, V. Ex~ estava querendo 

falar de uma história real, um assunto que pod~debater 
e sobre o qual podemos discordar, mas tratandoMse dç fato_ 
real, e nãO de história- de fiCção/ Como também estou rrietido 
a ficCionista, -lá -Q-9 meu Estado, ando escrevendq _uns- ~_rtigo~ 
de ficção, vou cOntratar o Senador Gilbçrto Miranda para 
faz~r esses artigos para mim. · 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador AffoilSó-Carnargo, 
tendo sido meu nome citado, permite·me V. Ex~ outra inter
v~pç~o? 

O SR- AFFONSO CAMARGO - Com a devida licença 
do Senador Ju~ahy Magalhães, tem V. Ex~ a palavra. 

O Sr. Gilberto Miranda - Tenho um carinho muito espe-· 
cial pelo Senador Jutahy Magalhães, ainda mais que S. Ex~ 
escreveu um artigo muito interessante - e não <itiero, de 
maneira alguma, provocar briga com o Governador da Bahia 
-.-o Minotauro, um artigo de ficção, de uma pessoa que 
tinha um problema no coração e foi operada; como_ foi dada 
uma sobrevida a esse Minotauro, esperava-se que ele voltasse 
da cirurgia melhor) e, no fim, voltou pior. ü Senador poderá 
explicar depois. Mas, Senador Jutahy Magalhã.es, realmente 
não é ficção. O único país que cõriheço em que se faz sestá 
nesse horário, ou um pouquinho mais cedo, é_a E_spanha. 
E existem países no Norte que também adotam a sesta. Mas 
penso-que a ficção está realmente no Palácio do Planalto . 
Aquilo não ·é Governo, é up:1a ficção. Igual à época do regime 
militar, quando eu cursava a Faculdade de Direi~-tínhamos 
aulas de Direito Constitucional, e as pessôas- perguntavam: 
Temos aula de quê? Ao que eu respondia: Aula de ficção 
-----porque não havia Direito- Constitucional. Há algumas exce
ções no Governo, Senad,or Jutahy _Magalhães, como o seu 
filho, o Ministro do Bem-Estar Social, que é m~i do~ poucos 
que trabalham, assim como o Ministro Alexandre Costa. 
Quando o Ministro Jutahy Magalhães Júnior teve a oportu
nidade de liberar verbas, mandou antes um telegrarria a:vísan
do do seu procedimento, para ninguém falar que estava fazen
do lobby. Poucos ministros fazem isso; poucos ministrOs agem 
con;t tanta clareza. Tive oportunidade de conversar com o 
seu filho às 20 ou 21h, e, algumas vezes, pedia até que V. 
Ex~ me ajudasse._ Ainda bem que há raridades no Governo. 
Mas esse Governo, que já está aí há praticamente um ano, 
tem que enfrentar o problema. Compreendo a situação de 
-v. Elé', Senador Jutahy Magalhães, como Vice-Lfder do Go
vêmo, defendendo-o diante das nossas críticas. Mas não há 
ficção da minha parte. Penso que a ficção fica perto daqui, 
a 200 ou 300 metros, no Palácio do Planalto. Muito obrigado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Senador.Jutal!y Maga
lhães, pela amizade e atenção que sempre tive por V. Ex\ 
queria apenas lhe dizer que pretendo ainda, antes de_terD;linar, 
falar - muito por alto, por enquanto -- de _uma relação 
que fiz de cinco remédios, uma receita para tentarmos acabar 
com essa doença da inflação. -

No ínfcio, -p-enso-qUe V. Ex~ não estaya_aqui --estava 
me colocando como perplexo diante dessa prática executada 
novamente pelo Banco Central, de querer çombater a inflação 
intervindo no mercado e elevando os juros reais. Já -Vi isso 
antes. DigO iS_So para V. Ex\ que é Um homem que taciocina 
e quer, tanto quanto, que o·Gov_erno_~certe.-Eu me fixo 
muito naqu-ele trecho do Novo Testamento, o da correção 
fraterna, que ensirta que, quando ternos alguma queixa contra 
alguém, devemos recorrer a ele pessoalmente. 
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, Fiz isso com· o Müiisiro Ferôando Heilr-ique Cardoso há, 
,mais ou menos, uma semana-oU dez dias-e diSse~ lhe que deveria 
tomar cuidado, porque essa inflação alta, permanente e reni
tente pode, inclusive, comprometê-lo. Quero que S. Ex~ tenha 
tempo para poder desenvolver seu programa, até porque con
seguiu formar uma equipe que, indiscutivelmente, é com-posta 
por pessoas-de renome. 

Um dos pontos que lhe coloquei é que-Se ae\,-edã terminar 
com os títulos prefixados, porque eles são muitO índutivos 
da chamada inflação psiCológica. E o que aconteceu agora? 
A partir de segunda-feira, V. -EX" Sabe disso, o a-·anco Central 
interveio no mercadO~ surpreende-ndo-o, Segundo os jornais, 
e os CDBs passaram ~ pagar para oS aplicador<!.s juros de 
40% eni tfii:üa dias _corridos. Esse valor foi pago na segunda
feira, ontem, e está-se cOnfirmando hoje, até com uma peque-
na alta. - - -

Bom, uma das duas: ou_o GOverno jáeStã.iüleXpeCtativa 
de que a inflação chegue a cerca de 40% nesSes trinta dias, 
o que seria um absurdo, ou, segundo out~as informações do 
Senador Fernando Henrique, pela imprensa, há uma idéia 
de-que haja uma certa estabilidade na inflação, nbs prôxirhoS 
trinta dias, e a inflação ficaría_em torno de 35%~- _ 

Se a inflação ficar em nível de 35%, qUem aplicOu dhllieiro 
e tem capital financeiro para aplicar Qúarenta vai ganhar 5% 
de juros reais em trinta dias, o que me parêc::e absurdo. 

Esse é um assunto -que- abordo, como já_ o fiZ ouüas 
vezes, porque creíô que~éSsa -é uitia iné:dida err3âa. Parte-se 
do princípio de que a inflação no Brasil é igual à de países 
desenvolvidos, com inflaçãO de demanda, e quer-se coibi-la 
aumentando os-juros r~ais, quando, na minha visão, _a nossa 
inflação é muito mais de cus-to: N<?~!~Omen~o-~m que_se prati_
cam juros de 40%, está-se forçando e puxando a inflação 
para o nível desses juros que estão sendo praticados. 

Esse foi o assuntO que eU trOuxe, que é-3tuã.l, é assultto 
do dia. · ·· 

O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Coneedo o aparte a 
V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães -V. EX', como sempre, traz 
um assunto-sério para ser debatido e confirmado ou não pelos 
seus Colegas, e tem razão nesta preocupação, que -penso ser 
de. todos os brasileiros. Há 14 anos c_onvivemos com essa 
inflação alta sempre oscilante. Fala-se que a inflação é decor
rente da nova Constituição de 1988, mas os números desmen
tem, mostram que vem de nove anos antes da Constituírite. 
Nessa demora de podermos atacar e debelar a inflação, com 
estes altos e baixos que temos~ com choques, etc., o grande 
perigo é se procurar soluções r~pidas, milagrosas, que não 
existem na -economia. A preociipãçâo da eqliipe do Governo, 
do Ministério da Fazenda, é a de se criar condições para 
medidas mais forte de combate à inflação, não de choques, 
porque isso já foi teritãdo várias vezes e dois meses depois 
a situação piorava. Mas é necessário esse combate, porém 
dentro de uma visão global, de uma linha de conduta que 
diferencie da que estamos tendo até QÇ>je. Esta questão de 
juros altos do Banco Central é uma discussão eterna. Muitos 
consideram que aumentando os juros se consegue evitar o 
aumento da inflação, e outros discordam. Não sou economista-, 
mas, teoricamente, discordo, também, como: V. Ex• dessa 
tese que muitos economistas abraçam e consideram como solu
ção real e imediata para se J)oder fazer um combate à inflação. 
Acredito piãmente que estejam se·ndo tomadas as providências 

devidas, no nosso dia-a-dia, para possibilitar urna ação mais 
forte, sem choques, que permita diminuir gradativamente a 
fim de se alcançar, não mais o nível de 20% nem de-15%, 
mas baixar mais ainda, e combatermos essa inflação, que já 
dura 14 anos, e não há povo que resista! Banqueiro pode 
resistir, mas povo não resiste a uma ínflação tão c_onstante, 
como a q~e estamos tendo TI? Br~a~il. Por_i~so, considero váli
das as críticas, as prõpostas e sugestões de V. Ex~ e, certa
mente, merecem ser examinadas por aqueles que têm o co
mando nessa área, como· é o caso do Ministro Fernando Henri
que, nosso Colega, que estará se-mpre atento àquilo que é 
dito neste plenário. · 

O SR; AFFONSO CAMARGO __:_ Agradeço Ó apàrte de 
V. Ex• Quero, mais uma Vez, dizer, e V. Ex• sabe disso, 
que não tenho dúvidas quanto à intenção da equipe; sei que 
é a melhor possível. Tenho dúvida, sim, na eficádi dessa 
medida que já foi feita outraS :Vezes· e nãO deu certo. 

Veja V. Ex•, na hora ein que o Governo intei'vém e -
aumenta os juros de 36%~ 37% para 40% a0-ffiês,~-e-evídent6 
que ele estabeleceu um novo patamar de custo financeiro. 

O empresário C!-ue tem O seü -·capital e o está investiridõ 
na-~ própria empresa -é evídente _que ele está deixando de 
investir no mercado financeiro, está deixan_do de emprestar 
para o GOverno ___:_passa a reputar o seu capital também 
rfessa base dos 40%. Isso vai· gerar aumento de preços. É 
uma OOÇ~.tradição. A inflação no Brasil é uma infl3ção -de de
manda, se dá porque há excesso de compradores? Nós sabe~ 
mos que não" é, até porque nós não temos nível salarial para 
isso. A nossa inflação é multO mais de custo. Mas os livros 
dos economistas americanos e europeus recomendam, como 
forma mais eficaz de combate à inflação, a alta dos juros 
reais_. Só que no Brãsíl essa_t~c;ir_i4 n~OTundoriou. NãO estoU. 
teoriZando, até porque também não sou economista; soú enge
nheiro e não sou um te_órico. Na-prática, não funcionou. 

Vou citar alguns pontos que .extr3.f do program'a da meu 
Partido que, parece-me, seriam cinco remédios para se com
bater a inflação. 

O primeiro deles é a descentralização administtàtiVa, que 
temos em todo~ os programas partidários. Entretanto, temos 
encontrado lliiljl enorme di_!i:culda_de p_ara ptaticá~la dentro 
daquele princfJ)io que_todos nós defendemos •. mas qu_e não 
existe ainda em nosso País, porque, culturalmente, somos 
um País paternalista. O paternalista é sempfe êentralista. Ra
ciocinamos dentro desse princípio: o que o municfpío p-ode 
fazer bem feito, não deve ser feito pelo estado, e o que o 
estado pode fazer bem feito, não deve ser feito pela União. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Concedo- o aparte a 
V. EX' 

O Sr. Jutahy Magalhães - Por coincidência, hoje de 
manhã eu estava tomando uma aula sobre essa questão da 
descentralização. As pessoa'S que conversavam comigo mos
traram que a nossa legislação~e todos os país~s ocidentais, 
é aquela que mais permite a Gdicentralização. 

O SR. AFFONSO CAMARGO -Só que não se faz. 
O Sr. Jutahy Magalhães- A nossa legislação e a nossa 

ConstitUição-têm esse rumo. Entretanto. temos o mau hábito 
de fazer a centralização; o contrário gera uma constante briga. 
V. Ex\ como ex-Ministro, é testemunha de que quando se 
fala em descentralizar os municípios, os governadores de esta~ 
dos se sentem atingidos porque não sâo mais cc-participantes 

·-~~·--·---.....,_._ 

---··----·----
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na distribuição das verbas. Eles vão querer sempre centralizar, 
assim poderão fazer as suas escolhas; será sempre uma luta. 
Todavia _a nossa legislação é a mais descentra_lizada; o que 
falta é obedecê-la- seguir os rumos que os legisladores ti:'aça
ram para _nó.s. 

O SR_ AFFONSOCAMARGO- Nobre Senador, como 
V. EX' citou o fato de eu ter sido .MiriiSiro, aproveito para 
citar um fato intereSsante. · 

Quando fui Ministro pela primeira vez;e·m 1985,~havia 
um tributo federal chamado TRU --Taxã-Rodoviáriá Unica, 
que era paga no licenciamento do veículo. Na sua essência, 
ele nada tinha a ver cOm a União. Então, propus ao Ministro 
Joâo Sayad que abrísseMos nião da TRU - riãO havf~ penhl;l:' 
ma reforma tributária, foi uma decisão singela -e passasse 
esse tributo para ser de comp_etência dos estaçios e mu_nic_ípios; 
o estado o repartiria com os municípíos. Confesso, n<;>bre 
Senador Jutahy MagaU~ae~, que quando tomei essa ,d~çisã~'-· 
a minha assessoria, culturalmente centr_alista,_olhou-me como 
se eu houvesse perdido o senso de irnagínàr qUe alg\l_é~ abriria 
mão a estados e _municípios <_!e um poder de regular a receita 
do Ministério. Só para éõnfirtnar a difici.Ildã.de que nós ternos 
de fazer isso na prática. 

A descentralização administra_tiva, que resolv_eria o pro
blema levantado pelo Senador Gilberto Miranda, ou -~ej_~-~ 
a despesa do GOvern,Q Feder~l _ cL_o primeiro remédio. Nós 
temos que praticar a descentraliz.açàO administrativa. Ç_.omo 
diz o Senador Jutahy_ Mag:,tlhães, est_á escrito na Constituição, 
a nossa intenção é descent~alizar, ffi3.S nóS não conseguimos, 
porque, culturalmente, o paternalismo é centra.Iísta. E nin-
guém quer de.scentralizar no País. --- ---

DepOis vem a simplifiCaçãO na receita, a austeridade na 
despesa, o equilíbrio na Previdência. -

Este é um assunto que precisa ·ser examinado. A Previ
dência só pode pagar aquilo que recebe. Sente-se claramente 
que o Ministro António Britto está" trabalhando nesse sentido. 
Tudo isso é desgastante, porque tem que se expor para a 
opiniãO pública que se alguém recebe, alguém tem que pagar. 
Tem que haver um empate nessa cçmta, ul_ll caixa a':ltônomo 
da Previdénciª·- _ 
. Em quinto lugar, a liberdade nã-ecõnomia. Eu continuo 
insistindo que se_-n(}s anaUsarq1os as 20 maío·r~s eC9nomi~s 
do mundo, constataremos que só há urp. país com a economta 
indexada, que é o Brasil; todas as outras são d~sii?dexa~a_s. 
E o único país que tem uma inflação dessa ord.em. é ~ Brasil. 
Será que não dá para c_oncluinnos que -esta.mps com o passo 
errado e que a solução é realmente_de.shl:d~~ar,_ é deixar o 
câmbio livre, é deixar o juro livre, é praticar a livre-negociação 
de salários e partir" para um governo de austeridade? 

Eu pretendo analisar o assunto em profundidade, discutir 
item-por item. Nós é que temos que começar a discutir" esses 
assuntos, porque a revisão constitucional vem aí ~ nós não 
podemos votar atabalhoadament_e. Precisamos aproveitar as 
oportunidades para discutir matériás da maior importância 
e votá-las com conhecimento de causa. 

Minha abordagem hoje era esta, uma preocupação com 
o problema do juro alto que está sendo praticado intencio
nalmente pelo Qoyerno, apesar de todas as declaraçôe~ fei:t-a~ 
pelo Presidente da República. Precisamos, hós políticos, ter 
as nossas próprias soluções de cqmbate à inflação, porque, 
pelo que percebo, os tS!cnocr.atas mais uma vez, infelizmente~ 
v!o fracassar. _Mui:toJ3l?!!_gado. 

O Sr. Amir Lando - Sr. Presidente, solicito a V. Éii 
que me conceda a palavra. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex- tem 
a palavra. 

O SR_ AMIR LANDO (PMDB _:_ RO.-Pronuncia o se
guinte discursO. Sem reYisã'o do orador.) ~r. Presidente, Srs. 
Senadores, a Nação inteíra-assisté a uma série de hofidârio( 
~~ ~nvolvem o Estado de Rondônia e também diretamente. 
"este Senado fedS!ral, porque se tenta elucidar a m()rte de 
um Senador da República, virtual Governador do Estado de 
Rondônia. _ 

Na condiçãb de representante de Rondônia e·ae sucessot 
de Olavo Pires, aproveito esta oportunidade para me congra
tular com a Polícia Federal, pelas investigações que estão 
sendo levadas a cabo. Som.e_nte uma investigação isenta poderá. 
·elucidar, definitíva:mente, esta nódo_a que enverg_onha-o·Esta
do de Ro'hdôqia, o Se_~adC? da Rep~~li~ e a Nação brasileira. 

OS~. Ney Maranhão- Permite V. Ex• um aparte? 

Ó SR. AMIR LANDO - Com muito pfazet,- Senador 
Ney Maranhão_. 

O Sr. Ney Maranhão- Quero, neste instante, -solidari
zar-me com V. Ex\ porque~ desde o início, a preocupação 
do Senado tem sido a elucidaçãO desse criine hediondo, prati;; 

_ cado no Estado de Rondônia. F;s:s~ ip.'quéritt?., nobr: Senador, 
que hoje está_ a cargo da _Polícia Federal,. sob jurisdiÇão do 
Ministro da Justiça e 'tio Presidente: d~ República, não pode, 
de maneira nenhuma, cair no esquecimen~ó. precisa ser con
cjuído, doa a querri dOer. V. Ex~. eu sei, como representante 
do Estado de Rõitâ_ô-ntá, é. u.-m ho~eni de luta e vai acompa
nhar~ com a coinissão do Senado qUe foi éríada qtiai:ldo do 
ásSasSin3to f]o ·nosso qui::rf<io amigo, SenadOr _Olavo Pires, 
passo a passo, as investigaç_ões. ·Esperamos qUe ess·e crime 
•seja elucidado e que os assassinos paguem o Seu crime na 
Pacteia. Solidarizo-me cOJ)l _y. Ex~ 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço o aparte de V .Ex•, 
nobre Senador Ney Maranhão, que também, como todos nós 
desta Casa, ainda tem uma profunda indignação por esse crime 
não ter sido esclarecido antes. 

· - Todavia, como bem disse V. E~, nós acreditamos nas 
instituições brasileiras, e nesta hora sobretudo temos que 
aplaudir o trabalho da Polícia Federal e a sensibilidade do 
Ministro d3 Justiça, Senador Maurício Corrêa, que ousou en
volver a Polícia Federal nas investigações. As acus'ações são 
paves, Srs. Senadores. Os dados que nos ~êm chegado às 
mãos são aqueles dos noticiários. Não conhecemos, em -pro.: 
fundidade, as peças do inquérito. Mas temos a certeza de 
que a Polícia Federal chegará à elucidação definitiva, para 
que sejam punidos os culpados. É imPossível conviver com 
a impunidade, sobretudo nós, políticos de Rondônia, que pre
cisamos enfreflülr os percalços da eleição do ano que vem. 
Caso o crime não seja elucidado, se os culpados não estiverem 
na cadeia, por certo, a insegurança e d_ pavor tomarão conta 
desse pleito que se aproxima. Precisamos da segurança da 
punição; precisamos que tudo isso seja elucidado o mais breve 
possível para que Rondônia possa reconquistar a paz que 
aquele povo ordeiro e tr3balhador merece. Rondônia não 
é feita apenas de bandidos e criminosos. Em Rondônia, 99,9% 
é de gente que ousOu ocupat·ã Amazônia, enfrentando todos 
os percalços e adversidades daqueles páramos e confins distan
tes. _É esta gente qÜe quer, que clama e reclama pela elucidação 
desse crime, ·sobretudo quando se lança a suspeita contra o 
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próprio G~vemaoor do Estado. Que seguranÇa tem o povo 
df Rondónia qua~do a>uspeita recai sobre o;seu Magistrado 
Maior? Quero deixar gravada neste Senado a sensação de 
pânico, de terror e de insegurança que tomou conta do Estado, 
atingin-do desde o cidad&o mais humilde ao mais graduado. 
Rondônia hoje sofre as GQnseqüências do: que pode Ocorier
e do gue ocorreu com a mõrte brutal de O lavo Pires. 

E por isso, Sr. Presidente, que eu queria registrar, neste_ 
momento, a nossa solidariedade com as investigações da Polí
cia Federal, ao mesmo te~po que apelamos para qt.ie esses 
trabalhos sejam realizados com a maior brevidade possível. 

Eu gostaria de agradecer, mais uma vez, ao Ministro 
da Justiça, Senador Maurício Corrêa, pela sua coragem e 
determinação ao ordenar.a investigação da Polícia Federal. 

O Sr. Meira Filho- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR~ AMIR LANDO - Pois não, nobre Senador,· se 
o Regimento me permite, ouvirei V. Ex~ 

O Sr. Me ira Filho - Graças a Deus,_ V._ Ex~ qu~I;Jrou _ 
o silêncio que havia no Se~àdõ a reSpeito dé(morte do Senador 
Olavo Pires._ Não poucas~ vezes, levantei a questão a_qUi nésta 
Casa, corii a pre-ocUpaÇão- de um cidadão que nãO admite 
a impunidade. Peço permissão a V. Ex• para,;ppidamente, 
relembrar o que li aqui no dia 27 de maio de 1»91. O Estado 
de S. Paulo, em matériã -estampa<:Ja, fez,. a seguint~ perg"unta: 
Hquem ~_ando_'! m<!!_ar o Senador Olayo Pi~es?".- 1 No dia,s~
gumte, após o Impacto e o estado de repulsa que .a notícta 
provocou"na--sociedade brasileira, todos_ou quâje todos os 
Senadores se pronunciaram, condenando a violêJ.ir;;:ia e maní
festando suas preocupações a respeitO do infau-st6 aconteci
mento. :A pergunta de O Estado de ~· Paulo me fez, naquela 
oportunidade, repensar o assunto: um Senador da &epública, 
no exercício do seu mandato e em plena campanha eleitoral, 
foi barbaramente assassinado, vítima da sanha criminosa de 
matadores pro'fissioOais t:i:nto os qu-e pagaram para· eliminar 
o Senador, quanto os qtre receberam para IDatá -lo. O 
Estado de S. Paulo tem::fazões de so"ra para perguntar: "Quem 
'mandou nuhar o Senador O lavo Pires?" Passados algu_ns dias, 
;não muitô tempo, li ·matéria de um jornal do .Estªdo_ de V. 
Ex~, Rondônia, que dizia o seguinte: uo assassinato do Sena-

. dor Olavo Pires completa hoje um ano_ sem que se_ saiba quem 
o mandoti matar. As investigações policiais foram desacele
radas depois de três meses e não chegarall_l a uma conclusão. 
Pires era candidato ao GovernO do Estado_ e foi morto por 
uma rajada de metralhadora antes do segundo iurnQ das elei
ções do ano p~ado, mas a Polícia descartou a hipótese de 
crime político. Isso tudo parece coisa muito bem arrumada. 
Também não foram apuradas as possíveis rj!l_aç_ões entre Pires 
e. o _narcotráfico, assunto qUe rendeu inimigos e acusações, 
nunca comprovadas contra o Senador. As investigações da 
polícia se concentr3ram em tomo da hipótese de uma vingan
ça, motivada talVez por dívidas de campanha eleitoral, mas 
não chegaram a lúgar algum, e todos os s.uspeitos foram soltos 
em janeiro, ao mesmo tempo em que o delegado que cuidava o 

do caso era afaStado"_. V. Ex~ se lembra disso? 

O SR. AMIR LANDO- Eu conheço a história; V. EX' 
tem razão. 

O Sr. Meira Filho- ''Nenhuma_das suspeitas que foram 
levan~adas durante as investigações, -como a pOssibilidade de 
envolvimento do Deputado Maurício Calixto (PTB - RO) 
e do atual Governador. de Rondônia, OsWãldo Pianna, pude-:: 

·pm ser comprovadas. No prinu:iiro turno das eleições do ano 

passado, Pianna ficou_ em terceiro lugar; após a morte de 
Pires, conseguiu passar ao segundo turno e se elegeu gover
nador. O Governador, o eleito, acreditava que a Polícia Fede
ral, que ajudou a polícia local nas investigações, não se empe
nhou a fundo para descobrir o m~ndan~e do_ass;tssi.sato. ''Pires_ 
tinha - dizia o atual Go~ernador - dezenaS, centenas de 
inimigos no Estado. Se eu fosse o governador ã epoca, teria 
descoberto, pelo menos, o mandante do crime" ... Não estou 
dizendo que o governador seja o culpado. Estou satisfeito 
e agradeço a Deus que V. EX'! tenha quebrado o silêncio 
aqui no Senado a respeito daquele crime. A Câmara se adian
tou; há uma Comissão de Parlamentares da Bancada que vai 
ouvir os a_cusadores. Creio, Senador, que isto o Senado tem 
que fazer. 

O SR. AMIR LANDO - Há, realritente, uma Comissão 
de lnquérito na Câmara, aCOmis'são_ct'a Pfstolagem, que já 
está investigando, na qual tive Oportunidade de depor; inclu
sive,. no ·meu depoimento lamentei a omissão do Senado. 
_D.e.yo dizer o porquê, estando eu na condição de sucessor, 
\não poder puxar as inves~igações: Alguém _poderia até me 
!acoimar de dirig-í~las, se o -ex~Senador tivesse alguma eventual 
responsabilidade. Lastimo que aquela Comissão, criada ini
cialmente, não tenha chegado a desempenhar as atribuições 
que lhe foram confiadas por.!!staCasa;. ela chegou a realizar 
uin~ breve diligênÇfa, mas silerldou:se para sempre. Como 
V. Ex\ eu também já ine pronunciei por diversas vezes, co
brando da Polícia Federal, sobretudo do Min1Stérió da Justiça, 
a sua participação nas investigaçpeS. E, felizm~nte, o Ministro 
Maurício Corrêa, deu azo a essa aspiração que é de todos 
nós; é, sobretudo, de V. Ex~ que, por reiteradas vezes, tão 
bem cobrou. providências neste Plenário. 

O Sr. Meii-a Filho - Entendo, Senador Amir Lando, 
que o seu pronunciamento, nesta Casã, na tarde de hoje, 
~ muitb-ímp-ortante porque-V.- Ex~. pelo trabalho, pelo empe
nho, pela dedicação à causa pública, se credenciou como voz 
verdadeira no Semido da República. 'E o pronunciamento 
de V. Ex~ ádquire mais qu3.fificaçãb quanôo V. EX~ substituí, 
nesta Casa, &.Senador Olavo Pires. 

O SR. ÀMIR LANDO- Agradeço as palavras generosas 
de V._ Ex•- e devo ~i-~er que é nece~ário sa~er que~p ~atou 
OI3vo· Pires, como indagava O Estado de &. Pa~Jo. _:É i~pe
rioso, 

ÂtualmeO.te;-existem suspeitas que são dadas a conhecer; 
é preciso que sefám eluC:ídaaas o mais breve possíveL Não 

_wdemos contil;Iuar a dormir em paz, se esse c:riiile não se 
definir. É_ preciso gue se punam os culpados. Só assim, Rondô
nia vai recobrãr a tranqüilidade, a p~ e a decência que o 
POvo trabalhador daquele ~stado necessita para fazer grande 
Rondônia, para fazer maior o Brasil r 

Muito obrigado, Sr. Pre~dente. 

O SR. P!IESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao-nObre Senador Eduardo S_uplicy. 

. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - .SP. Pronuncia o 
, Seguinte discurso. sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, 
Srs~ ~enadore.s, na manhã de hoje assistiinos a uma tensa 
sessão do Congresso Nacional, onde, com dificuldades, foi 
lido o Projeto de Resolução das Mesas do Senado e da Câma
ra, que fixa a data de 6 de outubro de 1993 para o início 
dQs trabalhos da· revisão da Constituição Federal. 

Naquela tu~ultuada sessão observamos as- difiCuldades 
de se obter quorum, inclusive, relativamente ao Senado Fede- -



9054 Quinta-feira 23 · -DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

ral. Houve difículdades até para que este Senador solicitasse, 
pelo microfone de apartes, que estava desligado, fosse fEita 
a verificação da presença dos Srs. Se_nadores, pois, naquele 
instante, quando já passava das llh da nlanhã, não havia 
14 Senadores ew plenário fone --regimentahlle-nte, ci número 
exigido para abertura da sessão. Finahiiente,-o Senador Hum
berto Lucena acatou o pedido de verificação, o que permitiu 
chegarmos ao número regimental de Srs. Senadores. 

Neste dia, com maior responsabilidade, cabe ao Senadô -
Federal e à Câmara dos ~eputados analisar em que medida 
pode ser feita a revisão da COõ.~fituiçãO: -

Aqui, alguns Srs. Senadores já com oexpénéncia e cóilheci~ 
mento em profundidade no campo jurídico, como Josaphat 
Marinho e José Paulo BiSol, teceram considerações sobre a 
impropriedade da revisão constitucional na forma como se 
pretende realizá-la. 

Srs.-Senadores, em 1977. alguns fatos graves ocorreram 
neste País. 

Em abril,- baixado pelo ex~ Presidente Erne~to Geisel, 
aconteceu o_ Pacote de Abril. S. Ex'' havia fechado o- COn
gresso e feito rifudanças Qe ~xtrema gravidade na Constituição. 
com a criação absurda da figura dÓs Sena(;l.Ores. biónicoS e 

. com uma reforma do Judiciário, o que provocou enorme rea

. ção em toda a opinião pública. 
Foi naquele ano em que, pela primeira vez, o MDB conse

guiu realizar IJ.ffi programa de televisão, que acabou resultando 
na cassação do então Deputado Alencar Furtado. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- Perniíte~me V. Ex~ um aPãi-te, 
nobre Senador Eduardo Suplicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -.,.-Com muita honra. 

O Sr. Epitacio Cafeteir*"- Nobr.e._Senador Eduardo Su
plicy, eStou me referindo, nesse_ aparte, até certo ponto, ao 
iriíCio"do seu çliscurso,·poiS V. Ex~ já eStá tfatãndo de outro 
assuntO e deixando de lado_o que aconteceu hoje pela ~anhã. 

O SR. EDUARDO $UPLICY -'- Mas retomarei ao as
sunto. 

O Sr. Epitacio Cafeteira- ~_stive lá deS-de o--iriído, ·fui 
talvez dos primeiros a ·chegar na Cas,a-._ Há .trinta anos_ e-stou 
no parlamento e nunca vi o que presénciei hoje. -NãO tíve 
oportunidade, nestes trinta anos, de ver cenas tão-desprimo
rosas, OJ?-de o desrespeito à Mesa se fàZia patente. O diálogo 
inicia-dO~ primeiro com-o Presidente-da __ Casa, culminou
após uma série de colocações, onde se pretendeu que S. E~ 
fosse visto como um homem que quisesse escámote"ãt-a verda
de- com as manifestações da galeria:. Na realidade, as pessoas 
que estavam falando, reclamando, estaVam presentes, eu 
diria ãté. que- erãm fantasmas levantando questões de ord~m 
ao Presidente da Cãsã, PC?rque oficialmente seu~_ nomes não 
constavam no painel. O Presidente declarou que havia núme~ 
ro regimental de Deputados, contando com aqueles que esta
vam reclamando e que não haviam registrado a sua presença. 
Pouco depois é que entrou V. Ex~, e não sei se chegou a 
presenciar, mas um Deputado alcançou a Mesa, pelo lado 
de fora, tomou o microfone do 19 Secretário que ia ler uma 
Mensagem Presidencial, disse impropérios e rasgou a mensa~ 
gero. E essa cena sendo focada e transmitida pela televisão. 
Nunca assisti, na minha vida, fato semelhante! O Presidente, 
espicaçado pela galeria, mandou evacuá-la, mas vários Parla~ 
mentares foram lá para dizer: "Não, aqui só se passar por 
cima de nós''. Ou seja, era preferível desmoralizar o Con~ 
gresso do que tirar uns poucos que estavam lá. Fiquei pensan-

d_o, nobre Senador Eduardo Suplicy: pode esse- _Congresso 
~ depois do que aconteceu hoje e que certamente estará 
nos jornais da noite=-- reclamar do voto em branco em 1994? 
Continuei pensando: será que a Esquerda - a posição que 
ela tomou -não foi, de __ certa forma, uma ajuda ao Deputado 
Jair Bols_onaro,_ de ~al ordem, que, amanhã, S. Ex~, qUe pregou 
o fechamento- do Congresso~ possa andar pelas ruas aplaudido 
e saudando as pessoas que o apóiam rfaSu~cpregação de fechar 
o·eo-ngresso? O Congresso brasileiro tem se respeitado para 
merecer esse respeito do povo? Essa é a pergunta, nobre
Senador Eduardo Suplicy. Espero em Deus, como membro 
-deste Congresso, que fatos como este rlão se repitam. Que 
ao se fazer a revisão constitucional todos possam, na forma 
da Constituição, exercitar o seu voto. E que ela se realize, 
se a maioria assim o decidir. Ontem, na Rússia, o Parlamento 
fof fechado e, ao mesmo tempO, o Parlamento desautorizou 
o Presidente. E eu me pergunto: para onde vãmos? Queremos 
ou não o regime democrático? V. Ex\ logo após, falou sobre 
o fechamento do Congresso pelo Presidente Geisel._Era eu 
vice ~Líder de Alencàr Furtado e, com ele, também deveria 
ter sido cassado porque o- AtO -el-a para todo o Colégio ·d_e 
Líderes. Espero que isso não volte a acontecer. Ql!~_nóseSteja
mds todos cOnscientes da responsabilidade que temos: a N aça:o 
br.asileira está olhando para o Congresso e com desconfiarlça . 
E se contin~J,armos a assistir cenas como aquela, eu não tenho 
dúvida de que o des~jo do oeputado Jaír Bolsonal-o, da Dlfei
ta-, ·será conseguido pela ajuda da "mão esquerda". 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pode ter certeza, Senador 
Epitacio Cafeteira, de que a cada momento estarei c~::mtri~ 
buindO para que jamais seja fechado o Congresso N(I.Cional. 
. E gostaria de aqui, nesta oportunidade, louvar-_me do 
coflhecimeilto__jurídico do professor Goffredo da Silva Telles 

-Júnior, o mesmo que, diante daqueles_ fatos de 1977, leu aos 
brasileiros uma primeira carta conclamando à defesa da demO~ 
cracia, da cidadania. Carta cujo teor, inclusive, ajudaram o 
Presidente Geisel e ao então Presidente do Seriado Federal, 
Petrônio Portella a ter argumentos para que houvesse a aber
tUra política e não o fechamento ainda mais acentuado, que 
estava serido proposto pelo então Ministro do Exército, Sílvio 
Frota. 

Houve diversos fatos, àquela época que, na verdade, con
tiibuírarn pará utn maior fechamento do regime, como a pres
são do Chefe da Casa Militar, Sr. Hugo de Abreu, que pressio
nou a Direção da Folha de S. Paulo, no sentidO de, então, 
afastar do posto de Direção Editorial do Jornal o então Jorna
lista Cláudio Abramo, um dos responsáveis pela abertura polí
tica na imprensa brasileira e-em especial na própria Folha 
de S. Paulo~ ·· 

O Sr. Gilbef1o Mi~·a1_1_l!~-:-:- ~ermite-me V. E~ ·um -apãrte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Senador, eu gosta
ria _de, para _que possa- ter o tempo devido, ler a carta do 
Professor Goffredo e, em seguida, darei o- aparte a V. Ex~ 

Esta_ carta é dirigida ao pov<;>, aos trabalhadores, aos estu
dantes, aos professores, aos prOfissionais liberais, aos empre
sários, aos advogados e magistrados, aos promotores, aos ser
vidores públicos, aos empregados em geral, aos artistas, aos 
homens e mulheres da mídia, aos políticos. 

REVISÃO E PLEBISCITO . 
Para as reformas na Constituição, dois processos 

existem: o das emendas e o da revisão. 
Mas, desses dois processOs. o único a figurar no 

rol constitucional dos atc>s do Processo Le gislatrvo é 
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o da emenda. A revisão não se acha mencionada entre 
tais atos. Aliás, a revisão não é citada, nem uma só 
vez, nos 245 artigos da Constítu-iÇãc:C ·- -- -

Ao pro-cesso da emenda, a Constituição consagra 
a maior irriportãnciâ. 

Na lista dos atos do chamado pr:ocesso legislativo, 
a CoilstituiÇãõ riómeia a emenda em primeiro rugar. 

Reza o ãrt. 59 da-Constituiçã-o:----
"Art. 59. o-processO legislativo Compreende a ela· 

boração de: 

I -emendas à Constituição; 
II -leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V- medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos 
VII - resoluções." 

Que vemos neste artigo? VemOs uinã coisa só: 
para reformas na Constituição, um p;:crceSsõ' único está 
ali mencionado. E este processo_~ q__da emenda. 

Conclamamos, para este artigo, a atenção dos revi· 
sionistas. O artigo não faz nenhuma referência â revi-
são. _ _ -----_ '-·'---'--"----- -~ _ 

Só com a emenda, em matéria d_e reformas, preo
cupa-se a ConstituiçãO. De fato, niCitada secção "Do 
Processo Legislativo", há uma subseção inteira a ela 
devotada, sob o título "Da emenda à Constituição". 

Essa subseção cuida do processamento das pro
postas de emenda. E, pelo que ali está _d_isposto, -no _ 
art. 60, o que imediatamente se verifíca é que não 
é fácil emendar a ConstituiçãO. · · · ~-- · · __ _ · 

O art. 6Q maD.da qUe a proposta de emenda seja 
discutida e votada em cada Casa do CongressO Nacio
nal, em dois turnos. E que somente seja tida como 
aprovada quando obtenha o quorum de três quintos 
dos votos dos_deputados e dos senadores. 

A simpleS leiturâ ·deste artígo"_Iev3 _â CofiVICç-ão 
de que os Constituintes de 88, obedientes a uma secular 
vontade do povo e imbuídos do ideal democrático, em- · 
penharam-se em dar à sua obra a firmeza e a durabi
.lidade de que necessitam as ConsfituíÇ6éSOOs eStados 
de direito. - · - - ~ -

A exigéncia~âos dois -tuinos e dei quotum quãlifi
cado de três quintos -sâo as salvaguardas da estabilidade 
constitucional que os Constituintes· sabiamente coitsa
graram. 

E a revisão, em que fica? A que sereduz? 
Respondemos que a reviSão é atO importante, mas 

que não se acha mencionado na Çonst!tuição. 
A revisão ãparece em outro diploma legal, aparece 

na lei anexa à Constituição, na lei denomin_ada ''Ato 
das Disposiç:ó_es_ TranShórias·~~ _ - - -

A revisão surge, pela primeira e única vei, no 
art~39 dessa lei, e surge como um proces-so simplificado 
de reforma. - - -

De acordo com esse artigo, ã aprovação da revisão 
exige o voto favorável de apeflas a -maiori~ absoluta 
dos membros do Congresso Nacional, num só turno, 
em sessão onicárriéral. A reforma d"a Constituição se 
faria sem a necessiâ.ade de- Se obte·r o quorum qualifi
cado de 3/5 dos votos, em dois turnos, em cada uma_ 
das Câmaras do Congresso. - -

Como se vê, entre a revisão e a emenda, a dife~ 
rença é só de processamento. MaS essa diferença é 
col~ssal. É uma diferença que torna muito mai$ fácil 
o processo de reforma da ConstituiçãO. 

Mas a que reforma o citado art. 3<? se refere? 
_Não se refere, é claro, às reformas feitas pelo pro

cesso_ legislativo, porque tais refoinlaS só se podem 
fazer por meio de emendas. O art. 59 da Constituição 
não _deixa dúvidas sobre esse assunto. A emenda é 
o único ato de reforma, entre os atos do Processo Legis-
lativo. __ _ 
_____ Nffi:o estançlo menciçmacl_"' na lista completa do art. 

·59, a revisão, votada com quo~um simplific3do em-seS
são unicamera1, é processO-não reconhecido pela Cons
tituição; é processo iniã6neo. para execução de reforma 
em nossaCafta Magna. Diríamos q-ue essa revisão é 

-proibida pela ConstituiÇão: 
A que_ reforma, então, refere-Se o art. 3<:> da_s_Dis- _ 

posições Trànsit6rias? 
-Não podendo referir-se às reformaS que só cabem 

às emendas, a -revisão do att. 3<? Só pode referir-se à 
reforma preconizada no artigo imediatamente anterior. 

Se o eleitorado. por nleiO do plebiscito, houvesse 
~pta_~o pela forma monárquica e pelo sistema parla
ffieritarisía de Governo, seria necessário, -obviamente, 
alterar alguns artigos da Constituição, a fim de adap
tá-la à decisão do povo. 

Para fazer essa eventual alteração, o Ato das Dis
posições Transitórias, em Sê"u 3rt. 39 • presêrevêH não 
a emenda, mas a revisãó. 

Acontece, porém, que· b povo, por meio do refe
rido plebiscito, não optou. pela mudança da forma e 
do sistema de GOverno. Ó que o povo fez foi votar 
em favor_ da fonna repu~li,cima e do _sistema -preSiÇien
cialista. Isso"signifiéa. "sim.presffiente, que o POvo man
teve a forma e o sistema adotados na Constituição em 
vigor. 

O povo não autorizou a mudança. Logo, não auto-
- rizou a revisão. · 

Não se pense que a revisão possa desvincular-se 
do resultado do plebiscito. Não se queira fazer da revi
são o pr~ces~o fá_cil, "a bç~ c:>por_t'il~i~t;tde':para mudar 
a Constituição. _ _ . 

A revisão, menciorlada-no art. 3<?,das Disposições 
Transitórias, não é qualquer revisão. Qtie revisão será 
essa'? Ela só ser a revisão prevista ilo artigo aitte~or-. 
Só pode ser a revisão que ,sêfía iiíipi'escindível se fosse 
prec~so fazer a mudança preconizada nest~ mesmo ~rti_
go-. E a revisão que seria- necessá~a para a adaptação 
da Constituição à Inudança que seria ordenada pelo 
povo. ___ _ 

Mas tal revisão é justamente a revi_~~o que_ foi 
dispensada porque a mudança foí repeiiaa. E a revisão 
extinta. · 

Se o poVo, no plebiscito, tivesse optado pela mU
danç;;t, a revisão se restringiria à mencionada adapta
ção. Em nef~:h-uma hipótese, a revisão poderia ser mais 
do isto, porque a própria Constituição estabeleceu, em 
seu art. 59, que o único ato do processo legislativo 
dedicado às reformas na Constituição é a emenda, não 
a revisão. 

Eis porque proclamamos: usar a revisão em vez 
'de usar a emenda é violar a Constituição. 
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Estamos eonVict_oSiie que essa prática daria ense:~ 
a uma ação 4ireta de !n:constitucj_pil}lligaçi~. 

A REVISÃO PRETENDIDA 
. Mas, atenção! Há I)luita_gente, nO Congresso Na

ciOnal ~ fora dele, que nã9 quer ver vínculo nenhum 
entre a·r~visão e o resultado _çio plebiscito. • 

É gente' de_sejosa de fazer uma ="reVisão". Gente 
q~e preconiza o-aproveitameritO dêSsã ·pretensa oportu
ntdade para mudar, acrescentar ou suprimir, com de
se~bar~ço e celeridade~. nuffieroSãS dispÕsiÇões cõirsti~ 
tuc10nats. '$ ge"Q1e 4e _boa fé e ge_nte .de má Ié ansiosa 
para vale!-s~ ,?~s~a aparente rarã Ocãsião para incluir 
na Constltutçao, -ou dela excluir, sem as dificuldades 
das emendas, as normas_ciue.qulsereíii. 
. P_ara a revisão pretendida, os projetos da mudança 
Já estao sendo anu~ciados, provindos das mais diversa~ 
!ontes, os jornais o-s _áriUn~~ar~m_. Muitos já chegaram 
a Mesa do Congresso. O Presidente--da Câmara calcula 
que mais de 10 mil proposições lhe vírãÓ .. às'mãos. 

Uma ':erdadeíra_febre ~evisionista parece assaltar 
certos ambientes. O _qu-e-a explica, em parte, é a pre
mente necessidade de reformar determinadas estrutu
ra; n~rEstado. Salta aos olhos da (lopu,lação que provi
dencias se fazem_ urgentes _para extirpar ou minorar 
males que inf~licitaril a nossa terra. 

Mas a preméncia e 3. Urgêndi"-dessas-reforma~. 
dessas providências não significam que elas devam st.: 
aprovadas por um congresso unicameral em v.c>taçõe~ 
apressadas de um turno só com quorum reduzido. Mu
d~nças na Constituição não são mudanças em uma 
let qualquer para atender a tais premênCias e urgências~ 
Me~hor é recorrer à legislação ordinária pata obtenção 
ráptda ele soluções. talvez __ provis-órias. 

As constituições não foram feitas-para setenl aba·--
ladas por avalanches revisioni$fas. A fumeza da Consti
tuição, sua estabilidade e pennan-ênda, sua durabili-. 
dade é garantia de nossos direitos e de nossas liber
dades. 

Reformas na Constituição eXigem -teriipo-, sererii
dade, estudo, pesquisa, consulta. E:xígem, muitas ve~ 
zes, a audiência da Nação. 

Estariecidos, contemplamos a massa dos projetos 
que, no processo da revisão, serão sUbmetidos à consi
deração do Congresso. Sobre eles~· o __ (:ongtesso terá 
que se pronunciar. Terá que fazê -Jo Com o exíguo 
prazo que se estende entre o próximo mês de outubro 
e o ~ró:xiinO mês de março, quando as C<Unpanhas elei
torats estarão nas ruas. 

Que fantástica Situação! 
De concreto, o que vemos é ·que-o-cOngresso nem 

sequer pode elaborar, em quatro anos, as leis comple
mentares exigidas pela ConstituíÇão. 

Agora, o que se pretende é que se discuta e vote, 
no apertado prazo da revisão, projeto sobre o enxuga
mento do Estado, a correção de nosso sistema presiden
cial, a redistribuição das funções da União dos Estados 
e Municípios, a reforma tributária, a medida provisória 
e a lei delegada, a definição de "defesa nacional" e 
o papel das Forças Armadas, a segurança pública e 
a reorganização da polícia, a reorganização do Judiciá- · 
riO, o controle do Judiciári~, o sistema eleitoral, o regi
me partidário, a proporcionalidade das representaçóes 
do Congt:,esso, a ref6nnulaçáo da Previdência, o finan-

dallleltto da segúridade social·, a estabilidade e a apo
sentadoria do_ servidor público, a refonna agrária, a 
implementação dos direitos de educaÇão, saúde e h~bi
tação, a participação dos trabalhadores na gestão das 
empresas, o direito de greve, as defiil.ições e o direito 
da empresa nacíoOal e da empresa estr~geira, o tabela
inento dos juros, os monopólios estatais,. principalmen
te os monopólios da pesquisa, extração e distribuição 
do petróleo e os monopólios das telecomunicações, 
a privatização das empresas, a propriedade do subsolo. 

Espantosa revisão! Nesse mar de projetos, a pro
messa de revisão e hoje, uma revisão com a agenda 
reduzida só poderá produzir um espetáculo de naufrá~ 
gio, só poderá concorrer para o desprestígio do Parla~ 
mento, e incrementará, desgraçadamente, a descrença, 
a desesperança e o alheamento do p<?vo. 

Aperfeiçoemos a Constituição! É o que todos que
remos. Mas, para aperfeiçoá-la, não nos enredemos 
na aventura de uma revisão de fancaria. Ninguém se 
iluda! Em matéria de reforma da Constituição, como 
em muitas outras matérias; -o inelhor é "entrar pela 
porta estreita", porque esta_. em regra, é a que conduz 
aos valores da vida. A outra, "a porta larga e espaçosa.,, 
é a que costuma nos levar à perdição. . 

_Façamos, sim, a reforma da Lei Magna. NO..§SOS 
representantes dó Congresso Nacional serão capa:les · 

- de fazê-la. Mas devem fazê-la criteriosamente, devem 
fazê-la pela ~'porta estreita" das emendas. 

Ao Congresso, queremos advertir: Insurgimo-nos 
contra a leviandade das reformas açodadas. Nós rene
gamos a "porta larga", tentadora, da revisão. Rogamos 
que a deixel!!..~ru.ia .... 

AS.IMPRUDÊNCIAS DA REVISÃO 
_Se a "porta larga" ficar aberta, as coT-porações 

do atraso, as associações dos eternos manobristas de 
poderosos interesses por ela entrarão para arrebatar, 

-em votações de turno único, oori:t quorum- reduzido, 
a aprovação sinis~ra dos pro)etos do retrocesso. 

Para as Instituições Democrátii:as, para o proÇes
so da ordenação jurídica nacional, para os direitos do 
homem, para OS direit9s trabalhistas, para 3s conquistas 
sociais, para os interesses do grande povo anônint"O, 
não pode haver risco maior do que o representado 
pelo quorum reduzido da revisão agora projetada. -· 

Enquanto imensa camada pop-ular - desiludida 
pessiniista e pobre tende a se descuidar de tudo ~ · 
que se relaciona com_ a política- e a desprezar o que 
se fa~ no Congresso, relevantes questões do País são 
resolVidas em segredo, nos gabinetes do Parlamento 
e_ nas ~te_-salas dos Ministérios e, depois, jOgadas no 
Plenário. - -- ·- · 

· s: as parcelas Scidias da soçiedade, por meio da 
atuaçao de seus partidos de luta e em suas entidades 
de classe, não contarem com as salvaguardas da Consti
tuição - com o quorum qualificado e com' a votação 
em dois turnos, nas duas CasaS do Congresso -, não 
haverá nunca a esperança de sustar, dentro do Parla
mento, a onda permanente do retrocesso. 

· -Este-{0 mOtiVO pelo qual o póvo, nas ruas, sentin
do-se_ ameaçado, exclama: 

- Revisão é golpe! 
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" Sr. Presidente, este é um alerta de um dos mais respei
taq.oS professores de Direito e uni dos mais importarite_s juris-
taS. do nosso País.- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito a -
V. Ex~ que encerre o seu pronunciamento, [>or(.l_ue o seu tempo 
já Ultrapassou sete minutos~ e temos i:J.l!e pas_s~r à Ordem 
do Diã., Dobre Senador. 

, O SR. EDUARDO SUPLICY - Espera este eminente 
Professor Goffredo Telles Júnior poder acredi~ar e confiar 
nos Deputados e Senadores do nosso País. ''O Parlamen~o 
-ele Conclui -será sensível aos apelos do povo••. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
nobres Senadores que se manifestam para -ãpattear que sejam 
sucintos, porque temos que passar à Ordem do Dia, onde 
se- ~clui o Projeto de Lei Eleitpral para 1993. 

O _Sr. Gilberto Miranda- V. EX' me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Gilberto Miranda - Quero parabenizar o nobre 
Senador Eduardo Suplicy pelo brilhante pronunciamento. To
dos os Senadores deveriam estar aqufpã.fcf ouvi i essa belíssima 
carta. Acho muito importante que todos venhamos a refletir 
sobre o que V. Ex' disse no dia de hoje._ Mas o-meu aparte 
era com referência aO iri.fcíó-do seu discurso, Senador, só 
para dizer que fica -muito difícil alcançar quorum no Con
gresso, quando temos várias comissões de Senadores funcio
nando no mesmo horário. Hoje, praticamente 22 Senadores 
estavam na Comissão de Relações Exteriore$ para aprovai 
a escolha dos embaixadores designados para os Estados Uni
dos e para a Inglaterra. Então, realmente ficaria muito difícil 
se conseguir o quorum exigido_ de 16 Senàdores em plenário. 
Creio qúe é importante as reuniões do Cótigresso não setém 
no mesmo horário do das comissões; ·ou ·uma, ou outra, 
porque senão sempre teremos os mesmos problemas. Muito 
obrigado, Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do 
Senador Gilberto Miranda. De fato, se não houve qnot"Um 
é porque os Senadores estavam em seus afazeres ta_mbém 
importantes. Mas, regimentalmente, havia a necessidade de 
se exigir a presença em -número suficiente dos_Srs. Senadores. 

O Sr. JosapbatMarinho- Permite-me V. EX' um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Sena
dor Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marioho- Permita V. Ex• que me congra
tule pela iniciativa de ler neste plenário· a Ca,rta: dirigida à 
sociedade brasileira, pelo Professor Goffredo da Silva Telles. 
Nesse documento que acaba de ser lido, há fundamentos, 

e não preconceitos; há razões jUrídicas e políticas, e não-razões 
de conveniência como as que são normalmente invocadas pe
los exaltados revisionistas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço ao Senador 
Josaphat Marinho por suas brilhante.s palavras. Aqui, muitO 
aprendi com V. Ex•, quando tão bem fundamentou ponto 
de vista semelhante, assim como o fez o Senador José Paulo 
Biso!. 

O Sr. José Paulo Bisol -Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço o aparte do nobre 
"Senador José Paulo Bisol, com muita honra. 

. O Sr. José Paulo Biso!-Senador EcÍuardo Suplicy, lle"'o 
rapidamente me congratular com a leitUra desse importante 
pronunciamento de um importante- jurista brasileiro e feita 
por um importante Senador brasileiro. Penso qu_e estamos 
diante de uma tragédia parlamentar. Estamos diante de um 
fato pelo qual vamos pagar duramente. Creio que se não 
pensarmos duas vezes, essa revisão vai levar o Parlamento 
brasileiro ao seu momento de maior infelicidade, E acho que 
os interesses que estão por detrás dessa revisão são mesqui
nhos, são insigitificantes e não têm força para-eliminar a clara 
consciênCia -que todos temos d~ qu_e o momento- político é 
inadequado para essa revisão; a cla:ra consciência que temos 
de que as condições políticas são_ ·contrárias~ reOOmCndam 
o -contrário de uma fevisão. Além disso, a revisão é, conlo 
diz o emipente Professor Goffredo Telles, inconstítucional, 
náo está PreVista. Foi um momento equivocado, um erro que 
oS ·constituintes cometeram quando elaboravam as Dispo
-síÇõ-eS -Transitórias. Quero cumprimentá-lo _e sugerir a V. 
Ex~ que reúna as pessoas sérias deste Parlamento - e que 
já se pronunciaram contra a revisão - para pensarmos em 
ingressar com uma ação no Supremo Ti'ibunal Federal, assina
da - acredito até_ __ -:::- pelos mais importantes Sen_adores e_ 
Deputados, a firii.- de deixarmos o assunto na palavra da 
Justiça, porque é muita responsabilidade fazer essa revisão. 

Acho, até, que existem alguns objetiVos na -revisão que 
são válidos, como, por exemplo, o do Governo e o dos gover
nistas, que querem fazer uma reforma fiscal e uma reforma 
administrativa, mas cometem um erro tão brutal, que não 
-acredito que eles não tenham inteligência para diagnosticá-lo. 
Estão tomando a parte pelo todo, quer dizer, a parte da neces
sidade de uma revisão administrativa, de uma reviSão- fiscal 
não justifica uma revisão cõnstitucional por um Parlamento 

. que nunca foi votado para fazer uma outra Constituição. E 
a revisão é pensada como uina forma- de fazer uma outra 
Constituição, respeitando apenas quatro princípios da Consti
tuição vigente, que são,as cláusulas pétreas. Então, reafirmo, 
no meu sentimento e ná minha forma de pensar: essa revisão 
é uma tragédia iminente que vai ser vivida por um ParlRmento 
num momento de gravidade nacional. É, realmente, um peri
go, uma temeridade e um desafio "infantilóide" fazer essa 
revisão neste momento da história política brasileira. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Prezãdo Se~ador José 
Paulo Bisol, acato inteiramente a sugestão de V~ Ex~ Acredito 
que, -com os argumentos que V. Ex~ aqui tem colocado, como 
~bém com os do Senador Josa(>hat Marinho, e agora c_on
substanciado nos argumentos dessa Segunda Carta aos Brasi~ 
leiros, do Professor Goffredo Silva Telles Júnior. podemos, 
sim, reunir todos os Senadores e Deputados, que, estando 
de acordo com esse ponto de vista, resolvam entrar com uma 
ação no Supremo Tribunal Federal. 

Já o Congresso Nacional levou um ••puxão de orelha" 
aqui, com respeito ao_ IPMF, ,não tendo ouvido, à época, 
os argumentos, o alerta de V. Ex~ e do próprio Senador Josa
phat Marinho. Daí a importância desta carta: que todos a 

-leiamos com atenção. 
-- Sr. Pre~idente~_ eu faria Urna sugeStão a V. E~ -se 

puder, eu o faria até na forma de requerimento-, no sentido 
de que possa a Mesa do Senado Federal encaminhar cópia 
desta _Segunda Carta aos Brasileiros aos oitenta- e um Srs. 
Senadores, porque ·certamente ela é uma reflexão de grande 
importância, a fim de que haja riqueza maiOr n-õ"-'d'ebate 
sobre o assunto. 
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Conclui Goffredo d,a Silva Tell_es que, "se o Congresso 
Nacio:rial fizer a revís·ã'o, estará se utílizando de _um Poder 
que não lhe pertence. E, para mal dos pecados, ·começará 
por utilizá~lo na pior das oportunidades, ocasião das pressões 
inevitáveis, exercidas sobre os polítícás,' em: véspera de elei-
ção." · ' 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 0 , 

DOCUMENTO A QUE SÊ REFERE o SR. 
EDUARDO SUP!.-ICY EM sf.i.J.fl.J..SCUR$0: .. 

SEGUNDA CARTA AOS BRASILEIROs·. 
(Mensagem contra a "revisão" da Consti_tuição) 

. . GoÍfredo Telledunior 

DirijO-me aõ-põVõ:'Diríjo-me aos' trabalhadores, aos_estu
dantes, aos professores. AóS profissionâiSiiberais e aos empre
sários. Aos advogados, aoS magistrados e aos promotores. 
Ditijõ=-rite aos servidores. públicos, aos empregados em geral. 
Dirijó-rilc:!ã:oS ãffiStas. Aos homens e mulhe~es da mídia. D.iri-
jo-me aos Políticos.· - - - -

Revisão e Plebiscito 

Para as reforinas·na COhstituiçãO, dõís'p·rocessos existem:, 
o_d_as_~mendas e o da rev~s~o. _ · l '. ~ _ __ ~ • ~·-

Mas, destes dois process_os, o único íi Iig,ürar nô rol consti
tucional dos atqs do. ·Proce·sso Legisla.tivo é o d3. emenda. 
A revisão não se acha mencionada el;ltre ·tais atas." Aliás, a 
revisão não é citada, nem: uma-só vez, __ ~9s 245 arügóS __ da 
ConstituiÇão. . . : _ _ _ _ · 

Ao processo da emenda, a Consiitti'ição Consagra a ínaior 
importância. _ " ~ _ . 

Na lista dos ato_s_ _do chamado Pructsso Legti;!ativo, a 
Constituição nomeia a emenda em pi"i~_eirb lugar. 

Reza o artigo _5_9 da Constituiçãô: _- : - ~-

"Art. 59. O processo_legislativo compreerid~ a 
elaboração de: 

I- emendas à Constituição; 
II -leis complementares; 
III -leis ordinárias; 
IV -leis delegadas; 
V- medidas provisórias; 
VI- decretos legislativos; 
VII- resoluções." 

Que vemoS 7 ri.eSte artigo? Vemos'uni.a co~sa s6. Vemos 
que, para reforma~ na Cbnstífuição, um·proc·esso únicO está 
ali mencionado. E este processo é o da emenda. 

Conclamamos, para este artigo, a atenção dos revisio
nistas. 

O artigo não faz nenhum(! referência à revisão. 
Só com a emenda, em matéria de reformas, preocupa-se 

a ConStítuiÇ"ãd. De fato, na citada Seção "Do Processo Legisla
tiVo',_, há urna Subseção inteira, a ela devotada, sob_ o título 
"Da emenda à Constituição". 

Esta Subseção cuida do processamento das propostaS de 
emenda. E, pelo que ali está disposto, no artigo 60, o que 
imediatamente se verifica é que não é fácil emendar a Consti-
tuição. -

O artigO 60 manda que a proposta- de effieil(fa Seja discu
tida e votada em cada Casa do CongresSO Nacional, em dois 
turnos. E que somente seja tida como aprovãda quando obte
nha o quorum de três quintos dos votos do:;; deputados e 
dos senadores. 

A simples leitura deste artigo l~va à convicção de que 
os constituiiltes de 1988, obeodientes a uma secular vontade 
do povo, e imbuídos do ideal democr4tico, erpp~_nhararri~se 
emd_ar, ã·Stia"·Ç?r_3., a firme:Zâ e a durabilidade, de que neces
sitam as·Constitu~ções dos EStados de Direito. 

A exigência dos do.is turnos e do q~oru~_ qll~lifiCa.d-o 
de três quintos- são as salVaguardas da estabilidade constity
cic)nal, que· os' édn~titutntes, ·sabiamente, consa:grarnm. 

E a revisão, em que ficit? A que se teduz? 
· Respondemos que a revisão é ato importante, mas ato 

QUe nãO-se acha menciáilado na Constituição. - -
· A revisãO aparece em outro diploma legal. Aparece na 

lei anexa à CortsUtuíção;na Jei denominada ''A~o 4as DiSpo-
-sições Transit6ri~s:" - -

A revisão ~urge, pela pi"iineirá-·e única vez._ no cirtigo 
3"' dessa lei. E surge _como um processo simplifiCado de re
forma. 

_De acordo com esse artigo, a· aprovação da revisãO exige 
o voto favorável de apenas a maioria absolu.ta dos m.ePlbros 
do Congresso Nacional, num só turno, em sessão iiiiiCameral. 
A reforma da Corisfitu_iÇão se faria sem·~a neceSsid3.de de se 
obter o quorum qualificãdó de três quintos dos ·votçs, em 
dois turnos, em cada uma das CâmaraS_do _Congresso .. 
- --- Como se vê.., entre a revisão e a emen,dfi~ â difer~nça 
é ·só ·de processamento. Mas esta diferença, é .colossal.. É Uma 

· diferença que torna muito mais fácil o processo de reforma 
tla Constituição. ~ . . . 

Mas, <!- que reforma, o citado artigo 39 se refere? 
~Não se refere, é claro, às reformas feitas pelo Processo 

- Legislativo, porque tais reformas só se podem fazer por meio 
-de emendas. O artigo 59 da ÇonstitU.i'ção ilão }l~i;Xa dúvidas 
sobre este assunto. A emenda é o único ato de_ refo-àlla, entre 

· Os atos do Processo· Legislativo. 
Não estandÕ menéionilda na lista coinplera do artigo 59? 

a revisão, votada com quorum simplificadO em sessão uniea
IDeral, é processo não reconhecido pela Constituição; é pro~ 
cesso inidôneo, para a execução de reformas em nossa Carta 
Magna. Diríamos que essa revisão é proibida pela Consti-
tuição. -

· A que reforma, então, se refere o ar_tigo 3° das DisposiÇões 
Trànsitórias?· -

· Não podendo referir-Se às ·reformas- que só cabem às 
·emendas, a revisão do artigo 3~ só pode referir..:se à- reforma 
'p'reconizada no artigo imediatainente anterior. 

Se o eleitorado, por meio do plebiscito, houVesse optado
pela forma monárquica e pelo sistema parlamentarista de Go
verno, seria necessário, obviamente, alterar alguns artigos 
da Constituição, a fim de adaptá-la à decisão_ do povo. 

Para fazer ~ssa eVeiituã:l _alteração, o Ato das Dispõsições 
Transitórias, em seu artigo 3"', prescreveu, não a emenda, 
mas a revisão. 

Acontece~ porém que o povo, por meio do referido plebis
cito; não optou pela mudança da forma e do sistema de gover
no. O_ que o povo fez foi votar em favor da forma republicana 
e do sistema presidencialista. Isto significa, simplesmente, que 
o povo manteve a fonna e o sistern·a adotados n3;_Constituiç~o 
enl vigor. - · ._ ___ -

O povo não autorizou_a mJ.J.dança. Logo, não autorii;ou 
a revisão. 

Não se penSe que a revisão possi:r-desvincular-se do resul-. 
tado do plebiscito. Não se queira fazer, da revisão, o processo· 
fácil, a "boa oportunidad~,_ para mu~ar a Constituição. 
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A revisão, mencionada no artigo_3~ das [)htposiçê?es Tran
sitórias, não é qualquer revisão. Que revisão _s~rá essª-( Ela 
só pode ser a revisão prevista no artigo. ~nterior. Só pode 
ser a revisão que seria imprescindível, se;fpss~~preciso faz.er 
a mudança preconizada_nesse mesmo artigo.,E "!-,revisão que 
seria 'n'ecessária para a adaptação da Constit,u~ç,ãp à'mudança 
qtie seria ordenada pelo povo. _ . .. , . 

Mal tal revisão é, justaro,ente, .a revisão ,qu,e foi dispen
sada, porque a mudança (oi repelida. É a ~:evjsão e:x,tinta. 

Se o_ povo, no plebiscito, tivesse optado pela mudança, 
a revisão se restringiria ã mencionada adaptação. Em nenhu
ma hipótese, poderia a revisão ser mais do _que isto. Pois. 
a própria Constih.i.içâ_O est~b~leçeu, ~m s~u ártigÇ> ,5,9,_ que 
o único ato do Processo Legislativo, dedicado a re(on:na$ na 
Constituição, é a·emertc;J~. não a re:'-':isão. _ __ _ 

·, Eis_pot que proclamamos: usar a revisão em vez de usar 
a emenda é violar a Constituiç~o. · 

Estamos convictos de que essa práticà daria en$éj0' a 
urna aÇão direta de inconstitucionalidade. 

A. Re~isão Pretendida 

Mas; atenção! Há muita gente, no CongreSso· Nacional 
e fora dele, que não quer ver vínCulo nenhum entre a revisão 
e o resultado do plebiscito.- . . 

. É gente desejosa de fazer uma "revisão"~ O_ente que 
preconiza o aproveitamento desta pretensa opOrtunidade,_pa
ra mudar, acrescentar ou suprirriir; Cõm desembaraço e celeri
dade, numerosas-disposições -constitucionais. É gente· de boa 
fé e gente de má fé, ansiosa para valcr:..se desta aparente 
e rara: ocasião, para incluir na Constituição, oú dela excluir, 
sem as dificuldades das emendas, as normas que quise(em. 

Para a· revisão pretendida, os projetas da mudança já 
estão sendo .ariup.çiados: .Provindos das mais diversas fontes, 
os jo-rnaiS os anunciaram. Muitos_ já-chegaram à mesa do 
Congresso. O Presidente da Câinarã. calcula <}ue mais de dez 
mil proposições lhe. virão às mãos. · . _ ~ - .. : . 

Uma verdadeira febre revisionist;; pare_ce assaltar certos 
ambientes. O que a explica, em parte, é a premente neCessi
dade de r~formar determinadas estruturas do Estado. Salta 
aos olho_s da população que providências· Se- faZem U_fg~ntes. 
para extirpar ou minorar males que infelicitam a noss.a.Terra. 
Mas a premência, a urgê_ncia dessas reformas, dessas providên
cias, n~o significa queela$-de'-:em ser aprovada por um Con
gresso unicaineral, em ·votaÇões ap-ressadas, de urri turno· sô, 
com quorum reduzido. Mudanças na Con-stifuJÇãóc ilãO são 
mudanças em uma lei quã.lquer. Para atender a tais premências 
e urgências·, melhor é recorrer à legislação ordinária;=pãra 
obtenção rápida de soluções· talvez provisórias. - ----

As Constituições não foram feitaS para sere·m abaladas 
por avalanches revisionistas. A firmeza da ConstituiçãO -
sua estabilidade e permanência, suã durabilidade- é garantia 
de noss'Os direitos e d~ nossas liberdades. _ .. __ 

Reformãs na Constituição-exigem tempo. Exigem sereni
dade. Exigem estudo, pesquisa, consulta. Exigem, muitas-ve
zes, a audiência da Nação. 

EstarreCidos, contemplamos· a massa dos projetas que, 
no processo da revisão, serão submetidos_ à consideração do 
COngresso. Sobre eles, o Congresso-terá que se ·pronunciar. 
Tetá, para fazê-lo, o exíiguo prazo que se· estende entre o 
próximo mês de outubro e o próximo mês de marçO, quando 
as campanhas eleitol'ais estarão nas ruas. 

Que fantástiCa situação! 

_ De concreto, o que vemos é _que _o C~:mgresso nem sequer 
pôde elaborar, em quatro anos, aS leís cOmpfemeiitã.fes_,_exigi
das pela Constituição. - _ :.- _ : . . .. 
___ ~- Agora, o que: ~e_ pretende ~ qUe e~.s_e mesmo Congresso 
discuta ~ vote, no, apertado prazo da revisão, projetes sobre 
o enxugamento do Estado; a correção de nosso sisterila presi
dencial; a redistribuição das funções da União; dos EstadoS 
e dos Municípios; a reforma tributária; a _medida provisória 
e- à lei delegada;· ~--defin'ição âe "àe"fe~~ n_acional" e o papel 
das Forças Arma-daS; ã segurança pública e a reorganização 
da Políçia; a reor_ga_ni.z.ação do JudiciáriO; o controle do Judi
ciário; o sistema'_eJ.eitoral; o regime partidário; a proporcio
nalidade _das repieséntações no Co'ngtêsso; à reformulação 
da Previdência e' ó 'financiamento da Seguridade Social; a 
.estabiJidadc e a aposentadoda do_ se_rvidor público; a reforma 
agrária; a implemen_tÇtção dos dire\tos à. educação, sã.úde e 

--_qabit;:tção.;a participa-ção dos trabalhadores na gestão das em
presas; o direito de greve; as definições e oS_ direitos da erp.pré
sa nacional e~da_ empresa estrangeira; o tabelamento dos juros; 
os monopólios estatais, prlncipalmente os monopólios da pcs
quesa, extração e di~tribuição do_ petróleo, e os manopólios 
_das telecomunicações; a privatização das empresas; aproprie .. 
dade do subsolo, e! milhares de--e.utroS'projetOs~ que já chega
ram, ou se acham _em vias de chegar, à mes_a do_ Congresso. 

Esl?antosa reviSãO! Nesse rnár <}~·pi-ojetos,_a proinessa 
dá ·revisão·, mesrrió de uma revisão COil). "agenda ·reduzida", 
só poderá praduzir um espetáculo de' naufrágio. Só poderá 
concorrer para o desprestígio do Parlamerito. E inc"rementará, 
desgraçadamente, a· descrença, a dese_perança, o alheiamerito 

- -do povo. · - · 
Aperfeiçoemos a Constituição! É o que todos nós quere

mos. Mas, para aperfeiçoá~ la, não nos enredemos na aventura 
de uma revisão de- fail.Caria. · - · - - - -

Ninguém se iluda! Em matéria de· refóriria da Consti
tUiÇão, como em inuifas outras matérias, o melhor é "entrar 
pela porta estreita", porque esta, em regra, é a que conduz 
aos valores da vida. A outra, ··a porta larga e espaçosa·<, 
é a que constuma nos levar à perdição~ 

Façamos, sim, a reforma da Lei Magna. Nossos represen
tantes no CongressO Nacional serão capazes de fazê-la. Mas 
devem fazê-la-criteriosamente. Deve_m fazê-la pela "porta es
treita" das emendas. 

Ao Congresso, queremos adv.ertir:_lnsyrgimo-nos contra 
a leviandade _das reformas açodadas. Nós renegamos a "porta 
larga", tentadora! d_a, r~visão. Rogamos que a deixem fechada. 

~~ lniprudências da Revisão 

Se a- "porta larga" ficar aberta, as corporações do atraso, 
as associações -dos eternos manobristas d~ poderosos interes
ses, por ela entrar"o, para arrebatar, em votações de turno 
único, com quorum reduzido, a aprovação sinistra dos projetas 
do_ .retrocesso. 

-- P3.ra as Instituições Democráticas, para o progresso da 
ordenação jurídica_ nacional, para os Diretos do Homem, para 
os direitos traóalhiStas, para· as- conquistas ·so_ciais-, para oS 
interesses do granae povo anônimo, não pode haver risco 
maior do que o representado pelo quorum reduzido da revisão 
agora projetada. 

Enquanto ime!lsa camada popular -desiludida •. pessi
mi.~~ _e pobre- tende a se descuidar de tudo que se relacione 
com a_ política, e a desprezar o que se faz no Congresso, 
relavantes questões do País são resolvidas em segredo, nos 
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gabinetes dÕ Parlamento- e nas antewsalaS dos Ministérios, e, 
depois, jogadas no Plenário. 

Se as parcelas sadiàS da sociedade_, por m~io -da ~t~açãÜ 
de seus partidos de lu_ta_e_~m suas entidades de classe, não 
contarem com as salvaguardas da Constifli.íção -:-:-Co-m· o _quO
rum qualificado c com a votãção. em doi( turnos: ó~~i-duas 
Cãsas do CongreSso ~riã~Yhaverá nunca a esperança de sus
tar, dentro do Parlamento, a onda- perina-nente do retrocesso. 

Este é o motivo p(do qual o povç nas_ ruas, sentido-se 
ameaçado, exclama: 

-Revisão é golpe! 

A Revisão e o Poder Constit~ip.te 
Se o CongresSo Nacional cometer a imprudência de iniciar 

a revisão, ela não terá màis fim. Seri:tpfe --que- b Congresso 
quiser mudar a Constituição, lançará inão- de um cômodo 
estratagema: dirá que a- revisão é ·cOiiffriuã. Usará, eterna
mente, o processo faCilitado da revisão, -e se "dispensarâ de 
usar o da emenda. 

Com isto, derrubado estará o priricípiÓ da- ffrme-za e dura
bilidade das normas constitucionais. Dei"rubadas eStarão a 
segurança do DiteltO~e-:Oã--garahtia das liberdades sociais. E 
fei"ido ficará o ·pr-õpi"To -pensamento inspifãdor dã DemoCracia 
e do Estãdo de Direito. 

Tal é a razão pela qual exortamos o Cong-resso Nacional 
a não cometer a aludida jmprudêndá. -

Não é lícito esquecer que a estabilidade.dos mançlamentos 
da Constituição reSülta de uma longa evolução histórica. de 
uma árdua luta do povo, contra o absolutismo e o arbítrio. · 

Não póâe-o CongreSso ignorar, agora, epopéia: Ignorá-la, 
princípalmentc em horas de reforma const_itucional,- é fãlta 
que não tem perdão. É incúria que reduitda em golpe contra 
as conquistas d_o povo e contra a De.mocracia. É mal que 
deixa aberta a porta do retrocesso político.-

A simples ameaça da revisão, como processO permanente 
de reformas, já projCtá -a imageni do Estado que esse estrata
gema produziria. Sem estabilidade constitucional, o que tería
mos seria, precisamente, o modelo que julgávamos superado. 
Teríamos o Estado eticamente indefinido e indiferente, jogue
te e instrumento dos que dele se puderem aproveitar. 

O povo diz que a revisão é gOlpe. -Nõs-acrescentartrõs: 
a revisão é usurpa-ção de poder. 

Para criar um rtõvb modelo de Estado, o atual Congresso 
não tem poder. O Congresso não foi eleito para fazer a revisão. 

A revisão, de que agora se trata, exige Poder Consti
tuinte. E esse Poder, ao povo pertence.: Quando elegeu os 
atuais deputados e_senadores, o povo nãoJhe delegou o Poder 
Constituinte de transformar o Estado brasileiro. 

Se a revisão, a que se refere o âtÜgo 3" do Ato das
Disposições TranSitOrías~ ·fosse uril processo de mudar as _fei
ções do Estado, o atual Congresso_ fiC3.ría travestido de Assem
bléia Constituinte._ EJeda poder maior do que o da Assembléia 
Constituinte de" 1988, porque estaria inveStido no poder inex
tinguível de mudar, quantas vezes qUisesse, ·as-estruturas do 
Estado_. -- _ 

Não foi esse, certamente, o pOder atribuído aO Congresso 
pelo povo eleitor. _ 

Se o Congresso Nacional fizer a revisão, estará _se_ Utüi
zando de um POder que não lhe pertenCe.- E, para mal dos 
pecados, começará por utilizá-lo na pior das oportunidades~ 
porque será na ocasião das pressões inevirãveís·,--exercidas 
sobre os políticos, em vésperas de eleição. 

Nã~) Podemos ac-redit3r na perpetração dessa calamidade. 
Qu_ereinoS coOfiill- e;iü nOSSOs "deputados e senadores. O 

Parlamento será sensível ~os apelos do povo. -
N-uma só Voz, clamamos:- Revisãó, nãol-- Goffredo_Telles 

' ' ' · - ·-- Jwrfor. 

São Paúlo, 13 de 'setembro de i'!l93. 
'' ' 

Durante o discurso do_ Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Chagas Rodriiues; 1~' Vici-('residrnte, deixq. a çadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto /..uçe

. na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (f\umberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. -' ' -' -' 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL...,... MT. Pronuncia q seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. SenadQr.es, o corqqa-te 
à fome se tornou, com o lançamento do programa sugerido 
e liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, uma das priori
dades do Governo. Trata-se de iniciativa da niaior impor
tância, num momento em _que uma parte substanCial de nosso 
povo não tem o bastante para o sUstento de suas necessid<;tdes 
calóricas e milhões de crianças se encontram em grave estado 
de desnutrição, tendo seu desenvolvimento físic:o e_intele_ctual 
seriamente comprometido. Além dessa operação emJ:rgencial, 
é ine_gável a urgência de medida;; qu,e. top::u~m _J?ais jUsta_ a 
distribuição da riqueza nacional, de modo a evitar cfu'e-slti.üt
ções como a presente venham a se repetir. 

Para _resolver o problema da fome, no entanto, não é 
suficiente mobilizarem-se recursos para· distribuir a renda e 
os recursos alimentares nacionais. É preciso aumentar a pro
dução. Somente urna oferta maior de alimentos poderá tornar 
mais barata a comida do povo. _ _ _ _ _ 

É portanto com grande alegria, Srs. Senadores, que_trago 
a essa Casa a notícia de que o Mato Grosso é hoje detentor 
da mais alta produtividade m_undial de soja por hectare planta
do. Comparado, por exemplo, ao dos outros Estados brasi
leiros que são grandes produtores de soj_a_, o re:ndiment<;> em 
grãos do hectare mato-grossense se destaca acentuaçlamente. 
No Paraná, a safra 1991/9~ de soja apresentou reridimento 
médio de mil novecentos e cinco .quilogramas por hectare; 
no Rio Grande do Sul, mil novecentos, e cinqüenta e sete; 
o _Mato GrosSO, na niesrria safra, P!Oduziu_dois mil, quatro
centos_ e oitenta e nove-quilogramas por hectare, cerca de 
trinta por cento mais que aqueles Estados da Região Sul. 
A média de prod~tividade por hectare de _um país avançado 
em técnicas agrícolas, os_ Estados. Unidos, para _que os Senho
res possam aquilatar o feito dos plantadores maio-grossenses, 
atinge_ps dois mil e n<;>venta e três quilos; a da Argentina. 
dois mil. cento _e _quarenta e seis, respectivamente trezéntos 
e noventa e sê iii e tre-zentos- e quarenta e-tfês quilos por hectare 
menos que a de meu. Estado. . 

Esta produtividade e:Kcepciónal é devida primeiramente 
·ão clima, com alta luminosidade o_a_no todo e boa,d_istribuição 
de chuvas. A estrutura física e a topografia plana dos chap3.
dões, por outro lado, favoreceu a mecanização .da l~voura. 
Tanto isso é verdade que a Chapada dos Pareeis -é a região 
do Estado em que a cultura da soja Se desenvolveu melhor. 
Ao lado desses aspectos naturais positivos, o único fator desfa
vorável, que seria o das deficiências qufmicas do solo, não 
apresentou maior problema para ser corrigido pela calagem 
e pela adubação. 

Aos fatores naturais juntaram-se a ação do Governo, 
que promoveu pesquisas para o aprimoramento genético da 



Setembro de 1993 QIÁRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 23 9061 

soja, através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropccuária 
(EMBRAPA). e a da iniciativa privada, que investiu na me
lhoria do solo, no plantio e na instalação de um-parque indus
trial para processamento da safra. O. Mato .Grosso é hoje 
capaz' de transformar praticamente toda a sua produção em 
f~relo_ e em '?leoyde, soja,,J?Qden~o exportar uma_mercadoria 
d~ mai6r,va\or agregado, contribuindo também para melhorar 
o. equilíbrio da balança comercial brasileira~· -

' Resta dizer que esses· resultados da produção de soja 
em Mato- GroSso, embora contribuam indiretamente para a 
melhoria das condi!;ões de vida dos brasileiros, por aumentar 
a ç-ntrada de recursos no_ País pela exportação, poderia contri
bufr·muito mais para .a_ solução dos problemas da fOme _se 
fossem alterados nossos hábitoS alirnchtares, ·q-ue nãO -inCh.J.eril 
a: soja nà dieta c'otiâian'a~ Somellte·a· deSínformaçâo e O precon
ceítb .p.odem' explicar esse fa:to~ pOis o valor nutricional e pro
tékoT da sOja é dos mais elevados entre os vegetais-. Uma 
canipanha educacional incentivando o_ uso da soja para consu
mo humano se faz net:es'sária.-Corrto-já o disse José Américo 
de Almeida, na epígrafe de s.eu imortal romance A Bagaceira, 
"a misériã maioí é não ter o que comer na terra de _Canaã" .. 

' E~a' C? oue eu tíõha a dizer. 

ÜSR. PRESIDENTE' (Humberto Lucena)- Concedo 
a .P:a!aVra a? ,nbbr~ senad?f O~aci.r-Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL .,- RQ. Pronu~cia o se
guinte discUrso.) -Sr. Presidente, ·S~. e Srs. Senadore~, 
a busca da notoriedade e o desejo de se_r origin<_l~~-l.evam 
muitas pessoas, com freqüência, rumo a iniciativas esdrúxulas 
~extraVagantes. 

Procede, também, de motivações semelhantes a t_endên
cia de outroS a só vfslunibrar solução possível para os múltiplos 
problemas brasileiros, 'através da criação -de novos órgãos pú-
blicos ou da supresSão _d_c órgãóS já existentes~ , · 

Assim; se está na Ordem _d9_ dia o problema da criança 
abandonada- ou do massacre destas_ pur·bandos__armados, a 
medida que logo se lhes afigura como susceptível de pó r termo 
ao problema seria a criação do_ Ministério da Criança. 

A matança de 18 índios em território amaZóniCO, do lado 
venezuelaho, incendiOU as irn:agíriãçõ€$ dos caçadores de noto
riedade daqui 'e de alem._mar; suscitando a exibição_ de lodos 
OS_ tipos de êx.travagâncias, a ·menor _das quais terá sido a 
daqueles -que_ logo concluíram estar o· País ''defronte a u_m_ 
inominável genocídio". E de _todo esse festiv_al de e~trava
gândas resultou a criação do Ministério da Amazônia. 

A POlícia Militar- do Rio de Janeiro reincidiu em mais -
um hediondo massacre coletivo, em menos de um mês, e 
ao invés da investig:áção exaustiva das causas da d_e._t.e_riorização 
dessa corporação e do desvio de suas finalidades, o que se 
discute como medida salvadora, conforme proposta de alguns, 
é a supressão das- polícias militares nã.o apenas· a do_ Rio de 
Janeiro, mas fainbérri a dos demais Estados brasileiros. 

Não é meu propósito aprofmidar aqui a análise desse 
fenômeno. Tampouco me estenderei na consideração de que 
o comportamento de nossas autoridades frente aos epísódios 
aqui mencionados é um entre tantos outros sintomas de que 
o bom senso e a capacidade de tratar problemas sociais com 
elevação, compeWncia, lucidez e bom senso estão sendo varri
dos da vida nacional, nesse transe histórico de nossa vida 
pública. 

O_s comentários _que- acabo_ de Jazer têm__ por finalidade 
apenas exorciza os ·espíritos contra mais uma de~as extrava-

gàndas: O que preconiza a extinção da representaçãQ paritária 
na Justiça do Trabalho. 

Felizmente, algumas vozes autorizadas já se le.vantaram 
pa-ra fazer abortar .a, idéia. É o ca_so.de Juiz VictóriQ Moro 
que, .em artigo sobre" o _assunto, _assim se expressou: "'não 

.se. j,ustj[ica, assim, a campa-nha que ora recomeça, visando 
il extinção da representação classis~a. da Justiça do Trabalho, 
-pOis seria transformar toda a Justjça Especializada Trabalhista, 
em apêndice da Justiça Federal, jogando por terra todo o 
ace_rvo_de experiêhc_ia acumulada nas lides dos tribunais paritá
rios nestes últimos cinqüenta anos". 

Outra voz autorizada que se levantOu para repelir a idéia 
foi a do Deputado Federal Cbico Am~aral, que do alto de 
sua experiência-de quase cinqüenta anos de advocacia traba
lhista; assim se manifestou -em sua De.claração de VQto contrá
rio à aprovação do Projeto de Lei 3.118 de 1992: "Não concor
do com a eliminação do_classista Qos órgãos judicantes existen
tes ... trocar o que já está provado, trocar o que já está moder
nizado, trocar o sistema já aprimorado por uma inovação, 
sem qualquer tradição ou testemunho, não é a melhor solução. 
Voto, pois, contrário inteiramente a·o projeto e a quaisquer 

.alterações que tenha recebido no seu curso". 
Ao registrar esses importantes pronunciamentos, .quero 

Sr. Presidente, sublinhar que eles coincid~m com minha yisão 
do problema da Justiça Trabalhista. ~ ~ ~· ~ 

' 

~O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelso,n Wed~kin. __ 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pron~ncia o 
seguinte discurso.).- Sr. Presidente, S_~ ~-e Srs. Senadores, 
com alguma freqüência recebemos contribuições valiosas con
tidas_ em correspondêncía de cídadãos comuns. Recentemente 
i'lbs""foi endereçada carta do Sr. Attilio Vivacqua, residente 
na Cidade_ do Rio· de Janeit.:_o, _em que esse senhor - enge
nheiro e professor universitário de economia e de estatística 
- apresenta algumas sugestões de caráter emergencial para 
debelar a terrível crise económica ·que assola-6 BrasiL PreocU
pado -em interrom~per O círculo dramático- de miséria, fome 
e violência que se instalou no País, o _Sr. Vivacqua nos traça 
um quadro para _a ação governamental qu_e combina a ingenui
dade do cidadã()_ comum em crer que as soluções são mais 
simples do que- reâ"lmente o s_ão com a intuiç_ão aCertad_a sobre 
tópicos fundamentais que necessaria-inente deverão estar pre
sentes no encamínhamento de um paliativo pata a Crise. Preci
samente ·porque a missiva do Sr. Vivacqua ilustra bem as 
inquietações do eleitor bras.ileii'o,.que, em seu patriotisinO, 
quer influir para que o Brasil volte a prosperar, pensamos 
por bem tecer algumas considerações sobre as propostas do· 
referido senhor. -

Dentre_as noções.explícitadas pelo Sr. Vivacqua que cha
maríamos ingênuas e simplistâs, gostaríamos de destacar duas. 
Em primeiro lugar, é bastante comum que as pessoas acredi
tem que grande parte dos problemas econórriicos poderiam 
s.er resolvidos simplesmente pela execução de alguma lei que 
proibisse que se yerificassem as conseqüências que se querem 
suprimir. Assim, pOr exemplo, o Sr. Vivacqua mostra-se indig
nado pelo descumprimento da norma constitucional - art. 
79, inciso IV- que assegura ao trabalhador que ganha salário 
mínimo reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquiSI- -
tivo. A. inflação brasi_l_eira, feroz e fora de controle, que, na 
verdade, é a responsável pelo brutal achatamento dos salários, 
é vista pelo Sr. Vivacqua como uma falsa causa dos problemas 
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nacionais. -Ao coritrário, ele a considera apenas como urna 
conseqüência da crise. 

Da mesma forma, de acordo Com o Sr. Vivacqua, a do
mesttcação das altas taxas de juros que se. praticam no País 
e que alimentam a ciranda financeira seria factível .apenas 
pelo cumprimento do dispositivo constiúiCfoilal que limita as 
taxas de juros reais em 12% ao anO. Esse é fuàis um-exemplo 
do feüchismo da norma jurídica, ou seja, a tendência do ho
mem comum em pensar que qualquer aspecto da realidade 
social, seja ele qual for, pode ser disciplinado com eficácia 
pela leí. No entanto, o desequilíbrio das contas públicas é 
de tal ordem que enseja a ·falta de confiança dos agentes 
económicos-na capacidade do Estado cm honrar _seus compro
missos. Nesse contexto, os bancos e o público poupador em 
geral somente finan_cí:im.O "Go'verrtó caso a remu-neração perce
bida pelo empréstimo- seja alta o suficiente- para compensar 
a· risco de terem de se_ ver às voltas com um devedor inadim
plente, isto é, o risco· dó calote ---::como; aliás, já aconteceu 
no passado recente. . _ _ _ _ 

Entretanto, neste pronunciamento, queremos enfatizar 
as noções do Sr. Viva·cqlia que correspondem aó real conteúdo 
de uma agenda mínima de ação governamental que contemple 
soluções efetivas para a crise da economia bras_ileira. Tais 
aspectcrs positiv"OS mais do que compenSam uma ·ou outra im
propriedade contida na longa epístola do_ referido cidadão. 

O Sr. Vivacqtia parte de uma pretnisSa fundamental: a 
de que o objetivo da Ciência Econômicà é o b.em-estar_social. 
Embora aparentemente óbvia, essa asser~íva ócasioáalmente 
não tem sido observada na conduçfio do$ negócios pUblicas. 
Prín~ipalmente depois que- os dive'rsos discursos acerca da 
efiCiência na e-conom'ia- cóhíeçaram a Sei prb(:;álados, aprofun
dou-se _o _hiato _e_ntrc as m~did.as económiCa,s tomadas pelo 
Poder Público e o ·atendirne_nto mais imediato das neces~jdades 
da população. Tais discursos, que concr~tizam. a ideologia 
neoliberal, apóiam-se'num conceito ImpreScindível à Ciêiicia 
Económica: eficiênCia. Toa_avia, _ao reVéstiiem êi c9_nCeito de 
eficiêncía de uma objetividade univerSal que, na verdade, 
não possui. os neoliberais despem o conceito de suas caracte
rísticas políticas, -qu·e seriam explicitadas caso se fosse um 
pouco mais além e se proferisse a seguinte pergunta: eficiêriçi_a 
para quem? Assim; O ·que--parece ser criterio matemático e 
objetivo torna-se amiúde apenas a formulação política de inte
resses particUlares de_classe_ou de grupo._ 

Acerta novamente o Sr. VivacqUa qUando clama contra 
os pacotes económicos e- qUando defende_que o Governo in
centive os investiméntOS}2ID atividades_ intensivas em_ mão-de
obra. Os pacotes econômicos são_ vistos pelo Sr. Vivacqua 
como medidas autoritárias que não se coaçiunam com o gover
no de uma sociedade democrática e como fatores de desestabi
lização do Paf~, por mudarem, do dia para_ a nOite, as fegras 
que regem a economia, causando grande confus_ão inutilmen
te. 

Os iilveSflrriénfoS e·rn atividades que empregam muita 
mão-de-obra, por sua vez, são reclamados como medida emer
gencial para criar renda para as famílias de pessoas atualmente 
desempregadas. A "geração de emprego, Segundo o Sr. Vivac:.. 
qua, constitui a única solução capaz de combater. de forma 
permanente, a fome, a miséria e a violência que grassam 
no Brasil. Assim, o autor da referida carta arrola, como priori
tários, os investimentos na agricultura, nà agroindústria, na 
construção civil e nas pequenas e médias empresas, que sem
pre foram grande geradoras de empregos. 

Por fim, gostaríamos de destacar dois pontos incluídos 
no longo arrazoado do Sr. Vivacqua que figuram colnO Obje
tivos a serel"fl. p~rseguidos, caso o País queira retomar a capaci
dade de proQuzir desenvolvimento para seu povo. Concor:
damos com o mencionado cidadão que um planejamento--a 
longo prazo par..a o·)3rasil deye, contemplar neces_sariamente 
a recuperação da autonomia da nação brasileira- autonomia 
perdida em razão1do excessivo endividamento externo. Ade
mais, deve-se fortalecer o mercado interno. Chega: de subsidiar 
exportações para o consumidor dos países ricos! Devemos 
direcionar rióssa produção, o mais que pudermos, para o con
sumidor interno, que tem o direito de. s.e beneficiar do esforço 
prç:tdutivo do seu país, esforço do qual faz pâ.rte. 

Quanto à perda de autonomia da nação brasileira~ VCliPOS 
dar um passo além da exposição do Sr. Vivacqua para -dizer 
"que essa perda de aütOnómia có"nfeçou quando, ao longO dos 

-.anos 70, o Brasil mergulhou numa política irresponsável de 
endividamento externo. Era então a época dos regimes de 

_[Qf_ça, que tudo decidiam por si meSmos sem consulta à socie
dade organizada. Qualquer crítica ao regime era silenciada 
pelos meios de comunicação amordaçados, com exceção da
queles _que não precisavam de mordaça, pois colaboravam 
com o -regime espontaneamente .. 

Depois de duas crises do petróleo e da crise da ;alt:,t de 
juros internacionais no final dos anos 70, quando se tornou 
.evidente que o Br_asiJ hayia,c_o_ntr.ajdo obrigações internacio
naiS qúe-nãó era capaz de honrar, Q que se seguiu foi a reiterada 
humilhação de vermos nossa economia .sendo gerida de fora, 
por ordem do FMI, cujo papel é cuidar dos interesses dos 
bancos internacionais pr1Vãdós;-credores do País. Como-decor
rência: disso, vimos implantada no Brasil a política de exportar 
a qualquer custo .e: de _conte.r as. i.mportações, pois se fazia 
necessária a produção de divisas para que as enviássemos 
ao exterior como resgate di uma dívida impagável. Duas con
seqüências da continuada remessa· ao exterior de recursos in
dispensáveis ao noss_o desen~olyimento foram a inflação galo-
pante e a falência do Estado. __ __ 

Para que a autonomia da nação brasileira seja paulat1na
menté réCUpiêi'ada, o Sr. Vivacqua propõe. por exemplo, um 
polêmico aumento dos preços dos combustíveis, incluindo a 
eliminação do subsídio ao álçool. O aumento do. preço do 
petróleo e de seus derivados para o consumidor interno permi
tiria que a Petrobrás pudesse retomar sua capacidade de inves
tir no aumento da produção do petróleo brasileiro e que hou
vesse_uma-diminuição da_ demanda pelo pettóle_o~ significando 
uma maior independência da economia frente à conta do pe
tróleo importado. Em geral, o Sr .-vivacqua critica óS Subsídios 
às tarifas públicas, raciocinando corretamêilte no--s-entido de 
que a retomada do. desenvolvimento passa pela restauração 
da saúde financeira do Estado. Ilustr~m o exposto as dificul
dades do setor e tétrico e a desestruturação do setor siderúr
gico, recentemente privatizado, que tiveram como mOtiVã.ÇãQ 
a contenção artifici3J das tarifas públicas, ora como uma polí
tic::à ·antiinflacionári3 i::qui"Votada·; Ora Como subsídio a pode
rosas indústrias de transformação, ora como subsídio-indireto 
às exportações. 

Como último ponto, destacaríamos a ênfase no mercado 
interno Gomo propulsor do desenvolvimento nacional. Como 
nos lembra o Sr. Vivacqua, o mercado exterior é muito impor: 
tante, deve ser utilizado pelo País, mas sua conquista depende 
de uma política industrial e tecnológica de médio e de longo 
pra:zo. Atualmente, o Brasil é pouco competitivo lá fora, ex
portando basicamente produtos de pouca sofisticação tecno-
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lógica e uns poucos produtos industrializados. É verdade que 
exportamos, por exemplo, carros para alguns países do Ter
ceiro Mundo, veículos que para lá seguiam·, até há pouco 
tempo, com aço -subsidiado e, até hoje, com ·energia subsi
diada. 

Contudo, a imediata recupera'çãô da economia exige--o 
direcionamento da produção para o mercado interno. Isso 
exige o fim dos subsídios às exportações. O Estado deve pro
mover as exportações brasileiras? Sem dúvida. Deve inclusive 
finan6ar-aç exportãções brasileiras de produtos e de serviços 
empregados em investimentos de longa maturação, mas deve 
cobrar do_ produtor nacional juros reais e itão ·subsidiá-los. 
Repetimos: a recuperação da economia--depende -da reCupe
ração do mercado interno. Além do mais, é no mercado inter
no que habita o povo brasileiro, que precisa comer, morar 
e vestir. 
· ·Sr. Presidente_., Sr"' c Srs. Senadores, um dos aspectos 

mais gratificantes da atividade parlamentar é o conta to direto 
com o eleitor que, s_cja pessoalmente, seja por meio--de corres
pon-dência, nos pro_cura para apresentar sugestões,_ para inós
trar suas inquietações, p-ara -cobrar de seu representante uma 
posição,-para -contribuir com a solução dos problemas nacio
nais. Sempre motívado pelo profundo senso de patriotismo 
da nossa gente, esse eleitor pratica a cidadania e, com seu 
comportamento participativo, lança as bases para a consoli
dação de uma verdadeira-democracia no-nosso país: Não há 
democracia sem participação. A democracia é ~ssencíalmente 
um regime que depende da participação de seus cidadãos. 
Nesse sentido, gostaríamos de agradecer o Sr. Vivacqua por 
suas valiosas sugestões. Devemos sempre tentar encontrar~ 
junto com- a sociedade, as soluções para ns graves problemas 
que afligem a Nação. Dessa foi'ma, facHitaremos nossa tarefa 
de representantes e correremos--menos tisco de errar. 

Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Val_mir Campelo~ 

O SR. VAL!\'IIR CAMPELO (PTB 
0
-= DF. Pronuncia 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~. e Srs. SenadOres: 
Qtiero destacar hoje, desta tribuna, o impOrtante trabalho 

que vem_ sendo .dcsenyolvido por uma das grand~ _empresas 
do Sistema TELEBRAS. · o o-

RefirO-m-e~ -srs>senadores, à Telebiasília --Telécomu
nicações de Brasflia-S/A, Empresa responsável pelos serviços 
de telecomunicações no Distrito Federal e na chamada Região 
GeOeCo_nômiç_a de Brasília, que abrange diversaS cidades dos 
Estados de Goiás e Minas GeraiS. - ---

Há mais de trinta anOs. a Telebrasllia -rem sf: de.Stacado
pela eficiência e -efiCácia dos seus serviços, especialmente a 
telefonia, oferecendo à Capital Federal um atendimento com 
padrão de excelência digno dos países de Primeiro Mundo. 

A Telebrast1ia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um dos 
raros exemplos de empresas controladas pelo Setor Público 
que não dão prejuízos~ É superavitária e está Consfailtemerite 
se expandindo. Além disso, é uma empresa preocupada com 
a -qualidade dos seus serviços, que procura permanentemente 
adequar-se e incorporarar-se aos avanços tecnológicos Qa área 
de telecomunicações. PosSuidora de um quadro técnico de 
alto nível, a Telebrasília pode, sem nenhum favor, ser apon
tada como uma das mais modernas companhias telefônicas 
do Continente. ___ O papel dessa Empresa no proceSso de desen-
yolyimento da Região Centro-Oeste·e indiscutível. 

Desde a inauguração de Brast1ia, esta região passou por 
diversas transformações. dentro do plano original de interiori
zação do õesel_!_volvimento brasileiro. E não seria exagero afi!
mar que foi no setor de telecomunicações que se verificO-u
o~ maior avanço",-o-·maiót-pro-gresso, criando plenas condições 

- tle integração das cidades do interioi com: o resto do País. -
- _A par de tudo isso, Sr. Preside-nfe, máe'Ce especial desta.; 

que a atuação da Telebrasfiia nas chamadas Cidades do Entor
no, que se incluem na Região Geoeconômica do DistritO Fe
deral. 

No entorno estão situadas cidades importantes, como Lu
ziâ-nia, Pedregal, Cidade Ocidental, Valparaízo, SantO Antô
nio_ do Descoberto, Padre Bermirdo,_ entre outras., A todas 
elas a Telebrasília tem ofereciçlo um serviço de telefonia com 
o mesmo padrão de qualidade de Brasília. 

E é dessas localidades, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
que têm-me chegado diversas solicitações_ referentes ao _aper
feiçoamento do -sistema_ de. tarifa_s_ ã.dotad,o pela Telebrasília. -

Os moradores dessas localidades não:r~clamam da quali-
dade _dos serviços, que todos concordam ser excelente. _ 

Ocorre que, pela proximidade de Brasília e de suas cida
des satélites,_ as cidades do entorno, a exemplo da Cidade 
OCidental e Valparaízo, para citar apenas duas, sentem-se 
muito penalizadas pelo sistema de tarifas diferenciado. 

Hoje, para fazer uma ligação de Valparaízo à Cidade 
Ocidental e vice-versa, o usuário tem que valer-se de um 
interurbano. 

-O ffiesrilo ocOrie quando é-necessáiiO telefonar para Bra
sília ou qualquer das cidades satélit.es. Ou seja, a's ligações 
telefônicas no entorno, entre as cidades e, também, entre 
essas e o Distrito Federal, são taxadas como ligações iilterur
banas, com custo~ ~ubstancialmente ~ais elevados que as liga
ções normais. 

_Alegam os usUário-s que já não se justifica a manutenção 
déSSe -Sisteina taiffáiío, pfecisamerite porque as ·cidades são 
muitos próximas entre si, o mesmo ocorrendo em relação 
ao Distrito Federal, que dista poucos quilômetros dessas locali-
aades. -

ÊÍ •. iace disso~, SL Presldente, é,_gue venho fazer um 
apelo à TelebraSília, no sentidO de desenvolver os estudos 
técnicos necessários çom vistas ao equacionámentO -do pro-
blema. - - -

Essa EmpreSã-,- que só merece elogiOs pelos excelentés 
serviços que vem prestando ao Distrito Federal e à$ cidades 
sob sua influência, com toda_a certeza, pode encontrar um 
meio de atender às justas reivindicaçõe.s dos_mor:a<;lores.do 
entorno. 

Entend9 que a reivindicação procede e quero, nesta opor
turiidade, pedir formalmente ao Dr. Hassan Gebrin, o compe
tente e dinâmico Presidente da Telebrasi1ia, que estude- com 
todo o empenho a possibilidade de atender a essas populações. 

Não tenho levantamentos exatos de quantas pessoas se
riam beneficiadas com. a medida, mas acredito, sem medo 
de errar, que mais de 80 mil usuários aguardam ansiosos por 
essa providência. 

-Fica, portanto, o meu apelo à Presidência da Telebrasília 
no sentido de verifica-r, no menor espaço de tempo possível, 
a possibilidade de alterar o sistema de tarifas telefónicas das 
cidades do entorno, para que essas possam d6sfrutar dos exce
lentes serviços que lhes são oferecidos com custos acessíveis, 
equivalentes aos fixados para ligações normais, como ocorre 
em Brasília e suas-cidades satélites. - --

Era o que eu tinha a dizer, Sr. ~residente. 
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Carlos Patrocínio _ Çésar Dias _parÇY R.ibeiro _Eva Blay _ 
Flaviano Melo _ Guilherme Palm_eira ,_ .H~!1fique _ ~mei~. _ 
Irapuan Costa Júi:lior _ João Calmon _ Jon~ Pinh_eiro __ José 
Fogaça _ Juvêncio Dias _ Marluce Pirlto'"'_ Moisés Abrão _ 
Raimundo Lira 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A respeito 
da soliCitaÇão de V. Ex~, a Presidência apenas esclarece que 
o documento foi lido na íntegra e _Será publicado no Diário 
do Congresso Nacional, para conhecimento não só de todos 
os Srs. _Senadores, mas_qe t9da a opinião pUblica. . 

Srs. Senadores, em face das_ lamentáveis ocorrências_ de 
hoje pela manhã, no plenário do Congresso Nacional·, acaba
mos de enviar__a9 Sr. ~residente da Câmara do_s D~putados 
o segui:Ote expediente: 
Of. n' 454/93 

Em 22 de setembro de 1993 
Senhor Presidente 
Cumpro o dever constitucion3t"e regimental de comUiiicãr 

a Vossa Excelência, nó interesse de resguardar e_ preservar 
a dignidade e respeitabilidade do Poder que nos honramos 
de representar, como seus Titulares, que-, na maJ?-~~ d~ _hoje, 
dia 22 de setembro, por ocasião de sessão do Congresso Nacio
nal, os Deputados Paulo Ramos, Luiz Saloinão, \Yil~o_n Müller 
e Carlos Lupi, em lamentável e desprimorosa ação conjunta, 
arrebataram das mãos do 1 ~ Se.cretário da Mesa, Senhor Depu
tado Wilson Campos, ãs- Mensagens Presidenciais constantes 
do Expediente, rasga:rido-as e, dentro da mesma ação, também 
tomaram o microfone que servia ao _trabalhQ de leituia/danifi
cando-o a seguir. 

Estes os_fatQS. _ -" _ _ _ ______ .. _ .. 
As providências cabem a Vossa Excelência, posto_ que 

os nomeados Parlamentares_ pertencem à- Câmara dos Depu-
tados. . ~ . . .• 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de alta estima e distinta co_nSidera~ão. -
Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado F_'e~eral. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mes~ r~querimcnto que será _lido pelo Sr-: 1 '? Secretári'?: 

h hdo e aprovado o segumte -

REQUERIMENTO N• 927, DE 1993 . 
Requeiro, nos termos do_ Art. 13, § 1~. do Regimento 

Interno do Senado Federal, que seja considerada_como licença 
autorizada minha ausência aos trabalhos desta Casa, durante 
os dias 23 e 24 de setembro p.v. 

Naqueles dias deverei estar visitando o Centro da indús
tria do Estado do Amazonas - CIEAM, a convite do __ tit_ular 
daquela entidade. Na condição de Presidente Alterno da Co
missão Parlamentar Conjunta do Mercos_ul, da qual sou Secre
tário Geral, participará tarilóém da visita -o Exm~ Sr. Deputado 
Nelson Proença, conforme atestam expedientes anexos. 

Sala das Sessões, 22_ de setembro de 1993. - Dirceu 
Carneiro. 

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA 
DOMERCOSUL 

Exm' Sr ... 
Senador I Deputado 
Gabinete n"' 7 
Senado Federal/ Câmara dos Deputados 
Ofício Circular n' 191/93 

Brasilia, 20 de agosto de 1993 
Senhor Parlamentar, 

Tenho a satisfaçãO de me dirigir a Vossa Exc_elência a 
fim de encaminhar-lhe cópia do programa e convit_e feito aos 
membros desta ComíSsão 1 pelo Dr. CRISTOVAO MAR
QUES PINTO, Presidente.do Centro da Indústria do Estado 

::- _c;lo Amazonas- CIE~M._n_o sentic)q_º~ visítãrfilos e-ste impor-
. tante centro de produção, de 22 a 25 de setembro próximo. 

A Zona Franca de Manaus tem sido objeto de atenção 
_d_esta _Comiss_ão, que em várias oportunidade discutiu o assun
to, entretanto, Uma visita in 1oco, para conhecer a realidade 
e debater com lideranças empresariais e· polítiCas as questões 
que os preocupam, em razão da implementação do Mercosul, 
será de grande utilidade para o aprofundamento do tema. 

Conforme esclarece o convite as despesas com transporte 
aéreo e hospedagem serão cobertas pelo Cieam. 
---Caso o Senhor Parlamentar deseje se fazer acompanhar 

de_sua esposa, o Cieam se compromete a assumir as despesas 
locais de hospedagem e alimentação do cônjuge, eXcetuan
do-se a passagem aérea. 

Certo de contar com a participação de Vossa Excelência, 
aguardo sua manifestação pã:i"a dar prosseguimento às ações 
de caráter administrativo. 

Atenciosamente, - DeputadoNelson Pt•oença, - Presi
-dente Alterno da Comissão Parlamentar Conjunta do Mer
cosul. 

_ :E,..c~lentíSSimo Senhor' 
.. ~ Manaus, l(d_e agost_o de 1993 

Deputado Nelson Proença _ . _ 
Presidente da Comissão Parlamentar do Mercosul 

O Centro da Indústria do _Estado do Amazona_s visando
mostrar a realidade -do Distrito Industrial de Manaus_convida 

-v_~ Ex~ e os membros desta honroSa comissão, pai-a u!ria víagem 
de CQI).hecimento .e debate_s __ com a comunidade de_ Manaus 
a realizar-se no período de 22 à 25 ·dé_seterribro p~óXínlo. 

· · - A Zona Franca de Manaus é um pólo 'industrial incenti
vado e assegurado pela Constituição de 1988. A Reforma 
Fiscal e a reforma Coii.stituCional previstas para este ano certa
mente _debaterão este tema e nosso objetivO--é-dar subsídios 
e informações para esclarecer o estágio de desenvolvimento 
do nosso parque industrial que tem_ hoje US$ 4,2 bilhões 
de investimentos privados e ·emprega 45.000 pessoas direta-
mente. = - - ~ o '= -- o- ~ - -- -----

Todos os detalhes logistícos quanto a hospedagem, passa
g~m e agenda serão cOordenados pelo S'r. Cláudio Borja, 
a fini de que V. Exa possa ter maior facilidade na o_rganização 
do evento. -

Desde já gostaríamos de externar que é muito _importante 
para nós a oporturiidade de poder debater com os membros 
da Câmara dos D~putados. _ 

Atencíosamehte. -Cristovão Marques Pinto. 
Agenda 

QUarta-feira 
Saída de Brasília à noite 
Entrada no Hotel TropiCal 
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Quinta~feira 
830 Café da Manhã_ 

9:00 Salda do Hotel 
9:30 Visita às-- instalações de uma fábrica de dua_s rodas 
12:00 Almoço • • - · 
14:00 Visita a uma fábrica de imagem e som 
17:00 Retomo ao Hotel · 
20:00 Jantar com o Prefeito e--lideranças pOiítíc-ãS locais 

Sexta-feira 
8:30 Café da manhã 

9:00 Saída do Hotel 
9:30 Visita à fábrica de informática 
10:30 Encontro com b Superintendente da Suframa 
12:00_Alrnoço com o Superintendente a Suframa e em preSariaS 
14:00 Encontro com líderanças da comunidade local e dos 
trabalhadores 
15:00 Vislta ãs empresas que se encontram fechadas do distrito 
industrial. 
20:00 Jantar com o Go-v-ernador 

Sábado 
8:30 Saída para passeio de barco pelo rio negro 

Retorno a Brasfiia. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Aprovado 
o requerimento, fica concedida a licen~a_ solicít3.da. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l<! Secrew 
tário. 

É lida a seguinte 
Brasília, 22 de setembro -de 1993 

Senhor Presidente, 
Nos termos das normas regimentais desta Casa, comunico 

a Vossa Excelência que ausentar-rile-ei do País no período 
de 22 a 29 do -corrente mês, para tratar de assuntos de interesse 
particular. 

Na oportunidade renovo meus protestos de elevada consi
deração e apreço. - SenadorOd_acir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A comuni
cação lida vai à publicação. 

Sobre a mesa, mensagem presidencial que será lida pelo 
Sr. 1" Secxetário. · 

É lída a seguinte: 

MENSAGEM N' 115, DE 1993-CN 
(N' 611/93, na orígem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação de Vossas EXcelências, acompanhado 
de EXpOSição de Motivos do. S..enhor Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Planejamento, -orçamento e Coordenação 
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que 
"Autoriza o PQder Executivõ a abrir ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito adicional 
até o limite de CR$1.686.008.204,00, para os fíns que espe
cifica". 

Brasília, 16 de setembro de 1993. 
Erri n' 122/SEPLAN - PR 

Brasília, 15 de setembro de 1993. 

Excelentíssimo Sel)_hor Presiderite da República. 
O Ministério da Cultura solicita abertura de crédito adiw 

cional no valor de CR$1.686.008.204;00 (um bilhão, seiscentos 
e oitenta e seis milhões, oito mil, duzentos e quatro cruzeiros 
reaiS)~ -senôo: -

CR$ mil 
crédito suplementar 590.102.872 
crédito especial 1.095.905.332-
2. O crétlito .tem por finalidade apoiar a atividade cine-

matográfica através da destinação de recurSos que pOssibilitem 
viabilizar a produção, a distribuição e a difusão de obras audio
viSUais cinematográficas brasileiras._ 

3. Convém ressaltar que a atividade cinematográfica gera 
direta ou indiretamente, através de empresas prestadoras de 
serviços, produtoras, distribuidoras e exibidoras, cerca de 40 
mil empregos. 

4. As despesas decorrentes da presente proposição serão 
cobertas com recursos da Reserva de Contingência, nos termos 
do artigo 43, parágrafo 1', inciso III, da Lei n' 4.320, de 
17 de março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, 
incisos V e VI da Constituição. 

5. Nessas condições, submeto à apreciação de Vossa Ex
celência o anexo Projeto de Lei, que autoriza o Poder E):ecu
_tivo a-abrir ao Orçamento Fiscal da União, o teferido créd.ito 
adicional até o limite de CR$1.686.008.204,00 (um bilhão, 
seiscentos e oitenta e seis niilhões, oito mil duzentos e quatro 
cruzeiros reaiS). _ _ 

Respeitosamente, Alexis Stepanenko, Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria ç1e PlanejamentQ~ Orçamento e Coord:e
nação da Presid~ncia da República. --

ANEXO À EXPOSTÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE ?LANE.;AMENTO, 
ORÇAMENTO E -cQQRDENAÇÃO/PR N2_ 122 DE 15' I 0"9- I 19-93. 

I 
1 Viabilizar;; pr'oduç:ào, --i:l distribuiç:i;"o e-;; difusão 
I t;~udiovisuois cine_mat-ogrtific_i::Js bh~sT~_i!ir-as. 

I I __ _ 

·.I 
à e- ob:rc{s I 

I 
r 
I 

2. so.luçÕe-s e'~ptov.id'éncia·s Conti--dos no ato nórm~:~Tiito ou r\ o m!"d'ida 
propos<:a: 

r-------- I 
1 Proj~to ci~ Lei qUP autorize 1:1 a~ertura de cr~dito adicional. I 
I _______ _ __ I 
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3.. Alt~rn-~tlva_s existent_e-s d~_ medidas ou dtos propos"t.os: 

T 
Al"t<>:-natlvrl. proposta ~ Onicd pl:tr'i:i o si.tu_!:l<:;;;iõ, _<:~p:-f>sent<:~da. 1 ___ I 

4, cust.o~ 

~-----:--- . . ,-- I 
I C!"$ ~ .686-._008.204.::,_00 (hum bilh;;io, SE>lSCE"ntos· e- oitentl:l E" seis I 
lr:'lilhÕPs, o·i-:o miL áUZP-ntos -E"- -quatro C!";JZE!iros !"Pais/_:; cOnta d<!l 
i Re>se-rv:-J de- Cont_ing~rrcld. 1 

I --------- . 1. 

5. Rdz~•s quP justifi~i:im ~ urg~nciH ra sPr prE"enchido samente 
.-:~to pr-oposto for_ Me-dida P:-ovisOria ou ?roj_E"tO de- _LE"i ,quf> 
':ramitar E"m ::""E"gime- dE'! ur~ê--_!"lciol-:_ 

se --O 

çt"-e-v<:~_ 

-•.... T 
I 

·------------. I 
6. Impdc-co ~·obr.E" .. o meio <:~mbientE" (semprE" quE' o ~:~to ou meciid.a 
provis6ri~ proposta possa vir -a t~-lo): 

T 
I 
I -------------.. --.. --~-· 
7. Sintest" do pi:!receor .do Orgão Judici"àrio~ 

~---- Na C-'Jflformi.dad"e d-Ó jü~Po7t.o no ar_t. 16, 1Ir. ocrõecr~to_ n!:l 408/92,- ·est3i 
Consult~rll :ur!dic~ m3nifesta-se no ~entldo de que n~o f~i vislumoradal 

seia m:ne:i~·~~~----' 

Setembro de 1993 

• """'=-!- ~· 

·_~ '· 

PROJETO DE LEI N• 29, DE 1993-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
Fiscal da União-, em favor do Ministério da Cultura, 
crédito adicional até o limite da CR$ 1.686.008.204,00, 
para os fins que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 2Q Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.652, de 29 de abril de 
1993). em favor do Ministério da Cultura, crédito supleffieniar 
no valor de CR$ 590.102.872,00 (quinhentos e noventa mi
lhões. cento e dois mil, oitocentos e setenta e dois cruzeiros 
reais) para atender à programação constante do Anexo II 
desta lei, __ 

Art. P Fica _o Poaer Executivo autoriZádo a abrir ao 
Orçamento Fiscal da União (Lei n' 8.652, de 29 de abril de 
19?3), .efl"!- favor do Ministério da CyJtura, crédito especial 
ate o hm!tc de CR$ 1.095.905.332,00 (um bilhão, noventa 
e cinco milhões. novecentos e cinco mil e trezentos e trinta 
e dois cruzeiros reais) para atender à programação constante 
do Anexo I desta Lei. _ 

42000 - MIMISTERIC DA CULTURA 
42101 - MINISTERIO OA CULTURA 

l.tiElO I 

ESI'ECIF /CtCiO 

.,.,.~1<! • '"' ""'" 

"""~~ .. "" '"""' 
"" non n~n •<Pil 

INCf"'lfVO O~ AI!Vono,.., h<.!IOVI;l'OI~ 

~""IRIVUIR ~""·A ~qn .. >IIO. ni<iMO'<I..,.,_,IO ro•s 
AfiVtOAOU •uni(>VI"'JOI~ € """""'"''' ~·n• 
:::-:-;~::~~""' ., ....... ~ ....... "'"'-"''•t~". 

(.,,,,.,.,.. •''"''"" "'~"'''"r "' 
n• "'" ., .. , '"'" nnoo 

•~coe"''"" u "'''"'"""~ "'"''""'.'"''"· 
""'"""' &r<>IOM '""'"'""' • 10 

1 0 T ~ L 

'"~ ........ > ·~ 
'"q~~, .. ~,, 

A:t. 39 o~--recursos necessárTO"s":à.execüÇão dO-disposto 
nos artigos antenores serão provenientes da Reserva de Con
tingéncia. na forma dos Anexos III e IV desta lei .nos montan~ 
tes especificados. ' · 

Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Brasília, 

I'ESSOAt t ,IU~OS ~ (NI': OOIFIAS OtSr II'VESfii4HTOS IH'IERS~ES •IC)IITJZ•CiO DUl~A$ OISP 
HC SOCIAIS OA DIVIDA CfJ'IFIEHl[S FUmiC~IIIAS OA DIVIDA OE CIPTUL 
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.... "'"'·~"· ~ 
•42:101 MIHISTE.RIO tiA CULTURA 

AM!;ci) 'n: 
P'~altAMA Oa TIOA.At.HO I$U~l.IEMIENTAÇJ.Ol 

ESI'FCrFrtoÇJQ 

.,,. .. ~ .. ~""''' 
"" ... ~ ......... . ........... ,..., ............... , ... .,,,., .. ,.,. 

e..,,.,...,,,. ~••• • """""'IJ" • ""'''"'"'"' ... ~'" "'' 
urv•~•CU """'""'"••••• t '""""'''" ~••• 
:;::'~~~::~~ '" .. , .... ..., .... ~ , .. ""'"'"''""çln • '" ..... ~., ....... , ..... ""''""""' 

90000 - RES!.RVA Ot: CONTIHGENCIA 
90000 - RES!I'lVA DE CONTIHGt:NCI~ 

&NUIJ L li 
P'IOOQf .. oMA OIE TIOi'A-~LI-fO (CAHCI!I.AM.NTQ) 

!SI"E~IFIC&ç.IO 

.... ~·· ....... ... ............ '"'"""~'"' .. 

... ·- .............. ,.,, 
...... y.,. '"'""'"'""' 

90000 - RESERVA DI! CONfiNG!KCU 
90000 - RI!SERYA DE CONJINGINCIA 
-~~----------- --··- " .•.. 

r(lNIF I Q I l t 

TC I l l 

~F~~O.O.t ( IUII(lS E U<c OO!RO~ (!!$r 
U<r. 5fe!Allõ .,.. OIVID& t~ENIIS 

--
~tS$0.11 E PUROS E to< 

(11!; SOCIAIS DO DIVIDO 

~'"""" ... 
~"'""" ""' 

I>NtSII"fMTOS UWEIISOIS OIOitTflOÇÃO "UI~&S CES!" 
'UI.I"'[(t~AS PA Ot•IO& DE C"'!!~ 

•-uz<eAtt ri,IIROS Ol? 
01 01Vt04 0( COPIU~ 

~-,-.r-r-'--- ---~~ 
- --- - - nrrn~Jcoçio 

... _.._ ... -·· .. •,•••~.,. n•~""""""'" 
;u•••,.,. ~~~•• ~-·t~••'""'" "" '"'"""'" ,,.. 

~~:~:!~!~&tolfi""AI~ POO>A ,.,,~ç""• ,...,,. ,,-........... , 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação 

Legislativã do Congresso Nacional) 
LEI N' 8.652, DE 29 DE ABRIL DE 1993 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício 
financeiro de 1993 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -A Mensa
gem que acaba de ser lida encaminha o Projeto de Lei nl' 
29, de 1993-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamen1o Fiscal da União, em favor do Ministerio da Cultu
ra, crédito adicional até o limite de CR$ 1.68~.008.2D4,00 
(um bilhão, seiscentos e oitenta e seis milhões, oito mil e 
duzentos e quatro cruzeiros reais), para fins que especifica, 

"$SOl~ E IJIIOS l EIIC OOIINIS Of.SI' 
f'< !!OCIAil o• OlVIDA C(JIMMII$ 

\INUflflll'lt'QS ttfVU'S(IU 
Ftl<&l<~ tiiiS 

0-ft~'(itl 0UJRIS 0(51" 
c• Dtvto• 0( rortut 

e será encaminhado _à Comissão Mista de Planos, Orçanientcis 
Públicos e Fiscalização. 

Nos termos da Resolução n\' 1, de 1991-CN, a Presidênciã. 
estàbelece o seguirite calendário para tramitaÇão da matéria: 

Dia 27/09- Publicação e distribuição de avulsos; 
Até 05110- Prazo para apresentação de emendas; 
Até 10/10 -- PUblicação e distribuição de avulsos das 

emendas; 
Até 20/10 - Encaminhamento do Parecer firiaTT Mesa 

do Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 

Mesa-, Mensagens Presidenciais que vão ser lidas pelo Senhor 
1Q Secretário. 

São lidas as seguintes 

, ___ __ 
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MENSAGEM No 116, DE 1993-CN 

(n' 603193, na origem) 

Senhores Membros c.\o_ Congresso NB:cjqnal_, .. 
Nos termos do art. 62 da Constit(iição Federal, subineto 

à deliberação do Congresso Nacional o_textO da MedÍd·a PÍ'ovi~ 
sória n" 350, de 14 de setemJ:>ro de 1993, que "cria, mediante 
transformação, o Ministério dO Meio AmÇiente e da AmaM 
zônia Leg'al, altera a red~ção de dispo~itlv~s da Lei n'' 8.490, 
de 19 de dezembro_ de 1992, e dá outras providências''. 

Em _25 de agosto último, com apoio nos arts. 37 e 38 
do Decreto-Lei on __ 400, Pe 25 de fe_vei_eiro,de 1967, nomeei 
Ministro ExtraOrdinário para a ArticulãÇãC:)de Ações da Amª'
zônia Legal, tendo em co.n_tÇI. a necessidade 4e dar aos assuntos 
da Amazônia tratamento em nível miniSterial, pela relevância 
que o desenvolvimento e a prescrvaçãb da :Vàsta regülo Norte 
assumem no contexto da vida nacional_. ___ , _- . - __ 

A medida provisória ora apresentada 3 Vo!i;sas Excelên
cias, por um lado, atende a tal propósito e, por outro, leva 
em conta as limitações da conjuntura que impô"em contenção 
dos gastos públicos. _ ."" 

Sabidamcnte, Q aspecto ecológico_ tem especial relevo 
na Amazônia e eXige peculiar atenção e cuidadosa .. açã9_polí
tica para a articulação _e execução das .a,Ções volta.das para 
o desenvolvimcnto_da_região. _ __ _ _ 

Esse aspecto indicou o Ministé_t:io c;io_ Meio Ambient~ 
como aquele mais apto a desincumbir-se,das ações da A,m~
zônia Legal, tendo em conta o rol__da~ SJ.IaS compet~ncías 
e a estrutura funcional do Instituto do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis- IBAiviA, órgão de execução 
do Ministério. Tomou-se, assim, possível estruturar__ organi-
zação ministerial compacta. , _ _ _ 

A relevância e u_rgência da m_atér_i_a_ jndicam a adoção 
de Medida Provisória, nos termos do a~!· 62 d_a_ Ç<;>_~stituição 
Federal. 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 350, 
DE 14 DE SETEMBRO DE 1993. 

Criá, mediante transformação, o Ministériq do 
Meio Ambiente e da Amazônia L~ga_l, altera a r~dação 
de dispositivos da- Lei n~ 8.490, _de _19 de novembro 
de 1992, e .dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLlCA, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constítuiçãó, adota a seguint~ 
Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1ÇI O MinistériO do Meio Ambiente fi_cá tr·ansfor
mado em Ministério do Meio Ambiente~ .cfa Ãmazônia Legal, 
passando os incisos XX do art. 14, XVI( do art. 16, e XVI 
do art. 19, da Lei n' 8.490, de 19 denJ:>vembro de 1992, 
a vigorar com a s-eguinte r~dação: - -

" Art. 14. .. ........... u~·~·--·~·------H·~········ 
XX -do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 
"Art. 16. . ...... ------.-- --·- ., . --- ·- ·- --·- ____ , ______ _ 
XVII- Ministério do Meio Ambiente e da Ama-

zónia Legal: · · · ·· . . 
a) planejamento, coordenação, ·supervtsâo e con

trole das ações relativas ao meio ambiente;;"~ ·- __ 
b) formulação e execução da política __ nacional do 

meio ambiente; -

c) articulação e coordenação das ações da política 
integrada para a Amazônia Legal, visando_ à melhoria 
da qualidade de vida das populações amazónicas; 

d) articulação com os mini~téiios, órgãos e_e'otida
des da Administração Federal, de ações de âmbito in
ternacion-al e_ de âmbito interno, relacionadas s:om a 
política nacional do meio ambiente e· com- a política 
nacional integrada para a Amazônia legal; 

e) preservação, conservação e uso racional dos re
cursos naturais renováveis;-

f) implementação de acordos internacionais nas 
áreas de sua competência. 

.. Ar!. 19. . ....... __ ... --. --· ........•....•... ----., ·----- __ 
-. ; ............ ~-~ -··--*' •.... ' •.• ~ .... '.; .••• -~ ..•• v.~ .......... , •• -· •• 
XVI - no Ministério- do Meio Ambiente e da 

Amazônia Legal: - . 
a) Conselho Nacional do Mei_o AmbientC;; 
b) Conselho Nacional.da Am~zónia_Leg<!l; .. 
c) Comitê do Fundo Nacional do Meio Ambj~nte t 
d) Secretaria de Coordenação dos Assuntos do 

Meio Ambiente; 
e) Secretaria de Coordenação dos. ASSI.lfltOS d~ 

Amazónia Legal. 
, , • • • • • • • • •, • <• • • ~• • • •• "•• ••••·-ou.,;~. •' •• ~• •' ·~ • ·~•• """""t••-•' •,• '- • • 

ArL z~ o P.oder EX(!Cutivo Qisporá sobre a ofg~ni~aÇão 
e o funcionamento do Ministério çl9 .Meio Am_biente e da 

. Amazônia Legal, bem como no que diz respeito à composição, 
atribuições e funcionamento_ do Conselho Na~.ion~l da_ A-~~-
zônia Legal. _ _ __ _ 

Art. 3o Fica o Poder Executivo autoi'izãôõ a transferir 
pa:ia o Ministério do Meio Ambiente e da Ama~ónit;t Legal 
os cargos dos quadros do Ministerio do Meio Ambiente, ora 
transformado, bem _como a criar dois cargos do Grupo-Direção 
e.Assessoramento Superiores, nível DAS-101.6, de Secretário 
das Secretarias de Coordenação d_e Assuntos do Meio Am
biente _da Amazônia_ Legal. 

Art. 4" Esta medida provisória entra em vigor na data 
de sua publicação. ___ _ _ ____ _ _ 

Brasilia, 14 de setembro de 1993, 172~ da Independência 
e 105' da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI Ne 8.490, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a organização da Presidência da Repú
blica e dos Ministérios e dá outras providências. 

........... ~~·-· .....•... ' .... ·- ·~- -· ...... ~·~-·-·. ~~- ..... ~·~-····· ... ··_· .. 
Art. 14. São os seguintes os Ministérios: 
• • • • • • .. • • ••·-• • • •::. • • • • • • • •-· •• • • • • • • • • • • • • ••• • • '--""""-"-' ·~-"" • -· • • • • ••• • v•• .. 

XX - do Meio Ambiente._ 
••• -•• --.- •••••••••• ·-·-- ··~··-· ................ ......._ •• _ ••••••••••••••• v •• ·-·-· •• 

Art. 16. Os aSSi.ifitos que coiistitUem áre~ de compe
têQ.ci.a de _cada ministério ciyil são os seguin!e~: 

·············~-·~···-~-~-·-·..---~--~~······--·~··-"······-~··········· -

XVII -Ministério do Meio Ambiente: 
a) plan·e)affiénto, cõõrdenaÇ<io, supervíSâo e CõntrOle-aas 

ações relativas ao meio ambiente; 
b) forn;,mlação e execução __ da política nacional do meio 

ambiente. 
c) PfeseTVaç30. ·conservaÇão- e uso racional d_os recursos 

- naturais renováveis; · ·· _::: ·· · - -- · - ·-·- -
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d) implementação de acordos internacionais na área 1)m
biental. 

Art. 19. São órgãos específicos dos ministérios civis: 

XVI- no Ministério do Meio Ambiente:_ . _ 
a) Conselho Nacional do Meio Ambiente; 
b) Coniitê do Fundo Nacional do Meio Ambiente. 
.............. , ........................... ,-...... .,~-~~-·-···~-~---· 

MENSAGEM N' 117, DE 1993-CN 
(N'' 614/93, na orígem) 

Senhores Membros do Çongresso Nacional, 
Nos termos do artigo 62 da CoOstitU.ição Federal, submeto 

à elevada deliberação de VQSsas Excelências, aÇ'ompanhado 
de ExPosiÇão de Motivos do Senhor Ministro de Estado Ç_hefe 
da Secretaria da Administração Federal da Presidência da 
República, o texto da Medida Provisória n~ _351. de 16 _de 
setembro de 1993, que "Altera dispositivos da Lei n' 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que ·regulamenta o art. 37, incíso 
XXl, da Constituição Federal, institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providên
cias". 

Brasfiia, 17 de setembro de 1993. 
E. M. n' 215 

Em 10 de setembro de 1993. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da_República, 
Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo 

projetO de Medida Provisória -que ''Altera dispositivos da Lei 
n~ 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 
37, inciso XXl, da Constituição Federal, institui nOrmaS: pãra 
licitaçOeS e ContratOs da Açlministração _Pública e dá outras 
providências". ----.-- --

2. As alterações propostas decorrem tanto da con~ta
tação, no âmito da própria Administração Federal, da necessi
dade de serem melhor explicitadas determinadas normas atí
nentes à publicidade, à dispensa dos procedimentos licitatóriós 
quanto de solicitações de Outras áreas, sobretudo de nível 
municipal, seja para os ·ajustes redacionais propostos, seja 
para outorgar aos próprios Estados e Municípios competência 
para, dentro dos parâmetros estabelecidos para a esfera fede
ral, definir os limites para as licitações em níveis cóndizejJ.tes 
com as economias locais. . . _ . _ 

3 .. Considerando a importância da Lei no 8.666, de 1993, 
para o funcioriamento da Administração Pública, as alterações 
propostas revestem aspecto de especial urgência, razões que, 
a juízo de Vossa Excelência; justifícaril a açloção de Medida 
Provisória nOS termos-do art. 62 da Constituição Federal. 

Atenciosamente, 
Romildo Canhim, Ministro de EStado Chefe da_Secretaria 

da Administraç-ão Federal da Presidência da RepUblica. 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 351, DE 
16 DE SETEMBRO DE 1993. _ _ .~ 

Altera dispositivos da Lei n• 8.66"6, de 21 de junho 
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras provi
dências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62; da Constituição, adot(a-seguinte 
Medida Provisória, com força de lei: · 

Art. 1" Os. arts. 16, 21, 22, 23. 24 e 121 da Lei n" 8.666, 
de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte 
tedação: 

"Art. 16. s-e-rá dadâ publicidade, mensalmente, em ór
gão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo 
acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Admi
nistração direta ·ou" indireta, de maneira a clarificar a identifi
cação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade 

. -açlquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, 
podendo ser aglutinadas por itens aS cOmpras-feíüts Com dis
pensa e inexigibilidade de licitaç-ão. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
aos casos de dispensa de licitaÇão previsto no inciso IX do 
art. 24." 

_ "Art. 21. Os avisos coil:tendo os resumos- dos editais 
das cçmcorrências e das tomada.s de preços, embora realizadas 
no local <!e repartição interessada, deverão ser publicados 
com antec_edênci~, 110 mí~imo, por uma vez: 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitaçã9 feita pot Orgão ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial 
ou totalmente com recun;os federais ou garantidos por institui
ções federais; 

00 ~ II -no Diário Oficial do Estado, ou -do Distrito Federal, 
quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por ·orgão 
ou entidade da Administração Pú_blica Estadual ou Municipal 
e do Distri~o Federal; 

III _-em jo~nal_ "diário -cie grande Circula-ção no "Estado 
e, também, se houver, em jornal de circulação na região ou 
no mUnicípio onde_ será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo, ainda, a 
Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de 
o"Utros meios de divulgação para amplia-r a área de competição. 

"Art. 22. 

§ 6~ Na hipótese do §-39 deste ar'tigo, existirido na praça 
mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, 
realizado para objeto idêntico ·ou assemelhado, deverão ser 
CQ_D:Y~9ftdQ pelo !l}enos dqis licitantes que não participaram 
da licitação imediatamente anterior, caso_esta tenha sido anu-
lada ou revogàda. ---- - -- - - · 

"Art. 23. 

_ § 69 As o_rgap.iz~_ções industriais- da Administração Fe
deral direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos 
limites estabelecídos no inciso I deste artigo também para 
as suas compras e serviços, desde que para a aquisição de 
materiais aplicados, exclusivamente, em suas atividades indus
triais." 

"Art. 24. . ........................................................ . 
XVl- para a·impressão dos diáfioS OfiCiais; formulários 

padronizados de uso da AdministraÇão, ·de edições técnicas 
oficiais, a prestação de serviço's de informátíC3-ou_de natureza 
industrial e o fornecimento de bens a pessoa jurídica de direitõ 
público interrto, por órgão ou· entidades que integram a Admi-
nistração Pública, criados para esse fim específico; · 

XVIl -nas compras de hortifrutrgranjeiros, gêneros pe
recíveis e pão, realizadas diretamente com base no preço do 

•-
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dia, quando se destinarem ao atendimento dos objetiVos do 
Programa de Alimentação Escolar, executado de forma de_s
centralizada pelos Estados e pelos Municípios. 

§ 1" É dispensável a licitação para compras ou contr:;t
tações de serviços, até o limite previsto ria alínea "a" do 
inciso II do art. 23 desta Lei, se feitas para abastecer navios, 
embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslo:
camento quando em estada .eventual de çurta duração_ em 
portos, aeroportos ou localidades diferentes Pe suas_ sedes. 
por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, 
quando a exigüidade dos prazos legais puder comprometer 
a normalidade e os propósitos das_ operações. - -

§ 29 É dispensável a licitação para as compras de mate
riais: de uso pelas Forças Armadas, quando houver necessidade 
de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio 
logístico dos meios .navais, aéreos ·e terrestres." . 

"Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às_ licita
ções instauradas e aos contrato_s_ assinado~ anteriormente_ à 
sua vigência, ressalvado o disposto no_ art. _59 

······Ãrt.~2:"··'E~tiM~·did~·p~~~i~ri~··e-~t;;~~;~~1gõ:;~~~~-~i~Í~ 
de sua· publicação. - - -- _ --

Art. 3~ Ficam revogados os §§ 1"' e 2~ do art. 2.3. da 
Lei n' 8.666, de 1993. -

BrasOia, 16 de setembro de 1993; 172• da Independência 
e 105• da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA-

LEI N" 8.666, DE 21 DE JUNHO DE: 1993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da COnstituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 

• o 'o o o • • ••• • • • o O 00 0 O O • o OA> ·~'. •••+oo o ~~._0 O 0 0 0 0 0 0 o o o o •••• ._.~, O OOO •.••• -·: -~ • 

Art. 16. Fechado o negócio, será publicada a relação 
de todas as compras feitas pela Administração Direta ou Indi
reta, de maneira a_clarificar a identificação do bem Comprado, 
seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do yende
dor e o valor total da operação. 

""'''''"''"'''r-_.. ••• '"*.-."-"-'""'u-•-.•••~•••••"••----·•~••••• 

Art. 21. Os_navios contendo os resumos dos editais das 
concorrências e tomadas de preço, embora realizadas no local 
da repartição interessada, deverão ser publicados com antece
dência, durante 3 (três) dias consecutivos, obrigatória e ·con
temporaneamcnte: 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de 
licitação feita por órgão da Administração Pública Federal 
ou do Distrito Federal e, ainda, quando ~~ tratar de obras, 
compras e serviços financiados parcial ou _ 
totalmente com recurso~ federais ou g_aran~idos por instHui
çõcs federais; 

II - no Diário Oficial do Estado __ QJide se reali~a_rá a 
obra OlJ serviço, quando se tratar Qe licitação dé órgã.os da 
Administração Estadual ou. Mu_pjcipal; 

III - em pelo menos um jornal diário de grande circu
lação no Estado ou, se houver, no Município-onde será reali
zada a obra ou_ serviço, podendo ainda a Administração, para 
ambos os casos, conforme o vulto da concorrência, utilizar-se 
de outros meios de divulgação para ampliar a área de compe
tição. 

Art. 22. São modalidades de licitação: 
......................................................... --~· ·~ ........... . 

§ 6~ Na hfpótese do§ 3~ deste artigo, -existindo na praça 
mais de 3 (três) possíveis interessados, é vedado repetir o 
convite aos mesmos escolhidos na licitação imediatamente 
anterior realiZ~?a para objeto idêntico ou assemelhado. 

Art. 23, As modalidades de licitação a que s-e referem 
os incisos I ·a ·nr dó" artigO anterior serão- determinadas em 
função dos segUirite'Slimites, tendo em vista o valOr esrifuado_ 
da contratação: 

...................... "·· ... ,.; ... -...... _ .. -,... ......................... . 
§ 5' ........................... , .............................• 

Art.·. 24· .... ~· di~~~~~á~~i-~ .ii~it·~çã~·:· ............ ~·-· ·-· ,_._. __ .. 
........................ ··-· ...•.... ., ................... ~· .. --·~.-_ .. -~. _.:. 

XV- .•.. -................. _···-------···················· 

Art. 121. O disposto nesta Lei não se aplica às licifaçõe·s 
instauradas e aos contratos_ assinados.anterio!Jl1e:n~e à Sl,l;l _ _v!
gência. _ 

••..••••• -.•.••••• : •••••••• --;.' .••••• · •• ·.'·· •• ; ...... ~""!;' ••• -~.' ••• :·.-._,--~.i'.: 

O SR. PRESIDENTE (I-furiib"efto Lucena)- As matérias 
vão ª- publicação. 

Sobre a mesa Mensagem que vai ser Hda pelo Sen~or 
1~ Secretário. 

Ê lida a seguinte 

-MENSAGEM N' 118, DE 1993-CN 
(N' 615/93, na origem) 

Senhores_ Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 62 da Constituição Federal, submeto 

à elevada deliberação_ d_e_ Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Educação e _do _Desporto, o texto da Medida Provisória n" 
35~-de 20 de setembro de 1993, que "Dispõe sobre o reajuste 
das mensalidades escolares no mês de agosto de ~993'~. . 

Brasilia, 20 de setembro de 1993. 
E.M. n' 168 

Em 17 de setembro_ de 1993. 
Excelentíssimo Senhor Preside.nte _da _República, 
Ternos a honra de submeter a elevada con~iP,_er,;~.çã.o. de 

Vossa Excelência proposta de reedição da Mediçla_Provisófíà 
n~-344, de 19 de agosto de 1993,_que dispõe sobre o reajuste 
das mensalidades escolares no mês_de agosto de 1993. o. __ _ 

A presente proposição tem por objetivo reiterar os precei
tos contidos naquela medida provisória, tendo em vista a imi
nência da perda de sua eficácia,, em. face da _f~lta cl_c apreciação 

_pelo Congresso Nacional, no prazo previsto no parágrafo úni-
co do ~art. 62 da Constituição. _ _ - . 

Assim, a relevância e a urgência que a matéria envolve 
just'ífica-m a ediçãÕ da noVa ineâida proVisória. 

Respeitosamente, 
Murílio de Avellar Hinge1, Ministro de Estãdo da Edu-

cação. -

MEDIDA PROVISÓRIA.N'.352, 
DE 20 DE SETEMBRO DE 1993 

Dispõe sobre o reajuste das mensalidades escolares 
D.o 'rilês de agoSto de 1993. --- - -- -

-!· O Presidente da República, no uso da _atribufçã9 que 
lhe confere o art. 62 da Constituiç'âo, adota a seguinte medida 
provi~ria, cox_:t força de lei: 
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Art. 1" o valor máximo da mensalidade escolar no mês 
de agosto de 1993, de acordo com o inciso II do art. 2• da 
Lei n'' 8.170. de 17 de janeirõ de 1991, será determinado 
pelo valor da mensalidade __ efetivamente cpQI;ã;d~ó;:9o mês_ de 
julho, acrescido do valor da mcnsal_id_ade do _mêS de janeiro.-
corrigido este p~lo fato r 1,40961. __ , .-- - _ . 

Art. zn Do v-alor do reajuste a que se refere o artigo 
anterior serão compensadas as antecipaçóeS_;,_êVéntU.almenÚ! 
feitas, mediante negociação, para inclusão das- variações do 
INPC. 

Art. 3<.> O valor-do acréscimo-à mensalidade escolar será 
dividido, no mínimo, em três parcelas iguais, a pàttir âe agosto 
de 1993. · · · · · ···· · -· ---

Art. 4•.> Ficam convalidados os atas praticados com base 
na Medida Provisória n• 344, de 19 de agosto de 1993. 

Art. S' Esta medida provisória entra em vigor na data 
de_su_a publicação. 

Brasília, 20 de setembro de 1993; 172~ da Independência 
e 105' da República. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N' 8.170, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 

Estabelece regras para a negociação de reajustes 

Titulares 

1. Juvêncio Dias 
2. Flaviano Melo 

3. Odacir Soares 

4. Affonso Caniargo · 

5. EvaBiay 

6. Aureo Mello 

SENADORES 

_ PMDli 

PFL 

PPR 

PSDB 

PRN 

PDT 

Suplentes 

1. Mansueto de Lavor 
2. José Fogaça 

3. Carlos Antônio D_e'Carli 

· 4. Levy Dias 

5. Almir Gabriel 

6. Ney Maranhão 

das mensalidades escolares e dá outras providências. 7. Magno Bacelar 7. Darcy Ribeiro 

LEI N> 8.178, DE 1> DE MARÇO DE 1991 

Estabelece regras sobre preços e salários e dá ou
tras providências. 

Art. 14. O artigo 2' da Lei n"' 8.170, de 17 de janeiro 
de 1991. passa a vigorar com a seguinte redaç_ão: 

'' Art. 2-? O valor dos encargos a que se refere o 
artigo anterior, uma VeZ acOrdado e homOlogado em 
contrato escrito, poderá ser reajustado pelo 'repasse 
de: 

I -até setenta por Cento do índice de_reajuste 
concedido _à categoria profissional predominante na ins:. 
tituiÇãO de ensino, em decorrência de lei, decisão judi
cial, acordo, convenção ou dissídio coletivo de traba
lho; 

II - no mês de agosto de cada ano, .até trinta 
por cento da variação do fndice Nacional de Preços 
ao Consumidor - INPC, entre os meses de janeiro 
e julho, e, excepdonalmente, em 1991, até trinta por 
cento da variação do INPC entre os meses de-março 
e julho. 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 344, DE 19 DE AGOSTO DE 
1993 

Dispõe sobre o reajuste das mensalidades escolares 
no mês de agosto de 1993. 

O ·sR. PRESIDENTE (H:umberto Lucen;>)_-.A Mensa
gem que acaba de ser lida encaminha a Medida P.rov_isória __ 
n"' 352; de 20 de setembro de 1993, que dispõe sobre o reajuste 
das mensalidades escolares no mês de agosto de 1993. 

De acordo c::om as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4> e 5• do art. 29 da Resolução n' 1, de 1989-CN, 
fica assim constitUída a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria: 

DEPUTADC'~ 

Titulares Suplentes 

BLOCO 
1. P_aes L_andin 1. Mauro Fecuri 
2. Paulo_ Lima 2. João Mendes 

PMDB 

3. João Henríql!-e 3. José Au~~sto Curvo 
PPR 

4. Ronivon Pereira -- 4. Maria Valadão 

PSDB. 

5. Osmânio Pereira S. José Abrão 

PCdoB 

6. Renildo Calheiros 6. Jandira Feghali 

PSD 

7. Onaireves Moura 7. Édis~n Fidélis 

De acordo com a Resolução n9 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 22-9 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 23-9 - In~talação d_a Comissão Mista; 
Até 25-9 - Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a.admissibí-
lidade; 

Até 5-10- Prazo final da Comissão Mistã; 
Até 20-10- Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESfDENTE (Humberto Lucena)- Esgotou-se 
no dia 19 de setembro próXimo -passado- o- Prazo de trinta 
dias previsto no parágrafo único do art. 62 da Constituição, 
sem que tenha sido transformada em lei, perdendo, portanto, 
sua eficácia, desde a edição, a medida provisória n~ 344, de 

• 



9072 Quinta-feira 23 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Setembro de 1993 

19 de agosto de 1993, que dispõe sobre o reajuste das mensali
dades escolares no mês de agosto de 1993. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário. 

São lidos os seguintes 

LIDERANÇA DO PPR 
Brasüia, 21 de setembro de 1993 

Ofício n' 386/93 
Senhor Presidente 
Em aditamento ao Ofícío n~ 383i93.~ tenho a honra de 

indicar a Vossa Excelência, pelo Partido Progressista Refor
mador - PPR, o Deputado Armando Pinheiro çm su,bsti
tuição ao Deputado Francisco Dornelles na vaga do Suplente 
para integrar a Comissão" Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n" "351, de 16 de setembro de _1993, "que altera 
dispositivos da Lei n' 861\6, de 21 de junho de 1993, que· 
regulamenta o art. 37, inciso-XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitação e contratos_ ela _Administração 
Pública". 

Atenciosamente, 
Deputado José Luiz Maia, Líder do PPR. 

OF/GAB/1/N• 649 
Brasnia, 22 de.sete.mbro de 1993 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados 

Walter Nory e Luís Roberto Ponte, para integrar, respectiva~ 
mente, na qualidade de Titular e S_uplente, a Comissão Mista 
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n" 351793-
que "Altera dispositivos da Lei n•8.666, de 21 de junho de 
199.3, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e conttà:tos da Admi
nistraçáo Pública e dá outras providências'', em minha substi~ 
tuição e do Deputado Cíd Carvalho. 

No aguardo de um pronunciamento de Vossa SenhQria, 
mariifesto meus agradecimentos pela sua atenção. 

Cordialmente. _ 
Deputado Genebaldo Correia, Líder do PMDB 

Ofício n' 306-L-PFL/93 
Bra~ília, 21 de -;eteffibro de 1993 

Senhor Presidente, _ 
Informo a V. Ex~ que deixa de fazer parte da Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como 
membro suplente, o Deputado José Falcão, PFLIBA, assu
mindo em seu lugar o Deputado Everaldo de Oliveira, PFU 
SE. 

Ao ensejo renovo a V. Ex~ expressão--dO iileu apre-ço. 
Deputado Luis Eduardo, Líder do PFL. 

GABINETE DA LIDERANÇA DO 
BLOCO PARLAMENTAR PFLIPTB/PSC/PRS 

Ofício n' 309-L-BL. PARL./93 . 
Brasnía, 22 do setembro de 1993 

Senhor Presidente, __ _ --" _ 
Comunico a V. Ex• que o Deputado VILMARifOCHA, 

PFLIGO, deixa de fazer parte, na condição de Membro Su
plente, da Medida Provisória 351 de 16 de. setembro de 1993, 
que "altera dispositivos da Lei n" 8.666 de 21 de junho de 
1993, que regulamenta o_ar_t,_, _inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Admi
nistração Pública". . _ . 

Outrossim, indico para a referida vaga o Deputadq Ney 
. Lopes- PFL/RN. 

Valho-me_ da oportunidade para renovar a V. Ex• os pro
teStos do meu elevado apreço e distinta co_risideração. 

·Deputado Luís Eduardo, Líder do Bloco Pariament_ar. 

· . O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Serão feitas 
as substituiçõ'es soliciúldás. -- -- -----

Esgotado() tempo destinado ao Expediente. 
Prese"ntes na Casa 67 Srs. S-ena.dores. 
Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a m-esa, I-equerimento que -serâ lido pelo ·sr. t~ 
Secretário. 

É lido e aprovado O seguinte 

REQUERIMENTO N• 928, DE 1993 _ 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversãO da Ordem do Dia, a firil de que as matérias 
constantes dos itens- no~< 5 e 1 sejani submetidas ao Plenário 
em primeiro e penúltimo lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Epitácio 
Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Será feita 
inversão Solitada. 

.Item 5: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 174, DE 1993 

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

(Tramitando em conjqnto com o Projeto de Lei do Sena-
don' 95, de 19~3) · . _ 

Discussão, em turno únlto, do Projeto _de Lei da Câmara 
n' 174, de 1993 (n' 3.83!/2.3cna Casa de origem), que estabe· 
lecenormaspara as eleições de 3 de outubro d~ 1994, (Depen~ 
dendo de parecer da Comissão de Constituição. JuStiç~_e Cida
dania.) 

Sob-re a ritesa, requertm.ento que será lido pelo Sr. 1\' 
- secretário. · 

É lido e ~prov~d~_.? seg~inte 

REQUERIMENTO N• 9Z9, DE 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro 

tenham tramitação em conjunto o Projeto de Lei do Senado 
n' 90, de 1993, com o Projeto de Lei da Cãmara.n' 174, 

- de 1993, que Já tramita em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado n' 95, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de.1993, -Mário Çovas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Projetes 
_de Lei do SeJ_lado n'-'s 90 e 95,_de 192.3, e o Projeto de Lei 
d~ Càmara n" 174, de 1993, pass~m a tramitar eril Conjunto. 

O Sr. Wilson Martins- Sr. Presidente, peçO a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pala-
-vra o- nobre Senador Wilson Martins. -

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pela ardem. 
Sem revisão -do orador.) -Sr. Presidente. inicialmente, quero 
dizer a V. Ex~ que recebi, para proferir parecer, o Projeto 

_de Lei da Câmara IJ.~ 174/93~ bem como do pT"oJeto __ c!~!~v~a 
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do ilustre Senador Marco M_a,ciel, ambos versan_d~ a regula-
mentação das eleições do próximo ano. _ 

Entretanto, a Mesa, há poucos instanteS, terileteu-me 
o Projeto de Lei do Senado n" 90/93, de autoria do nobre 
Senador Mário Covas·, que-dispõe sobre as eleições majori
tárias e proporcionaiS-: -ã propaganda eleitoral~ 11 arrecadação 
e aplicação de recursos em _campanhas eleitorais e dá outras 
providências. _ _______ _ 

Esse projeto, diverso, de maior amplitude, não tem por 
obfetivo exclusivamente a regulamentação das_ eleições do pró;. 
ximo ano, mas deseja regulamentar os pieifos eleitorais em 
anos vindouros. -- --

Nessas condições, parece-me que não é pertinente o exa-
me do mesmo neste instante. -

Peço a -v. _Ex~ que- decida sobre a questão~ que acabo 
de levantar. 

O SR. PRESID.ENTE (_Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Wilson Martins, a Presidência esclarece a_ V .. E?'~ que 
não lhe cabe mais nada a _fa_~er nesse seiJ.ti9o, uma vc;:z que 
o requerimento de tramitação conjunta foi aprovado pela una R 

nimidade do Plenário há poucos instantes. Portanto, não há 
como deixar de se _cumprir a decisão soberana dos Srs. Sena
dores. 

Peço a V. Ex~ que emita o seu parecer, nos termos em 
que V. Ex~ achar conveniente concebê-lo. 

O SR. WILSON MARTINS -Também sobre o projeto 
de autoria do nobre Senador Mário Covas? ----

OSR. PRESJDENTE (Humberto Luceu,a) .,-,-Esse projeto 
está tramitando conjuntamente, por deliberação O.o Plenário. 
Cabe a V. Ex~ emitir o seu parecer. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra o nobre Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB --SP.-PCla ordem. Sem 
revisão-do orac;lor.) ---:"_Sr. Presidente, ~e3.1men(e~ o Projeto 
que apresentamos objetiva a eleição do ano que ve_~· No 
entanto não quero tumultuar o andamento da matena; se 
for pos;ível dissociá-lo, eu concordari~. ~credit_o que_ nã~ 
o seja, porque o requerimento-de tranutaçao conJunta Já foi 
aprovado. 

À semelhança do nobre Senador Marco_Maciel, requeri 
a tramitação conjunta do profetõ ·de minha au~ºr_iª_t que, de 
fato, é voltado para as próximas eleições,_ tal qua! _o___9:orreu 
na eleição passada, quando um outro projeto de minha aut<;nia 
foi aprovado por esta Casa. Mas não quero que o projeto 
seja obstáculo ao andamento das m~térias que __ aí estão. -· _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Nobre Sena
dor_ Mário Covas, a Presidência compreende o propósitO de
v. Ex• em colaborar com o bom andamento dos trabalhos, 
mas a tramitação conjuntã já foi -aeliberadã. 

A Presidência recomendaria ao Sr. Relator que conclua, 
dando, a seguir, a ·sua orientação em relação a m_at~~a. V. 
Ex~ poderá até s_e escusar em dar parecer sobr_e_ o projeto 
do nobre Senador Marco Maciel,- por entender que ele versa 
matéria de caráter permanente. 

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. ' 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a pa1a
Vra o nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Seni 
r:evisãp_ do orador.):- Sr. Presidente, na mesma dire_ção da 
manifestação do nobre Senador Mário Covas, incliPo-me no 
sentido de que, caso o Sr. Relator considere _ _conveniente, 
seja desprezado Q projeto de minha autoria, o que evitaria 
dilação na tramitação dessa matéria- tão importante para o 
País e para as decisões políticas brasileiras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre 
Relator poderá concluir o seu parecer- se assim lhe aprouver 
- recomendando que o projeto do Senador Mário Covas 
prossiga tendo uma tramitação autónoma no Senado Federal 
nos termos regimentais. __ ' 

Nos termos do art. 174, a, do Regimento Interno, designo 
o nobr~ Se[!.ador Wilson Martins para proferir o parecer sobre 
os proJetas, em substituição à ComiSsão de,Constituição, Jus
tiça e Cidadania. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

I. RELATÓRIO 
É submetido à apreciação do Senado Federal o Projeto 

ode Lei da Câmara n" 174, de 1993, que disciplina a realização 
das eleições do próximo ano. Dispondo sobre matérias corno 

-registro de candidatos, cédula oficial, fiScalização das eleições, 
pesquisas e testes pré-eleitorais, arrecadação e aplicação de 

-recursos nas campanhas eleitorais, crimes eleitorais é propã-
-g-a:nda eleitoral, a proposição apresenta significativas mudan-
ças em relação à legislação vigente. 

~ A principal inovação refere-se à exigência de_ cinco por 
cento dos votos apurados na eleição de 1990 para a Câmara 
dos Deputados ou _três por cento da composição daquela Casa 
para que um Partido ou coligação possa apresentar candidato 
a Presidente e Vice-Presidente da República. Esses requisitos 
ou a obtenção de três por cento dos votos na eleição âe 1990 
para a Assembleia ou Câmara Legislativa são exigidos para 
o lançamento de candidatos a Se-nãdor, Governador e Vice
-GõVernador. --

Também a participação nas eleições proporcionais fica 
subordinada, no caso de Partidos com registro provisório junto 
ao TSE, à exigência de contar com, no mínimo, um Deputado 
FederaL Ainda 'rio que se- refere a essas eleiçóés, 'o art. 10 
do projeto reprêseiita um-a sensível -redução no número de 
candidatos_, ao dispor que os Partidos poderão registrá-los 
até o número de lugares a preencher e, no caso de coligação, 
o limite é de uma_ vez e meia o número de vagas. _ 

Um aspecto que merece destaque, embora se tratando 
de inovação exterior ao projeto, diz respeito à- coincidência 
das eleições presidenciais, federais e estaduais. Sobr~ essa 
matéria o art. 6n proposto estabelece a desvinculação das coli
gações com vistas ao pleito presidencial em relação às demais_. 

Outra mudança rias tradições eleitorais brasileiras está 
na substituição da célula única por duas cédulas distintas, 
uma para as eleições majoritárias--e--outra para as propor
dótiais. Em decorrência dessa medida, as votações serão reali
zadas em dois momentos distintos, o pfim-eiro para o voto 

, às eleições proporcionais e o segundo para as majoritárias. 
Na parte que disciplina a arrecadação e aplicação de re

cursos nas campanhas eleitorais, o projeto apresenta como 
principais inovações: a possibilidade de as pessoas jurídicas, 
além das pessoas_ fjsicas. contribuírem com os partidos e candi
datos; as despesas de campanha podem ser assumidas tanto 
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pelos partidos, quanto pelos candidatos; os bônus eleitorais, 
emitidos pelo Ministério da Fazenda, que serão trocados a 
cada doação que receber o candidato. -=- _ . _ _ _ 

Quanto à prOpaganda ·eleitoral, a proposição inoVa ao 
estabelecer regras corno as dos_arts. 66_~67,_7? e 79, que 
visam a eliminar a possibilidade de urn Qrgão de comuriiCaçãb 
favorecer ou-prejudicar candidatos. 

Por fim, o art. ·ss d.Ctcrmina que· os "Tribunais Regionais 
Eleitorais disporão de quinze dias para instruir o eleito-r quanto 
ao preenchimento das cédulas eleitorais. _ -

Já em relação ao PLS n' 95, de 1993, de autoria do nobre 
Senador Marco Maciel, tanto quanto o de autoria do nobre 
Senador Mário Covas, a que fiz referêfi.Cl<i"há instantes, o 
meu parecer é no sentido dé que tenham andamento indepen
dente daquele do presente projeto. 

Não era esta a redação que eu tinha dado aqui, em relação 
ao Projeto do ilustre Senador Marco Maçi~l, mas, pqr urna 
questão de justiÇa, devo alterar o meu parecer·n.-esl:C ponto 
- e o faço - para dar a ambos os projetas tratainento
idêntico. 

É o relatório. _ 
IL DA REDAÇÃO E DOS ASPECTOS CONSTITU

CIONAIS 
O projeto sob exame atende a,os _fequisitos_ fognais de 

constitucionalidade, por se tratar de matéria objeto de lei 
(Constituição Federal, art. 48), de competência privativa da 
União (CF, art. 22, I), cuja iniciativa é concorr.ent_~ (CF, 
art.61). 

Além disso, a proposição é compatível com as normas 
constitucionais que dispõem sobre o regim·e democrático, a 
soberania popular, o sistema representativo" e o pluriparti
darismo. Verifica-se, eni todo.o projeto, a interlção de assegu
rar no pleito a ampla liberdade de participação e expressão 
por parte de candidatos e partidos. 

As limitações e diferenciações cont_íd.as no Projeto çl.e 
Lêi da Câmara n\> 174, de 1993, por sua vez, não destoam 
da Lei Maior. Antes, significam a ·regUlamentação, para o 
pleito definido, de dispositivos como o art.~ 17, inc:TsoS I e 
IV, e§ 3°, da Constitui&ão, que estabelecem restrições à plena 
liberdade de organização partidária. 

Por outro lado, a proposição não.r_evoga a legislação elei
toral e partidária vigente. Sendo _a futura lci_específiCa para 
o pleito de 1994, somente este a este se aplica; além disso, 
de acordo com o art. 4" do projeto, a legislação vigente será 
aplicada sempre que a nova lei não dispuser em contrário. 

Eu fazia referência ao projeto de lei do Senador Marco 
Maciel; retifico, também nesta parte, o que_~tinha __ dito, para 
idêntico efeito de que ele tramite iádependente. 

Isso posto, e considerando os demais aspectos do texto 
sob apreciação, deve o Projeto de Lei da Câmara n" 174, 
de 1993, receber a aprovação no que se refere à constitucio
nalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

III - DO MÉRITO · 
No exame de mérito, as atenções devem estar voltadas 

para aqueles dispositivOs que introduzem inovações na legisla
ção eleitoral e partidária. Evidentemente, a matéria já cansa- · 
grada na lei e na prática dos pleitos anteriores deve continuar 
a receber a aprovação do Congresso Nacional. _ 

O projetO de lei sob exame visa a disciplinar o prOéesso 
eleitoral mais complexo das últimas décadas no Brasil, tendo 
em vista a realização simultânea d~ _eleições presidenciais, 
federais e estaduais e, por isso mesmo, a ·missão tornou-s·e 
.-l.elicada, demandando maiores cuidados_.._ 

De todos os temas, o ponto mais polémico _reside nas 
limitações para inscrever candidatos às eleições majoritárias. 
A medida, _com_o já an_alisado. no item anteríor, corresponde 
a uma regulamentação do art. 17 da Constituição. No -ni/Ei-ito, 
vem ao encontro das aspirações da sociedade brasileira, que 

_le.m se manifestaQ.o fayorayelJ.ne.nte à liberdade de organização 
partidária, desde que as agremiações efetivamente represen
tem tendências político-ideológicas do pensamento naciOiiã.l. 
Assim, o projeto reduz as possibilidades de que oportunistaS 
~e~ aproveitem do processo eleitoral para se autopromover 
e obter vantagens pessoais. 

No mesmo sentido, e por iguais motivos, aS limitaÇões 
alcançam_ as eleições proporcionais em dois asp·ectos: os parti:. 
dos com registro provisório junto ao TSE somente poderão 
inscrever candidatos se contar.em com um repre~entante na 
Cámara dos Deputados; os partidos e coligações lançarão can~ 
didatos em número inferior às ultimas eleições. . ___ _ 

Ambas as medidas eliminarão elo proCeSso eleitoral unia 
série de legendas e candidatos que, previamente já se- Sahe. 
nãp __ º_i~põem de quaisquer chances _ _e cujas particípações se' 
const~t_ueiJ! ém descréditC! para o sistema representativo como 
um todo. - -

Também poiCmiC.a é a desvincUlação entr_e as coligações 
para o pleito presidencial e os demais. Esta solução levou 
em consideração as pecl!liaridades da organização política na
cional, sendo do conhecimento geral que as particularidades 
regionais exercem enorme influência no processo político. As
sim, tendo-si prCsente o caiáiêr federativo--da organização 
do Brasil, houve por bem- o- Projeto resguardar as eleições 
realizadas no âmbito das circunscrições_ estaduais. 

Outra mudança det_erminada pela vinculação das eleições 
encontra_-se na pre_visão de 9-uas cédulas distintas.- A med~da, 
que seus críticos consideram !.!.ma dificuld;:t.dtt! adicioilal para 
o eleitor, representa. na verdade, uma tentativa de facilitar 
o voto, já que as adversidades maiores são ocasionadas pelo 
próprio caráter vinc;ulado do pleito-. Como forma de amenizar 
as dificuldades geradas por duas cédulas diferentes, propõe-se, 
lambém, duas votações, sendo _ _que o eleitor emitirá cada voto 
separadamente, a fim de não se confundir. Além disso, os 
Tribunais Regionais Eleitorais terão acesso aõ. rádio e à televi
são, nos quinze dias que anteCederem -ao piCitO~Para instruí
rem o eleitorado sobre o preenchimento das cédUlas. 

Quanto às normas para a arrecadação e a aplicação de 
recursos nas campanhas eleitorais, o projeto é verdadeira
mente revoluc_ionário, seja por prever as contribuiçõeS-de pes
soas jurídicas, seja por permitir que- os candidatos arrecadem 
e realizem diretamente as despesas de campanha. Com tafs 
inovações, a legislação eleitoral deix_ará de fa~r "vist<igrossa" 
à prática eleitoral, adequando-se à nossa realidade. Em outros 
termos, põem-se de lado as normas sempre descumpridas, 
pã.ra se aSsumir umã postura pragmática, compatível com a 
vivência eleitoral, em que as pessoas jurídicas sempre contri
buíram para as candidaturas e os candidatos __ ª.dmin.istr_aram 
seus próprios recursos. 

Além de se adequar a lei à realidade, os novos dispositivos 
permitirão que a a-rrecadação e aplicação dos recursos possam 
ser controlados pelo Estado. 

Essas alterações. vale lembrar, estão sendo adotaÇas em 
fazão dos fatos revelados por ocasião das investigações que 
culminaram com .o impeachment do ex-Presidente Fernando 
Collor de Mello. 

Por fim. as nóvas normas referentes à propaganda eleito
ral significam avanços no sentido de impedir que algun~ candi-
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datas sejam beneficiados por veículos de_ comunicação, o que 
tornaria desigual a disputa. - - -

Sr. Presidente, antes de concluir este parecér, g'osta:ria 
de informar que recebi cerca de cinqüe-ntã etnendas, para, 
sobre elas, emitir parecer. : -_-- --- -

Devo-dizer, Sr. Presidente, que as emendas que examinei 
perfunctoriamente são emendas de boa lavra. ad~quadas e 
apropriadas. Todavia. antes de examiná-las no mé_nto e sobre 
elas emitir parecer:.:....:.... "aliás, neste instanfe, não estou prepa-
rado; preCisaria dispor, pelo menos, de urna hora para o exame 
das mesmas - , indago de V. Ex• e especialmente das Lide
ranças desta Casa_ se não seria o caso de adotarmos o prri~eto 
que veio da Càmaia tã.l como se encontra, porque esse proJeto 
visa apenas a disciplinar as eleições do próximo ano; não 
é um prbjeto gcnéiiCó,- cfuc teilha por finalidade a discíplina 
de eleições futuras, senão a do próximo ano.- De outra parte, 
o- projeto que veio da Câmara está bem posto, está em-boa 
linguagem-e adotou bons princíp~oS. - -

Estamos no final de setembro, no dia 22. Temo_s cerca 
de cinqüenta emendas oferecidas a esta proposição; se formos 
examiná-las c aceitá-las- e muitas, na verdade, aprimorariam 
o projeto -, teríamos a devolução da proposição à Câmara, 
com o risco de ser prejudicada por esgotamento de prazo, 
visto que o prazo para sanção ou veto do Senhor _Pr~sid~nte 
da República esgota-se no dia 2 de outubro. 

Por isso, neste instante, faço esta ponderação aos Líderes 
do Senado, no sentido da possibilidade de desatendermos 
as emendas para urna propositura que visa regulamentar ape
nas as eleições do próximo ano, tendo em vista também já 
termos duas outras proposições, dos Senadores Marco Maciel 
e Mário COvas, que disciplinam as eleições vindouras. 

Portanto, o meu parecer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é no sentido de que aceitemos o projeto da Câmara tal como 
se .encontra, para que seja sancionado, e que as proposlfuras 
dos nobres Senadores Mário Covas e Marco Maciel tenham 
curso, porque poderão disciplinar de melhor maneira as elei-
ções futuras. · ·- --

Diãnte ·dos argumentos expostos, opinãmos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n" 174, d~ 199:?,_ quanto 
à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e méri
to. Quanto aos Projetas de Lei do Senado n" 90 e 95, de 
1993, por versarem matéria eleitoral de caráter Qu_raclouro, 
recomendamos-que retomem a tramitação ordinária nesta Ca
sa. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O parecer 

conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. 
A Presidência deseja lembrar ~o nobre Relator, Senador 

Wilson Martins, que realmente há um número_ ~e guiar de 
emendas que serão lidas agora pelo Sr. 1 o Secretano_ e sobre 
as quais posteriormente S. Ex~ será chamado_ a dar parecer. 

Entretanto, se S. Ex~ desejar, poderá sólicit~~- um _pra~o 
para melhor apreciação das emendas antes_ de em1ttr se_upare
cer, conforme preceitua o art. 346, inciso I, do ~(!gtmento 
Interno: 

.. Art. 346 - Os pareceres sobre as proposições 
em regime de urgência devem ser apresenta?os: 

I- imediatamente, nas hipóteses do art. 336, a 
e b, podendo o relator solicitar prazo não-excedente 
a duas horas; 

Portanto, se S. Ex~ assim o quiser, terá o prazo regula
mentar concedido pela Presidência. Por enquanto, vamos pas
sar à leitura das emendas. 

O Sr. AffonsoCamargo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR-,-- PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pelo que percebi 
da leitura do reta tório do parecer.- o relator, mesmo conside
rando-pertinenteS ãS eniendãs; entehde que o-Plenário não· 
deveria aceitar nenhuma emenda, para que o projeto vá à 
sanção do SenadO e não tenha que voltar à Câmara.-~ 

Então, parece_~me qu~ o Relat~r_- que naturalmente 
vai, dar a palavra final - está analisando as emendas não 
no mé~t~_, !_!las J;~Uma preliminar. Com isso S. Ex~ as rejeitaria 
e não teria de estudá-las; e votaríamos em separado aquelas 
que achássemos convenientes. Não Sei" se-é essa a posição. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Nobre Sena
dor Affonso Ca~~rgo, a Presidência entende que o parecer 
do nobre Relator ateve-se apenas ao projeto que veio da 
Câmara, e tão-somente poderia sê-lo, porque o Plenário ainda 
não tem conhecimento oficial- vai tê-l_o agora -das_ emendas 
apresenta das. 

Chegou às mãos_ de S. Ex", por antecipação, a cópia dessas 
emendas. Só depois de sua leitura é que será dada a palavra 
ao Relator para que emita parecer sóbre as mesmas. A Presi~ 
dência entende_ que o trecho em que S~ Ex~ se referiu às 
emendas não fazem parte do S_e_u_ -parecer, até porque se tratou 

-apenas de um apelo final que S. Ex' entendeu fazer a lideran
ças, não sendo, portanto, parte integrante do seu relatório. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - A preocupação que 
tive, Sr. Presidente, foi com a eventual suspensão da sessão, 

_a fim de que fosse dado prazo ao Relator para exame das 
emendas. 

COmo perCebi que S. Ex• não está achando necessário 
examinar o mérito das _emendas, e sim rejeitá-las - pela 
preliminar de que não deveríamos emendar o projeto, para 
qu·e·o mesmo não volte à Câmara-, nesse caso, não precisaria 
haver prazo para exame. · 

-Q SR. PRESIDENTE (Humbe_rto Lucena) .,.- Evidente-· 
mente~ o -Relator não teria poderes para tanto. Creio que 
ele apenas fez um apelo às Lideranças. Será feita a leitura 
das emendas e, em seguida, concederemos a palavra ao Sr. 
Relator para pioférir o parecer-SObre-as mesmas. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. V Secre
tário. 

São lidas aS: seguintes 

Acrescente-se após o ·art. 2' do PLC n'' 174, de 1993, 
o seguinte artigo remunerando-se os demais: 

Art. 39 "Nas eleições proporcionais, os votos em branco 
não serão contadoS como válidos para determinação do seguin
te eleitoral, a que se refere o art. Código Eleitoral". 

Justificação 

· O parágrafo único do art. 106 do Código Eleitoral dispõe 
que os votos em branco serão computados como válidos para 
determinaçãO dó quociente eleítóial. E"sse dispoSltiv03"f)líCaf:. 
se-á às eleições de 1994, se for mantida a redação atual do 
PLC n• 174, de 1993, em especial o seu art. 4' 
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Essa há muito vem recebendo seve(as críHcas, por estabe
lecer um mecanismo que prova distorções no sistema represen
tativo brasileiro. A contagem_ dos votos_ em branco como váli
dos, ao superestimar o quociente eleitoral, resposta representa 
uma transferência de cad.eir;tS nas Cas~S:. L~gislativas_ para os 
partidos majoritários. Essa asse_rtiva tem siP,o _comprovãda 
nos diversos pleitos erh que a regra vem-sendo aplicada. 

Trata-se. portanto de um dispositivo que desvirtua o siste
ma representativo e _se ap-resenta incompatível com o regime 
democrátivo 

Conseqüentemente, atendo-nos apC-hãS ao aspecto cen
tral da discussão da mat_éria. propomos que a ki que discipli
nará as eleições do próximo ano contenha dtspositivo especial 
afastando a aplícação dó par·ágrafo úniCO âo ar~._ 10_~ do_Çódigq 
Eleitoral. _,- _ _ __ eo-- ~-- -= ·"" , _ 

Sala das Sessões .... 22_d.e setembro d~ .19.'?~-_Senador Juta_by 
Magalhães 

Emenda n? 2 

Art. s~ Suprima-se as expressões-L'desde que, neste últi
mo caso, conte com, pelo menos, um __ representante titular 
na Câmara dos Deputados na data da publicação desta lei". 

Justificação 

1. Ao obter registro provisório, junto aolribunal_Supe
rior Eleitoral, o novo partido apresentava;.se para eleger seus 
representantes no primeirO pleito. A lei não exija, e ainda 
não exige, que entre o·s fundadores esteja unt Deputado Fede
ral. A seu favor tinha a expectativa do .direito de, aprovado 
como definitivo participar das eleições que·s_e ferissenf. Com
preende-se a restrição agora sugerida para ·as agremiações 
que, a partir- da vigêr'I.Ciá da lei em estUdos obtiyessem~ o regis
tro provisório. A vingar o texto da Câmara~-üd como aprovado 
se estaria consagrado a retroatividadc da feí, para prejudicar. 
O que seria uma heresia. 

2. O texto proposto seria armadilha pafa suspertder os 
partidos com registro provisório. Teriam dois ou três dias 
para conseguir a adesão de um _Deputado Federal, inidispen
sável em 2 de outubro (já- que a nova lei dev~ ser publicada 
antes de 3 de outubro) para apresentar candidatos próprios 
no próximo ano. COmo rtão existiam -no UltTmo pleito (outubro 
de 1992), sugere o -ProjetO qU:e os partidos provisórios- consi
gam um parlamentar a qualquer preço·e·;-piOi', por 24 horas. 
O princí[iãl é que esteja filiado ao_ partido em formação na 
data da sua publicação_ desta lei". Cumprida.essa_f_ormalidade, 
o Deputado pode abandonar o partido provisório. Já cumpriu 
a exigência legal. Como não há <?~rigatoriedade_ ge continuar 
no partido provisório, o Deputado Federal tem até cem dias 
para ingressar em_ outro partido. E o provisório já conquistou 
o direito de participar das próximas· eleições. EXigir que tal 
Deputaao continuasse no partido provisório depois da publi
cação da futura lei não se-·prevê, nem seria· possível prever. 
Ele seria o único imeXiyel. Todos, parlamentares ou não, 
podem mudar de Partido, sem prejudicar, nem prejudicar 
o partido no c_urso de çem dias_ (art, ..2'',. IL __ mcJ;mo que seja 
único Deputado Feder_al "na data de sua publicação desta 
lei". 

3. É provavél que os partidos proVisÕfrOs, -sem olheiras 
nos debates parlamentares, nem sejam infOrmados a tempo 
da necessidade_ de Ç<!Çar um Deputado Federal por qualquer 
preço, mesmo por 24 horas. Ou_não_.C_Qosigam, em poucos 
que lhe foi fixado, tod(!s as.formalidades_legai$ foram cumpri
das, não poderão participar das próximas eleições, a que con
correm isolados ou Çll1 coligação, partidos definitivos que coit-

tam um só Deputado que não elegeram e nem sequer figura
ram entre os seus fundadores. Lei injusta não é lei. E casuísmo 
condenável. 

4. Sem Deputado Federal, conquistadO ou até alugado 
por 24 horas, o partido provisório- passa a ser, por força da 
lei, um partido de apoio, se não se converter em partido 
que se alugue para apoiar outro partido ou alguém de outro 
partido. Será isso compatível com a ética na política? 

-5. Sem participar das próximas eleições, os partidos pro
visórios não elegem ninguém diretamente. E _como não elege
ram um Deputado Federal também estarão ã:fastados das elei
ções seguintes, salvo _se conseguirem algum infiel, que aban
done a legenda sob a qual foi eleito. O _ _que convenhamos, 
não deve ser objetivo da lei. ____ _ 
____ 6. Por _que um Deputado Federal? O Projeto distingue 
ent.re partidos que podem indicar candidatos a Presidente da 
República dos que somente podem registrar candidatos a se
nador c Governador. Por que não bastará, por exempio UÍn 
Deputado Estadual, caçado até a publicação da lei, parã auto
rizar-o Partido Provisório a registrar candidatos à Assembléia 
Legislativa? _ 

7. Essas e outras considerações bastariam para acolhida 
da Emenda apresentada. Mas outras certamente serão ofere-
cidas pelos nobres Senadores. . 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Nelson Carneiro. -

Emenda N~ 3 

Dê-Se ao caput do art. s~ a se_g_ulnte _redaçã<?: 

Art. so- Poderá participar das eleições previstas ne_sta 
lei_ o partido que, até 31 de dezembro de 1993, tenha obtido, 
junto ao Tribunal Eleitoral, registro definitivo ou-prOvisório. 

J ustificaç~o ---

A- presente emenda visa garantir o que está preceituado 
no artigo 17 da Constituição Federal, que assegura a liberdade 
de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos polí
ticos. 

Obje-tiva, ainda, possibilitar a conclusão destas ações· im
plementadas por diversos partidos minoritários existentes. 

Sala das Sessões, 22 de setern1>ro de l993. - Senador 
Epitácio Cafeteira. 

Emenda n9 4 

Dê~se ao art. 5" caput, a seguinte redação: 
Art. s~ "Poderá partidpar das eleições previstas nesta 

lei o partido que até 3 de outubro d_e 1993, tenha obtido, 
junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro definitivo ou 
provisório". 

Justificação 

Diz-se comumente, que no_ Brasil n_ão há partidos nacio
nais. A contrapartida desta verdade é que no Brasil há partidos 
regionais e locais. E os há muitos. __ --~ __ 

A conclusã9 lógica que se impõe é que tais partidos não 
podem ficar de fora das eleições gerais de 1994, até para 
poderem se expandir e se projetarem nacionalmente. Faz sen
tido excluir da eleição presiaencial de caráter emiilentet'ne-nte 
nacional, partidos que não têm representantes na Câmara 
dos Deputados, mas não_ faz sentido excluí-los das demais 
eleições, todas de caráter estadual. Isto equivalent~ a uma 
cassação_ branca. A presente emenda visa assirri, restabelecer 
a participação de todos os partidos nas eleições.a Governador, 
Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Estadual. e 
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Distrital, independente do fato, de natureza conjUntural de 
terem ou não representante na _Câmar~ dos Deputados, na 
data da publicação desta lei. --

. Sala das Sessões, 22 de set(,mbf6 de 1993 . .,...-Carlos Patro-
cínio. 

Emenda n~ 5 

Dê-se ao art. so capul,-a ·s-eguinte redaçãcr: 
Art. s~ _ Poderá participar das eleições previstas nesta 

lei o partido que, até 31 de dezembro de 1993, tenha obtido, 
junto ao Tribunal SuperiOr- Eleitoral, registro definitivO ou 
provisório''. 

Justificação 

DiZ--se, comumerite que-riO Brasil não há partidos nacio
nais.0 A COnti:"apartida desta verdade é que no Brasil há. partidos 
re_gio-q3is--e locais. E ós_l}á múitos. 

A conclusão lógica que se impõe é que tais partidos não 
podem ficar fora das eleições gerais de 1994, até para poderem 
se expandir c se projetarem nacionalmente. Faz sentido e~cluir 
da eleição presidencial, de caráter emin~ntemente nac_to_nal, 
partidos que não tem representante na Câmara dos Qeputados 
de caráter estadual._ Isto equivaleria a uma cassação branca. 
A presente emenda visa assim, restabelecer a pa~icipação 
de todos os partidos nas eleições a Govern~dor. Vtce-gover
nador, Senador, Deputados Federal, Estadual e Distrital, in
dependentemente do fato, de natureza conjuntural, de terem 
ou não representante na Câmara dos _Deputados. data da 
publicação desta lei. 

Visa, ainda, prorrogação até 31 de dezr;anbto de _19_1!3, 
o prazo para obtenção de registro definitivo ou prO~is?riO, 
como condição para partitipa:ção nas -eleições. Nada mats Justo 
para ·com aqueles partidos_que, tendo_ iniciado o P.rogres~o 
de registro definitivo ou provisório- junto. ao TSE, amda nao 
puderam concluí-lo por razões burocráticas. _ _ 

Sala das Se_ssõ.e_s, 22 de setembro de 1993. -C $rios P~tro
cínio. 

Emenda n~6 

Suprima-se a parte-final do caput do art. 5", relati~a a 
partido com registro provisório, dando ao artigo a segumte 
redação: __ _ _ _ 

"Art. 59- Poderá participar das eleições previstas nesta 
Lei o partido que, até 3 de outubro de 1993_, tenha obti_do 
o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral e 
que esteja organizado conforme sUas respecti'i/as normas esta
tutárias". 

Justificação 

Já é norma consagrada pela legislação anterior e, indu~ 
sive, na nova lei dos partidos políticos recentcmeliie_aprovada 
no Senado Federal, que somente os partidos com estatuto_ 
registrado no TSE e organizado definitivamente podem parti
cipar do processo eleitoral, usufruindo de os dí_reítos a·ssegu
rados pela legislação. Não cabe, assim, restabelecer exceções. 
de nítido caráter casuística, a essa norma para permitir que 
partidos provisórios venham a participar do processo eleitoral, 
com acesso· aos mesmos direitOs assegurados aos partidos defi
nitivamente organiZados. _ 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

Emenda n~7 

Suprima~se o inciso III, do § 3~, do art. 6~, e altere-se 
a redação do inciso IV, renumerado para III. e renumere-se 
os demais incisos, nos termos seguintes: 

"Art. _6<:>- ........... ·····~·····--·~··········-········"" 

§ 3•- ...................................................... . 

III- suprimir 
IV- (renumerar para III) - a coligação será re

presentada perante a Justiça Eleitoral pelos presidentes 
dos partidos que a integram ou por seus delegados. 
podendo ser indicados até: 

a) três _delegados perante o Juízo Eleitoral; 
b) quatro delegados perante o Tribunal Regional 

Eleitoral; -
c) cinco delegados perante o Tribunal Superior 

Eleitoràl; 
V- (renumerar para IV) ........................... . 

Justificação 
---A ·coligã.ção deve ser represenü.da perante a Justiça Elei

toral pelo colegi3do de representantes ou delegados dos parti
dos que a integram. Criar a figura de um presidente da coliga_:
ção, COm poderes para representar todos os partidos, não 
é inedida apropriada, pois, com freqüência podem ocorrer 
conflitos de interess_es entre os partidos integrantes da coliga
ção-_-_que- poderão deixar o presidente em dificuldade_s para 

- . falar e agir em nome de todos. ,. _ _ _ 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 

Mário Covas. 

Emenda n~ 8 

O inciso IV_ do~ .~9, do~art. 69 passa a ter a seguinte 
redação: 

Art. 6° 

IV- A coligação será_representada perante a justiça e lei~ 
toral pela pessoa designada na forma do inciso III ou por 
delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo 
nomear até: 
O; O o o o o o o o o o o o; o o o • O .'o o. • O. o • o o o o o. o • o o .. 00 • .. A" •• ·• o -~··-• +o-o o o •• •-••• , .... ~oo+o. O o • 

Justificação 

Propõe-se substituir o termO _"PresiOente" _porque em 
coligação não existe o cargo óu posto de Presidente. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Epitacio Cafeteira. 

ErDem:iã o~ SRA 

Acrescente-se aÕ § 19 do art. s~. após a expressão. '\ieten: 
~ores de manda,to", a expressão "de Sen_ador,". 

Justificação 
Obje_tiva a presente emenda a dar tratamento igualitário 

aos membros do Poder Legislativo, a nível estadual ou federal. 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Seriador 

Cesar Dias. 
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Emenda n~ 9 

Suprima-se o§ 1",-do art. s·~ 

Justificação 

A figura do "candidato nato'', que _se 'pretende restabe
lecer, restringe e limita o exercício do direito dos filia-dos 
de qualquer partido político de pretender ser candidato ou 
de escolher aqueles que devem representar _o partido na dispu-
ta das preferências do eleitorado. "~ ~ '·, . , . , __ 

O instituto do '"candidato nato" foi cçif1.90. pela legislação 
eleitoral do regime autoritário de 64, ten,d-9 sido posto em 
prática pela última vez ·na elefção getàl 4~ 1982, pela Lei 
n" 6.978, de 19-1-82, com.~ redaçáo d~da pela Lei n·• 7.008, 
de 29-6-82. A legislação eleitoral e partidá~ia posterior_, que 
disciplinou as eleições municipãis-egerais d"e 85, 86, 88, 90 
e 92, elimiilóU e-ssa e -ourras- medidas ~uj~ticas qo,, regime 
anterior, não mais se cogitando de candidatura natas. 

A medida, sob o aspecto constitUcioriàl, nã_o_ se coad~~~ 
com o clássico princípiO da igualdade de todos perante a lei 
ou princípio da isonomia, acolhido pela Carta de 88 em seu 
art. s~. caput. Por outro lado, a nova Càrta' Magna, em seu 
art. 17, §§ 1" e 2<.>, além"de reiterar o princfpio da liberdade 
de criação, intro_duziu mudança fundamental, dando aos parti
dos políticos o status de pessoa jurídica de direito privado 
e, coerente com essa dcfiniç~o~ aSscgurou-lhesautonomia para 
definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, 
através de estatuto próprio que adquirilffó'rça de leUD.ierna 
corporis. 

A matéria que se pretende regular pertence indiscuti
velmente à categoria de normas de funcionamento partidário 
e, como tal, de natureza interna corporis, dependente da von
tade e do juízo interrió dã.-coletividade d~ cada partido político. 
Cabl!, no máximo, a estes --:-_e assim mesmo com duvidosa 
constitucionalidade - dispor sobre tal matéria. Com base 
nesses princípios, adotou o projeto o sisterilâ i;le criar a candi
datura nata, mas ressalvando aos partidos o poder de deliberar 
em contrário, o que não é um bom procedimento pois atribui 
aos partidos o poder de normatizar pela nçgativa. 

De qualquer forma, por ser um instífuto----:-que não se coadu-. 
na com as práticas democráticas que devem orientar a vida 
partidária e que fere os direitos dos filiados, propomos a su-
pressão do dispositivo. _ . . - .. -: 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

Emenda n' 10 

Suprima-se o§ 29 , do art. 8'-' 

Justificação 

Por outra emenda, foi proposta a supressão do§ 19 , deste 
artigo, visando retirar da lei o restabelecimento" da figura do 
~·candidato nato'', que restringe-e limita o exercício do direito 
dos filiados de qualquer partido político de pretender ser can
didato ou de escolher aqueles que devem representar o partido 
na disputa das preferências do eleitorado. . ... 

Além de intro_duzir esse instituto; O projeto, visando ate
nuar os seus efeitos sobre a- formação das chapas partidárias, 
propõe uma regra que assegura dois terçOs d-aS vagas- aos 
demais filiados, mandando acrescer o excesso ao númerq tqtal 
de candidatos a serem registrados. Trata-se de medida que 
cria desigualdade entre os partidos, ferindo, assim, o princípiO 

da isonomia. Propomos, portanto, a supressão do parágrafo 
que estabelece_ esa r~gra discriminatória. · 

Sala das S~ssó_es, 22" de setembro de 1_993. - Sena~~r 
MáljQ Coyíi$. _ 

Emenda n~ 11 

Suprimam-se ·os §§~1., e 2'\ do art. 89, do Prqjeto" de 
Lei da Câmara n" 174/93. 

Justificação 

A ressurreição de candidatura nata, para benificar os 
detentores de mandatos parlamentares, encerra dupla incons
titucionalidade. Em primeira lugar fere o princípio da isono
mia, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Assegu
rando-Se as vagas-dos atuais parlame-ntares a lei estará tratan
do-os "maís ig;t.iáiS" dC? que os demais filiados aos respectivos 
pà1""fidó"s. Em segundo lugar, interfere decisivamente_ na orga
niza-ção interna dos partidos, cuja ampla liberdade é asSegu
rada constitucionalmente. 

~oliticamente. a p-roposta também não se_ su_steota. Na 
verdade, os atuais parlamentares, frente à diminuição do nú
mero de candidatos (só uma vez o número de vagas dispo
níveis, por-partido), tentam assegurar um priVilégiO que afaSta 
ã-díSpUta- saudável e democrática no interior de suas agremia
ções. Co isso a proposta não colabora çom o fortalecimento 
dos partidos políticos, condição- pata a implantação da demo
cátCi3. haja vista que o referido privilégio permite ao candidato 
literalmente ignorar a existência do partido. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1993. - El!uardo 
Suplicy, Senador- PTISP. 

Emenda n~ 12 

Acrescente-se um § 3~. ao art. 89 , CQm a seguinte redaçã~: 

"Art. 8'- ........ ,~_,,, ... ~_. .... , ......... _ ... .,, ... ., .... _ 
......... _ .... ~-·····-···· -· ....... -.. -. .....,..... ............... ~······ --- ' . . -

§ 39 - Na hipótese do parágrafo anterior, o limite exce
dido será estenclido aos demais partidos ou coligações que 
cõilcórram na m-esma circunscrição''. 

Justificação 

Por oUtras emendas propusemos a supressão pura e sim
ples do instituto do candidato nato. Todavia, se as mesmas
não vieram a ser ac_olhidas_,__é importante que se proceda à 
correção da flagrante violação do princípio da igualdade, numa 
matéria fundamental como é a clefinição do número de candi
datos que os partidos podem lançar. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. - -

Emenda n~ 13 

Dê-se ao art. 9°, inciso I, do Projeto de Lei da Câniã.ra 
n<.> 174/93, a segUinte redaÇão: 

"Árt. 9' ................................................. .. 
I -estar com a filiação deferido pelo respectivo 

partido até o dia 1' de abril de 1994: _ . 
II - ••• ..... ••••• ............ o ... ,. .................. ~-------
ParágrafO único. . ....................... ·-··--·~k·'·· 
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Justificação 

A emenda tem por escopo unificar a -data de filiação 
partidária entre o projetO em tela e o projeto que dispõe 
sobre partidos políticos, que ora tramita na Câmará-dos Depu~ 
tactos_. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 199~ .. - Senador 
Alfonso Camargo. 

Emenda n• 14 

De-se ao inciso I do art. 9~', a seguinte redação: 
"I-estar com a filiação deferida pelo respectivo partido 

até 6 (seis) meses da data do pleito". 

Justificação 

Segundo a Lei Eleitoral em vigor, "o_ ca~didato _deverá 
estar filiado ao partido pelo qual irá conCOrrecaté 6 (s_eis) 
meses da data do pleito". O PLC n• 156/92 (nova Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos) prevê maior prazo para filiãção parti
dária. Porém, cm virtude de emenda do Senado, tal prazo 
não se aplicará às eleições de 1994, que continuariam regidas 
pelo prazo de 6 (seis) meses, em vigorcaso·a Câmara confirme 
a emenda. 

Q prazo proposto nesta emenda é conseittâfleO _cOm a_ 
tradição eleitoral e política brasileira e não Colide com nenhum 
outro dispositiVo do presente Projeto de Lei. 

Por outro lado, o prazo de "cem dias após a publicaÇãO 
desta lei", além de casuística, gera novas incertezas-no-pro
cesso eteitoral. 

Por estas razões, proponho a manutenção do prazo de 
que se trata, esperando contar com o apoio decisivo dos meus 
Pares. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Carlos Patrocínio. 

Emenda n~ 15 

Altere-se a data de referência constante do parágrafo 
único, do art. 9'>', de acordo com a seguinte redação: 

"Art. go- .. ,, .... _. ................. , ... _ .... ~···········" 

Parágrafo- único. Havendo fusão ou jnco_rparação de 
partidos após o encerramento da data fixada como limite p-ara 
a filiação partidária, será considerada, para esse efeito, a data 
de filiação do candidato ao partido originário." 

Justificação 

A data de 31 de dezembro constante do texto do parágrafo 
justificava-se_ porque, em redações anteriores, a data máxima 
de filiação, para fins de concorrer às eleições, era a mesma. 
Tendo esta mudado para cem dias após a publicação da lei, . 
impõe-se a corrigir a redação do dispositivo-para compãti
bilizá-lo com o novo-prazo. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. _- Senador 
Mário Covas. 

Emenda n"' 1tí 

Dê-se ao caput do art. 10 e seu parágrafo único a seguinte 
redação: 

"Art. 10. Cada- partido poderá registrar candidatos pa
ra o Senado Federal até o número de lug~res a preencher, 
e para a Câm-ara dos Deputados, Câmara Legislativa e Assem
. bléias Legislativas, até esse número aCrescido de um terço. 

Parágrafo único. No caso de coligação para as eleições 
proporcionais, independentemente do número de partidos que 
a integram, só poderão ser registrados candidatos até _o núme
ro de lugares a preencher acrescido d_e 80% (oítenta pói-cCn
to), observado, para cada partido, o limite estabelecido no 
ca(JUt". - -

Justificação 

A emenda propõe uma alternativa de número de candi
datos por vagas a preencher intermediária entre o que estabe
leceu o projeto e as disposições constantes do Código Eleito
ral, com o objetivo de corrigü lacuna na proposta originária. 
Com efeito, no lirilite, se i.fm partido conquistar todas as cadei
ras, na eleição própordbnal, ficará seio suplentes. Daí a razão 
de o J).Úrnero de candidatos ser-sempre superior ao de lugares 
a pre-encher. - - -

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Senador 
Mário Covas. 

Emenda n~ 16-A 

Dê-se ao art. 10, a seguinte redação: 
.. Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos pa

r:i o Senado Federal, Câni.ara dõs DepUtados, -Câmara Legis
lativa e Assembléia Legislativa até o dobro do número de 
lugares a preencher." 

Justificação 

Obj"etiva a presente effienda a incentivar a renovação 
de quadro dentro dos partidos. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Cesar Dias. 

Emenda N• 17 

InClua-se no caput" do art: 11, após a palavra "partidos" 
a expressão "e_ coligações". 

Justificação 

Trata-se de emenda de redação que visa compatibilizar 
o texto do artigo com as próprias normas· que disciplinam 

-as coligações, as quãis podefu-requerer o registro de candi
datos, conforme dispõe o· art. 6•: do projeto. 

Sala das Sess.ões, 22-9-93. -Senador Mário Covas. 

Emenda n~ -18 
Altere-se a redação do caput do art. 12, nos termos se

guintes: 
"Art. 12. O candidato às eleiçõ_es proporcionais indica

rá, no pedido de registro, além de seu nome completo, as 
variações nominais com que deseja ser regíStrado, até o máxi
mo de duas opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, 
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais· 
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua 
identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo 
ou.irreverente, mencionando em que ordem de preferência 
deseja regiStrar-se. -

Justificação 

Todo cidadãO" é Conhecido pelo seu· nome e sobrenome 
e, -portanto, não há necessidade de norma para determinar 
que os candidatos se registrem com eles. O disciplinamento 
legal é necessário para as hipóteses em que o candidato seja 
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mais conhecido por variações nominais. A ernertda objetiva, 
assim alterar a redação do artigo para tornar clara a permissão 
legal para que o candidato possa se registrar cOm variações 
nominais diferentes de s_e_u nome ou sobrenome. 

Sala das Sessões, 22,.9-93. -Senador . .Mário Covas. 

Emenda n•19 

Dê~se ao do art. 11~e.seu § 1", a seguinte redaçã.o:. . 
Art. 17. A cédula oficial para as eleições previStas nesta. 

lei será elaborada e confeccionada pela Justiça Eleitoral, que 
a imprimirá com_e_~cLusividade para distribuição às Mesas ReR 
ceptoras, sendo _sua impressão feita em pap_cl branco e opaco, 
com tinta preta e cm_ tipos uniformes _de_ letras _e números. 

§ 1 ~ Haverá uma única cédula para as eleições _majori
tárias e proporcionais, COilfôifue an-eXo. 

Justificação 

A emenda substitutiva proposta, alcança o art. 17 e seu 
parágrafo 1~ _e pretenP!!_e,stabclecer uma. ~l).ica céd~l_a para_ 
as eleições majoritárias e proporCIOnais, visando com isso faci
litar ao eleitor o cumprimento de seu direitO de _voto,_j~ que 
a duplicidade de cédulas e as idas e vindas à _cabine de votação, 
certamente proporcionarão __ dificuldades _aos menos esclare
cidos, ensejando a possibilidade de erro e _nul~dade_ do voto._ 

Sala das Sessõe's, 22-9-93.- Senador Epitácio Cafetei_ra. 

Emenda n~ 20 

Suprima-se no capUt do art. _17 a palavra "bran_co" na 
expressão" ... papel branco e opaco, ... ~·-:-

Justificação 

Trata-se de mera emenda de redação p~ra compatibilizar 
o texto do caput do artigo. A substituiÇão- da referência.~ 
cor "branco" na qualificação do papel da cédula torna-se ne
cessária porque, conforme se define _no art. 1~, a §_eguii" ~ (Q.T':\1!1. 
definidas duas cédulas, sendo uma Pranca e outra amarela, 

Sala das Se_ss_õ_cs, 22-9-93- ....,....,. Senador Mário Covas. 

Emenda n~ 21 

Incluam-se nos §§ _2~ __ e: 3» do _art. 17, as referências a 
sigla e símbolo dos partidos, com pequenas modificações de 
redação, ficando_o.s mesm_ós assi-ni rédígl-dos: 

"Art. 17. 

§ 29 Os candidatos às eleições majoritárias serão identi
ficados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigia 
e símbolo do partido a que pertencem, e deverão figurar na 
ordem determinada por sorteio, observado, no que couber, 
o disposto no art. 12. __ 

§ 39 Para as eleiÇões I'eálizadas pelo sistema propor
ciOnal, a cédula terá a sigla e o símbolo dos partidos para 
que o eleitor assinale o de sua preferência e espaÇos para 
que escreva o nome ou q número do candidato escolhido . 

.......... .... ~~---~·----~··«••··~·--~.-~----.,.,..-~·-··~_,._._ . .._.,. __ 
Justificação 

Além das alterações de simples redação, a emenda obje
tiva introduzir, na -Cédula -adotada_pelo _projeto para a eleição 
majoritária, o síiDbolo do partido, acrescentando-o ao lado 
do nome deste. Da mesma forma, propõe-'Se· o acréscimo das 
siglas e símbolos dos partidos n_a_ cédula para as eleições pro
porcionais, o que também é viável do ponto de vista de lay~out 

desta, vez _que ela ficou DaSt~nte simplificada, conforme se 
verifica pelo modelo anexo ao projeto. 

· ~A prillcipal bbjeção à introdução do símbolo do::; partidos 
mi.-Cédula eleitoral decorria do fato de ser cédula única. Mas, 
3dotado o shteiiia de -dua~-d:dUtaS, e~sa objeÇão desaparece, 
sendo, assim, recomençiávt;:l intfoduzlr esse_ ímpoftante recur
so gráfico que auxiliará de modo eficaz ao analfabeto n,õ"exer-
cício de seu vpt_o. , . ~ _ - -

Sala das Sessões, 22-9-93. -'-.Senador Mário Covas. 

EmeD.da n9 22 

Dê-se ao parágrafo 3• do art. 17 do PLC n'' 174193, a 
Sêguinte redação: 

"Art. 17. .. ........... _ ............ ,._ .... .,--.......... -
§ 3". -Para as eleiÇõ_es realizadaS Pelo siStema pro

porcional, a cédula fcú.á espaÇOs para que ()eleitor 
escreva o nome ou o número do candidato escolhido, 
ou para assinalar a:sfgla do partido de sua prefúência." 

Justificação 

A Constituição Federal as-segura o direito d~-~c;(O aos 
analfabetos. Não pode a lei ordinária dificultar e restringir_ 
o seu exercício. As eleições de 1994 exigirão do ~le_i~or cinco 
opções diferentes, o que aumenta enormerríente o- grau de 
dificuldade_ para o preenchimento das cédulas. A lei d<;!ve 
facilitar ao mãxiiTio ãO eleitor a manifestação de sua vontade, 
o que ocorrerá com a possibilidade de múltipla escolha. Pela 
proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, apenas para 
as eleições proporcionais não haverá possibilidade do eleitor 
escolher entre v-árias opções._ Ao fazer const\ir as siglas para 

-sereni assinaladas, restítuí~Se ·a ffiúltipla e-SCOlha, tOi'nãrido 
riiáiS fácil, rápido e seguro o exerCício do Q.iteítO-c0n~titucio
ria1_rrtente- aSsegurádo._ -- - -

Por último, à evidência, a prOpOSta que defendemos con~ 
-tribuirá com a diminuiçãô-do voto em branco ou nulo, tendên
cia muito forte em eleições como as de 19Q4, yide as eleições 
de 1986. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -_Senador_ 
Eduardo Suplicy. 

.Emenda o9 23. 

'Dê-se ao-§ 19 do art. 17 e ao art. 18 do ProjetO deJ ... ei 
da Câmara n" 174/93, a seguinte redação: 

"Art. 17. . ....... ·-----.--.... -... -....... -...... -....... 
§ 1~ Haverá uma única cédula para as-eleições 

majoritárias e propo-rcionais, segundo modelo definido 
pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 2• .................... _ .......................... _, ..... ,~ 
§ 3• ............. ___ ,,,_ ........ _ .. ,_ .. , .... _ .. ., ........ .. 
§ 4' .......... , ....... -.. , ... _ .................... , .... --···· 
§ 5• .................................. -.......... _ .. _., .... .. 

''Art. 18. A Justiça EldioiáT fixar o· teriipo de Votação 
e o número de elei_tores por Seção, de modo a garantir a 
realização das votações no prazo legal necessário ao exercício 
do voto." 

Justificação 

Entendemos que a aQoção de d,uas céduJaS, além d~ g~rar 
incontáveis dificuldades _nos processos de votação e apuração, 
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embaraça a fisc"alizaÇão partídária ·e cria riovas -poSSThilidades 
de fraude. 

Sala das Sessões, 22- de setembro de 1993,:..- Senador 
Affonso Camargo. 

Emenda n9 24 

Suprimawse o§ 1" do art. 17 e, em conSeqüência, Supri
mam-se. também, o caput e o§ ln do art. 18, renumerando-se 
os parágrafos remanescentes. 

Justificação 
O PLC n_n 174/93, prevê que a votação, na-S-eleições de 

3 de outubro de 
1994, será feita através de duas cédulas distintas, uma para 
as eleições proporcionais e oUtra para as inajofitárias (art. 
17, § 1"), em dois momentos _distintos, na mesma urna (árt. 
IS e§ 1°), Esta sistemáticarorconcebida para facilitar o exer
cício do voto por parte do analfabeto~ 

Ocorre, entretanto, que os analfabetoS:. alé_m de consti-_ 
tuírem minoria dos eleitores, não são obrigados a se alistar 
e a votar. Constitui contra-senso fixar normas que complicam 
o exercício do voto pela maioria, obrigada a votar, sob pre
texto de descomplicar o exzercício do voto por uma minoria, 
des_o_brig_ada de votar. A complicação_ está no- fato -de que 
o tempo dispendido pelo eleitOr será o dobro do que o neces~ 
sário, caso a votação se desse e;rn _um mesmo momento e 
na mesma cédula, Por outro aldo, a instituição de duas cédulas, 
de fato, não facilitará o analfabeto, cuja difículdade de ler 
(e escrever) é igual ou maior em duas do que em uma cédula. 
É por esta razão que o PL abriga sabiamente, dois_ dispositivos 
que objetivamerite ajudam o analfabeto a votar. Com efeito, 
o art. 86_ permite ''a utilização de instrumentos que auxiliem 
o eleitor analfabeto a votar" .e o art. 88_d~termina que os 
TRE ''esclarecerão o eleitor sObre o preenchimento da cédula 
eleitoral, mediante quatro inSerções diá"rlãs, rio rádio e na 
TV, .de até dois minutos cada uma~·, "nos qUinze dias anterio-
res à data das eleições". . __ . __ -~ 

A emenda visa, assim-, suprimir a duplicidade de cédulas 
e de votação. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Carlos Patrocínio. 

Emenda n~' 25 

Suprima-se õ_ § 1"' do art. 17, e, por via de conseqüência, 
todo o art. 18, altere-se a redaçã_o dos §§ zo e 3° do. art. 
17, que serão renumerados, e acrescente-se um § 39 • ficando 
assim redigidos: 

"Art. 17. 

§ 1<:> os candidatos às eleições majoritártas-se=rão identi
ficados pelo nome indicado-no pedido de registro e pela sigla 
e símbolo do partido a que pertencem, e deverão fígurar na 
orem determinada por sorteio, observado, no que couber, 
o disposto no art. 12. 

§ 2~ Para as eleições realizadas pelo sistema propor
cional, a cédula terá a sigla e o símbolo dos_partidos para 
que o eleitor- assinalt- o de sua preferência e espã.Ços para 
que escreva o nome ou o número do candidato _escolhido._ 

§ 3<:> Junto com o pedido de registro, ó partido -entregará 
à Justiça Eleitoral a arte final do _símbolo escolhido, vedada 
a utilização de símbolo que induza à confusão çom outros 
anteriormente adotados por outro partido. 

§ 4' ............ ""_., . ., ........................•. ,.,.,~---·---···-
§ 59 ··············~········-----~~~: .•.••.....•... :.-:, ......... :~-:.-.. _ .. -.·· 

Justificação 

-A divisão da cédula em duas, ·como propõe o projeto, 
não é recomendável pois poderá gerar um número maior _de 
votos nulos ou brancos, na eleição proporcional, diminuindo 
em conseqüência a representatiVidade dos órgãos legislativos 
eleitos por esse sistema. Isso ocorre devido ao fato de o eleitor 
ser. cham~do a votar uma segunda vez, podendo gerar um 
acirramentO das insatisfações para: com a instituição legislativa, 

A introdtiçãê:i\16 síinbofo dOs paitídos visa óasiCa1ltente 
facilitar o voto do eleitor analfabeto. 

Sala das Sessões; 22 de_ setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

·Emenda n~ 26 

Dê-se ao art. 18 e seus§§ 1"' e 2"' 3 S-eguinte redaçã6: 
Art. 18. As votações serão feitas em um só momento. 

- § 19 O eleftOr receberá uma cédula para as votações, 
dirig:rrido-se à cabine de votação uma úriica vez para o preen-
chimento. · 

§ zo A justiÇa eleitoral poderá fixar o tempade votação 
e o- número de eleitores por Seção, de modo a garantir a 
realização da_s _vOtações no prazo -riecessário ao exercício do 
voto. 

JustificaçãO 

_A emenda substitutiva ora_ proposta, visa modifiCar a re
dação do art. 18 e scp.s §§. 1~ e 29, unificartôo o ato de votªção 
para um único momento, facilitando, desta maneira, o ex_er
cício do voto pelo eleitor, já que a duplicidade de cédula 
e as idas e vindas à .cabine de votação, certamente proporcio
narão dificuldades aos menos esclarecidos, ensejando a possi
bilidade de. erro e nulidade do voto. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993, - SenadÓr 
Epitácio Cafeteira. 

Emenda n~' 27 

Dê~se ao§ 1"' do art~ 18, nova redação na forma seguinte: 
"Art. 18. . ........... ._, -----·-----·-·--··········--·····--······· 
§ }9 O eleitor dirigir-se-á à cabina__duas__v_e_zes, sendo 

a primeira para preencher_a_cédula destinada às eleições pro
pOrcionais e a segunda para assinalar o voto na cédula desti
nada às eleições majoritárias. 

J ustíf_icação 

A emenda v!sa dar redação mais precisa ao parágrafO~
-eliminando a ambigüidade do texto origin~J. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

Emenda n~ 28 

lnclua-Se no capítulo Da Fiscalização das Eleições, 
onde coub_eJ:, um artigo com a seguinte redação: 

~-'Art. Nas capitais, e nos muniCípios corri mais de cem
mil eleitores, as mesas receptoras setão também mesas apura-
doras. - - - - -

§ 19 O Juiz Eleitoral escolherá os mesários consideran
~dci1arnbém .o nível de instrução, não podendo nomear para 
a mesa receptora aqueles que tenham entre si afiriidade por 
lQc.~l específico de __ trabalho, em empresa pública pu privada, 
ou parentesco até o 39 grau. 

§ 29 As mesas recepto tas, urna vez concluída a recepção 
_dos votos e elab_orada a ata da eleição, transformar-se-ão em 
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mesas apuradoras para procederem, imediatamente e nomes
mo local, à apuração dos votos da Seção Eleitoral de sua 
responsabilidade e_ coo.fecção do resp~c:1i~o boletim de uma 
e redação da ata de apuração. - · -- ·· · ---- -

§ 3? __ Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora 
inventariará as cédulas. não Utilizadas, inutílizarido-as imediata 
e obrigatoriamente antes da abertura da urna pafa a 'cotlfilgem 
dos votos. O resultado deste inventário~ assim como o número 
de céduJas.rece_bidas para utilização na s€!Ção, constarão, indis-
pensavelmente, da ata da ele-ição. - -

§ 4~ Concluída a apuração e preenchido o correspon
dente boletim de urna com ·os resultados apurados, as cédulas 
eleitorais serão. ã vista de todos os Ínembros da mesa, delega
dos e fiscais de partidos, e candidatos presentes ao ato~ recolo
cadas na urna, que~ devidament~.lacrada e_subrícada, será 
conduzida ao local determindo pela Justiça Eleitoral. - · 

§ 5" O boletim _de urna, com os resultados apurados, 
será sempre assinado pelos membros da meSa e_ fiscais dos 
partidos presentes ao ato. A ú\Jim~ v~a do boletim deverá 
ser entregue, imediatamente depois de elaborado, ao repre
sentante do comitê interpartidário constituído na forma que 
o Tribunal Superior determinar, sendo as demais vias, também 
lacradas e rubricadas, em envelope apropriado, reColhidas 
ao mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo anterior. 

§ 6<> O representante do comitê i_hterpartidário, a que 
se refere o parágrafo anterior, farª- distribuir aos fiscais dos 
partidos, present~s à apuração, cópfa~freprográficas do bole
tim de urna, para o que a Justiça Eleitoral requisitará junto 
a quaisquer órgãos públicos os meios n!!cessários ao çUrilpri
mento do disposto neste parágrafo. 

§ 1~ Da ata da apuração constará, além da assinat1.1ra, 
a identificação completa do representante do comitê interpar
tidário que receber a cópia do boletim referida no parágrafo 
anterior. 

§ 8• O Tribunal Superior Eleitoral definirá o modelo 
e imprimirá 35 ataS da eleição e apuráçâo referidas, delas 
constando, necessariamente, ~spaços próprioS para registrO 
dos incidentes, impugnações, protestos-e reclamações feitas 
pelos membros da mesa, candidatos, delegados e fiscais de 
partidos. 

§ 9~ Aplicam-se às mesas receptoras dos municípios re-
feridos neste artigo as normas constantes do Código Eleitoral 
(Lei nP 4.737, de 25-7-65), no que não contrariarem esta lei.'' 

Justificação 

A emenda visa aplicar às eleições de 1994 o mesmo siste
ma de apuração pelas mesas receptoras, nas capitais e nos 
municípios com mais de cem mil eleitores, aprovado pela 
Lei n' 8.214, de 24 de julho de 1991, e que teve vigência 
na eleição de 1992. 

Não obstante as resistências apresentadas, na época, à 
aplicação do sistema, principalmente sob a alegação de falta 
de meios, o sistema conStituiu um im-portante avanço nas práti
cas de apuração dos votos. Além de acelerar a apuração, 
o sistema permite reduzir as oportunidades de fraudes, ense
jando que ela se faça em ambiente menos tumultu~do pelas 
paixões deflagradas pelo processo eleit_oral. O aparato de segu
rança e de fiscaliza_ção partidária mobilizado para a votação 
pode ser empregado para a apuração, a qual se processará, 
nos municípios em-léla, nos próprios locais da votação. Por 
essas razões e visando consolidar a inovação pela reiteração 

do seu uso, propomos o acréscimo do artigo que supre uma 
lamentável lacuna do projeto. 

Sala das Sessões, 22-de.. setembro de 1993. -:--s-enador 
Mário Covas. - - - -

Emenda no 29 

Dê-se ao art. 26 do PLC n~ 174/93 a seguinte reda
ção: 

"Art. 26. O l?oktim de urna, cujo mod~lo será 
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá im
pressos os nomes e os números dos_ candidatos concor
rentes." 

J:u~ti-~<:aÇã~ . 
· A prática tem demonstrado que a falta dos nomes dos 

candidatos impressos nos boletins de urna é fator que difiCulta 
o trabalho dos apuradores e, principalmente, dos fiscais parti
dários. Arém disso possibilita a ocorrênCia de enganos no 
prrenchimento e, não raro, a conhecida "migração .. dos votos 
de um para outro candidato. - --

Sala das Sessões, 22 de_ setembro de 1993. -EdUardo 
Suplicy, Senador- PT/SP. - · 

Emenda n" 30 
Dê-se ao art. 30 do PLC n? 114, de 1993, a seguinte 

redação: 

~''Art. 30. __ 1;_-gl_ todas aS -~eç_ões Pleitoraisl as Mesas Re
ceptoras serão também Mesas Apuradoras, sendo que, na 
.contagem dos votos, _aplicar-se~á, no que couber, o __ disposto 
na Seção V, Capítulo II, do Título V, Parte_ Quarta, arts. 
188 e seguinte-s~ do Código Eleitoral. ____ .. 

Parágrafo único. Constatada a impossibilidade de se 
efetuar a contagem dos votos pela Mesa, o Tribunal Regional 
Eleitoral ado tará as providências para efetuar a apuração." 

Justificação 

A presente emenda tem por objetivo agilizar a apuração 
das eleições do próximo ano, através da adoção do siste_ma 
de contagem dos votos pelas próprias Mesas Receptoras, logo 
após o encerramentO da votação. 

Esse sistema de contagem já foi empregada com sucesso~ 
embora -de_ modo parcial, em diversos pleitos. Nas eleições 
municipaiS de 1992, por força do art. 23 da Lei n' 8.214, 
de 1991, o procedimento se generalizou, sendo utilizado nas 
capitais e nos Municípios com mais de cem mil eleitores. 

O PLC n~ 174, de 1993, todavia, representa um retrocesso, 
ao deixar de prever a adoção do sistema, deixando a matéria 
a cargo da Justiça Ele~toral, de acordo com os arts, 188 e 
seguintes do Código. 

,_.Esta emenda. ao resgatar a tendência_ de generalização 
do sistema de contagem pelaS Mesa~·- visa a que o resbltado 
do pleito possa ser obtido em curto espaço de tempo, evítan
do-se, assim, a espera que em geral paralisa o País por alguns 
dias. Além disso, a medida é essencialm_ente econômica, pois, 
ao se utilizar por algumas horas a mais o pessoal-e os recUrsos 
empregados nos trabalhos de recepção dos votos, evita~se 
a montagem de uma segunda estruhua para os trabalhos de 
apuração. 

Por fim, a emenda prevê a alternativa para os casos em 
que, realmente, por falta de pessoal capacitado ou de outros 
recursos necessários,. não possa a Mesa Receptora efetuar 
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a apuração: caberá, então, à Justiça Eleitoral, disciplinar os 
trabalho::. de contagem dos votos, adotando~se o procedimento 
tradicional. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993: '-- Senador 
Jutahy Magalhães. 

Emenda n9 31 

Substitua-se no texto do art. 36, a expressão "o 
partido" por '"os Comitês Financeiros". 

Justificação 

Fica melhor redigido o artigo se ficar expresso que a 
obrigatoriedade de abert~ra d.e.cop~a bancár.ía específica para
registro do movimento fin~nceiro da campanha eleitoral é 
dos COmitês Fimi-nCeiros;.tórtstitufdos pelos partidos, nos ter
mos do art. 34 do projeto. A emenda rem' o propósito de 
modificar à redação· para tünlar expresso que é o Comitê 
do partido e não b partido-propriamente dito que deve abrir' 
as contas bancárias para a campanha. 

Sala das Sessões, 22 de setmbro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

Emenda n• 32 

Suprima~se do art. 36 do PLC n~ 174/93 a expressão 
''facultatiVo". 

Justificação 

Trata-se de um equívoco. A abertura de conta bancária 
para movimentar os recursos financeirOs- da campanha deve 
ser ·obríg8.tória tamb~m para os candidatos. Não é por outro 
motivo que o art. 52 exige:a aprc-sCn-taçã-oo dos extratos das 
contas bancárias no momerttcYda·prcstação de contas à Justiça 
EleítOrã.f. O- extútto -da conta bancária- utilizada para moviw 
mentar os ·recursos de carripanha é de um docu,mento essenCial 
à fiSCalizã.Ção, nãO é pOr oUtro motivo que o projeto exige 
sua juntada na prestação de contas dos partidos. 

CoiiuJ o projetO exige qUe os caõdidatos façam a adminis
tração financeira-dos recursos-de suas próprias campanhas, 
é i~perioso exigir a _a~ert~-~-a -~a co~resp-ondente conta ban
cána. 

Sala das Sess.ões, 22 de setembro de 1993. - Eduardo 
Suplicy, Senador-PTISP. 

Emenda n• 33 

Acrescente~se texto à parte final do § 2~ do art. 
JS, que· ficará assim redigido: 

"Art. 38. .. .. _,,,, .. "~""""······~···-"·"~"'«'~""' 

§ 2.,., Os· percentiuiis de que tratam os incisos I 
e III do __ § P, poderão ser_ex.cedidos, desde que as 
contribuições e doações· não sejam superiores a -setenta 
mil UFIR e treze-ntas niil _UFIR, respectivani.erite; em 
qualquer caso_~_ prevalecerá o maioi dos dois_ valores. 

justificação 

A redação do parágrafo está ambígua. Em se tratando 
de norma que-regula matéria crucial para as campanhas eleito
rais comó são as doações c contribuições não é demais ·ressaltar 
que se deve dar particular atenção à redaçãO da -nOrma. Permaw 

necendo com a redação do projetç. a aplicação da norma 
vai exigir um trabalho adicional de interpretação. que poderá 
ser fatal para os candidatos. 

Com efeito, o candidato pode entender~ conforme foi 
a íntenção do legislador, que !)S valores em UFIR fixados 

. nO parágrafo constituem simples piso para as doações c contri
. buições c com base nesse _entendimento contrário a este. pro
ceder ·à arrecadação dos rec_ursos, para a campanha eleitoral. 
Todavia, a Justiça_ Eleitoral, ao apreciar a prestação de contas 
dos candidatos e partidos, poderá, perfeitamente, adotar en
tendimento concebendo aqueles valores de UFIR como tetas 
máximos c, com b,asc nessa interpretação, considerar a arreca
dação ilícita e, assim, aplicar a eles.._ as penalidades graves 
previstas na lei. ' 

Para evitar as ·armadilhas decorrentes de um texto ambí
guo, oferecemos a presente emenda que, ao acrescentar a 
referência ao valor que for maior, recupera o exato sentido 
clue se pretendeu dar ao sistema de contribuições e doações, 

· já ressaltado no-noticiário da imprensa, ou seja, a instituição 
de_ dois tipos de limites, um em percentual e outro em valores 
absolutos de UFIR. prevalecendo _o que for maior. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. ~ Senador 
Mário Covas. 

Emenda n" 34 

Acrescente~se o seguinte parágrafo 2~ ao art. 38, 
renumerando·se os demais. 

Art. 38. A"p3Í'tir da escolha dos candidatos em conven
ção, pessoas _físicas ou jurídicas poderão fazer doações em 
dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, para campanhas eleito
rais, obedecido o·_disposto nesta lei: _ 

§ 1 ~' As do<iÇõeS e contribuições de que trata este artigo 
ficam limitadas: 

I-No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendi-
mentos brutos no_ ano de 1993. _ -. -

II -No casá em que o candid.ito utiliZe recursos· pró
prios, no valor máximo de gastos estabelecido pelo seu parti
do, na forma desta lei. 

III-No caso de pessoa jurídica, a dois por cento da 
receita operacional brUta no ano de_l993. 

§ 29 A doação_ que exceder 10% dos limites fixados no 
_parágrafo anterior não podêrá ser efetu"ada em dinheiro. 

§ 3o Os percentuais de que tratam os incisos I e III 
do_§ P poderão ser excedidos, desde que as_ contribuições 
e doações não sejam superiOres a setenta mil UFlR e trezentas 
mil UFIR, respectiVamente. 

· § 49 As doações e contribuições. de _que trata esta lei 
serão convertidas em UFIR, pelo valor desta no mês em que 
ocorrerem. 

Ju-stificação 

A proposta originária da Câmara dos Deputados não 
r_esponde às notórias deturpações da prática eleitoral brasi
leira. 

No que diz respeito, especificamente, à doação em dinhei
ro, externa modesta preocupação, preconizan~o procedimen
to não muito claro. que em nada contribui para o tão_ esp_e
r~ndo aprimoramento do processo de abertura do financia
mento das campanhas políticaS. 

A presente emenda, portanto, ao proibir a do_ação em 
dinheiro -desde que superior a determinado valor-, busca 
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a dinamização do aCesso público ãs fontes de -ª-poio, mediante 
a facilitação da identificação dos doadores. _ 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Senador 
Gilberto Miranda. 

Emenda N"35 

Dê-se aos §§ 2·· e 3"' do artigo 38~ 'di) PLC n"' 174/93 
a seguinte redação: _ _ ·- ---- · · 

.. Art. 174: ............ ., ...... ":: • .:;:.::: _:, ~c- -··:--
§ 1'' As doações c contribuições de que trata este 

artigo ficam lülilfa~das: -
I- no caso de pessoa física. a c;:çllto e Ciriqüenta-

mil UFIR, não podendo, entretanto, exceder a dez 
por cento dos r~ndimentos bruto~ no_ ano de 1993; 

II- no caso em que o candidato utilize _reÇl!rsos 
próprioS, à sõtllã"destes com as doaçõe~ e contribuições 
recebidas, até ao valor má;.;imo· ~e_.g~stOs estabelecidos 
pelo seu partido, na forma desta lc"i; -

III- no caso de pessoa jurÍdiCa. a dois milhões 
de UFIRs. não podendo, entretanto, exceder a dois 
por cento da receita operacional bruta do ano de 1993. 

"'O § 3'; passa a ser 2'!" 

Justificação 

Os limites de_ doações, etn_ especial para as pessoas jurídi
cas. são elevadíssimos, para a realidade brasileira. A junção 
de tais limites estratosféricos com a falta d_ç limites para gastos, 
a não ser os fixados pelos próprios partidos. será suficiente 
para caracterizar--aleg_alização do _a_tJuso do poder econômico. 

Para se ter uma idéia do disparafe:pcras regiaS-do proje
to, as maiores empresas privadas nacionais, pela receita opera
cional de 1992, poderiam, em tese, doar o equivalente a qua
renta milhões de dólares. 

A proposta que fazemos, mesmo reconbéCendo. que Se 
trata de parâmetros elevados, reduz drasticamente os valores 
para, no caso das pessoas jurídicas a, no máximo, um milhão 
de dólares. E, a pessoa física; põr sliá-_vez a, no- máximo, 
cerca de 75 mil dólares. . . 

Sala das sessões, 22 de setcmbi-o de 1993. - Eduardo 
Suplicy, Senador. 

Emenda No 36 

~crescente-se um § 49 ao art. 3~_:om_ a s:guinte redação: 
Art. 38 .... ___ ........ , ..... ,_,. _____ . ,.,, .... - .. "'"',-: .. :.: ... ,. ___ , 

§ 4!>- Para os fins ae cãlculo dos limites a que se teferém 
os incisos I e lU, do § 1", os rendimentos brutos e a receita 
operacional bruta serão cotwertidos_em UFIR pelo VatoúJesta 
no dia 31 de dezembro de 1993." 

Justificação 

A emenda visa cOrrigir a dispãridade na base de cálculo 
para os fins de verificação-doS limites de doações e ·contribui
ções, calculados pela aplicação dos percentuais de 10% e 2%. 
respectivamente, sobre os rençlimentos brutos das pessoas físi
cas e receita operacional bruta das pessoas jurídicas, no ano 
de 1993; Como: por força do que determina o § 3_·?, o valor 
das doações e contribuições s~rão convertidos em UFIR pelo 
valor desta no mês em que ocorrerem, só haverã COndições 
de verificar se estas: estão den!rO dos limites autoriz-ados pela 
lei se os rendimentos e receita também forem convertidos 
em UFIR. E como a base para determinação desses limites 
são os rendimentos e receitas de 1993, sobre os quais se apli-

cam aqueles percentuais, estamt""JS propondo o acréscimo do 
p_arágrafo para determinar que os rendimentos e receita s_ejam 
convertidos também em UFIR pelo valor desta. nQ diã 31 

.-de dez_embro_ do mesmo ano. 
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. ~ Senac\Qr 

Mário Covas. 

Emenda 1;'1' 37 

Acrescente-.s~ um pa;ágra-fo 'único ao art. 40, ccinl ~.- ~~~ 
,--guinte rcdação: - · 

.. Art. 40 
Parágrafo único. O órgão de direção nacional fará 

publicar no Diário Oficial da União os limites de gastos 
estabdecidos pelo partido, na forma deste e dó artigo 
a_!lte_ri?.r..!_ para todas as eleições de que trata esta Lei, 
dentro do prazo de cinco dias _a contar da data de 
fixaçãO doS Iimltes pã.ta a eleição presidenCial" 

' -- ' 
J ustfficaçao· 

Na legislação em vigor, cabe- aos partidos estabe
lecer os limites de gastos para as eleições, --porém-. essa 
decisão é obrigatoriamente comunicada à Justiça Elei
toral. Tendo_ o projeto omitido essa obrigatoriedade 
e recomendável que haja a devida publicidade dessa 
decisãO. para ó -qüe ·propusemos a sua publicação no 
Diário Oficial da União, dentro de c"ihco dias a contar 
-_da data em que o partido recebe as informações dos 
seus órgãos regionais e fixa os limite·s para eleição presi
dencial. 

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 1993. -
Senador Mário Covas. · --

Emerida- N~ 38 

Dê-se ao artigo 44 do PLC n•J74/93 a ségwn
te redação: 

"Art. 44. A prestação de_ cont.as do~ gastos de campa
nha dos partidos e candidatos perante a Justiça Eleitoral será 
acompanhada de relação completa das doações com os respec
tivOs doadores, identificados pelo no~e. endereço e Qldastro 
Geral de Contrib_uintes-CG_C." -

_JUstificação 

A legislação eleitoral nacional tradicionalrnen.te vedou 
às pessoas jurídicas a doação de recursos aos partidos.e.candi-

-- datos, o_ que na prática não impedíu que empres-as finariClas
sem as campa-ii fias dos candidatos de suas preferências. Agora, 
o presente projeto de lei propõe a legalização desta situação 
(ática irregular. Assim, para se evitar o abuso do poder econô~ 
tnico faz-se mister estabelecer mecanismos _os mais tra_nspa
rentes possíveis: Entendemos que a apresentação da relação 
de_ doadores é fundamental pa_r_a que isto ocorr.&,~ AléiJl do 
mais, como os limites de gastos pode rolo- ser· fíxàdos pelos 
partidos, sem critérios pré~determin-adoS, e como- os limites 
de doações são exageradamente elevados a apre_sentação da 
referida lista torna-se u·ma exigência imprescíndíVel. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1993. ---,;;;_.Eduardo 
Suplicy, Senador- PT/SP. ·· · 

Emenda N•39 

Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 44. 

Art. 44. Os_ partidos e os candidatos manterã9 em seus 
arquivos, durante cinco anos, à disposição da Justiça EleÚ:oral, 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoçao II) 

a relação -completa de todas as doações recebidas com ide_ntifi
cação dos doadores._ 

§ 1~ Os candidatos deverão, em 48 horas, comunicar à 
Justiça Eleitoral o recebimento de doação Superiores a -:213 
dos limites fi:Xidos nos incisos I e III do art. 38, com a_ identifi
cação dos doadores. 

§ 29 A Justiça Eleitoial providenciará a imediata publica
ção, na imprensa oficial, dos elementos informativos a que 
alude o parágrafo anteriOr, p·a-ra-cOri.hecimento público. 

Justificação 

A presente emenda objetiva impor aos candidatos o dever 
de ideptifiCar tOdos o,s,doadorcs de .quantias_ que assumem 
iqegável expressão econ_ômica. -

. A sua finalidade, pois, reside no próposito de assegurar 
o acésso público às fontes de apoio, facilitando a divulgação 
das grandes doações. 

Sala de Sessões, 22 de setembro de 1993. ~.Senador 
Gilberto Miranda. 

Emenda N•• 40 

. Dê-se nova redação ao inciso I do art. 45, acrescen
tem-se os incisos IV e __ V, renlline"raõdo-se os demais. 

Art. 45., É vedado, a partido e candidato~ receber direta 
ou indiretamente doação-em dinht:iro ou estimável em dinhei
ro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, pro
cedente de: 

I- cidadão, entidade ou governo estrangeiro;-
II- órgão da administraçãO pública direta, ressalvado 

o Fundo Partidário, índireta" óti fu-ndação instituída em virtude 
de lei ou mantida com recursos provenientes do poder público; 

III - concessionáiiõ õ"U permissionário de serviço-público 
federal, estad_ual. distrital ou municipal; 

IV -fornecedores de bens, prestadores .de serviços ou 
executantes de obras para a Administração Pública federal. 
estadual distrital ou municipal; 

V -instituições financeiras; 
VI- entidade de direito privado que receba, na condição 

de beneficiária, recursoS-pfbven-iente~ de contribuição compul
sória em virtude de_disposição legal; 

VII- entidade declarada de utilidade pública federal, 
estadual, distrital ou municipal; 

VIII- entidade de classe ou sindical; 
IX- pessoa jurídica sem fins lucratiVoS que-receba recur-

sos do exterior. -

Justificação 

A presente emenda objetiva ampliar o elenco dos que 
não podem, dircta ou indiretamente, fazer doações ou realizãr 
despesas., em benefício de partido ou candidato. 

Pretende-se impedir a perniciosa influência de -ou.-tros in
teresses especiais, olvidados pela Câmara dos Deputados, os 
quais, além de estimularem a competição eleitoral. acabarão 
por promover a confiança no governo. 

Sala de Sessões, 22 de se_tembro de 1993. __ - Senador 
Gilberto Miranda. 

Emenda n~ 41 

Dê-se nova red_ação ao çaput do art. 47 e acrescente-se 
um §, nos termos seguintes: 

., Art. 47. São considerados_ gastos t!leitorais e. como 
tais, SUJeitos a registro e cômputo pàra os fins doS-- Hrilites 
_?e gastos fixados na forma desta ~ei: 

Parágrafo úniCo. A realização, pelos ComitêS Finan.; 
ceiros ou candidatos, de quaisquf;!r dos gastos eleitorais especi
ficados nos incisos I a XII, do caput, sem o devido registro 
e cômputo para os fins dos liniítes fixados na forma desta 
lei são considerados. gastos ilícitos. _sujeitando o candidato 
ou o partido às penas previstas nesta ,lei." 

Justificação 

De ·acordo S~.ffi 9 sistema adotado p~ua dar transparência 
.ao. \in~ncí"ameiJ.t.P. çlas_ campanhas elelto"ráis; o pfójeto não 
.somen~e_ es_tabt!lciceu e limitou ãs d0aç6es c contribuições, 
como limitou e -espêéifiCoU Os tipos 'de_· gastos considerados 
como de natureza'.e!éitoral. sujeitaQdq-os a registro e cômputo 
para os fins dos lihíites fixados na forma da lei. 

Assim, vi'sanQq ;;tperfeiçoar esse Sistema, pt-opõe~se corri
gir a redação do .caput do artigo para· tornar claro que os 
gastos estão sujeitoS- nao aos "liinlteS'' mas ao "cômputo" 
para os fins dos limites fixados na forma da lei. Por outro 
lado, impõe-se acrescentar o§ prevendo expressamente a san
ção da conduta daqueles que não obsen1arem a obrigatorie
dad~ d.e registro,e.cômputo dos gastos. estabelecida no artigo. 

S&la das Sessões, 22 de setembro deol993.- Senador 
.M~rio Covas. 

Emenda N• 42 

Dê-se ao artíÇ~_-48" ~o PLC ~:--174'l93·, ã se-guinte redação: 

"Art. 48. Qualquer eleitor poderá realizar gastos pes
soais até o valor de quinhentas UFIR em apoio aos se_us candi
datos de sua preferência desde que _esses gastos não sejam 
sujeitos a reembols.o pelo candidato OJ.!. pelos comitês_ ou parti
dos." 

JuStificação 

- -O limite de mil UFIR (aproximadamente 65 mil cruzeiros 
_reais) para gastos pessoais é elevado. Ainda que a lei pro1ba 
·6 "te'e·mbolso, como' ·se trata de gastos de_ fiscalização impos
sível, permite que se façam campanhas milionáriaS 3penas 
através deste mecanismo, sem necessidade de prestação de 
contas. 

Em função dísSo, propomos a redução do Hrnüe_à razão 
_de cinquenta por cento, limite suficiente para permitir a·s gaS
tos de pequena monta, realizados pelos eleitores individual-
mente. , 

Sala das sessõeS, 22 de setembro de 1993. --Eduardo 
Suplicy. Senador. 

Emenda N•43 

-suprimam-se pó caput do art. $0 as expressões ~' ... ela
borada de acordo com os princípios fundamentais de contabi
lidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
por profissional habilitado ... ", ficando o artigo com a seguinte 
redaçâo: 
_ "Art. 50. A. -prestação de contas dos Comitês Finan

ceiros de âmbitos nacional e regional deve ser assinada pel() 
presidente do respectivo Comitê ou pessoa por ele designada." 

Justificação 

O artigo em tela contém disposição que se impõe supri
mir. Não cabe à lei eleitoral transformar em normas, com 
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força de lei geral, disposição de natureza técnica, conceitua\ 
ou doutrinária, contidas_nos ''princípios fundamentais de con~ 
tabilidade", aprovados pelo Conselho Federal de Contal:;>i~ 
lidade. Sendo um órgão de classe profissional, as deliberações 
por ele tomadas, ao aprovar esses princípios da técnica contá
bil, têm alcance internacorporis, obrigando, assim, aos profis
sionais submetidos ªo controle legal do ~xerc(cio da profisSão 
conferido a este órgão .. Transformar esses princípios. de nítido 
caracter corporativo, em norma de caráter geral, dando às 
deliberações de um órgão de classe força de lei, além de 
instituir um privilégio ,de classe que a Constituição Federal 
não autori~a, coostitlli lJ.Ifl procedimenfo juridicamente impró~ 
p'rio" e dé eXtremo riscp,pãta o exame da$ pfc_stações de emitas 
doS, Comitt:S Finaricciros. Mantidas aqueJ~s 9isposiç<?~s· no 
.caput do artigo, eventllalJnente poderão .ser suscita..da&, l].a 
esfera judiçial, questõ_Ú .d~· natureza ju~í~iéo-elcitor_al baseoa~ 
das simplesmente_cm pbssfveis inobservãn,ciaS de algum proce
diriteúto de mera téCnica, cop.tá~il. as gu~is, em O~orrehdo, 
dever'ão ser resolvidas à luz da legislí;\çã_o profissional espe~ 
cífica: · · · · -

' Com' a supress~C! o~~ ·expressões. assi_iiàladas cQrfige~?e 
o texto,.escoirnançlq~o.cle~a, impropriêdadej~rídica. Por outro 
lado, a eliminação da obriga,toriedade d.C a~~ii)atura das presta~ 
çOes de contas por "profissional habilitaçl9" nenhum'prCjuíio 
acar:rÇ~ará, poiS, -a·IegiSl"ação do exercíCio d.~ p!OfiSSâo j~-.aSse
gur:;t aos profissionâifdC COntabilidade á.responsabilid;;tde; pela 
assinatu_ra dos Qe_monstrativos de natUreza contábil. E ,em 
se tratando de preStação de CoO tas feitaS P~Ios Comitês Finan
cei'ros, naturalmen~e s~rãQ assinaçlos pe!os profisSiOnáis de 
c9~tabilidadc dos próprios partidos que_os_ constitUífal:ri. -· · 

Sala das Sess.iie.S". 22 de setembro de 1993. - Senador 
MáriO .co·v~. - - · 

Emenda N• 44 

Suprima.:se do "artigo 53 do PLC n" 174/93 a seguinte 
expressão "que usar a faculdade prevista no artigO 35". 

J ustlficação 

· O aitígO 35 não cOnté-m uma faculdad~~_fnas, ao êóntrário, 
.uma' obrigatorie-dade pai"a o candidato, diretamente Oú à(rav~s 
ele. inie,rpQSta pessoa,-·fa'zer a contabilídaae dos gastos de sua 
camp-anha. · . ." 

Sala das sessões, 22 de setembro de i993. --EdUardo 
Suplicy, Senador- PTISP. · -

Emenda n~ 45 

DêMse aQinciso I d_o ar~. 57 ~~s§guinte redação: 
Art. -5-7-. Cortstitui crime eleitQraL: .. . . 
I -doar, direta ou indiretarnente, a partido, coli

gação ou candidato, recurso de valor~superior ao defi
nido em lei para ·aplicaçâo cm cãmpanha eleitoral: 

Pena: multa de valor igual a 200% do excesso 
verificado. 

Justificação 

A presente emenda agrava a proposição ·de penalidade 
prevista. para a conduta típica descrita no itiCiso I do art. 
57. 

Realmente, a concepÇão originária-, de valor igual ao eX
cesso verificitdo, não condiz com a gravidade da conduta de 
quem (o doador), consciente e voluntadamente, infringe a 

n_çmna_ estabelecida para o financiamento da campanha po~ 
lítica. 

Sala das ~essões, 22 de setembro de l993. _- Sena4or 
Gilberto Miranda. 

Emenda n~46 

~Dê-se aos incisos I e II, do' art. 57; do PLC n' 174/93, 
a seguinte redação: _ 

"Art. 57 ································~-·----·;_·~·-_; 
I - ······-····················.·································~·-···· 
Pena: detenção de 6 (seis) a 12. (doze) meses e multa 

de valor igual ao excesso verificado; _ .. · _ 
I I - ...... --········-···~·····-·--····-·······--······-·-··········· 
Pena: detenção de 6 (seis) à '12-(doze) meseS e ·inulta 

d~ ~alor igual ao excesso v.crifica_do;'' _ 

·- Justificação 

O pfoj~t~, no que si:: refere- :à· limites de- doaçõeS-~ de 
gastos de campanha. é por demais be.nevolcnte, de. forma 
que ·será muito difícil caracterizar as hipóteses de delito tipifi~ 
cados neste artigO. Ainda assim, se vier· a ocorrer a prática 
de tais deli_tos não se 'jústifiç"a à-·aplicação apenas da pena 
pecuniária tão. modc;st<kEI;ltepçJemo~ 11eç~sári6 prever tam
bém a aplicação de pena r~stritiV~ .de I.i~e_rdac;le,. acrç~cida 
das penas pecuniárias com·o "formaS de con~tranger a prática 
do <:tbuso do poder econômico. 

. $ai~ da,s Se.s,;ões, 22 de setembro de 1993. -Eduardo 
Suplicy, Senador,--- P.T/SP. 

Em~nd_;t n~ 47 

Substitua~se_no texto do§ 2'\ do art. 59, no final, a palavra 
"beneficiado" por "candidato". - -

Justificação 

Segundo o sistema penal brasileirà-.. ·çujos princípios fun
damentais estão inscritos na ConstituiçãO,_ não exjst~ a respon~ 
·s;1bilidade penal objetiva, sendo necessária a ocorrênCia da 
culpa ou dolo para que possa ser imputado a alguém a respon
sabilidade pela prática de determinaçlo_s ilíci_tos. Em decor
rência disso, impõe-se .corrigir -o texto do parágr~fo em tela, 
pois ·s6 se poderá punir com· m~ulta o "candidato", se. ele 
for o. responsável pela violação das disposições do artigo e 
não o "beneficiado~'. pois nessa condição rtão ocorre, a- "auto~ 
ria" que é um c!_os press':lpostos fundamentais para a apuração 
das responsabilidades penais:. -- - -

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Sen~dor 
Mário -CoVas. 

Emenda n~ 48 

· Suprima~se na parte fínal do parágrafo único, do- art. 
63, a palavra "beneficiados". 

Justificação 

As mesmas razões que nos levaram a propor a supressão 
da palavra "beneficiado'' no ~rt. 59, § 2_"! apli~m-se à fu~da
mentação da proposta de supressão de idêntiCa palavra no 
presente dispositivo. O "beneficiado" não pode, nessa _condi~ 
ção, ser apenado por ilícitos ocorridos, pois a rcsponsabi~ 
lização penal ixige a ''autoria H e a verificação da culpa ou 
dolo como um dos seus elementos fundamentais. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. · ~ · -
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Emenda n~ 49 

Pê-se _ _ao parágrafo 2" do Art. 74 a seguinte re~açãõ:· 
"Art. 74 ·--·····-···············-····-"-·--···--·····--····· 

pação ·exclusivamente dos candidatos, facultada a de membros 
-dos órgãos de direção do partido. e proibida a utilização de 
quaisquer recursos de áudio e vídeo, exceto sigla, nome e 
-símbolo do partido assim corno música, jingle, Slogans e vinhe

.. ·······-··········-···-:--··-:-·-·-·-··-·-·_···.-·:···-~""~_ ~ •• .,....,... . .,.,..,. ....... _~m~-- tas, criados para a campanha eleitoral. 
§ 2" P~raefe_ttodeste·A.rtt%o,on~~eroderepr~- § !"- .. ..:; ... -.~ .............. ~.;.-.. -.. ~ ... ~ ........................... .. 

sentante: sera o ~XlSt~~te na ultima eletçao para a Ca- . § 2~ _A violação do disposto -n0 - caput e no parágrafo 
mara dos Deputados. anterior sujeita ~ ............ ... : . ............................. . 

Justificação 

Tomar-se por base o número de paflameiltúes eleitos 
significa ir ao encontro da vontade popular. Por outro lad_o, 
manter-se o critério estabelçcido n9 § 2~, do art. 66, toman
do-se por base o número de Parlamentares existentes na data
limite para a filiação partidária é, data vénia, um inCentivo 
à corrupção e à infidelidade partidária, que a nova proposta 
procura empancar. Caso prevaleça o dispositivo aprovadO pela 
Câmara, Se'rá um vêrdadcíro estelionato eleitoral. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993 . .,.... Senador 
Ney· Maranhão, Líder do PRN. 

Emenda n' 50 

Dê-se aos incisos I, b; III, b; IV, b e parágrafos 1", 2" 
eJQ, todos do artigo 74 do PLCn·~ 174/93,_ a seguinte redação: 

· "Art. 74 .......................................... "~-~--.~ 
I - .. ~ .............. , ...................... ~ .............. .-.. . 
bj vinte minutos divididos entre os partidos e coli

gações que tenham candidatos-próprios nã propo-rçáó 
dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados, observado o disposto no § I~; 

I II - ..•.. c • .- ... -~~-...... ~ ........ - .......... ~ .. ~·'·'--···········-~·. 
b) dez minutos divididos entre os partidos e. coliga

ções que tenham candidatos próprios, na proporção 
dos Votos obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados, observado o disposto no§ 1"'; 

IV- ......... -~.~ ....... .- ... ~.-.......... .- .. .-..... .- . .-... ....... .. 
b) quarenta minutos divididos entre os partidos 

e coligações que tenham candidatos próprios, p.a_pro
porção dos votos obtidos na última eleição geral para 
a Câmara dos Deputados; 

Parágrafo único. Na diVIsão--prevista na alínea b 
do inciso I e na alínea b do inciso III, no caso de_ 
coligação, o número de votos total_será igual_ à soma
tória_dos votos obtidos por cada partido que a compõe." 

Justificação 

A distribuição do tempo em função da proporcionalidade 
partidária, deve basear-se na votação obtida pOr cada partido 
nas eleições de 1990 e não no número de representantes na 
Câmara, exafamente para ilão -(iérpetrar as üistofções hoje 
existentes na representação dos Estados. Trata-se de um crité
rio mais justo para se auferir a propOrcionalidade. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Eduardo 
Suplicy, Senador- PT/SP. 

Emenda n1> 51 

Altere-se a redação do ca-put do art. 76 e da parte inicial 
do § 2~ ,_ ficãndo os referidos dispositivos assim redigidos: 

"Art. 76- Os ·programas destinados à veiculação no ho
rário gratuito pela televisão devem ser realizados em estúdio, 
~~j~ para transmissã? ao vivo ou-pré-grava-do~, com a partiCi-

Justificação 

O dispositiVO aprovado pela Câmara inovou profunda
mente o sistema de propaganÇa el_ejt9ral ao adotar uma alter
n-'ativa ~ficaz para éçriter os gastos na produção dos programas 
destinados aos horários gratuitos e, assim, conter·a influência 
do poder econômico nas campanha's eleitorais. Nos debates 
gue __ se travaram, le_":an~aram-s-e- ~bjeÇões no sentido de ql_le 
o comando contido no caput estaria vago, pois só teria estabe
lecido a obrigaç~'? 9-e fazer o programa no estúdio, podendo 
os Cã.rididatos e os partidos realizá-los da forma que quisúem-. 

Evidentemente essa alegação não procede e não encontra 
guarida na corréfa interpretação do texto que foi aprovado. 
A norma, ~o estabelecer a obrigatoriedade de os programas 

_ serem realizados êri;t ,estúdio, não po_de admitir que se empre
guem_ ineios estranhos a esse ambiente. Por outro lado, ao 
estabelecer um Comando complementar permitindo que se 
utili:?:em "música60jingle do partido, criados para a campanha 
eleitoral", expli<:i~arido o que poc,le st;r utilizado, implicita
mente adotou a regra de proibição de utilização de todos 
OS. demais recursos ou meiós. 

Com o propósito de elimíriat- qualquer dúvida e evitar 
que a delimitação- do alcance do artigo tenha de ser feita 
pela Justiça Eleitoral, em penosas disputas judiciais, propõe~se 
a alteração da redação na parte final do caput do artigo para 
explicitar as proibições nele contidas. Assim, buscou-se tornar 
claro que somente os candidatos participarão dos programas, 
facultada a participação de membros dos órgãos de direção 
·partidária. A referência à "sigla, nome e símbolo do partido'\ 
embora dispensável, vez que a propaganda é feita sob respon
sabilidade dos partidos e candidatos, sendo obrigatória-a Suã 
identificação, faz-se conveniente pelo mesmo objetivo de tor
na-r rilai~fdara a redação. A me_nção _à~ Vinhetas e slogans 
objefiVa permitir a utilização desses recursos visuais que- me
lhoram a qualidade da comunicação televisiva. A alteração 
na_ redação da parte inicial do § 2" visa corrígii" o- alcance 

- da disposição do texto, tornando aplicável a pena nele definida 
à violação tanto das vedações definidas no § 1~. como das 
proibições estabelecidas no caput do artigo. A omissão contida 
no texto original, autoriza a Justiça Eleitoral aplicar às proibi
ções as penalidades, muito mais graves, previstas na lei ou 
no próprio Código Eleitoral, por força do que dispõe o art. 
84, do projeto. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Mário Covas. 

Emenda n• 52 

·Suprima-se o parágrafo 1•, do artigo 76, do PLC 174/93. 

Justificação 

A supressão do parágrafo P se impõe em face da sua 
flagrantemente inconstitucional. Afronta indelevelmente a ga
rantia da livre expressão da atividade artística e de comuni
cação, independente de censura, assegurada no artigos~. IX. 
beni como a proibição de restrição à manifestação "do pensa-
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menta. a criação, a informação, sob qualquer forma, prOcesso 
ou veículo" - artigo 220. 

Além disso caracteríza-Se coino um-absurdo inominável. 
É inconcebível que se queira voltar ao período ditatorial em 
que os candidatos só podiam aparecer no-horáriO gratuitO 
na televisão em fotografia tamanho três por quatro. 

É falacioso o argurnehto ostentado- pelos defensores da 
proibição de uso de recursos téc11_icos e im,agens externas, 
segundo_ o qual a utilização destes recurSoS enc<;~.r.~ce:rn as caiJI
panhas e estimulam o abuso._O que encarece as campanhas 
eleitorais é a_ prática da "compra" de votos, a distribuição 
de bens, as contratações de shows e pagamento de cachês. 
milionários a artista_s~ etc .. Aliás, çlepois -que ~ Câmara dos· 
Deputados aprovou o diSpositivo que pretendemos suprimir 
vários especialistas da área de marketing se manifestaram em 
sentido contrário. Já comprovaram que- a restrição impOSta 
é que encarece~ produção dos programas, hajavistaqU.e 
não permitirá o uso da- infOrin:ática para· a produção de efeitos 
gráficos a custo zero, e prOvocará a neceSsidade_Pe constante:_S 
montagens e mudanças de cenários, por exemplo. 

Além disso, itão -é difícil imaginar a ·monotOnia· em q·ue 
poderá- transformar-se os programas eJCitorais gratUitos, le
vando o t_elespcctado_r a perder, por completo, o intereSse 
pelos programas eleitorais, tOrnando sem eficácia o objetivo 
do horário eleitoral gratuito, que o instru-mento que assegura, 
democraticamente, aos partidos e candidatos a, todo o eleito
rado, dado o pàpel de extrema importância que hoje desempe-
nham os meios de com_u-nicação social. ___ _ 

Sala das Sessões, 22 de _setembro de 1993~ --_EQ.u~rdo 
Suplicy, Senador - PTISP. - - -- - -

Emenda n~ 53 

O_§ V do art. 76 passa a ter a segtiiilte redaç_ão: --
Art.76- .............. -···-······~~ _ ................ . 
.. ····~·······--...~~- ..... ~,.__~-·~~· 
§ 1 ~-Nos programas a que se refere e5te' artigo, é ve-da

da a utilização de gravaÇões externas, mon_tag_e~~ ou_trucag~ns, 
restringindo-se a utilização d9 tempo, eXClusivamente aos can
didatos, assim mesmo, dentro do espaço determinado para 
o tipo de eleição que- esteja disputando. 

Justificação 

Esta emenda pretende fazer com que o tempo destinado 
ao candidato não possa ser utilizado por oUtra pessba que 
não o próprio candidato, a fim de evitar o uso_ e comercia
lização indevido do tempo previsto na legislação. 

Sala das S_essõ~s. 22 de setembro de 19~~- ~Senador 
Epitácio Cafeteira. -

Emenda n~ 54 

Suprima-se o artigo 80 do PLC no 174193. 
Justificação 

O dispositivo qu-e pretendemos suprimir determinam que 
o Poder Executivo deverá editar norma que pqssibilite o res
sarcimento fiscal às emissor~.s de r4dio e t~leviSão, pelos espa
ços dedicados ao hol'ário gratuito de rádio e TV. 

Além disso, para que ocorra a renúncia fiscal pretendida 
através do referido "ressarcimento", a Lei de Diretrizes Orça
mentárias (art. 50) exige que· o montante seja previsto e qUe 
se identifique, também-, onde respectiva deS-pesa será dimi
_nuída, o que de fato não ocorre. 

Há que suprimi-lo, em primeiro lugar, porque em matéria 
de incentivos, isenções e renúncias fiscaiS deve ser regula
mentada por lei específica. como exig'e a Enl.eilda Constitu
cional n~ 3. Não pode, portanto, ser objeto de regulamentação 
~d-~if!!~yativa. Em segundo l~gar, porque é preciSo conceber 
a cedéncia do ~9rário para propaganda eleitoral como ónus 
da concessão pública do serviço. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Eduardo 
Suplicy, Senador - PT/SP. . 

Emenda n~ 55 

- Supfírna-se o art. 86 

Justificação 

Ao pretender facilitar o exercício--do voto pelo eleitor 
analfabeto, o_- projeto instituiu a utilii:açãci de iiis'fitinlêiito 
que pode gerar constrangimentos e, inclt!sive, ensejar a mani
pulação do voto do eleitor analfabeto. Por -isso~ prOpõe-se 
a supressão do artigo, vez que as facilidades ao eleitor analfa
beto devem ser criadas na concepção da cédula, como já pro
pusemos através de outras emendas, e não manipulando o 
seu voto. 

Sala das sessões 22 de sete_mbro de 1993. --Senador 
Mário Covas. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_..,.. A Presi
dência concede a palavra ao nobre Senador Wilson Martin~,_ 
relator da matéria, para emitir pare-cer sobre as emendas apre
sentadas_,_ da qual tomaram conhecimento os Srs. Senadores. 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB- MS. Para proferir 
-parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-

-- dores: Prefiro rejeitar as erriendas, urna vez que entendo que 
o projeto que veio da Câmara s<i.tisf;IZ plenamente o objetivo 
que to lima, que é o· de r~gulamentar as eleições do próximo 
ano. -~, -- -

-"Projetes mais amplos, mais comPletos, bem estudados, 
estão redigidos pelos Senadores Mário Covas e Marco Maciel. 

·Nessas conçlições não há por que pretendermos- uma reví~ão 
mais completa do Projeto da Câmara. 

Aceito, ·no entanto, Sr. Presidente, as emendas de reda
ção e aquelas que não impliquem exame do mérito, podendo 
as emeridas de redação ser examinadas pela Mesa do Senado. 

Éoparecer. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
de V. Ex" é pela rejeição das emendas. ressalvadas as de 
redação e as que não implicam modificação do mérito. Apenas 
solicitaria, para o bom andamento dos tr3balhos e para baHzar 
a discussão da matéria, que V. Ex~ encaminhasse à Mesa, 
por escrito, que emendas considera de r~çlação e quais não 
implicarri alteração do mérito e que contam com a aprovação 
de V. Ex" 

O SR. WILSON MARTINS- Vou fa:z<-lo desde já. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos ini· 
ciar a discussão do projeto e das emendas. . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nel$on Ca~neiro, 
para discutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discutir. 
Sem revisão do orador._) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Quero consignar que, pela primeira vez, em-minha longa: 

vida parlamentar ,'constato que se deixa de examinar um p-ro
jeto e as emendas a ele _Çlferecidas por falta de tempo. A 
Câmara dem9rou o quanto quis para enviar seu trabalho ao 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO ~ACIONAL (Se~ão li) Quinta-feira 23 9089 

exame do Senado. Hoje é 22, e o prazo termina no dia 02 
de outubro. Temos, portanto. dez dias. 

Pergunto aos Srs. Senadon~s quantas vezes votamos aqui, 
em 24 horas, em 12 horas, projetas que chegaram com prazo 
fixo. Será que não temos, seinpre;tempó de corrigir os equívo
cos, os erros, as imperfeiÇões do trabalho da Câmara? 

Sou um admirador do nobre relator, Senador Wilson Mar
tins, mas, pela primeira vez, surpreende-me a atitude de S. 
Ex" 

Então, em de4 dias, não podemos fazer u_ma lei boa? 
·vamos aceitar a _ruim, cóilf todOs os Seus defeito~. porque 
é mais rápido? Os Srs. Deputados, assim, não precisarão voltar 
às sessões_ para apreciar as emendas do Senado. O Senado 
é o que é; o Senado, enfinl, é uma câmara homologatória. 
Vamos aprovar a lei com todos os seus erros, com todas as 
suas imperfeições, para não dar trabalho à Câmara:dos Depu
tados, que está cansada, coitada, não tem vagar para rever 
o que está errado, apesar do longo esforço gasto no elaborar 
esse projeto. 

Sr. Presidente, quero pedir a atenção do Senado para 
a única emenda que apres_entei. Certamente, o nobre Relator 
não leu o caput do art. 5", cuja disposição é curiosa, é original, 
fere tudo. 

Peço a atenção dos Srs. _Sení;\do_res, especialmente a do 
nobre Senador Josaphat Marinho, um curioso na apreciação 
de_sses textos c, bem assim, a atenção do nobre Senado~: PeQ.ro 
Símon,. 

Diz o artigo 5", um primot-de discriminação, o segu"i~te: 

"art. 5o Poderá participar das eleições previstas 
nesta lei, o partiaO que até 3 de outubro de 1993 tenha 
obtido, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, registro 
definitivo ou provis6rio!' 

Podia parar aí. E a minha emenda o que faz? 
Retira o resto do artigo· que diZ: 

" - -desde que, neste último caso, conte com, 
pelo menos, um representante titular na Câmara dos 
Deputados, na data da publicação desta lei". 

Ora, Sr. Presidente, vamos sair à procura de um Depu
tado_ que queira transigir, que queira se alugar. Prestou-se, 
é certo, uma homenagem ao Senado, não se fez nenhum refe
rência aos Senadores. Quarenta .e um _Senadores, a rriaioria 
absoluta_ desta Casa, pode comparecer no dia 3 de outubro, 
e dizer que faz parte de um partido provisório, mas, nem 
por isso, poderá ter funcionamento normal. . 

É preciso um Deputado, um Deputado Federal! Só faitou 
dizer o nome do partido, pois esse Deputado Federal, ele 
sozinho, faz com que o partido provisório se torne d~finitivo, 
apresente chapa própria em 1994. Mas, se forem 41 Senad()r~!i. 
não vale nada. Essa é uma homenagem prestada ao Sena_do. 

Quero ir além. O registro provisório - por isso pedi 
a atenção do Senador Josaphat Marinho, que é o grande mes
tre de Direito desta Casa - já foi dado com período de 
um ano para que, dentro dele, completasse sua organização. 

A lei que estabeleceu essa norma está em _yJgor. O partido 
provisório que hoje se empenha para se tornar definitivo, 
na forma da lei vigente, vai ser surpreendiçlo porque, até 
o dia 3 de outubro, terá que conseguir um deputado, a qual
quer preço e, pior, por 24 horas apenas. 

Peço a atenção_Qo. nobre Senador Pedro Simon. Peço 
também a atenção do nobr_e _Senador CidS~bó5a de Ca_ryalho 
po~que sei que S. __ Ex~ colaborará nessa críti_ca. O que vai 

acontecer? Um deputado federal, de qualquer partido ou s_ern 
partido, inscreye~_se no dia 2 de outubro; no dia"3; é Deputado 
Federal pdo partido provisório. Ele não foi eleito por esse 
partido, porque este não elegeu ninguém, ele~ um Deputado 
cassado em um partido a que ele não pertencia. No dia 2, 
cqmünica que paSSou a deputado -pelo partido provisório; no 
~ia_ 3, o_ partido ganha todos os direitos e, no dia 4, deixa 
0: pártip._o-, pois tell). cem dias para integrar-se em qUalquer 
outro partido sem nenhuma punição. É o art. 9o do projeto. 

Vamos ~~udar esse partido provisório, que teve um depu
tado por_ ~m dia, para não modificar o que veio da_ Câmara? 
Nunca vi iss9, Sr. Presid_ente~ É u!O__-ãbSurdo tão grande que 
nunca imaginei algo semelhante. 

Que direito~em esse partido __:__ Que é proVISóriO~ que 
foi"-d~clarado pelo.Tribunal como provisório, sob a vigência 
da lei atual, que tem uma expectativa de direito - de se 
transformar em partido definitivo se cumprir todas as formali
dades legais? _M_ªs __ v~m a nova lei e diz: '"'não, Senhor, a 
SIJ.a expectativa não vale nada. Tudo o que fizemos está errado. 
O que vale é a lei que vamos fazer." 

Ora, Sr. ~residente, por amor à pressa, não vam_os corrigir 
essa brutalidade? Entendo que isso- nunca ninguém imagi
nou - é a fraude, é a instituição do Deputado de aluguel. 
Estamos criando um novo Deputado, o Deputado 24 horas, 
qUe faz com que o partido provisórío,"continuando provisório, 

. sem se transfonpar em definitivo, poss? concor~er às eleições_. 
Ora, não vamos alterar o projeto de lei, porque os Srs. Depu-
tados já estão cansados. Para que mandar o projeto voltar 
à Câmara dos Deputados? No último dia da sessão legislativa, 
recebemos uma enxurrada de projetas da Câmara e, assim 
mesmo, votamos todos. Este é o mais- original dos projetas, 
é a disposição mais -Originã.l. 

Sr. Presidente, quem despertou minha atenção foi uma 
senhora que trabalha para tornar efetivo o Partido das Mulhe
res. Nós, homens, vamos frustrar _esse objetivo. Por quê? 
Porque temos medo de interromper o sono dos homens que 
vivem na outra Casa do Congresso Nacional. Que alguém 
surja, inclusive o nobre relator, e justifique, alegando que 
vamos evitar que um partido. em processo de transferência 
de provisório para definitivo, possa, Só ele, indicar candidatos 
no dia 3 de outubro de 1994, porque no dia 3 d_e outubro 
de 1993 ele conseguira um Deputado federal para fingir qUe 
era do_p~rtido. No dia_ s~guint~ ele poderá dizer: "Bem, já 
realizei meu trabalho. Até logo. Volto para meu antigo partido 
óu-ficoesperando os cem dias para ingressar em outro par
tido." 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Nelson Carneiro, a Presidência solicita a V. Ex~ que con
clua seu pronunciamento. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Vou concluir, Sr. Presi
dente. 

Essa é a primeira curiosidade que encontrei nesse projeto. 
Ainda bem que fizeram justiça aos Senadores: 41 S!!na_dores 
podem comparecer e apoiar o partido provisório, mas, ainda 
que_ haja 41 votos a favor, os Senadores continuam impedidos 
de apresentar candidatos. É privilégio de um Deputado! 

Sr. Presidente, se tudo isso estiver certo, confesso que 
não sei mais nada~ Acredito que seria reprovado se tentasse 
entrar na faculdade de Direito. 

Sr. Presidente, ainda faltam dez dias até o dia 2 de Qutu
b.ro. _Vamos corJigir esse e_ outros erros. Es_se. a meu ver, 
é o mais injusto, o mais flagrante, o mais injustificável. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Para discu
tir, concedo a palavra ao nObre Senador Epitácio Cafeteira:-~ 
que disporá de dez minUtos~ - -· ----- ·"' · · 

O SR. EPITÁCIO-CA.Fi!:'!'EIRA. -_(PPR- MA. Para 
discutir. Sem revisão do o~ap.pr.)- -Sr .. Pre~idente, ?f~. 'sena-: 
dores, sabemos que a matéria é urgente. Ontem mes~O tive
mos uma reunião na qual ·a' preliminar foi saber se apresenta
damoS emendas ou nãO. Foi-uriánime a·decisãO de que devería
mos apresentá~las. . · · -_ _:_ · . __ _ 

- Não aceito- que, apóS 'a 'apresentaçãO- ctãS emeridas, que 
ficou ddiberado no Colégio de Líderes. apenas as emendas 
de redação sejam permitidas. Para que nos reunimos? E'ssa 
é a minha pergunta inicial. ____ _ _ _ _ , 

On-tEm fíz-·algumàs ~onderaÇôes·.-Ehfen-do- que e'Ve_rda-:· 
deira_a afirmativa d~ que nir:tguérn é tão ~ab'i.do que n~o tenha 
nada para aprender c ninguém é tão desí_nfOimad.o. Ctue ll;io 
tenha_n_ada para ensinar, Não aceito "prato' feito". não aceito 
um projeto que vem pl-anto e acabado como se fos.sf; _u.m 
presente amarrado com fitã. ----

Mostrei ontem que até errO- de redaçã_o existe. O iriCisé) 
IV do parágrafo 3n do _a,rt. qn diz que ~·a ~ol_igação s~rá (e pre
sentada na .Justiça El~itoral pelo seu presidente". Ora,_cpliga
ção nãO tem presidente. COrtemos o risi;Q -at~ d_e c-air n.ó. rid,íçu-
lo, se aprovarmos esse p:rojeto. · -, -.- · 

O SR. PRESIDENTJ;: (Humberto Lucena) - A Presi
dência lembra aos Srs. Parlamentares que há um orador na 
tribuna. ·_, 

O SR. EPITÁCIO CA.FE'fE_!I!.A -Sr. Presidente.tal~ez 
estejam ali resolvendo o que vai ou não Ser vOtado. OS nÕbrés 
Deputados, inclusi:vç o_ R.ela.tor na Câm~r~. estão a.cçrt~~d~ 
com o nobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito aos 
Srs. Sellãdores que ocupem seus lugares .e fiQue ln- atentos 
à discussão da matéria. 

Continua com a palavra o nobre Senador Epitácio Cafe-
teira. ~ii<~ 

OSR. EPI'I"ÁCIO CAFETEIRA_: }\credíio-que já chega
ram a uma conclusão sobre a emenda d9 nQPte_S_eitador Nelson 
CarneirO. Precisam infoiniar ao nobre _Relator, SenadOr Wil-
son Martins, a conclusão a que chegaram. ~ · 

Parece~me que, de repente, a falta de consideração ... ·_ 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Epitacio Cafeteira, 
V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA ..,..: Çom muita honra, 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• não reclame, porque 
eles já estão assumindO o_ Senado. Com9. não querem que 
exista o Senado~_já estão ocupando o eSpaç-o. -

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA ~ E ficarei contente 
que eles ocupem o espaço, porque, assim, passarão a ter um 
pouco mais - eu não diria consideração; ou respeito -de 
harmonia. -

Gostaria de lembrar que' a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal fazem parte do mesmo Poder- o Legislativo. 
Parece-me que tem faltado consideração dos Srs. Deputados 
para com os Senadores, pois nos entregam o projeto na hora 
de votarmos. Ou o votamos hoje, ou rião o votaremos mais; 
_ou o votamos hoje, ou não haverá lei eleitoral, e haverá cin
qüenta candidatos a Presidente da Repúbli~. Esta é a ameaça 

que pesa sobre nossa cabeça: vo.tar hoje. senão será a_ Justiça 
Eleitoral que d-eterminará_ c.o.mo Súá essa eleição. Como se 
o falo de a Justiça Eleitoral_ determinar o processo fosse algo 
muito maiS grWmte.do.que a Câmara dos Deputados reSolver 
tudo e o Senado .Rederal não resolver nada! 

1 , De repente, a Câmara dQs Deputados tem o direi~o de 
estudar a matéria e de apresentar um projeto, enquanto ao 
Senado Federal cabe, como "uma vaca de presépio", homolo
gá-lo, carimbá-lo e mandá-lo para o PreSidente da República. 

. . - - - .. _: . -.;·I '. ', .' - .· . . - - ' 

. O Sr. Ma1:Jr~ BenevJde,s.- ~~nado):' Epitácio' C~feteira. 
concede-me y ._ _ç:x~_urn ~parte? 

.. Ó SR. EPITÁÇIO CAfE:r.EIÍ'tA _:_ ·cóm prazer, ouço 
v~ ......... . 

· O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador.Epitácio Cafe
teira~ há vários dias nos debruçamos sobre essa alternativa, 
sobretudo a partir do instante em que a Câmara dos· Depu~ 
tadõs, tendO aprovado a matéria, 'remeteu'os respectivos autó
grafos ao exame do Senado Federal. V. Ex~, os demais Líderes· 
desta Casa e eu discutimOs, ontem à- noite, na residênCia do 
nobre Presidente Humberto Lucena, para ver se hoje chegá
vamOs a uma alternativa que resguardasse a condição de Casa 
reViSora "do Senã."do Federal. Agora, ·chega até nós o apelo 
de lideianças-. aS mais -respOnsáVeiS da: Câmara dos Depu'tados, 
todas _elas vivendo um· ~n_stante d~ expectativa em tazão ·cta 
inexorabilidade desse pi-azo, já que a lei, como V. Ex~res
saltou, terá de ser publicada até o dia 2 de outubro. Ora, · 
se d Senado Federal, utilizando prerrogativa constitucional 
que lhe é deferida, introduzir emendas nesse projeto, ele retor
nará ·à Cámara dos Deputados. Aí remanesce a dúvida: será 
que amanhã, quinta-feira, a C.âmara dos Deputados, após 
receber o projeto do Senado Federal e decidir como Cã.sa 

_legiSlativa soberana, aceitando O!!_não .!lossas emendas •. terá 
número e condições de deliberar- a respeito? V. Ex~ é Líder 
da Sti.a Bancada, e eu, Líder da minha, mas essa é a dúvida 
que persiste, que toma conta do nosso espírfto, do espírito 

.de alguns dos meus colegas de representação, signatários de 
emendas. do espírito do eminente Relator, Senador Wilson 
Martins, que deseja realmente cumprir a sua missão, sem 
subtrair de qualquer um-dos nossos Colegas o di,-eito de apre
sentar emenda. Mas fica sempre essa expectativa de que, ao 
se-emendar a proposição e ela retomando à Câmara, ioexistam 
coridiÇOeS rCfiréil1emente a quorum para a Câmara dos Depu
tados decidir so~bre _esta importante ·proposição. Por isSo é 
que, enquanto V. Ex~ocupava a tribuna, da mesma forma 
com_o o fez o nobre Senador Nelson C3ttfeiro, muitõ menos 

'"eiil desatenção aos discursos proferidos e muito mais preocu
pados com os rumos legislativos dessa proposição, trOCávamos 
idéias com os Líde_res da Câmara dos Deputados no plenário 
deSta CãSa. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA-Nobre Senador Mauro 
Benevides, qUúo considerar a Cârriarã. doS -DeputadoS -uma 
Casa responsável. Eu não posso dizer que não devemos apri
morar a lei porque amanhã não haverá quorum, porque ama
nhã os Deputados não estarão aqui, porque amanhã os Depu
tados terão ido embora. Esta Casa do Congresso deu mostra 
de sua responsabilidade na votação do impeachment; durante 
o período de Natal, estava toda presente. E é para isso que 
nós estamos aqul: Se- quéréino"s o respeito do povo, não pode
mos deixar de estar na Casa para onde fomos enviadOs e 
nela nos desincumbirmos de nossas funções. 
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Oritem à noite, eu dizia.ao nobr_e_ Presidente Humberto 
Lucena:- Presidente, som_o_s -do tempo em que- se Vofav-a itté' 
3, 4 horas da mªnhã. Hoje~ rc·peti essa frase aQnobre Senador 
Wilson Martins: ·somos do tempo em ·que -nã'o havia nem dia 
nem hora, para que não faltasse quorum par~ Votar. 

Não ·aceitO qu·e se· diga; inClusive nesta Casa, que -não 
vamos· examinar esta lei porque amanha não_ haverá quorum 
na Câmai:a, porque apenas em um dia na semana votam-se 
os p-fbjetos_ importantes para este País. Isso vai. contribuir 
até para que haja o voto em branco_na pJÓxilT!3; ~leição. Se 
somannos o espetáculo acontecido h:_Ojé ·na' SeS~ão do _'Con
gresso à notícia de que na quinta-feira não' se vota_na:Câin·a;rá · 
dos Dep!J.tado?, amanhã '-:amqs~v~r o P,eputado J,air BQI$Qnaro 
passeando pelas ruas, sendo aplaudido~- cumprirrienta:ndo ca- _ 
da uma das pessoas que o estão aplaudindo. 

, Não acredito.nisso. Acredito,.sim, que temos que votar 
uma lei para esta eleição que realmente atenda aos anseio~ 
do_ povo brasileiro_.__ . . .. _ _ . _ _ ~ _ 

t;>e flcordo __ com Q 1_1oQr.e Sc~ª-óor Wilson Martins, relator, 
o. espítito __ da lei é que o can.didâtô.não sejã- yendid9_ co~o. 
um sabonete _o_u co.mo dentifrício. Para isso~ cenas P.xter,nas 
foram proibidas no programa de televisão, só s-elldó perlnitidas 
as cenas de ~~túdio._ No ef!tfli).~O_, .h.á. ~Q1a ~a~h~· _porque, a 
Xuxa pode participar de uma s;:ena pe es~~C\i'? e até, que\11_ 
sab.e, dal)çar ou. çan,t~r; pode aparecer o_ E.omário Qepois_ de. 
faz.er 2 _golS, pedir voto para_ un;t candidato e e\egê-lo. 

Sr. Presidente, como o_Senador _Mauro Benevides.ocupou 
entre 5 ;:t li) minut.os para pedir pressa, ainda não consegUi 
concluir; mas chamo _a~enç~o para a nossa emenda, aÇitiya~ 
Onde se .lê ."nos programas a que _se refere este ~t:tigo:! -:
que é o.art. 76_-_, "é vedada a utilização de gravações exter
nas, montagens ou trucagens", acrescento: •.•restringi"Qdo-se 
a utilização do tempo exclusivameO.te aos candidatos, d~ntro 
do espaço determinado para o tipo de eleição que esteja, 4ispu-
tando''. . , 

Na última eleição, eu não votei no Sr. Lula, mas acredito. 
que a declaração de D. Miriaõ. no programa gratuito tirou 
do_ Sr. Lula a possibilidade de _alcanç~r a Presidência da Repú~ 
blica. No caso do Par.a_ná, o fato de o _Sr, f~rre~rinha cpmpa_
recer a um programa gr~tuit_o para dizer que fora contr"tadq 
para comete.r. v.m. cr_ime iQ.fluiu no r~~ultado __ da eleiçª-o,, e 
o candidato que estava na frente, nas pesquisas_, perde.u, para 
o que não estava em primeiro lugar. 

Depois de vermos esses fatos, não podemOs deixar de 
aproveitar uma lei como e_sta para evitar qué tal s~ repita, 
para evita_r que o elcitor··sejailudido. Na forma desta le;i. 
se o candidato com~_ter tal erro, se injuriar, se menOr, se 
levar a público um fato que ele sabe mentiroso, perderá o 
seu registro e, caso s_eja eleito, o seu diploma. 

Sr. Presidente, quero fazer_com que meus colegas sint~m 
por que apresentei a emenda. Não vou concord~r qlle caf!,di
dato- repito- -seja vendido como dentifríCiO ou sabOnete. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para discutir~ ao nobre S.eÕ:adOr _Ney M.aranh~o. 

S. &~ dispõe de 10 minutos. Esta _é _upta :matériá em 
regime de urgência. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senador:~j 
esta matéria que estamos discutindo e devemos 'toütar, com 
o devido respeito ao eminente Relator na Câmar_a dos Depu
tados, Deputado João Almeida, não pode ser votada com 

pressa. Discordo çl"! _pressa Com que o. Senado da República 
está_vQt?-ndo matéria de grande responsabilidade para os desti
nos do País. Trata-se de uma lei ele~ torai que define as ~leiçõ~s 
dos membr.os do Congresso NaciQnal,.do. Presidente ~~ Repú
blica. prHeitos, enfim·, tOda ·a· elite dirigente do EXecUtivo 
e_do L~Si~Iativo deste Pp.~s. em, 1994, . . - - , 

Sr. Presidente, iJ.&o é _a prini.~ifa: vez que a Cârhãra d_os 
Deputados remete _par·a o Senado Fe'deral, na última 'hora. 
matérias de import"ânCi3. Com fsso, ·som·os obrigados a defen
der e a votar matérias sobre as _quais é humanamente impos· 
s(v~l nos debruçar:fnos para darmos o nosso veredicto como 
C,ãmarà _n;visora. _ · - · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. isto fiCá inuito· rilal para 
esta Casa. Não é a_prirneira vez quê ·COlegas ilossóS _ficaril 
reVÓltãqos' com es_sé _e~pediente~ qUe "nOS coloca no Canto 
da parede". Posso _ci~r o Senac;lOr_ Mário Covas, que sempre 
tem reclaiTJ-ado da rnª-J?.t::.ira como vê_m as matérias para a Câma
raRevi~ora, que é o Seiiado da RepúbHca. Agora, é a rhesma 
ladainha. Recebemos uma· matéria: dessa natureza, que não 
posso aceitar. 
' , No meu enterider, Sr. Presidente, é puro casuísmo, é 

pu-rÇJ fisíolôgismo-·o Deputado levar conSigo o tempo eleitoral 
par(_!. outro partido;ap-ós deixar o sev. partido. O Congresso 
Nacional defendeU à. fortificação do partido político no B.rasil. 
Por isso, o povo tem razão de votar não em- pártidoS, inas 
nos homens, nas pessoas, Tal emend~. encaf!Ii!!h_a9-a ,ap Poder 
Revisor, o Senado da República, diz, textualm,e,nte, que no 
fínal da Opção partidária é que se vai conta~: _o te_mpo eleitoral 
de partido para a televisão. _ 

· · Pergunto a V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores .. se 
_o témJ?O ~reitoral é' do partido o"u do Deputado? É do partido, 
Si. PreSidente! O Senado da República não pode aceitar irre-
verência ~a natureza. - --

Com a~ eXperiência que tenho,_ sei' -v.- Ex• .e tantos 
outros aqui também sabem - que quando o partido está 
sem prestígio Deputado, para ser reeleito, vai prometer tudo, 
até "leite encanado", como se diz no Nordeste. E ele sabe 
que atrás desse apoio houve o_ tempo eleitoral na televisão •. 
Contud(), o povo votpu no partido. O Deputado é reeleito, 
mas o partido é que tem direito a esse tempo eleitoral. 

. Um partido que teve eleito cinqüenUi. Deputados federais, 
ainanhã, ele dimiiítiLséu tempo na televisãó,' e se ess~ Depu
tado ingr~ssar no pa.rtic;Jo A ou B, se_u, tempo eleitoral dimi
nuirá. Isso é o que chamamos de fisiologisino, de casuísmo. 
de contra-senso. _O Congresso Nacional debateu a respeito 
desse assunto no regime parlamentarista, debateu também 
a fortificação das instituições e do Congresso Nacional. No 
entanto;-isso vem justamente prov-ar"que-·no Brasil não existe 
partido. 

Por isso, Sr. Presidente, não podemos aceitar que o Sena
do da República ten-ha obrigação de cumprir as normas regi

_me-ntais, de cumpdf tempo determinado, aquele tempo que 
precisa para se ·debrUçar sobre matéria como essa. Temos 
a-responsabilidade de Câmara Revisora, isto é,_devolver à 
Câmara dos Deputados uma matéria enxuta, inspeciOnada 
pelos homens experientes do S~nado da República, homens 
esses com conhecimentos administrativos e políticos naciona.i$. 
Trata-se de ex-P):"esidentes da RJ;~:pública, ex-Governadores, 
ex-Secretários de Estado, ex-Deputados com várias legisla
tu.ras~_enfim, políticos conscientes das necessidades e çias re~
ponsabilidades deste País. 

Não_ podemos, Sr. Presidente, votar uma matéria ~essa 
natureza às pressas .. Se o fizermos, estaremos desmoralizando 
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o nosso Poder. Como _Deputado Federal que fui durante 16 
anos e com a experiência política de 40 anos, não con}J.eço 
nenhuma situação como esta. V. Ex•s sabem que, atualmente, 
estamos em uma posição muito ruim perante à oplniãó pública. 
Iss·o se dá por essa· i"azãq_~ -_ · - _ _ 

É preferível que -o _Sen~do _da_ República examine essa 
matéria dentro dos prazos_ previstos, çorno disse aqui o grande 
Senador Nelson Carneiro, mesmo que 'não ~aja tel!lpo de 
voltar à Câinara dos Deputados. Não foi culpa do Senado 
da República, e sim da Câmara Federal, que não a enviou 
em tempo hábil para esta Casa revisar._ Arrtanhã, ã re_spot:tsll_
bilidade perante a Naçã_o não será dp _ Se.npdo, m~? d_e. quem 
enviou com atraso matéria corno esta~ o_que-, -d1ga-se, está 
se repetindo. __ .- ; , , ., . 

Ainda que seja necessário_ que o Poder Judiciário regula
mente essa lei, não pode_mos nos co,adunªr com a~itudesque 
ferem a dignidade, _ferem o Parlamçntp,e, principalmente, 
a autoridade do S.enado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto 'Lucena) - Cancedo 
a palavra para--discutir aO nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTA_HY MAGALHÃES (PSDB:- BA. Para dis
cutir. Sem revisão Ç]ó orador.)- Sr. PreSidente, SrS. Senado
res, venho protestando, há vários anos, -Contra essa norma, 
com que sempre nos defrontamos, isto é;-votar projetas que 
chegam ao Senado para examinarmos imediatamente, homo
logando decisão que vem da Câmara,_ porque falta tempó 
para que aquela Casa volte a apreciar esSas questões. . 

Não devemos criar um clima de conflito- e"rltre as duas 
Casas do Congresso Nacional. O oQjetíy_Q riào _é esS(_!,_ ~ _siril 
ver se temos ou não .condições para examinarmOs a:s propostas 
que os Senadores apresentam no sentjdo de aperfeiçoar o-
projeto que vem de lá~ , _- . 

Dizem que não, mas pergunto se voJarmos ~O] e a pro
posta e a enviarmos à noite, com as e_ll)~qd_as aprovadas aqui 
no plenário, para a Câmara dos Deputadps, por q4~,aquela 
Casa não terá tempo para examiná-la?_Dizet que o Presidente 
pode ser pressionado por causa do exame da matéria, do 
prazo constitucional .... Hoje já não temos mais 15 dias úteis 
para examinar o·protesso, para· ver se será vetado ou não. 
Essa não é desculpa a ser apresentada. 

Sr. Presidente, não faço parte de _um chamado pequeno 
partido, mas vejo nele uma preocupação muito grande de 
retirar os pequenos partidos da luta democrática em busca 
dos votos. 

Estou apresentando uma emenda n.o sentido de não se 
computar os votos ero bran_co para o quo.ciente eleitoral das 
eleições proporcionais. O voto em branço já nã<:' é contado 
para a maioria absoluta ou não dos candjdatos a Governador, 
Prefeito e PreSidente. . _ 

No entanto, assessores do meu Partido, que estiveram 
acompanhando o proc_esso na Câmara dos Deputados, disse
ram que essa proposta poderia ter sido examinada naquela 
Casa. Em contrapartida, para pensar na aceitação dessa pro
posta, eles não poderiam permitir as coligações, porque com 
isso iria beneficiar duas vezes os pequenos partidos. 

Sr. Presidente, qual a manifestação-mais-data de voto 
do eleitor que chega à urna e vota em branco?_ Ele yQta em 
branco porque não quer participar da eleição. Então, como 
é que seu voto pode ser cOmputado em favor do_s.. partidos 
majoiítárióS? - ---- ~-

O que vimoS nas Ultimas eleições? Vimos Deputados se
rem mais votados.no seu Estado e não se elegerem por causa 
da computação .desses' .votos 'em branco. Se esses vofos em 
b-ranco não tivess'em sido computados, O~ DeputadO Dante 
de Qliyeira estariâ ha Câmara_ F_ederal. E o Deputado Aldo 
Arantes em Goiás? - -

Não, é necess:ário se evitar que os pequenos partidos 
tenham condições de disputar em pé de igualdade com os 
maiores partidos. Respeito profundamente o Senador Wilson 
Martins, S. Ex~ ·sabe disso. Não preciSo falar de público do 
apreço que tenho por S. Ex~ e da admir3ção -pelo trabalho 
que desempenha aqui,· mas o·Relato·rde uma matéria como 
essa é indicado pelo seu Partido~ 

'Ontem, numa reuoláO realizada na casa de V .. Ex', Sr. 
Presidente, o próprio Relator_do projetó __ Ua Câmara declarou 
que várias das emendas apresentadas pelO Senador Mário 
Covas eram aceitáveis, porque iti-é!~p.._<iperfeiçoar _ci_ prOjeto 
enviado da Câmara. Se.vão aperfeiçoar, por que não podemos 
apreciá-las e votá-las? É este o papel reservado ao. Senado? 
Homologar· o que vem da Câmara? Afirmam- qüe-ã -iniciativa 
poderia ter sido nossa e, como não foi, estaríamos, no momen
to, nesta situação.-Quantos projetas votados no ~enado são 
esquecidos na Câmara? Quantas vezes surge na Câmara uma 
outra iniciativa, que é votada sem ao menos anexar nossos 
projetas e é enviada para o Senado? 

Portanto, concluo que seja melhor, realmente, deixar 
q·ue tenham a iniéiatiVã de proJe"tos desse tipo. Eittretanto, 
abrir mão, também, da prerrogativa de ser a Casa revisora? 
Não, Sr. Presidente. Sei que não adianta falar, pois os Líderes 
já chegaram a um entendimento, já devem ter em mente 
~Oll!<? vãu decidir e_s~a_ questão. 
. Apresentei duas emendas: ado voto em branco e a pro-

-__ Postã de qUe os votos sej;:ull apur3.dos_ Pelas mesas reCeptoras. ' 
Esse sistema já foi experimentado em vários municípios brasi
leírOs com excelentes resultados. Creio" que essa decisão viria 
combater um pouco a fraude que, infelizmente, existe, q1iando 
a apuração é demorada. 

Pelo que já esCutei, elas não serão levadas em conside
ração; mas estou pedindo destaque para votação das duas 
emendas e quero que os Srs. Líderes partidários tomem provi

. dências nos sentido de que essas votaçõêS sejam ilominaís, 
conforme foi combinado. 

O acordo foi este: as votações das_ em~n.das s~rão nomi
nais. E que- pelo menos- este acordo seja cumprido! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão. 

O Sr. Edua:f(iO Suplicy ~Sr. Presídi:mte, peço a -palavra 
para discutir. 

_ .. O_ SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir, 
Sem revisão do orador.)- Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores, 
em primeiro lugar, quero concordar com os Senadores que 
me precederam. O Senador J utahy Magalhães, o Senàdor 
Nelson Carneiro· e outroS ressaltaram a importância de o Sena
do Federal não permanecer amarrado ao que foi votado na 
_Câmara dos Deputados, porque assim estar"á reafirmando o 
seu direito de apreciar, modificar. aperfeiçoar um projeto 
de lei, utilizando ou não todos os dez dias que tem para 
esse fim; respeitando o prazo a que tem direito a Câmara 
dos Deputados para apreciar as nossas modificações e o prazo 
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de que· necessita· o Pi-esidçnte da- Repüblica- para sancionar 
ou não essa lei antes d_o. dia dojs çlç pv,~uPro-~'-. . . . _ , 

. No que diz respeito ao conteúdo d:;t)c,i ~leJt,.c:>ral, aprésen
tamós"dóze emendas. Entr.etintoy visando-à operacionalida_de 
e maior presteza dos .trabalhos, vou restringir~me àS' quâtro 
emendas que considero fundamentais para.apcrfeiçoar o pre
sente projeto de-lei. Apresentei pedidos de destaque para 
quatro emendas.~· . · ' 
. · A primeira delas~. a que .dá aos incisos I.b; III,b; IV ,b 
e parágrafos-I, II e III., todos.do art. 174, uma nova redação, 
objetivando modificar a questão~ da d_istrib~J.isão do tempo 
'destinado a cada partido em horário _n_a_t~l_evisão e n_o ~ádio,. 

"A distribuição dÓ têm[m·cm funçãO da proporcio
• • • 

1 

nalidade· partidária ·deve base~r~se_ na votação obtida 
. '~ · P.ur cada partido nas e!Ciç6és àé 1990- e· (Ião n<? número 

i:lê 'répi-esi!nt3ntes na Câ'niara~ exatã.mente para não 
. : :·perpetrar ãs: diStorções_ ~oje eXiSten~e: r a re?r~~~n

tação dos Est.ad?s. Trata-~e-4e .ull'! cnt~no n,_1a1s justo 
·para se auferir a proporcioitallda"de. '' 
' · Assirrl,- a itóva re'dação proposta é a seguinte: 

"Ar't. 74: ·.: .. . _ .. :.,_.,~~· ..... :.-..... ~""~··"··~~-----; __ ,. ... -- - . .. . ' . . .. ' . - - . . 
. . . I - ··-·•;··,~~, ..... "'"'----. ... -..---·-·..,.-~~- ..... --~~~-

.b) Vinte xnir1l,ltOS div_ididos entre OS partidqs e coli
gações que tenham candid_at9s próprios, na ·propõtÇã'o 
dós votos ob.üdos hll Ultill}a ~!eiç_ão geral para a Câmara 
9oS DePUtaãoS. obse~a~o o disposto rio-s:-1~_;··.- ... 

J -·:···· , ••••• f ........ ,...~t~:-··_····~~·-···-~--·~··.,-_;-:--·-:-~·-~'-"-':' ~~--
III- ... : .............. _ .. ~-·-······--=~ . _ .. , ... , .. 
b) dez minutos divididos-entre os partidos e coliga

, ~õ'eS que t'enham· candidatos próprios~ ·n·á- prdporção 
dos votOs obtidOS na últ~ma elCiçãó geral para a Câmara 
dos Deputados, 'ob~erv~do o"dispostO no§ ·p; -

. IV- .. 'c._:._ .......... ;_ .. " ................ .: .. ~-'-'······ 

b) quarenta minutOS div,ididos en_tre_ os partidos 
'e" coli_g~ções· que fenliffm candidatos próprios, ·na ·pro
porção dos Votos Obtiçios n~ última eleição geral para 
a Cãmãr'a·dos Députados~-

Pai"ágràfo· üriicó: Na~diViSão ptévista_·na alf~e'a b 
do. inciso I e na alínea b do lncisd 111, ~no· Cãso~ de 
coligação, 0 riúmero de vot9s total Sei-~ igUal J' soma-: 
tória dos votóS obtidos por cada partido que ã compõe." 

A outra emenda, de natureza supressiva, éa·que suprime 
o § 1' do artigo 76 do PLC I 74/93. 

J':lstificação 
A supressão do parágrafo 1" se impõe face à_s_ua· flagrante 

inconstitucionalidade. Afronta indelevelmente a garantia da 
livre expressão da atividade artística e de comunicação, inde
pendente de censura. assegurada no artigo s~, IX, bem como 
a proibição de restrição à manifestação_ "do perisamento, a 
criaçãO", a irifórmaÇáo~ sOb qualquer forma, processo ou veícu-
lo" -artigo 220. , -_ - . ___ , 

Além disso, .caracteriza-se como um absUrdo inominável. 
É inconcebfvel que se·queiFá Võltar ao perfodo ditatorial em 
que os candidatos só podiam aparecer no horáiíõ gratuito 
na televisão em fotografia tamanho três por CfU<1:Uo:-- -

É falacioso o argumento ostentado pelos defensores da 
proibição de uso de recursos técnicos e imã.fêriÇeX.ternas, 

segUndo o qual a utilização destes recursos encarecem as cam
panhas e estimulam o abuso. O que encarece as campanhas 
eleitorais- é a prática da "compra" de votos, a distribuição 
de b~ns, •as contratações de shows C' pagamentos de_ cachês 
milíOriiíriõs a artistas. Aliás, depois que a Câmara dos Depu
tados ãprOVou o dispositivo ·que pret'endemos suprimir, vários 
especialiStas da área de marketing têm-se manifestado .em 
seiltidó cOntrário. Já comprovaram que a restrição imposta 
é que encarece a produção dos programas, haja vísfa ·que 
não permitirá o uso da informática para a produção de efeitos 
gráficos a custo zero. e provocará a necessidade de constantes 
mortt'ag,ens· e mudanÇas de cenárTos--:-por exemplo. 

· · Não é difícil imaginar a monotOnia em que poderão trans
formar-se os programas eleitorais gratuitos, levando o ,teles
pectador a perder o iflteresse pelos programas eleitorais, tor
nando sem eficáclã d bbjetivo do horário eleitoral gratui.to, 
que é o' instrumentO ·que assegura, d_emocraticamente, aos
partídos e cãndidatos e a todo o eleitorado, dado o papel 
de extrema importância que hoje desempenham os meios de 
comunicaÇão social." 

A terceira emerida, de natureza modificativa, dá ao Inciso 
44 a Seg·Uirite redação~ . -" 

"Art. 44 ~ A prestaçãO--d~- contas dos gastos de 
~campanha _qos partidos e candidatos perante a _1ustiç_a 
Eleitoral será _açompanhada de relação completa das 
doações com ,os respectivos doadores, identificados pe
lo nome, endereço e Cada_stro Geral de Contiibuintes 
.,.,... -CGC." 

A legislação elei!oial, tradídonalmente, vedou às. pessoas 
jurídicas a doação de recursos ao_s partidos e candidatos, o 
que, na prática, não impediu que empresas financiassem as 
campanhas dos candidatos de suas preferências. 

Agora, o presetite projeto de lei propõe a legalização 
desta situação fática irregular. Assim, pára se evitar o abuso 
do poder econômicó," faz-se mister êstabeTe~r mecá.nlsmos 
os mais transparentes possíveis. Entendemos que a apresen
taçãO-o da relação de doadores é fundamental para que isto 
ocorra, Além do mais, como os limites,.de gastos poderão 
ser fixaàos pelos ·partidos sem critérios pré-determinado s e 
como- Os limites de doações são exageradamente elevados, 
-a-apresentação da referida lista torna-se uma exigência inipres
cindível. 

·sobre este assunto, ainda ontem o jornalista Jânio de 
Freitas publicou niatéria no jornal Folha de S. Paulo sob 
o nome ··oç.spudor Endinheirado", ressaltando que, a se con
firmar o texto do presente projeto de lei: .. A maiori:;~. dos 
eleitos em 94 vai sair dos cofres das grandes empresas." 

A moralizaç·ão· do financiamento de candidatos açabou 
se transformando, na nova lei eleitoral aprovada pela Câmara. 
ertt iirha das mais despudoradas aud_áçias legislativas já prati
cadas no Brasil, incluídas as inúmeras do regime militar. Se 
o Senado aceitar o texto aprovado pela maioria dos deputados, 
tudo o que foi revelado das práticas eleitorais do esquema 
PC-Collor poderá acontecer, agora, sob o amparo da lei. E, 
mais ate, com abertura para uma sonegação de impostos fan
tasticamente maior que a causada pelo esquema eleitoral de 
PC e Collor. · · · -

, nesQe a· CPI começaram--a_ ser discutidas_ fórmulas para 
o registro público das doações, embora não nec.es..sadamente 
para que fossem divulgadas no decorrer das campanhas. Mas 
na reta final ficou· assegurado o anonimato dos doadores. 
A cãmpanha eleitoral de 1989 e, outra vez, a CPI evidenCiaram 
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a necessidade de que também no Brasil se estab_elecessem 
tetos_ para os gastos_ de __ cada candidato, d_e_ vereador ;~ ~resi~ o 

dente. Os tetos chegaram a ser estabelecidos. Mas, ao final~ 
foram abolidos: os gastos não têm limites. -

Aliás, é nesse Sentido que aqui apresento a quarta emenda 
modificativa para a qual apresentei destaque. 

Dê-se aos R§ 2~ e 3' doart.38.do PLCn' 174/93 a redação 
seguinte: 

"Art. 174 ( ... ) 
§ 1~ As doações e contribuições de que trãta es_te artigo 

fiCam limitadas; 
I - no caso da pessoa física, a cerito e_ _cinqüenta mil 

UFIRs, não podendo, entretanto, exceder a 10% dos_ rendi
mentos brutos nu ano de 1993; 

· II-no caso em que o candidato utilize recursos próprios, 
à soma destes com as doações e__contribuições, até o valor 
máximo de gastos estabelecidos pelo seu partido, na forma 
desta lei; 

111-no caso_ de pessoa jurídica, a dois milhões' de UFIRs, 
não podendo, entretanto, exceder a 2% da_receita operaCiOnal 
bruta do ano de 1993". _ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr~ Mário CoVas - Sr. Presidente, peço a 'palavra 
para discUtir. -

O SR. PRESIDENTE - Concedo. a palavra a. V. Ex". 
que dispõe de dez minutos. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo iniciar -parabenizando o Relator da Câmara dos 
Deputados. 

Pude assisti! ã. -du'as_ ou três reuniõés ê côiiStatd que S. 
Ex~ procurou elaborar um projeto·objetivo~ claro. valorizando 
o partido político. Nem sempre S. Ex• teve sucesso, pois, 
afinal, foi obrigado a aceitar certas negociaÇões, ·que acabaram 
encaminhando o projeto para destinos-diferentes do originaL 

S. EX" nãO me deve nada, não é do meu Partido;xH1ntudo 
quero testemunhar a objctividade do seu trabalho. Vou citar 
um exemplo: no seu projeto original, as _coligações seriam 
comandadas pela coligação à Presidência- da República. E 
se realmente quiséssemos valorizar partido, é isso o que se 
faria. Todavia, o que acabou permanecendo no projeto é 
que a -coligação ã- Presidência da República será feita e as 
coligações, na cii'cuilScfição, serão obriga.tQtiamente, para car
gos proporcional e majoritário, uma única coligação. 

Mais uma vez estará o Presidente da República pendu
rado na "brocha", como se Sua Excelência não precisãsse 
fixar a sua m-aioria, se ela existir. durante o processo eleitoraL 
Isso irá acontecer a -níVel dos Estados, a nível nacional, não. 

Sou testemunha de que o Relator defendeu essa posição, 
conforme consta, inclusive, do seu projeto originaL Alguns 
pontos desse projeto sãO extremamente_ inovadores e positi~ 
vos, outros, ruins. Por esta lei, se eu_JQJ; _um milionário e 
o meu partido autorizar um gasto de dez bilhões de dólares, 
gasto o meu dinheiro sem dever nada a q.inguém. Em outras 
palavras, cria-se condição para o-abuso do poder econômico. 

É evidente que se eu for pedir dinheiro emprestado para 
a campanha junto a um banco ou a quem quer que seja, 
haverá limitações. Se se tratar de doação-ou-contribuição, 
essa limitação é 2% da receíta bruta da empresa, que repre
senta uma montanha de dinheiro. Além do mais, estabelece-se 
também que se esse montante não atingir 300 mil UFIRs, 

o _que vale são as 300 mil UFIRs. No caso de pessoa física, 
é 10% do rendimento b.rut!J, pu 70 mil )JF!Rs. . . , . 

Sr. Prcsjde11te>~ h<!\:ia ,unl cer,to pudpr no passado" a ler 
proibia a participação d_e pessoas jurídicas no financia111:ento 
de campanhas., De repente, pare_ce _a todos _nós que··apenas 
importa que a pessoa jurídica participe e que isso seja conhe
cido. Certamente, teremos pessoas jurídicas participando, cu-

- jo conhecimento da existência será muitoAiª~u_t~vel, vis~q que, 
embora seja obrigatória a permanência do donativo 04 da 
sua origem, durante_ cinco anos, no partido, ele se faz por 
meio de um bónus ao portador. Portanto, há aspectos positi
vos, Sr. Preside~te, e outros que poderiam ser acrescentad9s, 

É constrangedor e~tarq19~ discutindo a mecànica. de n<~:tu
reza parlamentar. QuerQ ressaltar que ;se o_ Presidente .da Re
pública usar o&._trinta dias de __ que dispõe para vetar o projeto, 
ter;í se esgotado o prazo final estabelecido para a sanção do 
ritesmo, ou seja, dois de outubro. Entretanto, recebemos o 
prqj~to muito d~pois de trê~ de_ ~etembfO. De ~or!_ri_a que 

votemos hoje ou amã.nhã. volte ou não, à Câmaia, -se: o 
Presiderite da República usar de urna prerrogativa constitu
ciOnal já não há prazo para a·tei. 
_ _ Todavia, pensO- que o- Presidente da_ República; Cúmo 

todo brasileiro; tem iriteresSe na lei, até porque, se ela não 
for el~bor~da pelo Cóngres$Q o será pela Justiça. PareCe-me, 
portanto, razoável operar na direção-de que isso ocorra. 

- Não acredito que Isso possa ser feito com a retirada de 
eventuãl contribuição de uma das CaSas do Congre-sSO, -ainda 
que pior-, ln-Conveniente e -não cónclusivà·: Não é posSível que 
sistematicamente deixemos de discutir o mé_rito para discutir 
se votamos ou não. Não há projeto que chegue a esta Casa, 
com alguma razão de prazo, que não sofra esse tipo de discus-
saO-. - - - · -

·AsSim, fico- eritre .ó.lifipfita obrigação que nos ~cabe ou 
não CU!D-pri-la e ?.cei~ar 'que ~::mtros _a Cl!~pram, pbrqu:e corre
mos"riS:oo. Correr risco é a_cafacterística_do. momento. Aprendi 
que corremos risco se fazemos a revisão constituciónal; corre
mos risco se votamos o projeto; corremos risco se apresen
tamos o parecer. Afinal, chego à conclusão de que corremos 
risco pelo fato de sermos. Senadores .. ~ quiseonos- superar 
es~e p_i06Ietria de corre{-ris_Co, só deixando_ de ser Se~ador, 
porque, no fim, todas as atividades implicam em risCo. 

-Sr~ Presidente, há dois anos, esta Casa, Câmara e Senado, 
inicialro~nte, Câmara, dt;:pois, e Senado de novo, aprovaram 

__ uma lei.. Estando o dispositivo constitució_rial de um ano -não 
muito claro, o Tribunal entendeu que aquela lei, aprovada 
em maio, para uma eleição que iria se realizar em outubro 
do ano seguinte, não correspondia a um ano de _prazo, porque 
se teria que contar também o prazo dentro do qual as conven
ções podiam ser realizadas. Então, um ano transformou-se 
em um ano e meio. A verdade é que o Tribunal acabou_ não 
considerandO-issO. --- - -

Penso que algumas conquistas daquela época deveriam 
ser reincorporadas. Falo à vontade porque. embora O projeto 
originalmente fosse meu, esta co-ritribuiç_ão foT-do Senador 
Jos~ Fogaça, que foi o Relator. S. Ex~sugeriu que nas capitais 
e nas cidades com mais de cem mil habitantes a apuração 
fosse feita diretamente pela Mesa. Isso foi aprovado, e só 
não entrou em vigor porque a lei não valeu para aquela eleição. 
Creio que ·está no instante de reincorporarmos esse ponto 
ao_Projeto para o ano que __ vem_ e fazer _çom que nas capitais 
~nas cidades com mais de Cf"m_rnilbabit_antes essa prerrogativa 
possa acontecer. 
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Resgatou-se a figura do candidato nato, com a qual, pes
soalmente, não concordo. Trata-se de um ·acordo feito na 
Câmara dos Deputados, mas considCrO ruim a candidafura 
nata. Deixóu-se uina' válVUla, porque diz-se que -o candidato 
que jã-é Deputado é candidato nato, a menos que o partido, 
pela dircção nacional, decida em contrário. E~tá errado. O 
certo é que o partido, se quiser, decida ter candidato nato, 
ele tem liberdade de fazê-lo. E não fazer disso um instrumenfó 
de lei, deixando ao partido a possibilidade de impedir. 

De forma que considero esse dispositivO ruim e· ele acaba 
criando um problema adicíonaL Lá adiante, diz-se que quando 
os candidatos natos corresponderem a mais~dt um terço das 
vagas, não se considera. Em outras palavras, o partido que 
já tem ni.uitõs Deputados- vaj ter mais d.mdida-tos, porque 
o que ul~rapassar um terço de candidato nato não conta. 

Não é com pretensão imaginarmos- que nãcf se -yiu_ isso 
na camara mas, afinal, existimos como instituição com o obje
ti\io _de realiz~r. de dar uma çon_tribt.üção. COntam-me que 
é muito perigoso fazer isso- agora. Há partidos que preferem 
não ter a lei e que, pOrtanto, faría_m obstrução. Não sei, Sr. 
PreSidente, se posso me mover por esses argumentos, não 
sei se posso me mover em desacordo corn aquilo que me 
indica o bom senso, porque alguém vai agir contr~ _o bom 
senso ou porque s_e corre _o risco. de alguém agir contra o 
bQm se_nso. Não tenho nenhuma dúvida, o que tenho é medo. 
Não tenho nenhuma pretensão de protelar o projeto, não 
quero fazer obstrução. 

Outro dia li que o Presidente do Tribunal Superior Elei
toral fez uma declaração de que o Congresso está devendo 
uma lei eleitoral ao País. Entendo que esse desafio, coloçado 
por alguém que preside o outro Poder, é_ alguma coisa que 
nos -obriga a uma resposta. Não gostaria de ver chegar o 
dia e não termoS pfoduzido uma lei. Mas, sincerament~. Sr. 
Presidente, sinto-me à vontade para apresentar emendas e 
vê-las todas rejeitadas,_ não constra_njo ningUém a votar de 
acordo com a minha_ºpiriião, o que não acho razoável é que 
não votemos. 

Antes de o projeto chegar aqui, exatamente na quarta
feira passada - ele foi votado na Câmara na quinta-feira 
- V. Ex•reuniu as Lideranças e quis, em face dessa dificul_
dade, já por antecipação~ obter o pedido de urgência. Disse 
a V. Ex~que não o assinaria, porque queria sàber pelo menos 
o moti\o'O pelo qual estava-se pedindo a urgência, precisava 
conhecer o resultado da votação da Câmara dos Deputados. 

Na quinta-feira à tarde, logo após a votação na Câmara, 
V. Ex~reuniu novamente as Lideranças e, então, propus que 
assinaria o pedido de urgência com urna garantia: a de que, 
ao chegar aqui, pudesse pedir destaque para as emendas e 
votá-las no_mínalmente- o que não é nada difícil no Senado. 
No Senado, vota-se, exatamente, em meio minuto, e, portan
to, votar 50 emendas -se 50 emendas houvesse -duraria 
menos do que meia hora. Isso não é problema nenhum. Isso 
nos leva - seja mudando um ponto ou cinqüenta pontos 
-a um mesmo resultado: se houver uma mudança no Senado, 
o projeto terá que voltar à Câmara para ser analisado. A 
Câmara dispõe de pouco tempo para isso, Sr. Presidente. · 
O próximo domingo é dia 26 e o dia 2 de outubro é exatamente 
o sábado subseqúente. Portanto, seria preciso que o projeto 
fosse votado ~ se_ fiª-~s-~ para a próxima semana - e que 
ainda fosse sancionado pelo Senhor Presidente da República, 
para ser publicado_no sábado, dia 2 de outubro. Sem dúvida 
nenhuma, trata-se de pouco tempo. 

O nosso tempo foi maiS curto ainda. O projeto chegou 
aqu.r no final da tarde da quinta-feira passada e está sendo 
votado hoje. Ele poderia atê ter sido votado ont_em. Não 
o foi, para que, à noite, pudesse haver uma reunião. 

Penso, Sr. Presidente, que, realmente, seria de bom alvi
tre mudar algumas coisas. Para o candidato pobre, nesta elei
ção, o problema var ser comPlicado, porque se criou uma 
série de penalidades para o abuso perante a lei. 

Ora, havia um texto sobre o limite de doação, que era 
um texto ambíguo e _que vai continuar ambíguo. E se assim 
continuar, vai dar ensejo a questões na Justiça. Só_nãQ \!aÍ 
ocorrer para quem financia a própria campanha. Quem tiver 
todos os recursos para fazer a campanha, não terá nenhum 
problema, basta que não ultrapasse os limites _que, por vontade 
própria, o partido fixar para efeito- de particípãção na eleição. 

-Há um trecho, inclusive, onde se_ fala que a cédula será 
feita em papel branco e opaco. Em seguida, o texto dispõe 
que _as eleições serão feitas com duas cédulas: uma branca 
e outra amarela. Considero um erro fazer duas cédulas. Penso 
que para o Poder Legislativo vai ser um desastre. 

A opinião pública vinga-se da política, quando a acha 
desvirtuada, em cima dos parlamentares. E vai tirar muito 
Conteúdo da vida parlamentar permitir que, em urna cédula 
separada, só se vote em deputados e na outra v9te-se para 
os cargos· executivos. Se as cédulas ainda forem feitaS em 
coreS diferentes, vai ser um <:fesastr:e, vai ter gente fazendo 
campanha para que se deixe em branco â amarela ou a branca. 

É um erro, devia haver uma cédula_só. Afinal, isso foi 
uma decisão tomada na Câmara, de forma que é respeitável, 
porque vai prejudicar exatamente as eleições proporcionais. 

- Sr. Presidente, bá um texto a res~ito do horário gratuito 
de televisão. V. Ex _'sabe que lo_go ~~pois da última eleição 
para Presidente da República apresentei um projeto nesta 
Casa, retomando \!ma prática _que vi e vivi em 1966, quando 
começou o horário gratuito de televisão, pela qual o trabalho 
de televisão era feito ao vivo: Em outras palavras, o horário 
era realmente gratuito. Hoje, o horário 'de televisãO é um 
dos pontos de m_ais elevado custo da campanha, e é muito 
melhor, em vez de adotarmos a farisaica posição de dizer 
que as contribuições devam ser transpar~ntes, adotannos pro
vidências para que a campanha fique roais barata. 

O ideal seria -que o recurso viesse do EStado, pOrque 
aí despersonaliza-s e o doador e nem sequer cria-se correlação 
entre o eleito e quem financia a campanha. Mas estou conven
cido de que neste ~aís, hoje, não dá para dizer ao povo, 
que passa fome, que sofre o que sofre, que ainda vaí-se finan
ciar campanha eleitoral. Mas é perfeitamente possível, Sr. 
Presidente, diminuir o custo da campanha através de urna 
série de métodos. Devíamos fixar o tempo de campanha a 
um intervalo de tempo não superior a três ou quatro meses. 
Com a televisão, mais que isso é eXagero, é dinheiro jogado 
fora. 

Diz-se - não tenho esses números - que, no Brasil, 
o custo do voto é o mais alto do mun_do, ou seja~ o_g~sto 
em campanha eleitoral é realmente uma coisa acintosa em 
face dos problemas por que passa a população. 

Fiz uma pequena sugestão- n-o texto já aprovado pela 
Câmara, que é meno_s_radical do que o que eu sugeria. Gostaria 
de ter o programa ao vivo, pois eliminaríamos duas coisas: 
o ator e o custo. Todav_ia, a Câmara preferiu que se fizesse 
issq dentro de determinadas conQ.ições, em estúdio, com par~i
cipação e com elementos acessórios restritos. A modificaçã_o_ 
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é, pois, meramente rcdacional. Porém, a meu ver, trataMse 
de uma grande vantagem, à qual espero s.e possa associar, 
no futuro, o voto distrítal, também- muito mais barato, e, 
ainda, parâmetros como o da limitação no tempo da campanha 
eleitoral. Não há nenhuma necessidade de se fazer hoje, no 
Brasil, uma campanha .com prazo de um ano. _ _ 

Ora, Sr. Presidente, apresentei as ffiinhas emendas e não 
o fiz com o intUito de protelar a discussão, pelo contrário. 
V. Ex~ sabe que quantlo sugeri urna reunião dos Líderes propus 
que a realizássemos segunda-feira, começando às 14 horas 
e, inclusive, com o tempo -necessário para podermos votar 
a matéria ontem. terça-ft:ira. - -

Não reivindico, contudo, que ninguém vote, seja por-re~ 
conhecer o mérito, seja por manter a possibilidade _de voltar 
à Câmara. contra a qual alguns se insurgem. Eu, pessoal
mente, não fico convencido, Sr. Presidente, de que não devo 
cumprir o que entendo correto, porque corro o risco de a 
Cãm-arã não s_er sUficienteffierite rápidã ou, ainda,- de alguém 
naquela Casa resolver protelar a decisão e, assim, não termos 
alei. 

A minha obrigação em relação à lei é a de fazê~la o 
melhor possível. Não sei se estou fazendo isso, mas é o que 
estou tentando. Não posso- controlar prazos que -não são- os 
meus próprios. 

Dessa forma, Sr. Presidente, apresento as emendas e, 
tanto quanto possível, na hora da votação, pretendo ter a 
possibilidade de defender cada uma delas, até porque houve_ 
um acordo de Lideranças no s-entido de que as emendas desta
cadas pudessem ser votadas individualmente e de forma no~ 
minai. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
dar prosseguimento à discussão, a Presidência apela aos Srs. 
Senadores que se encontram cm seus gabinetes_ c em outros 
recintos- da Casa que venham :iO prenário à fim de fazCrmos 
a apreciação da matéria;quc _é urgente.- - --

Contfnua em discussão o projeto. 
COnCedo a palavra: ao nobre Líder Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
o que estamos discutindo hoje é, reconhecidamente, urna ma~ 
téria que se incorpora- dentre aquelas voltadas _para o aprimo
ramento_das instituições políticas brasileiras. E, por isso mes
mo, um projeto que há de merecer a nossa -ate_nç_ão e o nosso 
cuidado. 

Se .olharmos o projeto em si, Sr. Presidente, diria que 
não é uma lei ídeal. Certamente não é aquela que a Nação 
está reclamando. Aliás, a propósito, eu poderia opinar que 
já pela própria ementa isso fica muito claro, ao "se estabelecer 
normas para as eleições de 3 de outubro de 1994". O que 
isso quer dizer, Sr. Presidente, é que se trata, mais uma vez, 
de uma lei que vai vigorar para··apenas uma eleição. 

Ao observarmos o passado, verificamos que essa tem 
sido, infelizmente, a tendência do Congresso ao discutir e 
votar matéria eleitofaT.- As últirilas oito eleições Parlamentares 
foram regulamentadas por leis específicas para cada pleito. 
E quando falo em últimas oito eleições parlamentares, falo, 
Sr. Presidente, em trinta e dois anos, visto que cada legislatura 
tem a duração de quatro anos. 

E mais urna vez, Sr.-Presidente, quando tudo indicava 
que poderíamos oferecer ao País uma lei permanente, dura
doura, que viesse regular em definitivO -o processo eleitoral 
brasileiro, livre, portantO, dos casuísmos que marcam as leis 

periódicas, estamos nos preparando para votar uma lei que 
vai vigcr durante uma eleição apenas. É, portanto, uma Lei 
que terã dUração limitada, reduzida. e que, certamente, não 
vai contribuir, como gostaríamos, para- a desejada consoli
dação das instituições políticas brasileiras. Ou sejà;-não tere
mos uma lei que realmente venha a contribuir para que se 

-tenha partidos sólidos. consistentes, e que possa, de alguma 
forma. ajudar o fortalecimento da democracia. 

Enfim, estamos. mais uma v.ez, diante_ de uma lei que 
tamh_ém não vaiçoncorrer para qUe se elabOre_ adequadamente 
jurisprudência sobre matéria partidário-eleitoral, porque, é 
evidente, 9_Trib1,mal, mais uma vez, vai t_er rri1,1_ita dificuldade 
em trabalhar sobre uma lei que terá vigência -por apenas uma 
eleição, e _dela, conseqüentemente. não vai brotar uma juris
prudência, necessariamente. 

Admitíamos que pudéssemos, tanto no plano partidário 
quanto no eleitoral. ter leis que realmente concorressem para 
aquilo que tanto defendemos e lutamos, que é a consolidação 
das -instituições brasileiras, e, dentro des::;e quadro, tanto uma 
lei eleitoral quanto uma lei partidária que pudessem repre
~entar realmente um passo significàtivo nessã direção. 

Feitas essas colocações preliminares, Sr. Presidente, não 
posso deixar. por Outro lado_, de proclamar que a lei que 
estamos discutindo - e -esperamos conseguir votar ainda 
hoje- é uma lei que apresenta av·an.ços. algumas conquistas 
e, sobretudo, em alguns pontos que foram aqui destacados 
pelo Relator, o nobre Senador Wilson Martins. 

Em alguns pontos, Sr. Presidente, faço questão de salien
tar, esta lei inova, c pos"itivamente. Não vOu mendOnãr todos, 
mas gostaria de me referir a alguns deles. O primeiro diz 
respeito ao financiamento das eleiÇões. Representa um graride 
avanço. Não poderí~mos continuar a ignorar esse problema 
do financiamento das eleições, e isso se tornou mais- agUdo 
S9!Jretudoa pa~tir das eleições de 1989 e 1990, quando alguns 
fatos graves vieram a lume, exigindo, conseqüentemente, a 
atenção do legislador para, inclusive, tipificar Os--ilícitOs e 
criar regras sandonando condutas irregulares ou inadequadaS 
ao interesse público. Então. sob esse aspecto, a lei inova, 
e o faz positivamente. 

OXalá a experiência que estamos a f3Zer com esse novo
diploma legal dê os resultados que dela todos esperamos; 
que as normas par~ o fi!1-anciamento das _eleições realmet:tte 
venham a propiciar a desejada verdade eleitoral. 

É certo que outros países já fizeram experiências nesSa 
direção, a Alemanha, a Espanha, a França, os Estados Uni
dos, que em 1971 aprovou uma nova lei, etc. Alguns foram 
hem sucedidos, outros. não. A Alemanha foi muito bem suce
dida. Por quê? Porque conseguiu algo que, culturalmente, 
não temos condições de fazer em nosso País, ou seja, estabe-: 
lecer que o financiamento eleitoral ficasse todo a cargo do 
poder púhlico, eliminando, com isso, a possibilidade de qual
quer tipo de financiamento de pessoa física ou jurídica, conse
qüentemente colocando os candidatos _em situação mais privi
legiada, posto que, não dependendo, para suas eleições, de 
qualquer tipo de financiamento que não aquele resultante 
de contribuição dada em limites precisos e corretos, pelo pró
prio setor público. 

No Brasil, não há condições para isso, sobretudo face 
à gra_ve cri~e cconômica e social que vive a Nação, não seria 
de bom alvitre pensarmos em fazer com que o processo eleito
ral fosse todo ele financiado pelo Poder Público. Já as despesas 
com a Justiça Eleitoral são elevadas e não teria sentido que 
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também o firiãi1CíaiiientO-dos partidos ocorresse por fontes 
dirctas. oriundas de receitas decorrentes de impostos. 

Daí_ por que optamos por um outro caminho, diferente_ 
daquele que optou a Alemanha, e ficamos num caminho mais 
próximo do adotado, por exemplo, pela Espanha. 

Façamos votos - e penso que a intenção f_oi toda nessa 
direção __;,;_; que a expcriêncfa dê certo, e o_ empenho que 
tanto a Câmara quantO o Senado demonstraram com relação 
a essa matéria, ao final. venha mostrar que palmilhamos pelo 
melhor caminho. 

Outro ponto, Sr. Presidente, diz respeito ao processo 
eleitoral em si. Há ganh_os_,_iru;:h,Lsiye, que podem melhorar 
a vida partidária e fazer também conf que-haf:i ffiaior militância 
partidária. Há regras que limitam a mudança de partido, prin
cipalmente em vésperas de eleição, o que, de alguma forma. 
significa, lndii'C1ã.mente, uma regra de fidelid_adc partidária. 
Na hora em que estabe_lecermos prazos para mudança de parti
do, naturalmeme, (:!Star~mos çpn~~t.oend~_para uma maior 
fidelidade partidária, para urna rnaíor artículaç-ãó entre candi
datQ e partido, o que me parece extremament~ positivo. 

É lógico que_ no sistema proporCional puro, como pratica
mos em nosso País, a vinculação partido-candidato ainda é 
muito tênue. No Brasil, insisto em -dizer. praticãnrente a rela
ção que se faz é eleitor-candiçl.ato~partido, quando o c.erto 
é que a vinculação fosse: eleitor-partido-candidato. 

Para suprirmos essa deficiência, a metfver, -não nos resta 
outro caminho senão, por ocasião da revisão constifuciónal, 
estabelecermos o voto distrital misto ou, se não for possível 
iss.o, pelo menos que se est-abeleça o siSúúria prO-p9rcíonal 
com a parte em listas como acontece, por exemplo, em muitos 
países no mundo. _ ~ -·- . 

Isso ajudari_a a fazer com _que também se estabelecessem 
regras de fortalecimento de partidos, cri3ndo,Tndusive, víncu
los mais próximos entre os candidatos e os-respectivos partidos 
políticos, contribuindo. assim, para que os partidos tivessem 
mais higldez doutrinárfã, maiS cOnSlStêffcía-ideológica._ 

Feitas essas considerações, Sr. Pces_içlente,_ gostaria de 
dizer que nós, do Partido da Frente Liberal, dis.cutimos essa 
matéria, não somente através da t_ninha pessoa, como Líder 
do Partido, mas através dos Vice-Lídercs, os ~coadores Elcio 
Alvares e Qdacir Soares. 

Participamos de reuniões com líderes na Câmara ~o~. De~ 
putados e, também, com o próprio relatc.:r d~ propostçac.: na 
Cãmara, o ilustre. Deputado João Almeida. Foram mmtas 
as reuniões e posso dizer que, de alguma forma, esse projeto 
brOta de um entendimento que houve, não digo entendimento 
que envolveu toda a Casa , mas, -pelo menos, que envolveu 
líderes da Câroara ç do ~coado. _ 

Dentre muitos projetas que temos apreciado aqui, Sr. 
Presidente, este é um que, de alguma forma, foi pieviamcnte 
discutido. Não foi uma discussão tão ampla cõmo desejá
vamos, não foi, talvez, uma discussão tão participativa como 
se imporia. Digo sempre que, em matéria eleitoral, todos 
nós, sob algum aspecto, somos especialistas. Não estaria exa
gerando se dissesse que todos que aqui estão têm PHD em 
matéria eleitoral e p-artidária.- E mais do que isso, nós, os 
parlamentares, somos especializados não somente na teoria, 
mas na prática da atividade política. 

No entanto, não podemos deixar de reconhecer, Sr. Presi
dente, que este projeto resultou de um certo entendimento 
que houve entre os diferentes partidos nas duas Casas do 
Congresso Nacional. 

Daí por que, Sr. Presidente, nós_ do.P:FL entendemos 
que, de um modo geral, essa proposição- se bem que não 
seja a legislação ideal - foi a legislação possível. Convém, 
portanto, que_ el~ _efetivamente_venha_a ser acolhid~ pelo Sena
do, para que não deixássemos de cumprir aquilo-que é urna 
-ª-tribuição do_Çongresso, ou seja, oferecer ao País a legislação, 
sobretudo a legislação eleitoral e partidária. 

Não há de nossa parte nenhum preconceito contra a regu
lamentação da matéria por parte do TSE. O TSE tem uma 
reserva legal para fazê-lo, desde a lei que criou a Justiça 
Ek:itoral em nosso País - se não me engaqo, uma lei de 
1932 - e que atribuiu ao TSE--=-a_ possibilidade de regular 
nos chamados espaços em branco, ou seja, através de resolu
ção, normatizar _Q processo eleitoral. 

Mas .é evidente, Sr._ Presidente,_ que o TSE trabalhará 
com enormes limitações, inclusive com o arcabouço legislativo 
que atualrnente se _encontra ern vigor. _ 

Daí por que parece_que o melhor caminho é trilharmos 
no sentido de oferecermos uma nova l~i. que, inclusive, como 
mencionei, tem avanÇos, que não sãO aqueles ideais, mas 
são os avanços possíveis. Trata-se de um profeta de lei que 
vai, de_,alguma forma, permitir que consigamos fazer algum 
progresso no campo do aperfeiçoamento das_instituições políti
cas e partidárias. 

Ao dizer isso, Sr. Presidente, parto do eressuposto de 
que não vamos fa~er_ _reformas realmente mais profundas em 
nosso País, enqUanto não conseguinrios f3.zei" a refOrma na 
representação, ou s.eja, enquanto não melhorarmos o sistema 
político e, de modo especial, os subsistemas eleitoral e o parti
dário. 

C?ncluo, Sr. Presidente, minhas palavras, dizendo que 
_rés,e.rv_o a mim e ~2~ 'outros companh~r!os- do PFL o dii-eito 
de fazer outras con~iderações por ocasião da vo!açâo da maté
ria. Mas, de plano, na discussão desta proposição, já quero 
avançar, dizendo, em síntese, que, apesar de não julgar ideal 
esta lei, ela representa algumas conquistas, faz algum pro
gresso no sentido do aperfeiçoamento institucional do País 
e." conseqüentementé, merece a nossa acolhida. 

Não aprovar esta lei tempestivamente pode representar 
--e nisso corremos um risco - uma oportunidade perdida. 
Nunca é tarde_ para se avançar nesse campo. Se não conse
guimos fazê-To antes, não petchmós esta: opOrtunidade. Se 
rtão o fizermos agora~ quando o faremos? Quem poderá fazê:
lo, a não ser a instituição legislativa, nós, os congressistas? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Continua 
em discussão a matéria. 

Concedo a p~l~vra ao no_~re Senador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
faço -uSo da palavra menos para discutir e mais para propor 
à Mesa que fizesse· um apelo aos nOssos colegas no sentido 
de encerrar a discussão. Creio_ que se_h_á uma matéria que 
é do conhecimento dos Srs. Senadores é a eleitoral. 

Sr. Presidente, V. Ex~ deve ter percebido que, durante 
a discussão, os s~nhores senador~s_expuseram suas idéias e 
não houve nem apartes dos seus colegas. Acredito que, quanto 
mais passa o tempo, mais dificuldades teremos com o quorum, 
que é uma das preocupações de V. Ex~ 

Como será aprovado o parecer do Relator. respeitadas 
as matériaS destacadas, e a cada emenda destacada o autor 
poderá justificá-la, imagino qUe poderíamos, se houvesse uma 
conCõrdânci~.-en&"rrai"- a discussão e partir para a· votacão 
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porque haverá oportunidade de esclarecimento em cada votaR 
ção de destaque. 

É a solicitação que faço para que poSsamos- testar o IYI'o· 
blema do quorum. Creio que a maioria dos Sena~ores não 
virá ao plenário enquanto estivermos discutindo, só virá na 
hora de votar. Ficarernos-numa-expCctativa de que não haverá 
quorum porque os Senadores estão nos seus gabinetes, natu
ralmente acompanhando a sessão e_ esperando o início da 
votação para virem ao plenário. Esta é -_a sUgestão que r aço: 
V. Ex\ com a colaboração dos Senadores, encerra a discussão 
e convoca os Senadores ao plenário para testarmos o quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito aos 
Srs. Senadores que se encontram fora do plenário qu:e compa
reçam- ao recinto para iniCiarmos a vbtação da matéda. 

Há, sobre a mesa, requerime-nto de votaç_ão nomihal de 
algumas emendas que serão destacadas e que, oportunã.mente, 
será objeto de apreciação pelo Pfenário. -

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação- o projeto, em turno -único, sem prejuízo 

das emendas. 
Os Srs. Senadore~ que o aprovam Gueirã.m:- permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Passa-se à votação das emendas. __ 
Sobre a mesa, requerimentos de destaque que serão lidos 

pelo Sr. 1" Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 930, DE 1993 

Nos termos _do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado- da Emenda o" 
1 ao Projeto de Lei da Câmara n' 17 4. de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. - Jutahy Magalhães.· 

REQUERIMENTO N• 931, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do_ RegínlentO Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
2 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. -Nelson Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 932, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaQue para votação eni. ·separado da Emenda n" 
4 ao Projeto de Lei da Câmara n~ 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. - Car1os Patrocínio. 

REQUERIMENTO N• 933, DE1993 

NOs termos do art. 3_12, alínea b,do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda no 
5 ao Projeto de Lei da Câmara n" 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. Car1os Patrocínio. 

REQUERIMENTO N• 934, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b,do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
6 ao Projeto de Lei da Câmara n~ 174. de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9~-93~- Mário C.ovas. 

REQUERIMENTO N• 935, De 1993 

Nos termos do art. 312, alíneab, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n9 

7, ao Projeto de Lei da Câmara n9 174, de 1993. 
Sala das Sessões, 22-9-93. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 936, DE 1993 

Nos term_o_s_ d_o art. 312, alíneab~ do Regimento Interno~ 
req.ueiro destaque. para votação em separado da Emenda_ o\' 
8-A ao Projeto de Lei .da Câ,mara n9 174, de 1993_. -

Sala das Sessões, ;?.2-9-93. -César Dias. 

REQUERIMENTO N• 937, DE 1993 

Nos termos do. art. 3-12, alíneab, do Regimeittó Interno, 
requeirO deStaque para votaÇão em separado da Emenda n~ 
9, ao Projeto de Lei da Câmara n~ 174, de 1993. . . 

Sala das Sessões, 22-9-93. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 938, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alíneab, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
10 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 939, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b,do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em sepai-ado da :E:inenda n~ 
12 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174,de 1993. . .... 

Sala das Sessões, 22-9-93. -Mário Covas. 

REQl[ERIMENTO N'940, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, de Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em sepa!ado· da Emenda n'' 
13 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993-

Sala das Sessões, 22-9-93. -Alfonso Camargo. 

REQUERIMENTO N• 941, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b,do Regimerito IIftel'fiõ, 
requeiro destaque para votação em seperado da Emenda n~ 
14 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. - CarlQs Patrocinio. 

REQUERIMENTO N• 942, De 1993 

Nos termos do art. 312, alíneab, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em Separado da Emenda n;' 
15 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93 . .,........,. Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 943, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alíneab, do Regimento Interno, 
_requeiro destaque para votação em separado da Emenda n9 
16 ao Projeto de Lei da Càmara n 9 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. _,.Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 944, DE 1993 

Nos termos do art._3.12, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
16-A ao Projeto de Lei da Câmara n• 174. de 1993._ . 

Sala das Sessões, 22-9-93. - Cés.at Pias. 

REQUERIMENTO N• 945, DE 1993 

Nos termos do art. 312, -~líneab, dq_ Re_gimento_ Int.erno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n~ 
17 ao Pro.ieto de Lei da Câmara n~ 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. - Mário Covas. 
REQUERIMENTO N• 946, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regime!ltO Interno, 
requeirO destaque para votação em separado da Emenda n9 

18 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. 
Sala das Sessões •. em 22-9-~3.- Mário Covas. 
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REQUERIMENTO N• 947, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea~ b, do RegimentO Interno, 
requeiro destaque para votação em Separado da Emenda n" 
20 ao l'rojeto de Lei da Cãm'aiári •"174, de 1'993 .. 

Sala das Sessões, 22-9-93. --' Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 948, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do RegimentO Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda _n" 
21 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-_93-...,_"T":; Mtr:io Covas. 

REQUERIMENTO N• 949, DE 1993 

Nos termos do art. 312;-alínea b, do Regimento_ Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Errienda n'l 

23-<10 Projeto de Lei da Câmara n" 174, de 1993. 
Sala das Sessões, 22-9-93. - Affonso Camar_g~~ 

REQUERIMENTO N• 9~0, DE 1993 

Nos termos do art. 312, ·alíena b, do Reglrriento I_nterno, 
requeirõ odestaque· para votação ·cm separado da Emenda n~· 
24 ao Projeto de Lei da Câmara n'.l74, de 1993. 

Sala das _Sessões~ 22-9-93. --Carl~ Patr;ocínio._ 

REQUERIMENTO No 951, DE 1993 

Nos termos do art. 312~ alínea b, do Regimento Interno,_ 
requeiro destaque para votãç-ão Cm _Separado da Emenda n;, 
25 ao Projeto de Lei da Cãmaràn• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. ~Mário Covas.~ 

REQUERIMENTO N• 952, DE 1993 

Nos termos do_art. 312, alínea b, do Regimento lnt~rno, 
requeiro destaque para votação cm separado da Emenda n" · 
27 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-93. ~Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 953, DE 1993 

Nos termos do_ ar_t.. _31_2, alínet:). b, do Regimento Interno, 
requeir_o destaque para votação em separado da Emenda no:> 

28 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 
Sala das Sessões, zz.:-9.:93. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 954, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimerifó Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n"' 
30 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22c9-9:l. ~ Jutahy Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 955, DE 1993 

Nos termos do art. 31:2:, ~línea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação effi separado da Emenda no:> 

31 ao Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1993. 
Sala das S_ess_ões_, 22-9-=-93. -.Mário _Ç,:.v_a_s_. 

REQUERIMENTO N• 956, DE1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n"' 
33 ao Projeto de Lei da Câmara n~ 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9-:..93. -Mário Covns. 

REQUERIMENTO N• 957, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votaçãQ em s_eparado da Emenda n" 
35 ao Projeto de Lei da Câmara n" 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. --:-:--Eduardo 
Suplicy. 

REQUERIMENTO N' 958, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno. .. 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n'·' 
36 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22-9~93. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 959, DE 1993 

Nos termos do art. 312, aljn~a b, do Regimento Interno, 
requeirO destaque pára votação em separado da Emeil:da n·' 
37 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. 

Sala das Sessões. 27-9-93. ~Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 960, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Internõ, 
requei~o destaque para votação em separado da_ Emenda n" 
3-8 ~l.O-Pr0]6to de Ld da Câmara n~ 174, de 1993. 

Sala d~s Sessões, 22 de_setembro 1993. -:;-_Eduacdo Su-
piicy. - · ' -

REQUERIMENTO N• 961, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Int.erno, 
,requeiro destaque para votação em separado da Emenda n'·' 
41 ao Projeto de Lei da Câmara_n•• 174, de 1993. 

_Sala da~ Sessões, 22-9-93. -Mário Covas. 

REQU!lR1MENTO N• 9~2, DE 1993 

Nos termoS do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro-destaque-pata" votação em separado da Enlenda n<:> 
43 ao Projeto de Lej da Câmara n' 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Mário CQvas. 

REQUERIMENTO N• 963; DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regil!:len~o Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n'-' 
47 ao Projeto de Lei ela Câmara n' 17i,~Çe 1993. 

Sala d?-s Sessõe~:. 22 de set_~m_~ro de 1993.-:- Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 964, DE 1993 

-Nos "lermos dci-art. 312, all'tleã b, do Regim~ntd Iiltetno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
48 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993, •~~ ~ 

Sala das Sessões,_22 de_setembro cJe 1993.- M:irio Çovl:l5. _ 

REQUERIMENTO N• 965, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
49 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. ~ 

Sala das Sessões; 22 de setembro de 1993~. ~ Senador 
Ney Maranhão. 

-REQUERIMENTO N• 966, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n" 
50 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. ~ Eduardo 
Suplicy. - ~ · 
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REQUERIMENTO N• 967, DE I993 

Nos termos do art. 312_, alínea b, do Regimento Interno,_ 
requeiro destaque para votação em separado da Errienda n'' 
51 ao Projeto de Leida Câmara n' 174, de 1993. · 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993.-M_~!j~ c_:!?~as. 

REQUERIMENTO N• 968, DE I993 . 

Nos termos do art_. ~f2, alínea b, do Regímento Interno, 
requeirO destaque para votação em sepàrádo da Einenda n·• 
52 ao Projeto de Lei d.a Câmara n' 174, de 1993. - .. .• . 

Sala das Sessõe_!i~- 22 de setembro-_cf~) 99?. - Eduardo 
Suplicy, -. · -- · 

REQUERIMENTO N• 969, DE 1993 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, 
requeiro destaque para votação em separado da Emenda n'' 
53 ao Projeto de Lei da Câmara n:J_74, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993:- Epiiácio 
Cafeteira. - -

REQUERIMENTO N• 970, DE 1993 

Nos _termos do_ art._~l2, aJ_ínea b, do Regimento__ Interno, 
requeiro destaque para votação em sepãi-ado da Emenda tr' 
55 ao Projeto de Lei da Câmara n' 174> de 1993. 

Sala das Sessões.;22 de setembro cte f993. -l-"táfiô éovas_. 
O Sr. Mário Covas -Sr. Preside_fl.te, peço ·a palavra 

pela ordem. 

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. Ex" 
palavra pela ordem. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -'-:SP. Pela ordem.)~ 
Sr. Presidente, o Relator, no parecer, -disse que é contrário 
a todas as emendas, menos às de redaç~9_,_ Seria P9S:Sív_el S. 
Ex" dizer, das emendas_ que recebeu, a .quais daria. parecer 
favorável? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - J~ pedi ao 
· nobre Relator que as enviasse à Mesa, nObre Senador Wilson 

Martins, V. Ex.~ já ·enviou à Mesa a relação das emendas 
de redação e das outras_ que não envolvem o mérito às quais 
V. Ex~ deu parecer favorável? - - -·- --~-

0 Sr._Wilson Maljins -sr. Presidente, tenho as emendas 
e as passo à Mesa. A g_menda n~ 8, de autOria-_ do nobre 
Senador Epitacio Cafeteira, é de rcdaçãO, com a qual estou 
de aco_rdo_; a Emenda n" 17,do nobre Senador Mário Covas, 
também de rcdação, tem- parCcer favofavei; a Emenda n" 1~, 
do nobre Senador Mário Covas, de rcdação, tem parecer favo
rável; Emenda n<> 20, do nobre Senªd9.r M_át:_io Covas, de 
redação, com a qual também estou de_ acordo e_.a Enlenda 
n~ 27, do nobre Senado_r_)viárioCovas . .Jodas _essas emendas 
têm parecer favorável do RelatOr'. =· _.. --- -- -

O SR. PRESIDENTE(Humberto Lucena)- Muito obri
gado, nobre §enad_or ~ilson ~a~in~-~-~--~---

0 Sr. Mário Covas - Sr. Presid_e_nte, peço a palavia 
para uma questão de ord~m. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, para uma questão de ordem, ao Senador M;árfo_ 
Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostatía 
de levantar uma questão de ordem a título de indagação. 
.Provavelmente vou perguntar alguma coisa pouco pro"jJosi-

.. 

tada. Se só forem aprovadas emendas de re®ç_ão, q projeto 
voltará à Câmara? - · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Não; se 
forem aproVàdãs~apenas erÍlendas de redação;o projetó'-riâO 
voltará à Câmara dos Deputados, porque não se a.ltera o 
mérlto. - -l'. - - '• 

O SR. MÁRIO COVAS- Essas emendas que o Relator 
aprovou, portanto, não fariam·o projeto voltar à Câmara'? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- 0 Relator 
~tá-dizendo nQ.SC1f.p~efer .que se trata de emen.das 9c;:.r+e_da~ 
çao. 

O Sr. Wilson Martins- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao Senador WilsOn Madins. · 

O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pela ordem.) 
.:._Sr. Presidente, aprovo as emendas d,e redaçãp ju~t.a~ente 
com o objetivo de que o projeto não volte à Câmara. T_oP,as 
essas cinco emendas s~o.de.r~çlaç_ão .. e ... _po_~anto, tê~_ p?:recer 
favorável. 

·. O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está respon
dida, portanto, a indagação do nobre Senador Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- VjimOs pas
sar à votação dos requerimentos de destaque, um a-um.-

Em votação o requerimento de destaque para a _votação 
em separado da Emenda n~ L _ __ 

Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam s~lltados_. 
(Pausa) 

Aprovado. _ _ 
Em votação o requerimento de destaque para a Effienda 

n' 2. 
Os Srs. Se~~dores que~ ;provam, p·e~ma.neçam seÔtados. 

(Pausa) · · - -
Aprovado. 
Em votaÇão o requerimento de destaque pata a Emenda 

n~ 4. - -- - -

· -Os Srs. Senadores que o .i()r:OVarii-; permaneÇam-sentados. 
(Pausa) . ' · oo· --. '··· .. . .. 

' Aprovado: · 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

TI0 5. 
Os Srs: Sénadores.qué o_apfo~a"tn permaneçam-SEmiados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n" 6. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
-Aprovado. 
Em votação o requerimento de ?estaque para a Emenda 

n·'7. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 8-A. 
Os Srs. Sénadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
· c Aprovado. -

Em votação_o requerimento--de destaque para a Emenda 
n• 9. -
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àS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. _ _ . , ··""· ~ , . ,.-~ ~ _- _ 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n• 10. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n., 12. _ 
OS Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 13. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em' votação o. requerimento de destaque para a Emenda 

n' 14. 
OS Sfs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de de_staque para a Emenda 

n' 15. 
OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) · 
AprOvado. _ _ __ 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 16. 
Os- Srs-. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. _ __ ___ _ __ 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 16-A. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. . . . . . . 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 17. 
Os Srs. Senadores que o aprovfim permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. . _ _ . ·- _ 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n1'1 18. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam seritados.. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 20. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. _ __ _

0
_. _ _ • 

Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 
n9 21. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Em'enda 

n• 23. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 

_Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

o? 24. _ 
· ·Os SrS. ·senãdo;res que o aprovam permaneçam sehtâdos. 

(Pausa) 
AproVado. 

-Em votação o requerimento de -destaque para a Emenda 
n• 25. . 

Os Srs. Senadores-que o aprov:affi permaneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento de destaque para a Emenda 

nP 27. 
Os Srs. SenadOtes. que o aprova·m- permaneçam sentados. 

(Pausa) 
_Aprovado. 

Em votação o requerimentO de destaque para_a Emenda 
n9 28. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 

-o Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~, para uma questão de ordem, 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para uma questão 
de ordem. Se:m revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
senadores, a emendã a que V. Ex~ acabou de se referir recebeu
parecer favorável; portanto, os destaques precisam ser retira
dos. quais sejam, os das Emenda_s __ n_o;t< 17, 18, 20 e 27. Do 
contrário, estar-se-á destacando para rejeitar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Asses
soria da Mesa está me informando qu~ há uma certa dúvida 
quanto a serem ou não de redaç-ão as emendas a que se referiu 
o nobre Relator. Oportunamente, inclusive, haverá um enten
dimento com o nobre Relator em torno dessa questão. 

Logo após a leitura de todos os requerimentos, a questão 
que V. Ex~ levanta.será levada em conta, depois de ente_ndi- __ 
mento com o Relator da matéria. 

O SR- MÁRIO COVAS- Umrnomento, Sr. Presidente! 
A Mesa irá avaliar se a apreciação do Relator está ~Cor-retã, 
isto_ é-,_ se as emend?s que S.~ Ex~ citou são de redação ou 
não'? A razão pela qual pedi a S. Ex• para -iildicar o número 
foi a de verificar, exatamente, o que--s. Ex~- julgava e:menda 
de redação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Perfeita
mente, nobre Senador-Mário Covas; mas V. Ex~ há de convir 
que, logo após a palavra do nobre Relator, um dos principais 
assessores da Mesa, que se encontra, inclusive, dialogando 
com S. Ex\ levantou uma dúvida muito forte quanto a ser 
ou não de redação uma ou outr_a emenda. Assim, em face 
da minha responsabilidade de Presidente do Senado, nã9 po
derei deixar de submeter à Càmara qualquer emenda que 

-envolva o mínimo de mérito. Essa é a cautela que estou toman
do. V._ Ex\ que é um Parlamentar atuante e conhece muito 
bem o Regimento, sabe-que tem que haver essa cautela. 

O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, é possível que se 
modifiquem as emendas do Relator? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _--Se assim 
o Relator se conven,cer. 
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Continua a votação. 
Em votação o requeriffibito dC destaq-ue para -ã_Emenda 

n" 30. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇa-m sentadOs. 

(Pausa) 
Aprovado. _ _ . _ _ _ . .__ _ 
Em votação o- requerimento de destaque para a Emendã 

n" 31. 
Os Srs. Senadores que o apróvam perm-anfçam séntâdos. 

(Pausa) 
Aprovado. _ 
Em votação-o requerimento de destaque para a Emenda 

n" 33. 
Os Srs. Senadore$ qlle o aproVam penTian-eç-affi sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. _ _ __ __ _ ___ _ 
Em votação o- requerimento de destaque para a Ernfiilda-

n" 35. . _ -~ _ _ . _ 
Os SrS. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n"' 36. 
Os Srs. Senadores que o aprovam JlcfmanCçarii sentadoS.

(Pausa) 
Aprovado. __ ____ _ r- , __ 

Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 
n' 37. 

Os Srs. Senadores que o aprovam i)éríli.aneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Em votação o requerime.nto de destaque para a Emenda: 

~~ . .. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam· PermaneÇam ·senfaâOs. 
(Pausa) 

Aprovado. . . _ _ . 
Em votação o requerimento de dest,aque para a Emendã 

•41. . .. · . 
Os Sr:i. ·senádo~es que o aprovam permaneçam sentad<;~s. 

(Pausa) 
Aprovado. ~- _ . _ 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n<?43. 
Os Srs. Sen~dOres que o_ãprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) __ 
Aprovado. --- _ _ -
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n"47. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. ·· 
Em vota-Ção o-requerimento de destaque para a Emehda 

n" 48. 
Os Srs. SenadQres _que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) · 
Aprovado. 
Em votação o- requerimento de destaque para a Emend? 

n' 49. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n' 50. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa) 

Aprovado. . 
Em votação o req-Ue_riffiento de d-estaque pára a· Em-enda 

fi\'> 51. 
Os Srs. S_enadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Em vOtação- o_requcrimento de destaque para a Emenda 

n' 52. 
Os Srs: Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) · · · · 
Aprovado. 
Erri votação o requerimento de destaque para a Emenda 

n" 53. 
_Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa) · -
Aprovado. 
Em votação o requerimento de destaque para a Emenda 

o<? 55. 
Os Srs. Senãdores que o aProvaln permaneçam sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- As ~mendas 
destacadas_ ~erão v~ta~a~ '?POrtl~~am~nte. 

Votação em globo das emendas não destacaçias, iiicluídãs 
aí as Emendas de n,j! 8, 17 ,_18, 20 e 27. 

Para melhor esClarecimento do Plenário, informo que 
o nobre Relator deu parecer contrário a todas as ,~.Il}~ndas, 
cOm exceçâo das Emendas de n"s 8, 17, 18, 20_e ~7-. _sujo 
parecer é favorável. 

A Assessoria da Mesa acaba de se convencer, após_enten
dimento com o Sr. Relator, de que se trata reÇ~.lmeTite -de 
emendas de redação. 

Antes de qualquer votação, vou submeter a votos as 
emendas com parecer favOrável do Relator, que são as de 
n•' 8, 17, 18.20 e 27. 

Os Srs. Senadores que as· 3:provam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votação 
em globo das emendas não destacadas, com parecer contrário 
do Sr. Relator. 

Os Srs. Senadores que as- rejeitam queiram pe:rm·anecer 
sentados. (Pausa) 

Rejeitadas. 

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex~ 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem.)
Sr. Presidente, para ajudar a votação, retiro os requerimentos 
de destaq~e para as Emendas n<!l 6, 7, 25, 31, 47, 48 e 55. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, requerimentos qtie serão lidos pelo Sr. }9 Secietário. 

São lidos ~s seguintes 
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REQUERIMENTO N•.971, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, teqlieifo 
votação nominal para a Emenda n" 1. -

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993 . .,.- Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 972, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 2, do PLC n9 174, de 
1993. . . . . . 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - Nelson 
Carneiro. 

REQUERIMENTO N• 973, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Rcgimento_Tnfér11o, requeiro, 
votação nominal para a Emenda n~ 6, ao PLC n" 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993.-M~rio C~vas. 

REQUERIMENTO N• 974, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 7, ao PLC o" 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 2Z de setembro de 1993.- Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 975, DE 1993 

Nos termos do _a_rt. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votaç_ão nominal para a Emenda n" 9, ao PLC n" 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993.-Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 976, DE 1993 

Nas termos do art!_ :?,94 do 13-egimento IrifCI'nP-,- requeiro 
votação nominal para a Emenda nç 10, ao PLC n\' 174, de 
1993. -. . 

Sala das Sessões, 22 de setçmbro de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMJ';NT()N• 977, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interho, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 12, ao PLC n9 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993; ..,-.M~rio Covas. 

REQUERIMENTO N• 978, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n\' 13, ofercCiâa ao PLC 
n• 174, de 1993. . . . . . 

Sala das SesSóeS~--22 de setembro de 1993. - Affonso 
Camargo. 

REQUERIMENTO N• 979, DE 1993 

No_s termos do art. 294_ do_ Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 15, ao PLC n9 174, de 
1993. 

Sala das Sess_ões. 22 de setembro de 1993. -Má~ o Covas. 

REQUERIMENTO N• 980, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n\' 16, ao PLC n9 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 981, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n'·' 17, ao PLC n~ 174, de 
1993. . 

Sala das Sessões, 22 de setembro de I 993. --MáriO Covas. 

REQUERIMENTO N• 982, DE 1993 

_Nos_ termos do art. 294 do Regfrrie-nto Interno, requeiro 
votação nomínal para a Emenda n·l 18, ao PLC n~ 174. de 
1993. 

Sala d~s Sessõ~s. 22 de set~tnbr:o de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 983, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno., requeiro 
votação nominal para a Emenda n~' 20, ao PLC n~ 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 984, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n"' 21, -ao PLC n\' 174, de 
1993. . 

-Sala das Sessões, 22de setembro de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 985, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 23, oferecida ao PLC 
n'174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. - AfTonso 
C amargo. 

REQUERIMENTO N• 986, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 25, ao PLC n~. 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -;Mário _Cova~. 

.REQUERIMENTO N• 987, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n9 27, ao PLC n" 174, de 
1993. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1_993.- Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 988, DE 1993 

Nos termos dO art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 28, ao PLC 174/93. 

Sãla das Sessões,_22 de setembro de 1993.- Mário Covas. 

REQUERIMENTO N' 989, DE 1993 

NOs termos do art. 294 do Regiritento 'Inferno, requeiro 
votação nominal para a Emenda de minha autoria, destacada, 
de n• 30. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993 .. - Jutahy 
Magalhães. 

REQUERIMENTO N• 990, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
·votação nominal para a Emenda n~ 31, io PLC 174/93. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. _....:...Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 991, DE 1993 

Nos termos do art._ 294 do Regimento Interno, requeiro 
-votação nominal para a Emenda n~ 33, ao PLC 174/93. 

Sala das Sessões, 22 de ~etembro de 1993. -Mário Covas. 

___ .. ---
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REQUERIMENTON• 992, DE !993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 36, aO PLC 174/93. -

Sala das Sessões~-22 de s,c:tembro de 1993. - Már~o Covas. 

REQUERIMENTO N• 993, DE 1993 

Nos termos do art. 294_ do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n• 37, ao PLC 174193. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993.- Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 994, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento-Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n• 41, ao PLé 174i93. · · 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993.- Mário Covas., 

REQUERIMENTO N• 995, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nomin:;~.l para a Emenda n" 43, ao PLGv-174/93. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1293. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 996, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 47, ao PLC 174193. 

Sala das Sessões, 22 de set~mbro de 19_93. -Mário Covas_. 

REQUERIMENTO N• 997, DE 1993 

Nos termos do art. 294 çlo Regimentolrit~_fn_o; requeiro 
votação nominal para a Emenda n<:> 48, ao PLC 174!93. 

Sala das Sessões, 22-de setembro de 1993. -Mário Covas. 

REQUERIMENTO N• 998, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n" 49, de minha autoria ao 
PLC 174/93. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. .:__ Ney Mara.
nhão. 

REQUERIMENTO N• 999, DE 1993 

Nos termos do ·art. 294 do Rcgim~nto Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 51, "ao Pi..C t14í93. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1993. -Mário Covas .. 

REQUERIMENTO N• 1.000, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regimento Interno, requeiro 
votação nominal para a Emenda n~ 53, ao PLC 174, de 1993. 

Sala das Sessões, 22 de setemb.ro de 1993. - Epitácio 
Cafeteira. 

REQUERIMENTO N• 1.001, DE 1993 

Nos termos do art. 294 do Regiménto Interno, requeiro 
votação nominal par:a !"Emenda n~ 55,--ão PLC 174/93. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de l993. -Mário Covas. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, não ouvi o reque
rimento para votação n6mlilal dil emenda de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -V. Ex• enca
minhou o requerimento? 

O Sr. Nelson Carneiro- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A emenda 
de V. Ex~ é a,_ de no 2. Foi lido ó requerimento. 

Se não houver objeção do PlenáriO~··a-Presidência fará 
a votação em globo dos requerimentoS de votaÇão nOminal. 

Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovados .. 
Passa..se agora à votação das emendas destacadas uma 

a uma. 
Votação da Emenda n~ 1, de autoria do Senado[.Jutahy 

Magalhães. . . . . . · 
Peço aos Srs. Senadores que Ocupem seus lugares. 

_A votação _será nominal, de acordo com a deliberação 
do Plenário. -~ - ,___.. -- · · 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra, pela ordem. nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. -Pela or- . 
dem. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, peço aos 
Srs. Senadores que prestem atenção na minha proposta de 
modificação ao art. 39, que é no se-htido de fa,zer c;orn que, 
nas eleições proporcionais. os votos brancos não sejam conta
dos como vátidQS_ para determinação do quociente eleitoral, 
CODfOrme art. 106 do Código Eleitoral. Tal reparo seria para 
evitar distorções como as que tivemos nas últimas eleições. 
Vários candidatos, os mais votados em seus estados, não con
seguiram se eleger em razão da contagem dos votos brancos 
para o quociente eleitoral. 

No meu entendimento, isso é uma- distorção da própria 
democracia partidária que faz com que o voto branco, manifes
tação inais direta do eleitor em não querer partidpar da elei
çao, seja computado para beneficíar oS partídos majoritários. 

Sei, Sr. Presidente. que o rolo compressor está armado, 
mas, pelo menos, vou ficar bem com a minha consciência-. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço aos 
.Srs. Senadores_ que ocupem seus lugares. Vamos passar à 
votação da matéria. 

Como vota o Líder do PMDB'? 

O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB escolheu a posiÇão de manter 
o projeto da Câmara. ·p-ortanto, votará "não" em todas as 
emendas. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFI.? · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu gostaria de, antes de_ anunciar a posição 
de nossa bancada, fazer um comentário sobre a proposição 
em votação. 

Na realidade, o Senador Jutahy Magalhães pretende des
considerar o voto branco como voto válido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tradição da legisi.ação 
eleitoral brasileira tem sido iterativa, no sentido de reconhecer 
como válido o voto branco e como tal contar para o quociente 
eleitoral. Evidente que isso não se aplica aos chamados votos 
nulos, mas os votos brancos sempre foram computados para 
efeito de quociente eleitoral nas eleições proporcionais. 

-- Creio que com-essa inovação ao desejado fortalecimento 
dos partidos políticos. mesmo porque parte do pressuposto 
de que o eleifór -ao Võtar e não escolher um determinado 
candidato, um determinado partido, ele faz, de alguma forma, 
um~ro~ão. Penso que o melhor caminho seria manter o que 
dispõe o prOjeto, ou seja, aquilo que tem sido a tradição 
do Direito Eleitoral brasileiro, uma tradição quet_em'sido 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quínta-feíra 23 9105 

já sanciOnada pela Justiça Eleitoral no sentido dê contabilizar 
sempre o voto em branco como voto válido. 

Daí por que, Sr. Presidente, peço à bancada e, por exten
são, ao Plenário que mailtenha o projeto, recusando a emen
da, em que pese os nobres propósitos do autor. o eminente 
colega Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência deseja esclarecer ao Plenário, em particular aos Srs. 
Líderes que estão votando - sem que iSSo repreSente uma 
desatenção ao nobre Líder Marco Maciel; conheço o seu pro
póstto·--', que não pode haver, nesta fase, encaminhamento. 
Só quem pode falar nesta." faSe é o autor da matéria destacada, 
que no caso foi o Senador Jutahy Magalhães, que já justificou 
sua posição. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto L0cena)~V. Ex• tem 
a palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.).- Sr:. Pre:&.içlente, 
o Senador Marco Maciel utilizou o horário inadvertídamente, 
certamente para prestar uma explicação ao Plenário. 

No entanto, essa explicação, acredito~ Toi eqUivocada, 
porqoe o voto em branco não é computado com o fim de 
se obter número para chegar à maioria absoluta na _eleição 
de Presidente, Prefeito ou Goverrtador. O "yoto. ~m __ b_ra_nco 
não é computado para as eleições majoritárias. 

Não se trata, portanto, somente de uma tradição. É pre
ciso verificar, examinando a legislação dos demais países, que 
só no Brasil existe isto: não se aceita a vontac,le expressa 
do eleitor de não participar da eleição. Ele não quer participar 
com__o voto em bta_nco. 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma exphcação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para_uma expli
cação pessoal. Sem revisão do or:ador,) - Sr. Presidente, 
gostaria de dizer ao nobre Senador Jutahy Magalhães e ao 
Plenáríó que a minha argumentação foi no sentido da votação 
proporcional. Evidentemente não me referi ·aó voto majow 
ritário. - - --

Parecewme que a intenção do autQr _é __ de_s_con_siõerar o 
voto em branco como voto válido para as eleições propor
cionais. Daí por que me manifestei contrário ã-- aprovação 
da emenda do ilustre autor. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :c- Prossegue
se à tomada de votos dos Srs. Líderes. 

Como vota o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena~- Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR - MA) - Sr. 
Presidente, o PPR vai examinar cada emenda. Em relação 
a esta emenda, vota "sim". 

O SR_ PRESIDENTE (Humberto Lucena)-, Como vota 
o Líder do PP? 

OSR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP -GO)- '"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

Ó SR NEY MARANHÃO (PRN - PE) - A Liderança 
do PRN votará dentro dessa linha,_emenda por emenda. 

Em relação a esta emenda, o partido deixa a questão 
em aberto, mas o seu líder vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) "7" Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) -"Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Corrw vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL_(PSB .- RS) c-:- "Sim':, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa) 

(Procedewse à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORE& 

Affonso Camargo - Sim 
Albano Franco - Não 
Alfredo Campos - Não 
Álvaro Pacheco - Não 
Aureo Mello - Sim 
Bello Parga- Não 
Beni Verãs - Sim 
Carlos De0Carli - Não 
Carlos Patrocínio - Não 

César Dias - Não 
Chagas Rodrigues - Sim 
Cid Saboia de Carvalho '- Nló 
Dario Pereira- Não 
Dirceu Carneiro - Sim 

Eduardo Suplicy - Sim 
E! cio À) vares :- Não 
Epitácio Cafeteira~-Sim __ 
Esperidião Amin - Abstenção 
Eva Blay - Sim 
Flaviano Melo - Não 
GaribaJdi Alves Filho - Não 
Gerson Camata -Não 
Gilberto Miranda -Não 
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Guilherme Palmeira - Não 
Henrique Almeida - Não 
Iram Saraiva- Sim 
Irapuan Costa Júnior - Não 
José Paulo Biso!_ Sim 
Josaphat Marinho - Não 
Júlio Campos -Não 
Jutahy Magalhães - Sim 
Levy Dias - Sim 
Louremberg Nunes Rocha- Sim 
Luc!dio Portella- Não 
Magno Bacelar - Sim 
Marco Maciel- Não 
Mário Covas - Sim 
Marluce Pinto - Não 
Meira Filho -Não 
Nabor Júnior- Não 
Nelson Carneiro- Sim 
Nelson Wedckin- Sim 
Ney Maranhão -Sim 
Pedro Teixeira -Não 
Ronan Tito - Não 
V almir Campelo - Não 
Wilson Martins - Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 18 Srs_ Senadores; e NÃO 28. · 

Houve uma abstenção. 
Total de votos: 47. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE .(Humberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação da Emenda n~ 2. - --

0 Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex•, pela ordem. -- -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ~RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -;-Sr. President~,_ solicito à Mesa 
pedir a compreensão do Plenário no sentido de de~ar a Emen
da ~o 2 para ser votada em último lugar dada a sua relevância. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Se não hou
ver objeção do Plenário, a solicitação de.Y·.~-~~-~ie;rá aceit~-· 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação da Emenda n~ 9, de autoria_do JlOPre_ Seç.ador Mário 
Covas: "Supiima-se o § 19

, do art. 89
" ~----- ___ ---~~- . 

Concedo a palavra a S. Ex~ para encaminhar. 
O SR. MÁRIO COVAS (I'SDS :.__ SP. Para encaminhar 

a votação.) - Sr. Presidente, nãO há tptij_to_ es~I::~:~ecinü~llto
a fazer. Esse artigo dispõe sobre a candidatura nata. A eXclu
são do parágrafo elimina o candidato nato. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -: Passa-se 
à votação. - -- -
· Como ~vota ()Líder do PMD B? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
-~'Não", Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o~ Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PJ;'L- PE)- Sr. Presidente, 
_gostaria de fazer uma indagação a V. Ex~ O Senado Federal 
entende que, no caso da aprovação da emenda supressiva, 
é necessário que a proposição volte à Câmara dos Deputados 
ou_adote o pro-cesso que aquela Casa vem adotando~no sentido 
de as emendas supressivas nã<? retomare~~ Casa de origem? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A emenda 
supressiva altera o projeto de lei da Câmara dos Deputados. 
Portanto, a matéria tem que voltar àquela Casa. _É uma altera
ção suhstancial que não pode deixar .. de ser apreciada pela 
Casa que iniciou a votação da matéria. 

OSR. MARCO MACIEL-Sr. Presidente, não querendo 
divergir de V. Ex". gostaria apenas de fazer uma _observação. 

Tenho conhecimento de que a Câmara dos Deputados 
n_ão te_m _adotado esse entendimen!O pelo menos em alguns 
casos. De toda a maneira, se é esse ·o énteÕ._d_iineOfo do' Senado, 
não nos resta outro caminho senão vOtar contra. aco-mpa
nhando a posição da Liderança do PMDB sobre esse aspecto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- "Sim", Sr. 
- Presidente._ 

O Slt. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Çomo vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR -MA) -"Sim", 
Sr. Pr~sidente. 

~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PP? 

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP__; (foy:::..: "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).:.... Como vota 
o Líder do PRN? · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente. · .. - - · - · · · 

. O SR. PRESIDENTE~ (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? ·· · · 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) :.__ "Sim", 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·__: DF)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-,- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) -: ~'Sim", 
_Sr. -Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 
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VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Cainargo - Sim 
Albano Franco- Sim 
Alfredo Campos - Não 
Álvaro Pacheco- Não 
Aureo Mello - Sim 
Bello Parga - Sim 
Beni V eras -Sim 
Carlos De1Carli - Não 
Carlos Patrocínio - Não 
César Dias -Não 
Cbagas Rodrigues - Sim 
Cid Saboia de Carvalbo -Não 
Dario Pereira - Não 
Dirceu Carneiro - Sim 
Eduardo Suplicy - Sim 
Elcio Alvares - Não 
EpitáCio Cafeteira - Sim 

Eva Blay- Sim 
Flaviano Melo -Não 
Garibaldi Alves Filho - Não 
Gerson Cari:làt.a- Não 
Guilherme Palmeira - Não 
Henrique Almeida - Não 
Iram Saraiva - Não 
lrapuan Costa Júnior- Não 
Josaphat Marinho- Não 
Júlio Campos - Não 
Jutaby Magalbães - Sim 
Levy Dias - Sim 
Louremberg Nunes Rocha- Sim 
Lucídio Portella- Não 
Magno Bacelar- Sim 
Marco Maciel - Não 
Mário Covas --Sim 
Marluce Pinto - Não 
Meira Filho - Não 
Nabor Júnior- Não 
Nelson Carneiro -c-Sim 
Nelson Wedekin --Sim 
Ney Maranhão - Sim 
Paulo Bisol- Sim 
Pedro Teixeira- Não 
Ronan Tito - Não 
V abnir Campelo - Não 
Wilson Martins - Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 19 Srs. Senadores; e NÃO 26. - · 

Não houv_e abstenção. 
Total de votos: 45. 
Rejeitada a emenda. 

Passa-se à votação-da Emenda destacada n~ 10. De autoria 
do Senador Mário Covas: SU.prirn:a-se o § 2" do art. 89 

S. Ex• tem a palavra para encaminhar. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para encaminhar 
a __ vota_ção.) ~ . Sr. Presiden_te...__t;;:~ta eQlçnda -~~tá J_igada ~ 
emenda anterior. O dispositivO .trata- d-e âüas prerrogativas: 
uma da criação_ do cafldidato e- -a ou ti: a da contagem para 
efeito_ de número de cadeiras. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -_Neste caso, 
está prejudk3da a eme-rida. 

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Psesidente, não éstií preju
dicada a emenda. 

O SR. PRESiDENTE- (Humberto Lucena) - Não é o 
mesmo assunto, Senador Mário COVas? - - -

. O Sr. Jutahy Magalhães- Não, Sr. Presidente, é dife
rente o assunto. É sobre o mesmo artigo, mas o assunto é 
diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_- Entendi 
que V. Ex~ havia dito que estava prejudicada. 

O SR. MÁRIO COVAS --Sr: Presidente, estou dizendo 
que é relativa ao mesmo tenla: m_as sãO duas prerrogativas. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Nobre Sena-_ 
dor Mário Covas, nesse caso V. Ex~ tem a palavra. Realmente, 
trata-se de outra matéria. 

O SR. MÁRIO COVAS --Sr. Presidente, o segundo 
dispositivo assegura o número de yagas, quando o partido 
tem mais de 1/3 de candidatos: múo_s. É ass~nto cl.istinto do 
ãnierior. É possfvel ter o caildidato·nat? e não ter_ ess~_ ... 
__ O SR. PRESIDENTE (Humberto- Lucena)_--:: Passa-se 

à votação de Liderança. 
Como vota o Líder do PMDB? _ . 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (Ply!DB - CE) 
-"Não", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)--, Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (l'l'L .-c- PS) --:- "Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PPR? · 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA) -"Sim", 
Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PP'? 

OSR.IRAPUAN COSTAJÚNIQR (PP 7 GO)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNOliACELAR (PDT- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Sim", Sr. 
Presidente, mas a bancada abre questão~ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Corno vota 
o Líder do PTB? 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- ··Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? - -

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT -_SP) :- ··~inf', Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? ___________ _ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS) - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à apuraçdo.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _Sim 
Albano Franco Sim 
Alfredo Campos _Não 
Aluizio Bezena _ Não 
Álvaro Pacheco _ Não 
Aureo Mello Sim 
Beni V eras Sim 
Carlos De'Carli _Não 
Carlos Patrocínio _Não 
César Dias _ Não 
Chagas Rodrigues _ Sim 
Cid Saboia de Carvalho _ Não 
Dario Pereira_ Não 
Dirceu Carneiro _Sim 
Eduardo Suplicy _Sim 
Elcio Álvares Não 
Epitácio Cafeteira _Sim 
Eva Blay _Sim 
Garibaldi Alves Filho _Não 
Gerson Camata Não 
Gilberto Miranoa _Não 
Guilhenne Palmeira Não 
Henrique Almeida _Não 
Iram Saraiva Não 
Josaphat Marinho_ Não 
Júlio Carupos _Não 
Jutahy Magalhães _ Sim 
Louremberg Nunes Rocha _ Sim 
Lucídio Portel! a _Não_ 
Magno Bacelar_ Sim 
Marco Maciel Não 
Mârio Covas Sim 
Marluce Pinto _ Não 
Meira Filho _Nilo 
Nabor Júuior Não 
Nelson Carneiro Sim 
Nelson Wedekin_ Sim 
Ney Maranhão _Sim 
Paulo Bisol_ Sim 
Pedro Teixeira Não 
Ronan Tito _Não 

V almir Campelo _Não 
Wilson Martins_ N.ão 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ,-Votaram 
SlM 17 Srs. Senadores; e NÃO 26. -

Não houve abstenção. 
Total de vOtOS: 43. 
Rejeitada a emenda. 

-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda n<~ 13, que dispõe: 

"Dê-se ao are 9;>,.inci_so l,_ dO Projeto de Lei da Câmara 
n"' ·174/93, a seguinte redação: - , ·_ -- -~- · 

ArL 9" 
. ( ... ) 

I - Estarem com a filiação definida pelo respectivo par
tido até o dia 1" de abril de 1994. ·• 

O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra a V. Ex", pela ordem. -

. O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem.) 
- Sr. PreSidente. eu goStaria qUe V .. Ex• fizesse um apelo 
aos colegas que se encontram fora do plenário para--que compa
reçam às v·otações, visto que, já nesta última .• apenas 43 Srs. 
Senadores responderam à chamada. Receio que daqui a pouco 
estejamos sem quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência solicita aos -srs. Senadores que acorram ao plenário 
à fifi âC participarem da votação de _tão importante e urgente 
matéria. 

ÇQ_ncedo a palavra ao Senador Affonso. Ça!llarg(?, autor 
da emenda, para encaminhá-la. 

--o Sr. Affonso Camargo --Sr. Presidente, por obséquio, 
essa é a emenda que se refere ao~ prazo de filiação ou à cédula? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Ao prazo 
de filiação. 

O SR. AFFONSÓ CAMARGO '(f>PR -'PR. Paraencami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, este assunto foj amplamente debatido aqui 
na Casa por ocasião da apreciação da Lei Oigâilica- dos Parti
dos, quando prevaleceu, em votação nominal, uma decisão, 
por 30 votos contra 21, de que_ g~o havia motivos para se 
restringir o prazo estabelecido na lei atual, que exige!-ã filiação 
seis meses antes da eleição para que se possa ·ser-candidato. 

Quero, inclusive, informar aos colegas do Senado que 
estive acompanhando de perto a votação na Cãmara; cOnversei 
com todos os líd~r~s 9aquela Casa e solicitei fosse realizada 
a votação nominal dessa matéria, por ser de fnteieSse-âe todos 
os-candidatos. Entretanto, não fui atendido no referido pl~ito, 
e o prazo de filiação, naquela inStituição, fól" submetido _ao 

-voto de liderança, enquanto aqui houve votação nominal. 
Esse tema pfecisa ser decidido. _A no~~~_proposta é no 

Sentido de prevalecer a data 4e 1~ de abril, exatarnente a 
que constava da Emenda do Senador Nelson Carneiro, apro
vada pelo Senado, por 30 votos a 2L 

Esse o motivo da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PMDB? - - · 
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O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB --CE) 
-Sr. Presidente, o PMDB vota .. não". 

O SR. PRESIDENTE (HumbcrtoLucena)- Como votá 
o nobre Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente, 
repito o voto por ocasião da Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos: "Não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PPR? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR--' MA) -""Sim"". 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PP? - - -

OSR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO) -"Não'", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do PDT?. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT ,---MA)- "'Sim", 
Sr. PreSidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o nobre Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN - PE) - "'Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Cqmovota 
o nobre Líder do PTB? 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF) - Tratacse 
de questão aberta na bancada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como. vota 
o nobre Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - "'Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o nobre Líder do _PS_B? 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB =RS) - ''Sii:n", 
Sr. Presidente. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo _ Sim 
Albano Franco _ Sim 
Alfredo Campos _Não 
Aluizio Bezerra Não 
Alvaro Pacheco _Não 
Bello Parga _ Sim _ 
Beni V eras _ Sim 
Carlos De'Carli _ Sim 
Carlos Patrocínio _ Sim 
César Dias _ Não 
Chagas Rodrigues _ Sim 
Cid Carvalho _Não 
Dario Pereira _ Não 
Dirceu Carneiro _ Sim 
Eduardo Suplicy _ Não 

Elcio Alvares_ Não 
Ep1tãcio Caloteira _ Sim 
pya Blay _Sim 
Fiaviano Meio-_: Não 
G'!ribaldi Alves _ Não 
Gerson Camata _ Sinf 
Gilberto Miranda_ Não 
Guilherme Palmeira_ Não 
Henrique Almeida_ Não 
Iram Saraiva _ Não 
.Irapuan Júnior_ Não 
. Josaphat Marinho _ Não 
Júlio Campos _Não 
Jutahy Magalhães_ Sim 
Levy Dias _ Sim_ 
Louremberg Rocha_ Sim 
Lucídio Portella _Não 
Magno Bacelar_ Não 
Marco Maciel Não 
Mário Covas _ Sim 
Marluce Pinto _ Não 
Meira Filho _ Não 
Nabor Júnior_ Não 
Nelson Carneiro_ Sim 
Nelson Wedekin _Abstenção 
Ney Maranhão_ Sim 
Paulo Biso! _Sim 

_ Pedro Teixeira_ Não_ 
Ronan TitO _Não 
Valmir Carnpelo _Não 
Wilson Martins _ Não 

O SR. PRESIDENTE (Humbe.rto Lu~ena)·-· Votaram 
SIM 18 Srs. Senadores; e NÃO 27_ · -

Houve uma abStenção. 
Total de votos: 46. 
A emenda foi rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda no 15, que dispõe: 

.. Altere-se a data da referência constante do parágrafo 
único do art. 9°, de acordo com a seguinte red_ação: 

· Art. 9"' -------------------------------·----·----·---------------~·--· 
__ ·--'Parágrafo úniCO. Havendo f~:~s~p e incorporação de parti

dos após o encerramento da data fixada como limite para 
- filif).ção partidária, serâ COnsiderada para esse efeito a data 
de filiação do ca~~Hdato ao partido originário." 

O autor da emenda é o Senador Mário Covas. 

O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, não deveríamos 
estar votando, ne$te momento, a Emenda n" 12? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ A Emenda 
n" 12, também de autoria de V. Ex•, foi re]6itada. A emenda 
que está em votação no momento-é a de n9 15. 

O SR~ MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, a Emenda 
n<:> 12 tinha por objetivo dar mais clareza ao art. 9<> 

O SR: PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está anota
do aqui que a Emenda n~ 12 foi rejeitada. 

O SR. MÁRIO COVAS- Está marcado ~rrad.;, Sr. Presi
d_ente, porque não foi votada. 
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Sr. Presidente, V. Ex~ me pede para encaminhar todas 
as emendas que são minhas.. Já encaminhei duas: _a_ que diz 
respeito ao candidato n~tp,e a. d9 § 2!' , -,_,..... ..;. ,-, 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - T~nl}o em 
mãos aqui a lista de votação d.a .Errienda n" 12. Na ocasião, 
pensei que ela estivesse pic}Udiéada e v.· E:C me cón"vênceu 
do contrário. ' 

O SR. MÁRIO COVAS -Não, sr: P~esidente, não é 
essa. A que foi votada naquele instante é a que trata do 
§2' ·-··-·-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Consta aqui 
a de _n~ 12, Sénador Mátió Covas, que acte'scenta d § 3~> ao 
art. 89 • 

o SR. MÁRIO COVAS-' Pois nãóiólessa que encami
nhei. A que foi votada, naquele instante:--Tol_a 'qlú~ tratava 
dos§§ 2°e 3' do art .. 8' '. ~-----

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Emenda 
n" 10, que versava sobre o candidato naJQ~Jo.i prejudicada: 

"Suprima-se o.§ 2' do art. 8'" 
O SR. MÁRIO COVAS -_V. --l';x~ Jtfi.çmOu qUe estava 

prejudicada, e eu conteStei. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lúcen.a)- Foram pre
judicadas duas emendas de V. Exa A Emen4a n~ _10, eu anun
ciei prejudicada e V. Ex•_ me convenc~v 9e;. _qUe não estava, 
e a Emenda n" 12, submetida à votação nominal, cujo resultado 
tenho em mãos_. 

O SR. MÁRIO COVAS- Então, convenci V. Ext sobre 
a emenda errada. Havía uma _emen.·da. s_Q_bre o § 1~ _outra 
sobre o § zo e há esta Emenda n~ 12 sobre o § 3~ "1Uando 
se votou a do§ lç, V. Ex~ disse que a outrà. est3va reJeitád3.. 
Eu disse que não e sustentei o porqU.ê;~."éfá ·sobre o § 29. 
Esta- a que V. Ex~ se rcr~Yre é a c,io § 39 "Se me eo_gan~~. tupo 
bem. A minha intenção, entretanto, eraocõTIVencê-Io da não 
rejeição de outra emenda e não dessa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Garanto 
que o equívoco é de V. Ex• 

O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao autor da Emenda n" 15, Sen-ador Mário Covas, 
para encaminhá-la. 

O SR: MÁRIO COVAS (PSPB-SP'Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.).:__ Sr. Pr~sidente, a Emenda 
n"' 15 trata do paTágrafo úniCo do art. 9~. -que se refere à 
fusão dos partidos: 

"Art.9o ... ~-
Parágrafo úiiico.-Havendo ·fusão e inc'Oiporàç-ãÕ de parti

dos após o encerramento da data fixada como limite para 
filiaçã-o pafl:idária, será consiâerada para esse efeito 3 data 
de filiação do candidato ao partido_ originário." 

É meramente para esclarecer este aspecto. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação das Lideranças. 

Como vota o Líder doPMDB? 

O SR. CID SABOIA DE CARV ALH9. (PMDB - CE) 
-O PMDB, Sr. Presidente, deliberoU- votar '~_não" a todas 
as emendas. ~ -- --

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? · · 

. • O SR. MARCO MACIEL (!'FL- PE) - "Não", Sr. 
Presidente. 

. Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -c- Como vota 
o Líder do PPR? -

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR ~MA)- "Não". 
Sr. Presidente. - - · 

· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o ú.âer do PP? 

O SR. IRAPUAN COSTA J(J!'IIOR (PP,-GO)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PQT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - '"Não", 
Sr. Presidente. . -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - CÔ!ÍlO vota . 
o Líder do PRN? - . ·. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN ~MA)- "Não", Sr. 
Presidente. - · · -- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).,.-, Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. -JONAS PINHEIRO (PTB - AP) - ''Nâo";-Sr. 
- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) -"Sim", Sr. 
- Presid~nte. 

. O SR. PRESipENTE (Humberto Lucena)- Coq~o~vpta 

-~o Líder do PSB? . • 
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB ·::_ RS) -"Sim", 

&.~.ili~. . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

-J. (Proced~-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Não· 
Albano Franco - Não 
Alfredo Campos - Não 
-Aluízio Bezerra - Não 
Alvaro Pacheco - Nã.Q 

· Bello Parga - Sim 
Beni V eras - Sim 
Carlos Patrocínio - Não 
César Dias - Não 
Cbagas Rodrigues - Sim 
Cid Carvalho - Não 
Dario Pereira - Não 
Dirceu Carneiro - Sim 
Eduaxdo Suplicy- Sim 
Elcio Alvares - Não 
Epitácio Cafeteira - Não 

- Flaviano Melo - Não 
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Garibaldi Alves - Não 
Gerson Camala - Não 
Gilberto Miranda - Não 
Guilherme Palmeira - Não 
Henrique Almeida - Não 
Iram Saraiva - Não 
Irapuan Júnior- Não 
Josaphat Marinho - Não 
Júlio Campos - Não 
Jutahy Magalhães - Sim 
Levy Dias - Não 
Louremberg Rocha - Não 
Lucldio Portella - Não 
Magno Bacelar- Não 
Marco_ Maciel - Não 
Mário Covas - Sim 
Marluce Pinto - Não 
Meira Filho - Não 
Nabor Júirlor - Não 
Nelson Carneiro - Sim 
Nelson Wedekin- Não 
Ney Maranhão - Não 
Paulo Biso! -Sim 
Pedro Teixeira - Não 
Ronan Tito - Não 
V almir Campelo - Não 
Wilson Martins - Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 9 Srs. Senadores; e NÃO 35. 

Não houve abstenção. 
Total de votos; 44, 
A emenda foi reje-itada. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda n" 16, do Senador Mário Covas_. 

uoê-se ao caput do art. 10 e o seu parágrafO úhiCo a 
seguinte redação:- - -- · _ · _ ~ 

Cada partido poderá registrar candidato para o senado 
até o número de lugares a preencher e, para a Câmara dos 
Deputados, Câmara Legislativa e Assembléia Legislativa. até 
esse número, acrescido de 113. _ ~ _ _ . 

Parágrafo único. No caso de ç;oligação para as eleições 
proporcionais, iiidepenâentemente do número de partidos que 
a integram, só poderão ser regiS:rtados candidatos até o núme
ro de lugares a preencher, acrescido de 80% (oitenta por 
cento), observado para cada partido o limite- estabelecido no 
caput." 

Concedo a palavra ao Senador Mário Covas, ~utor da 
emenda, para encaminhar a votação. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Parúncaminhar 
a votação.) - Sr. Presidente, dispenso o encaminhamento; 
de repente, posso ter mais sucesso. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) :- Passa-se 
à votação das Lideranças. 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
- .. Não"', Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL ~ PE) - ""Não"', Sr. 
Presidente. 

~ O~SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota ~ 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA)- ""Não··, 
Sr. Presidente .. 

O SR. PRES~IDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNJOR (PP-GO)- ""Não··, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
~o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- ""Sim··, 
Sr. Presidente. 

OSR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
~ o Líder do PRN? 

0 SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) - ""Não··, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- '"Não··, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ~ SP) - ""Sim'", Sr. 
Presidente. 

. O SR. PRE!ÚDENTE (Humberto Lucena)- Como ~vota 
_o Líder do PT ? _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB - RS) - •·s;m··. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (HU:mberto Lucena) -Passa-se 
à votação. 
- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

- (Procedê_-se à vOtCtção) -·-

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Albano Franco 
Alfredo Campos 
Aluizio Bezerra 
Alvaro Pacheco 
Aureo Mello 
Bello Parga 
Beni V eras 
Carlos de Carli 
Carlos Patrocinio 
CeSar Dias 
Chagas Rodrigues 
Cid Carvalho 
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Dario Pereira 
Dirceu Carneiro 
Eduardo Suplicy 
Elcio Alvares 
Epitácio Cafeteira, . 
Flaviano Melo 
'Garibaldi Alves 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Guilherme Palffieirà 
Henrique Almeida 
Iram Saraiva 
lrapuan JunioJ 
Josaphat Marinho 
Julio Campos 
J utahy Magalhães 
Levi Dias 
Lourembcrg Rocha 
Lucidio Portella 
Magno Bacelar __ _ 
Marco Ma_ciel 
Mario Covas 
Marluce Pinto 
Meira Filho 
NabOr Junior . 
Nelson Carneiro 
Nelson Wedekin 
Ney Maranhão 
Paulo Bisol 
Pedro Teixeira 
Valmir Campclo 
Wilson Martins 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Votaram 
SIM 11 Srs. Senadores e NÃO 35 Srs. Senadores. 

Não houve abstenção. - - - · --- · 
Total de votos: 46. 
Rejeitada a Emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Pa.ssa-se 
à votação da Emenda destacada de n~ -2T: --- --

.. lncluam~se os §§ 29 e 39 do art. 17, as referêfl:das a 
siglas e símbolos dos partidos com pequenas modificaç6es 
de redação ficando assim o mesmo- redigi~o." -

Coilcedo a palavra ao Senador Mário Covas, autor da 
emenda, para encaminhar a votação. 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para encaminhar 
a votação,)- -Sr. Presidente, é um mero- acerto na cédula 
eleitoral para que ela possa parecer mais clara ao eleitor. 

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação das Lideranças. · 

Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 
-"Não'\ Sr. Presidente. - · ~ 

O SR. PRESIDENTE_ (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - "Não''. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PPR ? 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA)- ··Não". 
Sr. Presidel}te._ - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? · 

·o sR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-00) -"Não", 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-, Como vota 
o Líder do PDT? · 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT :.:_ MA).,-· "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena r- Cpino vota 
o Líder do PRN? · · ·- · -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE) - "Não'·, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB'? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB _:-DF)- ''Não", 
Sr. Presidente. _ ~ __ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luúna)- Cómo vota - . 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS Cl'SDB- SP)-.,. ''Sim''. Sr. 
- Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? · 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS) - "Sim". 
Sr. Presidente. - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação. 
-- - -Os Srs. SenadoreS pódem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _Não 
Albáno Franco _ Sim 
Alfredo Campos _Não 
Alu:ízio Bezerra _ Não 
Alvaro Pacheco Não 
Bello Parga _Não 
Beni V eras _ Sim 
Cárlos De'Carli _ Não 
Carlos Patrocinio _Não 
César Dias _Não 
Chagas Rodrigues _ Sim 
Cid Carvalho _ Não 
Dario Pereira _Não 
Dirceu Carneiro _ Sim 
Eduardo Suplicy _Sim 
Elcio Alvares _Não 
Epitácio Cafeteira_ Não 
Flaviano Melo _:Não 
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Garibaldi Alves Não 
Gerson Camata Não 
Gilberto Miranda Não 
Guilherme Palmeira _ Não 
Henrique Almeida _ Não 
Iram Saraiva_ Não 
Irapuan Júníor _ Nlo 
Josaphat Marinho_ Não 
Júlio Campos_ Não 
Levy Dias _Não 
Lucídio Portella _ Não 
Magno Bacelar_ Não 
Mário Covas _ Sim 
Marluce Pinto Não 
Meira Filho _ Não 
Nabor Júnior_ Não 
Nelson Carneiro_ Sim 
Nelson Wedekin Sim 
Ney Maranhão _ Não 
Paulo Bisol_ Sim 
Pedro Teixeira Não 
Ronan Tito _ Não 
V almir Campelo _ Não 
Wilson Martins _ Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 9 Srs. Senadores e NÃO 33 Srs. Senador_es.. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Senador 
César Dias também retira as duas emendas destacadas com 
requerimento de sua autoria. _ _ _ 

Passa-se à emenda destacada de no 23, sobre cédula 
única, de autoria do Senador Affonso Camargo: 

"Dê-se ao § 1'' do art. 18 do Projeto de Lei da Câmara 
no 164 nova redação." 

Concedo a palavra ao SenadOYAffonso Camal-go, autor 
da emenda, para_ encaminhar a votação. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPii.- PR. Para e-ncami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: não vou retirar minha emenda porque consi
dero importante que cada um assuma a responsabilidade de 
convalidar a cédula que foi inventada pela Câmara, ou não 
fazê-lo, como é O meu caso. 

Te~ho em_mãos, inclusive, uma opinião oficial do Tribu
nal Regional Eleitoral de São Paulo que mostra as grandes 
dificuldades que vão surgir com a adoção dessa cédula que 
foi criada na Câmara: duas cédulas, com duas cores, com 
duas idas à cabine; a primeira cédula é para Deputados e 
a segunda cédula para as eleições maJOritárias. -

Não vou me estender, mas -o dOcumento analisa também 
o problema da mor9sidade, possibilidade de equívoco, fraude 
etc. Mas, pelo que estou ~ntendendo, o que vai valer para 
a-s -eleições vai ser o que a Câ_mara qüis; ·de qualquer forma, 
gostaria ciue fosse votada a-nõssa pi-oposta de que a cédula 
seja única e que se delegue à Justiça Eleitoral, que é quem 
entende disso, o estabelecimento do modelo da cédula. 

Essa é a proposta da emenda. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Passa-se 
à votação das Lideranças: - - -

Como vota o Líder do PMDB? V. Ex~ modifica o seu 
voto? Não houve abstenção. 

Total de votos: 42. 
Rejeitada a Emenda. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 

- Não, corno lç Vice-Líder, recebi instrução do líder do 
O SR. MÁRIO COVAS -Sr- Presidente, peço a palavra meu partido para rejeitar todas as emendas; estou apenas 

pela ordem. cul!lJ>!indo a instrução do Senador M?uro Benevides. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 

a palavra a V. Ex", pela ordem. o Líder do PFL? 

O SR. MÁRIO COVAS (I'SDB- SP.1'eiil Õrdem. Sem.. . O SR. MARCO MACIEL (PFL::...: PE) -_:__ "Não"". Sr. 
reviSão do orador.) - Sr. Presidente, sou muito amigo do Presidente. 
senador Cid Saboia de Carvalho e tambêm do_Senador Marco 
Maciel e, até mesmo quem apanha muito, acaba aprendendo. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
Os dois já. disseram que os seuS partidos vão votar contra 0 Líder do PPR? - -- -
todas as emendas. Não há sentido em eu ficar insistindo nas O SR. EPITÁCIOCAFETEIRA (PPR- MA)- "Sim"". 
emendas, já sabendo~ de antemão, que elas serão rejeitadas. Sr. Presidente. 
Vou retirar as emendas de minha a-utoria, evitando, assim, O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
apanhar mais e constranger esses companheiros. 0 Líder do PP? 

De forma que eu gostaria de retirar as emendas de n~ 
16. 21, 28;33, 36. 37, 41.43 e 51. ou seja. toéfasas emendas 
que apresentei. - - -- ----- -

O Sr. César Dias- Sr. Presidente, peçO a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Concedo 
a palavra a V. EX", pela ordem. 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, seguindo o exemplo 
do Senador Mário Covas e a orientação do meu Partido, vou 
retir~r as minhas duas emendas destacadas. 

O SR.IRAPUAN COSTA JúNIOR (PP_:__ GO)- "Sim'", 
_ Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? · · ·· · · 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "'Não"", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- Sr. Presidente. 
o PRN abre a questão e o Líder vota "Sím". 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Lide r do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF) -Sr. Presi
dente, o PTB abre a questão. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vofa 
o Líder do PSDB? ' - - -

O SR. MÁÍUO COVAS (PSDB ...:_-srr:.:.:-.. Sim". Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. )':DUARDO SUPLICY (PT -SP) -"Não". Sr. 
Presidente. ·· ·· 

O SR.J>RESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? ·· · · 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSll ..=-RS) - "Sim'', 
Sr. Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-.se 
à votação. _ 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se â votaçã9) 

VOTAM OS SRS. SENADORES.: 

Affonsó Carnargo- Sim 
Alfredo Campos - Não 
Aluizio Bezerra- Não 
Álvaro Pacheco ....... Não 
Aureo Mello - Sim 
Bello Parga -· Não 
Beni V eras- Sim 
Carlos De'Carli- Sim 
Carlos Patrocinio - Sim 
Cesar Dias - Não 
Cbagas Rodrigues - Sim 
Dario Pereira- Não 
Dirceu Carneiro - Sim 
Eduardo Suplicy - Não 
Elcio Alvares - Não 
Epitácio Cafeteira- Sim 
Flaviano Melo - Não 
Garibaldi Alves Filho- Não 
Gerson Camata - Nã9 
Gilberto Miranda -Não 
Gui!berme Palmeira - Não 
Henrique Almeida- Não 
Iram Saraiva- Não 
Jrapuan Costa Júnior - Sim 
Josaphat Marinho -Não 
José Paulo Bisol_ Sim 
Júlio Campos- Sim 
Jutahy Magalhaes- Sim 
Levy Dias - Sim 
Louremberg Nunes Rocha- Sim 
Lucidio Portella- Não 
Magno Bacelar- Não 
Marco Maciel -Não 

_Mário Covas - Sim 
Marluce Pinto - Não 
Meira: Filho - Sim 
Nabor Júnior- Não 
Nelson Carneiro - Sim 
Nelson Wedekin - Abstençª"_o 
Ney Maranhão - Siri:L 
Pedro Teixeira- Sim 
Ronan Tílo - Não 
ValmirCampelo- Não 
Wilson Martins- Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenar'- Votaram 
SIM 19 Srs. Senadores e NÃO 24 Srs. Senadores. 

Não houve .abstenção. 
Total de votos: 44. 
-Re-jeitadã a Emenda. 

_O SR. PRESIDENTE (Hurpberto Lucena) - Passa-se 
à apreciação da emenda destacada de n"' 30, de autoria do 
Senador Jutahy Magalhães: . · 

"Dê-se ao art. 30, do PLC n" 174, a seguinte redação ... ~· 

Concedo a palavra ao nobre Senador _Jutahy Magalhães, 
aUtor da emenda, para encaminhar a votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para enca· 
minhar·a votação. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, 
veja V. Ex~ como sou teimoso: o Senadpr .Cid S~bqi~·de 
CarValho já declarou que vota co_ntra todas as emen-das, não 
interessa examinar o conteúdo... - · · -

O Sr. Cid Saboia de-Carvalho- Declarei que a liderança 
resolveu votar não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O PFL, da mesma 
forma, rewlveu votar contra •. sem levar em consideraç_ão que 
as emendas possam aperfeíço·ar a prOpOsta. Várias dáS emen
das seriam para aperfeiçoar a proposta que veio da Câmara. 

Esta emenda que apresentei, St. Presidente, é para fazer 
com que a apuração seJa realizada pelas mesas receptoras. 
Isso já foi experimentado em vár_ios _municípios e com êxito. 
Vamos ter uma eleição com candidatos a Presjdente_ da Repú
blica, a Governador de Estado, a Senador, a DeputãdoFede
ral, a Deputados Estaduais ou Depu!ados Distritais, coni urna 
mobilização popular muito grande, o que capacita os partidos 
a terem seus fiscais nas f!tesas_ receptoras. 

Estou convencidO, Sr. Presidente, de que muitas fraudes 
eleitorais acontecem principalmente no·s mapas, quando a apu
ração demora por algum tempo e se vai vendo o seu anda
mento. Sendo feita de imediato a apuração pelas mesas recep
toras, não apenas teremos o resultado eleitoral mais cedo, 
como evitaremos· muitas das fraudes que são feitas. 

Por esta razão, Sr. Presidente, é que peço aos Srs. Sena
dores-- já -os ia quase chamanct"o d<! Deputados, pois estamos 
fazendo o papel de Câmara dos Deputados- que examinem 
esse problema e não votem automaticamente "não". Pensem 
um pouco, vejam se é possível aprovar a emenda, e vamos 
d_ar aqui uma demonstração de que queremos uma apuração 
límpida, clara, objetiva e imediata. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação da emenda. 

".._~ .. 
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Como vota o Líder do PMDB~ ,' 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE) 

_ .. Não'', Sr. Presidente. _,,J\f'l• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? · · · 

O SR. MARCO MAê:IEL (PFL - PEf_::: ''Não". Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luce.qa)- Como vota 
o Líder do PPR? _ . _,-_;,,:,, • _ . _. 

O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA)- "Sim", . 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

OSR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO) .:...:"Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -_Cómo ·vota 
o Líder do PDT? - · 

O SR. MAGNO BACELÂR (PDT'-' MA) - "Não", 
Sr. Presidente. · . 

.Q SR. PRESií>ENTE.(Humbeito Lucena)- Como vot.-
o Líder do PRN? · 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- ''Não", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PTB '! · · 

O SR. VALMlR CAMPELO (PTB- DF)....: "Não;', 
Sr. Pre'siden.te. 

. . O_SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como -vota 
o Líder do PSDB? . . . - . . 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)--~"Sim", Sr. 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:ço_m_o vota' 
o Líder do PT? -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-' SP)-: "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Comq yota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULOBISOL (PSB- RS) __ - "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. -Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Sim 
Albano Franco - Não 
Alfredo Campos - N"ao 
Aluízio Bezerra - Não 
Alvaro Pacheco - Sim 
Aureo Mello - Sim 
Bello Parga - Não 
Beni V eras - Sim 
Carlos De'Carli - Sim 

; .. 

César Diãs - NãO 
Chagas Rodrigues - Sim 
Cid Carvalho - Não 
Dario Pereira - Não 
Dirce.u .Çailleiro -.Sim, 
Eduardo Suplicy- "Sim' · 
Elcio Alvares - Não 
EpitãciO Cafeteira - ·sm ~ ' 
Flaviano Melo - Não 
Gari!>'!)di Alves - Não 
Gerson Camata - Não 
Gilberto Miranda - Sim 
Guilherme Palmeira_ - _Não 
Henrique Almeida - Não. 
Iram SaraiVa - Não 
Irapuan Júnior- Não 
Josapbat Marinho - Não 
Júlio Campos - Não 
Jutahy Magalhães - Sim 
Louremberg Rocha - Abstenção 
LucfdiO Portella- Sim · · 
Magno Bacelar- Não 
Marco Maciel - Não 
Mário Covas - Sim 
Marluce Pinto - Não 
Meira Filho - Não 
Nabor Júnior- Não 
Nelson Carneiro - Sim 
Nelson Wedekin- Não 
Ney Maranhão - Não 
Paulo Bisol - Sim 
Pedro Teixeira - Não 
Ronan Tito - Não 
VaimirCampelo- Não 
Wil~on Martins - Nã9 _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 15 Srs. Senadores; e NÃO, 28. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 44 votos. 
Rejeitada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda n~ 49, do Senador Ney Maran,hã9:, concedo _a pala
vi-a ao nobre Senador, para encaminhar a votação. 

0 SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) ~$r. Presidente, Srs. 
Senadores, a minha emenda vem justamente em defesa do 
·fortalecimento dos partidos. A maioria dos congressistas, 

__ quando defendeu o parlamentarismo, defendia os partidos. 
E o projeto que a Câmara dos Deputados encam_inh9u estabe
lece o contrário: propõe que o tempo de televisão a vigorar 
para propaganda eleitoral seja definido no momento-limite 
da filiação partidária. Ora, Sr. Presidente, quem vai se bene
ficiar é o deputado, que levará o tempo do partido. A votação 
é do partido. 

Então, a minha emenda, Sr. Presidente, quer apenas 
manter o tempo do partido da época da última eleição que 
houve neste País. Da maneira como está aqui, no meu enten-
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der, pratica-se o fisiOlogfSifio,--já que o partido que está 
no governo, por exemplo, pode_ convida_r o deputado de um 
partido opositor para entrar .nos seus quadros, e o dl!'putado 
levar o tempo com ele. Isso é fisiologismo, Sr. Presidente., 

A minha emenda quer que a eleição ,de 199_0_ Çefina· a 
divisão de tempo a que os partidos terão dir.eito par(l a propa
ganda eleitoral nas eleições d~ 1994. _Q_e_!eitO(ado votpu na
quele partido e, portantO, Q tempo pertence ao partido~ e 
não ao deputado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pres:ident~. 

O SR. PRESIDENTE (H_umbcrto Ucena) - Passa~e 
à votação da emenda. '. __ ~ _ - 1 

·• - •• .,.:.. • 

Como vota o Líder d9 PMDB? · 1 

O SR. CID S.;\~01" !>J>. CARVALHO (PMDB :___, CE) 
-Sr. Presidente, a LiQer:;mça do PMDB, deliberou, ouvido 
o Relator da matéria, que é do Par~id6,, manter o projeto 
tal qual ele chegou da CânlaYâ, com~ aperfeiçoanlentps de 
redação, acolhidas algumas emendas de r~dação que for~m 
apresentadas. _ , ,- .- , _ _ . 

Q_Líder cm exercíCio~ que; n.o·é~so, sOu eu- não 
está examinando cada emenda, porqu~ a Ljderança, ~?- _exami
nar as proposituras, deliberou negar ,o aproveitaJ!lep~o de 
qu~lquer emenda para dar celeridade à IU:;l_t~ria~ por entender 
que o. projeto da Cânlara sa~isfaz de moçlo bem razoávete$sa 
questão. , , , -_ _ · 

Então, não há proPriamente o dêsejó do PMDB de não 
examinar. O P.MDB já examinou. O Líder em exercidO está 
expressando uffia deliberação da Uder~~Ça. - ' · 

O voto é "não", Sr. Presidente.-_._·~~=.-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto- Lllc~~;)~- CÓ(n.o- vota 
o Líder do PFL? - · ' · 

O SR. MARCO JVÍACIEL (PFL ~ PE)- ,;Não", Sr. 
Presidente. ' , , ' .. ' ' . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto 'l:ué~na) :__Como vota 
o Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR ·_MA)·_:_: ;'Sim". 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto é.Jci:n;,J :__ Có.;;o vota 
o Líder do PP? 

O SR.IRAPUAN.COSTAJÚNIOR. (PP-GO):__";Não"'. 
Sr. Presidente. - · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto ~~~ena)- Como vota" 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT :__MA) - "Sim". 
Sr. Presidente. · - .. -· ~ · -

O SR. PRESIDENTE (Humbert~ Lu'c~na) :__ éfoálo vota 
o Líder do PTB? · - · · · · 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTfl- DF) _:_-"Não"', 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Cdmovota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN-..'.: PE) --·.-sim;\ Sr .. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB .:,._ SP) -'- "Sim''; St 
Presidente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT__:: SP)- "'Sim"'. Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 
... O SR. JOSÉ PAULO SISO L (PSB - RS) ~ .:Não". 
Sr. Presidente. · - - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
, nadores já podem votar. _(Pausa.) 

(ProcedeMse à vátaçáo-.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _Não 
Albano Franco _·Sim 
Alfredo Campos _ Nã:o 

, Alvaro Pacheco _Não 
Aureo Mello _ Sini 
Bello Parga _Não 
Beni V eras _ Siro 
Caflos De'C8i-Ü ~Sim-
Carlos Patrocínio _Não 
Cesar Dias _Não . -
Chagas Rcdrigues _ Sim 
Cid Carvalho _Não 
Dario Pereira _Não 
Dirceu Cãmeiró _Sim 
Eduardo Suplicy _ Sim 
Elcio Alvares_ N~o 
Epitácio Cafeteira _ Sim 
Flaviano Melo _ Não 

. Garibaldi_Alves _Não 
Gerson Camata __ Não_ _ 
Gilberto Miranda_ Não 
-Guilherme Palmeira_ Não 
Henrique Almeida _Não 
Iram Saraiva _Não 
!rapíian Júnior_ Não 
Josaphat Marinho _Não 
Julio Campos _Não 
Jutahy Magalhães _ Sim 
Levy Dias_ Sim 

_ Lucídio Portella _ Não 
Maguo Bacelar_ Sim 
Marco Maciel_ N~o 
Mario Covas _ Sim 

. Marluce Pinto _Não 
Meira Filho_ Não 
Nabor Júnior_ Não 
Nelson Carneiro _ Sim 
Nelson Wedekin_Sim 
Ney Maranhão _ Sim 
Paulo Biso!_ Não 
Pedro Teixeira _ Não 
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Ronan Tito _Não 
Valmir Campelo _Não 
Wilson Martins _ Não . . , 

,O SR. PRESIDENTE (!tumberto Luceí1a) - Votara~ 
SIM 15 Srs. Senadores; e NAO. 29. 

Total de votos: 44. 
Rejeitada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto -Lucena)- E.m votação 
a Emenda n" 53, de _autoria ·cto Senador Epitac_i9 Cafeteira. 

Concedo a palavra ao nobre Senador, para encaminhar 
a votação. 

o SR. EPIT ÁCIO CAFÉTEIRA (PPR- MA. Para e oca· 
minhar a votação. Sem revi~ão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, essa lei foi iniciada com -a filosofi<! de que 
os candidatos deveriam se apresentar ao -povo-com os seus 
programas, sem trucagcm, sem malabarismo ou cena externa, 
que, de certa forma, modifícain a ópinlão do eleitOr. 

Do meio para o fim·, o 'ült.úesS~ 'já ~nãO_ era mais esse: 
era resolver um problema grupaL Já passou a desinteressar 
à Câmara que essa fosse uma eleição que servisse de exemplo 
ao povo:···- · ·· ··--· · · · · · · · ·-·- . -·- · 

O ·art. 76~ § 1\',-do profeta que estamos examinando diz 
o seguinte: · · 

H§ 1" Nos programas a qUe se refere estt~··arugo~e-v-edada 
a utilização de gravações externas, montagens ou trucagens." 

. . . 
Ora, é meu adversário o ·sr. Luiz InáciO Lula da··" silva, 

mas me parece que este artigo foi fe~to par~-ele. Foi" para 
que a caravana que ele está fazendo .não pudesse ser exibida, 

/ porque tudo o mais foí permitido. PodeMse levar a Xuxa para 
o programa eleitoral para dançar, cantar e vender o candidato 
como quem vende um dentifrício ou um sabonete ou o PapaM 
tudo. De repente, o poder econôrnico passa·~f tér influência 
muito grande. E mais: vimos, na última eleição, o problema 
que houve no Paraná, quando apareceu na televisão o .Sr. 
Ferreirinha e disse que tinha sido contratado pelo candidato 
que estava em primeiro lugar nas pesquisas para "t"ilalár deter
minado cidadão. Com issó a eleição foi modificada. 

A maneira como está _redigido este artigo irá permitir 
que apareçam muitos "ferreirinhas". Além do artista que ten
tará vender o candidato, permite que haja o qUe nãO quer 
esta lei. Determina o ·art. 57: - · 

"Art. 57. Constitui 'crime-·eléitoial: 
• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • n~ ·~ • ~.,..-~...-. ··~•• <'• • • • ··~· ·~~ .:>!;. •• h"""f'; •,; ··•• •. ~ • •• 

V- divulgar fato que sabe inverídico, distorcer ou mani~ 
pular informações rel3.tivas a paitido, coligaçãQ ou candidato, 
com o objetivó de influir ria ·vontãae d() eleitor;" 

Para isso há uma pena de detenção de dois meses a um 
ano, ou o pagamento de 120 a 150 dias-multa. Mas, logo 
no § 4? do mesmo art. 57, está dito: 

"§ 4'-' O candidato, se responsável pelo crime, est.á sujei
to às penas indicadas neste artigo e à cassação de registro 
de sua candidatura ou do diploma, se já eleito, ·obse!va"das 
as disposições legais e constituciOnaiS cm vigor.~·- · , 

Sr. Presidente, o que fizemos nesse artigo?· Apenas acres
centamos um dispositivo parã que só o candidato possa ir 
à televisão, só ele possa delinqüir e arriscara sua cilndidatura. 
E, assim, teríamos ·a-certeza de que ·não haveria distorções 
nessa eleição. 

·Ao§ 1~ do art. 76, onde S!! . .lê:. _ . --
. - N§· '1"' Nos ·programas a que se rdere- este" artig"Õ, é" veCfa~ 
da a utilização de gravações externas, montagens ou trucaM 
gens.':' 

Acrescentei: · 
":RestringindO-se a utilização·do tempo exclusivamente 

ilôs Cándídatos. assim mesmo, dentro do espaço determínado 
para o tipo de eleição que esteja disputando." 

Sr. Presidente. essa foi a forma que encontrei de buscar 
a ve_rdade, ou seja, de fazer com que o candidato não seja 
a:p.reséntado por um arüsta de televisão, mas que mostre a 
sua cara para o povo, que diga o Seu programa, a sua intenção, 
sujeitando-se às penas da lei se. faltar com a verdade. 

Sr., Presidente, volto a repetir --e aqui até_le~braria 
. Lamarck: o órg~O'rl.ãh usadoou'cofn pÚ!.!-CO u·sq atrofia, ~esaM 
parece. O Senado e~tá nesta condiç.ãb: tem sido pouéo utiliza
do, deixou de modifiCar. de aprimorar as leis, porque a" Câma
ra dos Deputados manda as matérias na última hora. Por 
isSO,"o Senado está se atrofiando e tende a desaparecer. 

Por esse motivo, apresentei essa emenda. EstiVéTiosáqui 
:riXVeS:p_era de Nafal e véspera de Ano Novo votando o im
peachlltent de Fernando COifor. N~q entendo por que·a CâinaM 
ra dbs Deputados só pode votar· às quartas-feíras. S. Ex"~ 
déveria'rri estar a(Jur amanhã, sim, para votar as nmdificações 

. que fizefmos. Po"r isso, não··aceito' â pOSiÇão das Lideranças 
do PMDB e do PFL, porque a Liderança que se omite," demi-
te~se. ' 

Era o que ti ilha a dizer, Sr. PresiPente. 

O SR. PRESII>ENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à v_otaç;io da emenda. 

Como vota ó Líder do PMDB? 
()SR. CID SA)30IA DE CARVALHO (PMDB- CE) 

-·"Não", Sr. Presidente. 

O SR. Pll.ESID,ENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) - "Não". Sr. 
Presidente. · 

O SR. PRESIDE]IITE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PPR? · 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. ' · · 

O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? · 

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP -GO)-"Não", 
Sr. Presidente. · · 

O SR. PRESIDÉNTE (Humberto Lucena) :_ Como vota 
o Líder do POT? · · -

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Sim", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELif(PTB- DF)- "'Não", 
Sr. P.residente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN- PE)- Sr. Presidente, 
no PRN a questão é aberta, mas a Liderança vota "sim". 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota 
o. Líder do PSDB? . - • c 

o SR: MÁRIO covAs wsoB ~ si>) ~ "Sim'' L~;<". 
Presidente. · 

O SR .. PRESIDENTE (Humberto Luc~na)- c\>irlovota 
o Líder do PT? · ' · · ' · ' '-

0 SR. EDUARDO S:UPL.ICY (PT -SP)~ ''Não": Sr. 
Presidente. _ · · · · .., - -

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena):.,., Como~oia 
o Lide r do. PSB? · • · • · · • •· · · 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -:-:RS} ..:..: "Não~'. 
Sr. ·Presidente. ' · ' · · ' · ."' ,--, ~ - -.' -~ ". • 

O SR, PRESIDEN_TE (Humberto Lucena)- O~ ~,s. Se-
nadores já· podem votar: '(Pàusa.) · · · ' · · · .. 

(Procede-se 4 votação.) ... ,, 

VOTAM OS sRS. SÉNADORÉS:. 

Affonso Camargo- Sim 
• 'Albano Franco- Sim 
Alfredo Campos- Não 
Alvaro Pacheco_ Não 
Aureo Mello Sim 
Bello Paxga,- Sij:n, 
Beni V eras - Sim 
CarlQs,De'CarJi.~ Sim 
Cesã.r Dias - Sim 
Chagas Rodrigues- Sim 
Cid CàrVlllbo- Não 
Dario Pereira - trao 
Dirceu Carneiro - Sim-
Eduardo Suplicy- Não 
Elcio Alvares- Não 
Epitaéio Cafeteira_ Sim 
Garibaldi Alves - Não 
Gerson Camata Sim 

.. '. 

'._, 

Gilberto Miranda- Não • • • 
Guilherme Palmeira -Não 
Hemique Almeida -Não 
Iram Saraiva -Não 
Irapuan Júnior- Não 
Josaphat Marinho- Não 
Jutaby Magalhães _Sim 
Levy Dias_ Não 
Lucidio Portella Não 
Magno Bacelar- Sim 
Marco Maciel- Não 
Mario Cov_as_ :-:- Sim 
Moira Filho -Não 
Nabor Júnior,;.;. Não 
Nelson Carneiro- Sim--
Nelson Wedekin- Sim 
Ney Maranhão_ Sim 
Paulo Biso1 -Não 

Pedro Teix~ip-:- N;ãp 
· ROnru;to Tito -Não 
V almit Campelo-Não 
Wilson Martinso- NãO 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 17 Srs. Senadores; e NÃO 23. 

·Não houve abstenção 
, ·Total de votos:-41, com o President_e. 

Rejeitada a emen~a-. 

O SR. PRESIDENTE '(Humberto Lucena) - Peço ao~ 
Srs. Senadores_ que venharrí ao· plenáriO -p-arã- terminarmos 
a VOtaÇão desta matéria. H_á apenas úma -votação nominal 
e,, ~e!n ~eguida, seis o-u sete_emend.as com ~Otaçã_o_ si~_?óli<:a:-

Em votação a Em'ehda no 2, de autoria do SenadÇ>~ ~el~?':l 
Carneiro. _ _ , 

Concedo a palavra 3.() Tiobre Senádor, para encaminhar 
a VOtaÇão·. · ' · 

, . , .. O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para enca: 
minhar a votação. Sem revisão dp or~Çor.)- Sr. Presidente, 
Srs .. Senadores, quando requeri - e X-, Ex" def~riu - que 
mjn}la ~menda fosse votada em último lug~r é. porque eu 
queria,· depois de 40 anos de ati.vidade parlamentar, colher 
uma lição para daqui por dia_nte. Sempre que as Bancadas 
se decidirem a votar em bloç:o,. sem _raciocinar, apresentarei 
uina emenda para ser destacada. Sei:'á sempre a 'última. Sr. 

-Pre~idente, e com o seguinte texto: '~J.eSllS é o meu S~ry~or! .. 
E quero ver se essa emenda passa no Senado Federal. ___ ~--

Sr. ,Presideo.te, hoje é a vitória dq l;>!cameralismo. Aqui 
_eStãO' ~dVersários do bicamefaliSmo: i-ioj~ passei a sér única~ 
m.e'ralista. Estamos <,lqui ser,vilmente acompanhandO a decisão 
da Câmara 9os Del?utados;_ serVilmente porque Os Lí<,leres 
não 'aSsumem 4 résponSahilidade pelos votos que proferem; 
vOtam em caixão, como s~ fossem éleS próprios~ com seus 
partidos, túmulos, caixões, que vão para O ceMitério das nossas 
esperanças. 

Sr_Presidente, a Câmara ·ctecidiu; ''Eles que trabalhem; 
nós ainda temos dez dias, estamos çansados. Mas os Senado~ 
res, •esse_s são burros de carga, estão aCostUMados _a receber 
projetas da maior relevância no último dia do prazo· e votam 
~udo. porque não têm coragem d~Aiver_gir". -

S.t. P-residenfe; isso ·está provado, está aqui ria· emenda 
que defendo. É o art. 5''. sobre partidos efetivos e partidos 
provisórios. Os partidos efetiVos podem apresentar chapas 
nas eleições; os provisórios se dividem em provisórios que 
riãO têm dinheirO para obter o apoio ou não têm lábia bastante 
para convencer um deputado federal; e os provisórios que, 
não_ tendo um_ deputado federal, _ain~, que tivessem o apoio 
de 41 Senadores, não têm o direito de apresentar cha.Pã nas 
eleições vindouras. · 

Aqui no Senado, ·o PMDB com·o'PFL, que lide~am esta 
vqtação, somados, não çhegamos a 51 Senadores. Talvez, 
por isso, os deputados tenham dito: "Ba's-ta um deputado fede
ral para que os partidos provisórios possam ter a oportunidade 
de apresentar chapas eleitorais''. 

E não se __ quer apenas um deputado que vá pertencer. 
daí por diante, ao partido. Não! Aqui está: é preciso que, 
até o dia 3 de outubro de 1993, esse partído provisório conte 
cOm pelo menos um representante titular da Câni.a~a dos De~ 
putados na data da 1->ublicação desta lei. Iss.o quer dizer que, 
dois ou três dias antes do dia 3 de outubro, ~m deputado, 
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que se rendeu à lábia ou até à fort'Uhã de um partidO pi-ovisório, 
poderá ir ao Presidente e dizer: "Sr. 'Presíctente, a partir de 
amanhã pertenço ao partido provísóiio · tàl". A partir daí, 
esse partido pode apresentar chapa no próximo ano. Mas, 
no dia 4 de outubro, esse mesmo deputado renuncia àquele 
partido de aluguel, ao partido que o alugou, e então, tem 
100 d-iã.s para voltar ao partido inicTal ou se filiar a um partido 
que vier a escolher. 

Ora, Sr. Presidente, o deputado mais caro que conheço 
neste País é aquele que se rende ou a lábia ou ao dinheiro. 
Esta hOmcna~em. fo,i pr_estada ao Seriado Fed_eral, e talve~ 
iSld_j_Ustí(íqüe essa unanimidade:. senador qe_n_h!-IJll_faria esse 
jogo; 1)ort3i'it6, -exigê:se-ápe·naS cfue Seja dePUtado. 

. Ora~ Sr. Presíden~e". tenho ~.2 anos de Yida parlamentar, 
rrias c·o:nresSo que este é o _e_spetáculo mais triste que Já ví 
numa yota,ç~o nesta Casa. Lamento que este debate não se 
tenha travado no seio do meu PartidO, mas apenas na vontade 
do ~e.u Líder. Eu estaria hOje nessa 9~tra posição, defendendo. 
e apontando aqueles colegas- do PMDB que acaso· rile apoi_as
sem. 

Sr-. Presidente: 3.rrepcndo-me "d'c ter apres~ntãdo esta 
emenda. Eu deveria fazer ·como o Se'nador Mário Covas e 
apresentar urna outra emenda, para vCr se esta, ao menos; 
obteria ó voto da maioria deste Plenário. Digo' apdlàS-{JUe-,
dac}ui· pôr diante, minhaS emendas serão sempre: ~·J~§us é 
o meu Senhort". Ele responderá a essa triste e lamentável 
maioria que há de erivei-gonhar por sempre a vida parlamentar 
brasileira. 

Era o 'qu-e tinlia a· dizer, Sr. _Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto. Lucena) - Passa-se 
à votação da emenda,. . 

· Cómo"vota o Líder do PMDB? . 
O SR. CID SÁBOIA DE CARVALHO (PMbB ·_;_ CE) 

-Sr. Presidente, muitas emendas, por seu mérito, deveriam 
ter sido acolhidas, não fosse a deliberação das Lideranças 
em dar pressa a esse projeto de lei para permitir que a regular 
mentação_, realmente, ocorra pelo ,Congresso._ · · -. · " 

A onentação do PMDB G votar .. não"~ inclusive a esta 
emend~. _E .é iss~ ~que_o Líqer faz,.muito a co:otragosto, n;tas -
é a postçao do Ltder Mauro Benevides. ~----

Uma exceçáo, _a esta altura, Sr. Presidente, seria ~lta-· 
mente desel~~ante com os companheiros que já tiveram suas 
emendas reJeitadas, embora emendas de grande inteligência 
e de grande empenho. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? _ .- . · 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) - Sr:Presidenie, 
não é diferente a minha posição. Subscrevo o que- disse aqui 
ao Senador Cid Saboia de Carvalho. Voto .. não". . 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
0- Líder do PPR? 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PPR :.._ MA) -Sr. 
Presidente, lamento que o que ficou acertado ontem na reu
nião que fizemos não tenha tido nenhuma conseqüência, até -
porque entendo que, em outra votação, basta V. Ex~ chamar 
a Liderança do PMDB e do PFL para resolver qualquer ques
tão. 

Voto "s~', Sr. Presidente. 

o SR. PRilSIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PP? 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR WI'- 00)- Sr. 
Presidente, em conta to com o Senador Cid Saboia de Carva
lho, ficpu acertado que ele. nos representaria com essa sua 
pequena oração. 

Voto "não", Sr. Presidente .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PDT? 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? . . 

. .Ó SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF) --Q~stão 
aberta. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP)- "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SH.:PRESIDENTE (Humberto LÚcemi)- Como vota 
o Líder do .PRN? 

O SR. NEY MARANHÁO (PRN- PE)- Questão aber
ta. O Líder vota "sim". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Sim'", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÊ PAULO BISOL (PS.B -·RS)- "Sim"', 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADOJ,?ES: 

Alfonso Camargo - Não 
Albano Franco - Sim 
Alfredo Campos'- Não 
Alvaro Pacheco Sim 
Aureo Mello _·sim 
Bello Parga - Não 
Beni V eras- Sim 
Carlos De'Carli- Sim 
Carlos Patrocínio Sim 
Cesar Dias - Não 
O!agas Rodrigues - Sim 
Cid Carvalho -Não 
Dario Pereira- Não 
Dirceu Carneiro - Sim 

·Eduardo Suplicy- Sim 
Elcio Alvares -Não 
Epitacio Cafeteira_ Sim 

. Garibaldi Alves - Não 

.-.~;.:-:.--;. 
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Gerson Camata _ Não 
Gilberto Miranda -Não 
_Guilherme Palmeira -Não 
Henrique Almeida- Não 
Iram Saraiva...;.. Não 
Irapuan Júnior- Não 
Josaphat Marinho- Não 
Jutahy Magalhães _ Sim . 
Louretnberg Rocha_ sini· 
Lucidio Portella _ Sim 
Magno Bacelar- Não 
Marco Maciel- Não 
Mario Covas - Sim 
Marluce Pinto _ Não 
Meira Filho - NãO -
Nabor Júnior- Não 
Nelson Cameiro -Sim 
Nelson Wedek:in- Não 
Ney Maranhão _Sim 
Paulo BisOI - Sini 
Pedro Teixeira - Não 
Ronan Tito -Não 
V a1núr Campelo - Não 
Wilson Martins- Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 17 Srs. Senadores; e NÁO 25. 

Total de votos: 42. 
Rejeitada a emenda. 

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente, o que vamos votar agora? 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Haverá ago
ra votação simbólica- de algulnaS eni.endas. 

O SR. RONAN TITO - Obrigado .. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
às votações simbólicas. _ -

Em votação ã. Emenda n~ 4, _<!e autOfia -do Se_:ilador Carlos 
Patrocínio. -

Concedo a palavra ao nobre Senâ.dor, -para--e-ncaminhar 
a votação. 

O Sr. Carlos Patrocínio -$(.-presidente, eu gostaria 
de ter o- texto dessa emenda, porque não tenho a numeração 
delas aqui. --

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Diz a emen
da: 

"Dê-se ao art. 59 , caput, a seguirite redação:-
Poderá participar das eleições previstas -na lei o partido 

que, até 3 de outubro de 1993, tiver obtido, junto 30 Tribunal 
Superior Eleitoral, registro definitivo Ou provisóriO.'' 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. 1'ara enca
minhar a votação. Sem revisão do oi"ador.j ~sr~ Presidente, 
Srs. Senadores, basicamente a minha einenda éldêntica à 
.,.do Senador Nelson Carneiro. Efetivarilell}~_,, '-a eSta altura, 

eu já deveria t.ê-la reti_rado. Mas eu gostaria também de las.ti-_ 
mar, mais uma vez. essa atitude do Senado Federal. Eu tinha 
um compromisso inadiável no meu Estado, mas, qUando rece
bi a correspondência de_ V. Ex•, vimJtqui para apresentar 
emenda no sentido de melhorar o projeto que veio da Câmara 
dos Deputados. - --

Parecç-me, Sr. Presidente, que o art. 5", caput ,do-Projetó 
de Lei da Cámara é inconstitucional. Ainda que não seja 
flagrantemente jnconstituciooal, ele cerceia a libc;:rd.a_de _e a 
a-utonomia -dos Partid-os, o que fere o art. 17 da ConstitUição 
Fe-deral. Por que um partido que tem registro definitiyo pode 
lançar candidato .. e um partido que tem registro provisório 
está impedido de fazê-lo _t!Jê nas eleições estaduais, se não 
tiver pelo menos um representante na Câmara dos Deputados? 
1st()_ me parece inconstitucional, salvo melhor juízo. Se não 
for inconstitucional. é, pelo menos, repleto de improprieda
des. Por isso, quero registar o meu protesto. _ 

Com relação à _lllinha outra emenda, eu pretendia retirá
la. mas, atendendo à orientação de pessoas_ muito experientes 
desta Casa, desisti de fazê-lo. De qualquer fofma, parece-me 
imprópria e inconstitucional a maneira como o projeto foi 
redigido na Câmara. Não se pode impedir um partido que 
terri registro provisório, mas não tem representantes na Câma
ra dos Deputados, de participar das eleições, quer municipais, 
quer regionais. 

Registro aqui o meu apelo a essas lideranças_ partidárias 
e, principalmente, o me\l·protesto. Da próxima vez não me 
esforçarei tanto para atender ao chamamento da Presidência. 
aínda que saibamos que é dever _di! tod9_senador estar aqui 
para votar. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Passa-se 
à votação da emenda. 

Os Srs. Senadores que a rejeitam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

__ Rejeitada. 

O Sr, Nelson Çaroeiro --Sr. Presidente, peço verificação 
de quorum • cdm o apoiamento dos Senadores Eduardo Supli
cy, Mário Covas, Gilberto Miranda, Nelson Wedekin, Pedro 
Teixeira,-Ronan Tito, José Paulo Bísol e Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- É regimen
tal ó requerimento de V. Ex• Será feita a verificaçã9 solicitada 
pelo nobre Senador. 

Srs. Senadores, quefram ocupar Os seus lugares para a 
verificação de quorum solicitada pelo nobre Senad_or Nelson 
-Carneiro. A Presidência solicita aos Srs. Senadores que voltem 
ao plenário. Estamos quase terminando a aptecíãção da maté
ria. Trata-se de votação simbólica, e a emenda foi rejeitada. 
O Senador Nel_son C~rp.~iro, com apoiarnento regimental, pe
diu verificação de quorum. 

· ·Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB -CE) 
-Sr. Presidente, dentro da linha escolhida pela Liderança 
para, de logo, termos a legislação eleitoral pertinente a um 

--- momento tão difícil, o voto do PMDB é "não". 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PFL? 

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Não'", Sr 
Presidente, pelas mesmas razões. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como voll 
o Líder do PP? 
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O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP- GO)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PTB? 

O SR. VALMIR CAMPELv (PTB- DF)- "Não", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSDB? 

OSR. MÁRIO COVAS (P_SDB- SP)- Sr-Presidente, 
o PSDB vota contrariamente por uma razão: acabamos de 
votar uma emenda em sentido contrário e votamos a favor. 
Não teria lógica, ago{a, votarmos a favor dessa emenda.-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PT? 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - "Sim", Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Como vota 
o Líder do PSB? 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB - RS) ~ "Sím", 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Os Srs. Se
nadores já podem vota:r:-(Patisa.) 

(Procede~se à votação) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo -Não 
Albano Franco - Sim 
Alfredo Campos - Não 
Bello Parga- Não 
Beni V eras -Não 
Carlos De'Carli - Sim 
Carlos Patroclnio- Sim 
Cesar Dias - Não 
Chagas Rodrigues - Não 
Cid Saboia de Carvalho - Não 
Dario Pereira -Não 
Dirceu Carneiro - Não 
Eduardo Suplicy - Sim 
Elcio Alvares -Não 
Garibaldi Alves Filho- Não 
Gilberto Miraoda - Não 
Guilherme Palmeira- Não 
Henrique Almeida - Não 
iram Saraiva - Não 
lrapuan Costa Júnior- Não 
Josaphat Marinho -Não 
José Fogaça- Não 
José Paulo Bisol Sim 
Louremberg Nunes Rocha- Abstenção 
Magno Bacelar -Não 
Marco Maciel - Não 
Mário Covas -Não 
Marluce Pinto - Não 
Meira Filho -Não 

Nabor Júnior- Não 
Nelson Carneiro- Sínt

, Nelson W edekin - Não 
-Pedro Teixeira - Não 
Ronan Tito - Não 
V almir Campelo -Não 
Wilson Martins - Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Votaram 
SIM 6 Srs. Senadores; e NÃO 29. · · 

Houv~ uma abstenção. 
Total: 36 votos. 

-- Não hOuve quorum. 

O Sr. RQnan Tito- Sr. Presid_ente_,_ peço a palavra Pela 
ordem. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência vai ouvii o Senador Ronan Tito- e, em seguida, vai 
suspender a sessão por 10 minutos, de acordo com o Regi~ 
menta, para repetir a verificação. 

Concedo a palavra a V. Ex•. nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB ~MO. Pela ordem. Sem 
reViSão do orador.) Sr. Presidente, hoje, ouvi neste plenário 
extraordinários discursos de protesto - e de indignação até 
- quanto à questão de a Câmara dos Deputados remeter 
para esta Casa, na undécima hora, projetes da maior impor
tância. Só que já levantei esta questão há seis anos, e bastaria 
um só artigo- do nosso Regimento Interno para dizer que 
nenhum assunto de relevância seria votado. e aprovado com 
menos de trinta dias, quando oriundo da Câmara. 

Ch-egUei a vota_r aquí, qu3ndo Líder, numa noite,-62 pro
jetas. Eu sô não posso petmitir a indignação, quando chegam 
ao ponto de dizer aqui que vamos fechar o Senado _porque, 
agora, -é- sistema unicameral. O Senado poderia, através de 
s-eus Líderes muito importantes, ter colocado apenas este arti
gO'" Este não foi ó- aSsunto mais impoftarife que vOtarrios 3.qui 
tia' undécima hora. No entanto, não tomamos a medida neces
sária parã prevenir que tal episódio voltasse a acontecer. 

O oráculo Nelson Carneiro é, sem dúvida nenhuma, o 
grande Líder desta Casa e sempre tiVe o prazer de segui-lo, 
siirtplesmente por convencimentq- das suas idéias, pela sua 
tenacidade, pela sua luta, pela su~ competência. 

Ouvi aqui o argumento de q\Je ternos que criar o sistema 
unicameral. Mas por quê? Por que o projeto veio da Câmara? 
E se vier de lá um projeto correto a que não queremos apre
sentar nenhuma emenda? 

Sr. Presidente, se neste instante retornássemos o projeto 
para a Câmara, poderíamos fechar o Congresso, porque quem 
iria legislar sobre eleições seria o Tribunal Superior Eleitoral. 
Penso que aí é pior. Dos males o menor. 

_ Eu gostaria que esta indignação dos Srs. Senadores que 
falaram tão veementemente aqui fosse canalizada para uma 
atitude positiva, e não para c_h_oramingos de última hora; que 
colocássemos, no Regimento desta Casa, uma proibição à 
votação de assuntos importantes na undécima hora. Isso se 
tem repetido, Sr. Senad-or, quantas vezes, há quantos anos? 

-Os protestos e as Indignações se fazem ouvir. Faço, por
tanto, uma sugestão para uma atitude prática: o convite para 
inserir no Regimento Interno -do Senado um prazo mínimo 
de 30 dias para apreciar matéria de relevante importância. 
Infelizmente, desta vez, não consigo participar do que motivou 
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a minha indignaÇão rilUitáS Vezes, por nü.iítos anos, principa1-
mente quando fui Líder do PMDB nesta "Casa: 

Por outro lado, Sr. Pr~idente, quat).40 um pa_rtido toma 
uma atitude, pela sua Liderança, de querer que o projeto 
da Câmara subsista, ela tem que ser respeitada. O Líder, 
Senador Mauro Benevides, quand9 tomou essa atitude, ouviu 
a maioria do Partido. Muito obrigado, Sr. PreSidente. -

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço á. p3lavra 
para uma explicação pessoal, porque fui Citado nominalmente. 

O SR. PR!>Sil)ENTE (Humberto' Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. - - ·· -

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.)-:-:":' Sr. Pr~Sidente, _ 
o nobre Senador Ronan 'Tito não se lerilb_ra de que, quando 
tive a honra de presidir êsta Casa, àpYó\ief'Uina'disposição 
regimental que estabelecia que, quandó Se aproximasse o fim 
da legislatura, o Senado, ~ó examinària· projetas de _lei que 
aqui tivessem· entrado 15 dias antes. S. Ex• tamb~m não conhew 
ce_ que, no Senado Federal, continua sem ser votada uma 
iniciativa do nobre Senador Jutahy Magalhães-, que proíbe 
a urgência urgentíssima para outros casos que não o de calami-
dade pública. · · · · - ' · . '· . 

Portanto~ tomamos tais providêl{cia~: ~ -S-enádo'_ é· qUe 
não as votou. O brilhante Senador Rooan Tito, que tanto 
honra esta Casa i::orl;l a sua presença e a sua vigilância, disSo 
não tomou conhecimento. 

Sr. Presidente, o Líder do meu Partido não teve_a. genti
leza de me consultar, embora eu fosse_- O_.único, talvez:, no 
meu Partido, que tivesse apresentado uma emenda. Ele não 
perguntou a minha opinião. Eu pensava que, em assunto"s 
de honra, não é possível haver transigêii.cia. A honra não 
era acompanhar a Câmara, e, sim, selecionar, entre as emenw 
das em exame, aquelas que mereciam ou não aprovação. 

Não conheço, Sr. Presidente, a r:azão quç_ leva _todo o 
nosso Partido-27 votos!- nt~ma ba_laiãda, a apoiar emendas 
que ele próprio tem Consci!Sncia de que não irtereciarri áproVá.
ção. O nobre Senador Ronan Túo deveria- voltar a. ser o Lf<;ler 
do PMDB no Se11ado, porque certamente outro seria o proce
dimento de S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presi
dência vai suspender a sessão, nos termõs regimentais, po'r 
dez minutos. ' 

A Presidência apela aos Srs. Senadores qu~ se encontram 
nos seus gabinetes ou em o_utros recirttos .. do Senado para 
que venham ao plenário, a fim de concluirmos a votação da 
matéria. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 20h17min, a sessãV_ é reaberta às 20h29 
min.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Está rea
berta a sessão. 

Peço aos Srs. Senadores que o·cupem os seus_ lugares. 
Aos Srs. Senadores que se encontram nos seus_ gabinetes, 
solicitO que se dirijam ao plenário para continuarmOs a apre-
ciação da matéria. . 

Vamos repetir a votação anterior:..._ interi'Orrfpída dhnte 
da falta de quorum - de acordo com o Regimento Interno, 
passados os 10 minutos. 

O Sr. Ronan Tito ~ Sr. PrcS:idel)te, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -.Concede 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente, peço a V. Ex~ e à Me:;a que, para efeito de 
voto de presença e de verificaçªo .de.quorum, seja co~putada 
a presença dos que apoiaram a verificação de quorum, mesmo 
que estejam ausentes no momento. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Ronan Tito, pelo Regimento, a verificãção de quorum 
só será admissível se apoiada por três Semldores. 

Foi fequerida pelo Senador Nelson Carneiro e apoiãda 
pelos Senadores José Paulo Bisol, Eduardo ?uplicy, Nelson 
Wedekin, Ronan Tito, Mário Covas e Pedro Teixeira. 

Diz o art. 293, X, do Regimento: 
"X - se, ao processar-se a verificação os requerentes 

não estiverem presentes ou deixarem de v~tar, considerar-se-á 
como tendo dela desistido." 

Como ocorre que é ne:cêssá_rio _o_ apoiameiltô dé três, 
considero que o requerimento está mãittidQ, porque há o Sena
dor Nelson Carneiro e, pelo menos, mais três ou quatro prew 
sentes. Então, vamos repetir a vota.ção.. . . , : 

Dispensówme de pedir os votos dos Líderes, porque já 
·foram emitidos. . . . . , . 

Os Srs. Senadores Já podem votar. 

(P'rocedéw.se a vOtação.) 

. VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ Não 
Albano Franco Sim 
Alfredo Campos _ Não 
Bello Parga.:_ NãO 
Beni V eras Sim 
Carlos De'Carli _Não 
Carlos Patrocínio Sim 
César Dias Não 
Chagas Rodrigues _Não 
Cid Saboia de Carvalho·_ Não 
Dario Pereira _ Não 
Eduardo Suplicy _ Sim 
Elcio ÁÍvares _ Não 
Flaviano Melo _Não 
Garibaldi Alves Filho Não 
Gerson Camata _ Não 
Gilberto Miranda Não 
Guilherme Paimeira _ Não 
Henrique Almeida _ NãO 
Iram Saraiva _Não. 
Irapuan Junior _Não 
Josaphat!vlarinho _Não 
Jose Fogaça_ Não 
Levy Dias _ Não 
Louremberg Nunes Rocha_ Sim 
Lucidio Porte !la_ Não 
Luiz Alberto _ Não 
Maguo Bacelar_ Não 
Mansueto de Lavor Não 
Marco Maciel Não 

--- - ~--- -----------------~ ~------
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Mãrio Covas_ Não 
Marluce Pinto _ Não 
Mauro Benevides _ Não 
Meira Filho Não 
Nabor Júnior _·Não. 
Nelson Carneiro~ ·Sim 
Nelson Wedekin _Não 
Pedro Teixeiiã _ Não 
Ronan Tito _ Não 
Valmir Campelo __ Não 
Wilson Martjns _ Não 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:::: Yotaram 
SIM 6 Sis. Selliidores; c NÃO ·35. _ 

Não houve abstenção. 
Tótal de votos: 41; com o voto do Presidente, 42 . 
. Rejeita9a a eme~da. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em v_o;ªção 
a Emenda n" 5, também do Senador Carlos Patrocínio .. 

Concedo_ a palavra ao nobre ,Senador p~ra encammhar 
a votação. 

OSR. CARLOSI'ATROCÍNIO (PFL-TO)-Sr. Presi· . 
dente, tendo _em vista a flagrante vontade dos Partidos de 
não aprovar nenhuma emenda, retiro est~ e~enda e as demais. 

ã melhor identificaç~<;> dos que contribuem para as campanhas 
eleitorais. 

· o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à-votação-da eme~~a_, que teve p~recer contrário-do R~lat~r. 

Os Srs. Senadores que a tejeita.'m queiram peririanecer 
sentados. (Pausa:.) 

. Rejeitada. . , 
O SR. PRESIDElliTE (Humbert~ Lucena)- Em votação 

a Emenda no 50, _de a_utoria do Se!l~c!or,E4ll:a.rçlo S~pJ,1cy. 
- Concedo a palavra ao nobre Senador para encammhar 

a votação. 

. , o'sR. EDUA,~D«;> SUPLICY(PÍ: ,--SP. Para encaminhar 
, ~.vot~~ãp.)- S_r., ffesfdente. Sr;:;._ ~e.nador~s. es~a_ ~menda 
, visa a d~mínuir a .restrição à poss1b1hdade de cnaçao, por 

_ p~rte__ dos partidos" políticos, dura?te o _horário eleitoral desti-
nado à informaçã9 sobre os can~~c!atq~ ~ 9 pr~gra~a ~e ~ada 

_partido. ' -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - P.assa-se 
à votação da Emenda, que teve parecer cot:~trário _?~_ ~elator. 

· -., · " Os ·srs.-SenaélOfe:s que a re]eitãril permaneçam sentados. 
· (Pausac) · 

Rejeitada. 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Em vo.tação 
a última emenda: a de n~ 52, cujo destaque foi requerido 

_pelo Senador José Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Foram reti· _ 
radas as emendas de autoria do Senador. Carlos Patrocínio. 

Concedo a palavra ao nobre Senador para encaminhar 
a votação. 

Em votação a Emenda n" 35; de autoria do Senador 
Eduardo Suplicy, que dispõe sobre d_oaÇões e contribuições 
de que trata o art. 34. 

Concedo a palavra ao nobre Senadot;", para encaminhar 
a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.,..;, SP. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) -Si.- Presidente, Srs. 
Senadores, conforme já expus no encaminhamento da vota
ção, o projeto de lei, tal como aprov,adopela Câmara dos 
Deputados, na verdade, abre a possibilidade de contribuições 
extraordinárias, especialmente por parte das empresas. 

Ainda ontem, o jornalista: Jânio de Freitas ressaltou o 
absurdo de abuso de poder económico qúe poderá decorrer 
dessa situação. A emenda modificativa restringe a possibi
lidade de haver contribuições tão extraordinárias.- · · 

Esse é o objetivo da emenda, Sr._Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se 
à votação da emenda, que teve parecer contrário do Rel~tor. 

Os Srs. Senadores que a rejcitãm queiram_ ·permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
a Emenda n~ 38, cujo destaque foi requerido pelo Senador 
Eduardo Suplicy. . ·. . 

Concedo a palavra ao nobre S_enador para encaminhar 
a votação. - - - - -

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP. Para encaminhar 
.a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a emenda visa 

O SR. EDUA·R!JO SUPLICY - Sr. Presidente, antes 
de ~.C pronunciar ~ respeito da emenda, com todo respeito 
_ao S~nador José_Eduardo Andrade Vieira, meu nOme fica-

-só Eduardo, mesmo .. 

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' me 
perdoe. Concedo ~ palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. 

. O SR. EDUA~J)() SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar 
a votação.) - Sr.jrr'eSidente, Srs. S_enadÇ>res, a distribuição 
do tempo em função da proporcionalidade deve basear~se 
na votação obtida por cada partido_ nas eleições de 1990 e 

·não em outra data. 

·o SR. PRESIDENTE (Humberto- Lucena) - Passa-se 
à_ votação da Emenda n" 52, que teve parecer contrário do 
Relator. 

Os Srs, Senadores que a rejeitãm permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitada._ . _ _ . 
_ A matéria vai~ Comissão Diretora para a_ reqaçao ftn?l. 

o·sR.:'i'RESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa,. parecer da Comissão Düetora, oferecendo a redação 
final, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lida a seguinte 
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COMISSÃO DIRETORA 

PARECER N"j2t), DE l993 ),{. /. 
. .#.tU~ A z.,75'~· 
'4~~·- ,(,: . 

.._~!~' 
Câmara n° 174, de 1993 (n° 3'J!31/93, na 
Casa de origem). 

, . A Connssão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei da 
Câmara no 174, de 1993 (n° 3.831/93, na Casa de origem), que estabelece normas para 
as eleições de 3 de outubro de 1994. 

, ' . Sala de Reuniões da COI)lissão, em 'Z 2 de setembro c!e .1993. 

:J Vlío C-vv.~5 

N.,-b.c~ ~'-'.\v .e,. -- -~ \ -

ANEXO AO PARECER N• 320, DE 1993 

Redação final do Projeto de Lei da Câniara n1 174, 
de 1993 (n' 3.831193, na Casa de 9rigem). 

Estabelece normas para as eleições d~e 3 de outubro de 
1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Disposições Gerais _ 

Art. 1<? As eleições para Presidente e Vice-Presidente 
da República, Governador e Vice-Govemad~r de Estado e 
do Distrito Federal, Senador, Deputado Federal, Deputado 
Estadual e Deputado Distrital serão t;"e11_\ízadas simultanea
mente, em_ todo o País, no dia 3 de outubrQ de 1994. 

Parágrafo único. _Na e1êição parã Seiladõf,- -a~ represen
tação. de cada Estãdo e do Distrito Federal será renovada 
por dois terços. 

/ 

Art. 2?: Será considerado eleito o candidato a Presiden
te, a Vice~Presidente, a Goverriador e a Vice-Oovemador 
que obtiver maioria- aOsoluta de votos, não coxltputados 0~ 
em branco e os nulos. 

§ 19 Se nenhum candidato às eleições de _que trata este 
artigo" alcançar maioria-absoluta na primeira votação, será 
realizado segundo turno no dia 15_d.e _nove1Jlbro,-de_1994, 
concorrendo, para as respectivas-eleições, oS dois candidatos 
mais votados, considerando-se eleito aquele que obtiver a 
maioria dos votos válidos em cada uma das eleições. 

§ 2~ Se, antes de realizadO ó ·segtilldõ- turno, Ocorrer 
morte, desistência ou impedimento legal de candidato a Presi
dente ou a Governador, convocar-se-á, dentre os remanes
centes, o de maior votação. 

§ 39 Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, rema
nescer em segundo lugar mais de um candidato _com a mesma 

·votação, qualificar-se-á o mais idoso. 
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Art. 3" A posse do Presidente, do Vicc:-Presidentt!", dos 
GOvernadores e Vice-GõVCfii8.dores eleitoS:D.os __ tCrrnos desta 
Lei dar-se-á no dia 1" de jane-irO -de 1995. 

Parágrafo único. Os Senadores e Deputadps Federais. _ 
serão-empossados no dia 1~ de fevereiro de ~995 e os Depu-' 
tados Estaduais e DístriraiS' f0ffi3râo posse na data indicada 
na ConstituiçãO do reSpeCtivo Estado o"u na Lei Orgânica 
do Distrito Federal. · · , · ·-. 

Art. 4~ Nas ele::ições referidas nos artigos anteriores será 
aplicada a legislação_ eleitoral vigente, ressalvadas as regras 
especiais estabelecidas nesta Lei. 

Do Registro de Candidatos 

-- § 2~ Na propaganda para eleição majoritária, a coliga
ção usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legen
dasode todos os partidos que a integram; na propaganda para 
eLeiçfio proporcional, cada partido usará apenas sua legenda 
sob o nome da coligação. 

_ § 3~ Na formação de coligações, devem ser observadas, 
ainda, as seguintes normas: _ 

I- na chapa da coligaçãO podem ser inscritos candidatos 
filia_dos_a qualquer partido político dela integrante; 

II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subs
crito pelos presidentes dos partidos coligados ou por seus 
delegados, ou pela maioria-dos membros dos respectivos ór-
gãos executivos de ___ direção; 

Art. s~ Poderá participar das eleiçõeS.- previstas nesta· III-os partidos integrantes da coligação devem designar 
Lei o partido que, até 3 de_outubro de 1993, tenha obtido, um representante, que terá atribuições equivalentes às de pre-
junto ao Tribunal Superior -Eleitoral, registro- ddiriitiVo ou sidente de partido político no trato dos interesses e na repre-
provisório, des,de que, qeste !lltimQ .caso, ·conte _com, _pelo sentação da coligação, no que· se refere ao processo eleitoral; 
menos, um representan,tç .W1.llar na Câmara dos Deputados, · ' ~'?·-a colig~~ã·o será repres~nta~a perante a Justiça 
na data da publicaçãO desta Lei. - - -- - - Eleitoral pela pe_ssu·a·designada na forma do_ inciso III ou 

§ 1~ Só poderá registrar candidato próprio à eleição pa- po·r- delegados indicados pelos partidOs que a compõem, po-
p V. R dcndo nomear até: ra residente e Ice-Presidente da epública: 

I -o partido quç- ,teq.qa_ obtido, pelo merros, cinco por a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; 
cento dos votos apurados na eleição de 1990 para a Câmara b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Elei-
dos Deputados, não computados os brancos e os nulos, distri- torai; 
buídos em, pelo menos, um terço dos Estados; ou c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleiwral; 

II _ 0 partido que conte, na data da publicação desta V -celebrada a coligação, o·s partidos que a integram 
Lei, com representantes titUlares na Câmara dos Deputados passam a funcionar como um único partido durante o processo 
em número equivalente~ •. no mínimo, três por cento da com- eleitoral no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato 
posição da Casa, desprezada a fração re·sultante de.sse.percen- de interesses interpartidários. 
tua!; ou Art. 7~ As normas para a escolha dos candidatos e para 

III _coligação infegra:aa po~. pelo menos, um partjdo a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do 
que preencha condição prevista em uiri- dos incisos anteriores, partido, que poderá fazê-lo de forma mais restritíva do que 
ou por partidos que, sorilil.dOs', atend~m··às m·esmas condições. a prevista no caput do art. 6~ desta Lei. 

§ 2" Só poderá registrar candidatos a Senador, GÜver- · Parágrafo único. Em caso de omissão do estatuto, caberá 
nadar e Vice-Goverrútdcif: · --ao-órgão-de direção nacional do partido estabelecer as normas 

1 _ 0 partido que tenha atendido a uma das condiçõe§ a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial 
indicadas nos incisOS_ I e II do parágrafo anteriOr; 04 . -até 2 de abril de 1994. 

II _ 0 partido que, organizado na circunscrição, tenha Art. s~ A escolha dos candidatos pelos partidos e a deli-
obtido na eleição de 1990 para a -respectiva Assembléia ou beração sobre coligações deverão ser feitas no perfodo de 
Câmara Legislativa três por cento dos votos apuràdOS, excluí- 2 de abril a 31 de maio de 1994, lavrando-se a respectiva 
dos os brancos e nulos; ou --- ata em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo 

III - coligação integrada por. pelo menos, um partido ser utilizados os já existentes. 
que preencha uma das condições previstas nos incisos I e § 1~ Aos que, na data de publicação desta Lei, forem 
II deste parágrafO, õu por pã-rtidos que, somadõs, atendam detentores de mandato de Deputado Feder~l, Estadual ou 
às mesmas condiçõeS. _ Distrital, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo 

§ 3" Até cinco dias a contar da data da publicação desta cargo pelo partido a que estejarri- filiados na data da convenção, 
Lei, a Presidência da Câmara dos Deputados informará ao in-dependentemente de sua escolha nesta, salvo deliberação 
Tribunal SUperior Eleitoral 0 número de Deputados_ Federais em contrário do órgão de direçâo naciorial do partido. 
integrantes de cada bancada partidária naquela data. § -z~ --Pira oS fins do disposto no art. 10, não será comp~-

§ 4~ Até 31 de dezembro de 1993, o Tribunal Superior tado no limíte ali definido o número de candidatos da coligação 
Eleitoral divulgará a relação dos partidos aptos a registrar ou partido que, na ~ondição do parágrafo anterior; SupCrar 
candidatos 'próprios às eleições para Presidente c Vice-Pre- um terço dos lugares a preencher. 
sidente da República, e ainda daqueles que. cm cada Estado Art. 9"' Para concorrer às eleições, o candidato deverá: 
e no Distrito Federal, poderão rcgistrar5andidatos para Sena-_ _ J -estar com a filiação _def~rida _pelo respectivo partido 
dor, Governador c Vice-Governador. ··até cem dias após a publicação desta Lei; 

Art. 6" É facultado aos_ partidos -políticos celebrar coli- n- possuir domicílio eleitoral na circunscrição na qual 
gações para-eleição majoritária, eleiçãO proporcional ou arn- pretende concorrer pelo menos deste 31 de dezembro de 1993. 
bas, desde que elas não sejam diferentes dentro da mesma Parágrafo único .. Havendo fusão ou incorporação de par-
circunscriçãO. --- --~-:-tidos após 31 de dezembro de 1993, _será con?iderada, para 

§ 1~ A coligação terá denominação própria, que poderá efeito de filic\Ção_ partidária, a data de filiação do candidato 
ser a junção de todas as siglas doS partidos que a integram, ao partido originário. 
sendo a ·ela atribuídas as prerrogativas e obrigações dos parti- Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para 
dos_políticos- no que-se-refere ao processo eleitoral. o Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara L~is-
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lativa e Assembléías Legislativas até o núme!õ ~e lug~!es 
a preencher. 

Parágrafo único. No caso de coligação para -as eleições 
proporcionaiS, íódepehdentcmente do número de paftidos que 
a integram, só poderão _ser registradOs _C_andidatos até uma 
vez e meia o número.dc.lugares a preen_cher, observado, para 
cada partido, o limite estabelecido no c;&p~t~-

Art. 1 L Os partidos e coligações 7s·oticitarão à Justiça 
Eleitoral o registro-de 'se1:1s candidatoS até--às dCzenõv·e horas 
do dia 10 de junho de 1994-

§ 1~ O pedido de registro deve ser instruído com os 
seguintes documentos: __ 

a) Cópia, ãu'tentica·aa ·pela JuStiçá Eleitoraf, da ata a que 
se 
refere o artigo Sr-; 

b) autorização do -candidato; 
c) prova de filiação partidária; 
d) certidão de quitação eleitoral; 
e) declaração de bens, ~ssinada pelo candidato, com os 

respectivos valores_atualizados; -_ ~ 
f) certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distri

buição da JustiçaEleitoral, Federal e Estadual.__ _ _ 
§ 2~ Na hipótese de o-partido ou cOtlgação não re-qUerer 

o registro de seus_candidatos, ~stespotlerão fazê~lo perante 
a Justiça Eleitoial em' quarenta e oito horaS a contar do-encer-
ramento do prazo previsto no caput. - - · 

Art. 12. .O canÇ,ljdato às eleiçÕ~s pioporcionais indica
ráj no pedido de registro, além de· se-u. pome completo, as 
variações nomin:ais com que deseja ser rçgistrado, at~ o máxi
mo de duas opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, 
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais 
conhecido, desde que não se estabeleça, 9iíVida quanto- à sua 
identidade, não atente contra o pudor e não seji Í'idícUlo 
ou irreverente, ·mencionando em que ordem de prefefência 
deseja registrar-se. · · 

§ to Verific-ada ã ocorrência de homonímía, a_ Justiça 
Eleitoral procederá_ atendendo ao seg~}xj"t~: _- _ · 

I --havendo dtlvida, poderá exigir çio @ndic;lato prova 
de que é conhecido_ por dada opção_ de _.nome que indicou 
no pedido de registro e que poss~ confundir- o eleitor; 

II- ao candidatQ que, na data de publicação desta Lei. 
esteja ·exercendo. mandato eletivo Ou o 'ten_ha e~~rc~H~!<? _nos 
últimOs quatro anos, ou que nesse mesino prazo tenha con:cor~ 
rido em eleição com um dos nomes por ele indicados, será 
deferida a sua utilização no registrO, fitando outros candidatos 
impedidos de fazer propaganda com esse. mesmo nQ~e: 

III - ao candidato que, pela sua vida política, 'social 
ou profissional, sêjã--identificado por uríl dado nome que tenha 
indicado, será deferido o registr_o _com esse nom._e,_observado 

· o disposto na parte final do inciso antefi9,f_; · -- - · 
IV -em se tratando de candidatos cuja homonímiã não 

se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça 
Eleitoral os notificará para que em dois dias Cheguem a acordo 
sobre os respectivos nomes a serem utilizados; 

V -no caso do inciso anterior; õ.ãô havendo acordo, 
a Justiça regiStrará cada candidato com o nome por ele indica
do_no pedido de registro, observada a ordem de preferência 
ali definida. 

§ 29 A Justiça Eleitoral poderá e~gif do candidato pro
va de que é conhecido por determinada- opÇão do nome que 
tenha indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. 

§ 3° A Justiça Eleitoral organizará, para auxiliar os es
crutinadores_ na apuração: e-puhlicará, até o dia t~de setembro 

·de 1994, as seguin_tes listas: - " 
I - a •primeira, ordenada por partidos, terá a relação 

dos respectivos candidatos em orde;m.nu_mérica, com as_çluas 
variações dc·n_ome ·correspondentes_ a_ cada l,lm,_qa_ ·o-ç4em 
escolhida pelo cand,idato; 

II - a segunda, com índice onomástico e_ çn:ga1!,izada 
em ordem alfabética, nela cónstãndo o nome completo de 
cada candidato e cada variação de.nqme,__também em ordem 
alfa~éti~. seguidos da respectiva legenda e número. · 

_ § 49 Na apuração serão anulados os votos dados a ho
môriimos· em que não se pdssa identificar com exatidão a 
vontade do eleitor. ---- :-§ _s9 · Ao deCidir s6b·re oS pédiâoS de regiStro; -a Justiça 
EleitOral pUhficará obrigãtori~meilte as vaiiãções ·cte nome 
deferidas aos candidatos. 

§ 6n A Justiça Eleitoral indefe-rifá-todo pedida de v.aria~ 
ção de nome coinçiden~ com nome de candidato a e!eição 
majoritária. - , "-

Art. 13. É facultado ao partido ou coligaÇão substituir 
candid~to que- for considerado ínelegíver ou falecer após o 
tÚni.o final do prazo do registro Ou, ainda-, que tiver seu 
regis~ro indeferido ?li cancelado. . ______ _ 

§ 1 o A escolha do substituto far-se-á na forma -estabe
lecida no estatuto do partido a que pertericer o-subStituído, 
e o registro deverá ser requerido até oito dias contados do 
fato que deu origem à s~bstituição. 

§ 29 Tratando-se de_ eleições majoritárias, se_~ o candi
dato for de coligação, a __ substituiç~q de':Úá s~f f~i~~j~·o-~ ~eci
são da maioria absoluta das comiss~es executidas_dos partidos 
coligados. _ . -

: _ ' § 39 Nas eleiçôr;;:s.p'róporcionais~ a substituição só' se e~e
tiVará se o novo pcdidó, com a obserVância de- todas as formali
dades exigidas para o registro, for 'apresentado- até ·sessenta 
diaS antes do pleito. 

Ait. 14. Se a convenção partidária regional se opuser, 
na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente 
estãbeleciâas pelos ó~gã.os- superiores do partido, estes pode
r(io, nos termos do respectivo est_ãtutó·, anula-r tai~ · d_e_cisões 
e os .a tos de las_ d~corren te,s .. _,_ ~ __ , , _ _ _ _ . . · 

Art. 15. Estão .sujeitps ao cancelamento"do re_g!strO os 
candidatos que, até a data da eleição, forem expulsqs_do partí
do, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e _sejam 
observadas as normas estatutárias. 

ParágrafO ú'niCo. O cancelamento do regi"Stro seraâecre
tado pela Justiça Eleitoral, após solicitação do p-artido que 
registrou o candidato. 

· Art. 16. Cabe â" JUstiça Eleitoral discipliriãi: a iaentifi
cação dos partidos e de s.eus qm_çlida~os no processo eleitoral. 

§ 1" Ao partido fica assegurado o direito de-manter 
ó número atribuído à sua legenda na eleição anterior, e ao 
candidato, nessa hipótese, o direito-de manter o·n'úmero que 
lhe foi atnbuído na eleição anterior para o meSJ!IO -~rgo. 

§ 2'~ Os candidatos de coligações, nas eleições majori
tárias, serão registrados com o número da legenda de seu 
partido, e, nas eleições proporcionais, com o número da legen
da do respectivo partido acrescido do número que lhe couber 
rto sorteio a que se refere o § 2" do art. 100, do Código 
Eleitoral, observado o disposto no parágrafo anterior. --
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Da Cédula Oficial 

Art. 17. As cédulas oficiais para as eleiçõeS previstas 
nesta Lei serão confcccioriadas pela Justiça Eleitoral, que as 
impriritirá com e>::clusividade para distribuição àS- Mesas Re~ 
ceptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco. com 
tintâ ptcta e em tipos uniformeS de letras e núntefoS. 

§ 1" Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições 
majoritárias e outra para as proporcionais. a serem cOnfecCio~ 
nadas segundo modelos constantes do Anexo. 

§ 29 Os candidatos p-ãra eleição majoritária serão identi
ficados pelo nome indicado no pedido de registro pela sigla 
adotada pelo partido a que pertencem, e deverão figurar na 
ordem_dcterminada por sorteio, observado, no que couber, 
o disposto no art. 12. 

§ 3" Para as eleições realizadas pelo sistema propor~ 
cionaL, _a cédula terá espaços para que -o eleitor _escreva _o 
nome ou o número do candidato escolhido_, ou a sigla do 
partido de sua preferêQcia ou o nUinero deste, _ 

§ 49 Às eleições em segundo turno aplica~se o disposto 
oo§~ . . .. 

§ so No prazo de quinze dias após a realização do sorteio 
a que se refere o § 2~ ,_-ós Tribunais Regionais Eleitorais divul~ 
garão_o modelo da cédula completa com os nomes.dos candi-_ 
datas majoritários na Ordem já definida. 

Art. 18. As votações serão feitas em dois momentos 
distiritoS,-ria mesma uma;-deVCOdo ser entregue ao eleitor, 
prirriCii'ãmente. a Cédula destinada às eleições proporcionais, 
de cor branca e, em seguida, a cédula destinada às eleiçõeS 
majoritáriaS, de cor amarela. 

§ 1~ O eleitor dirigii:-=-se~a à cabina duas vezes, sendo 
a primeira para preencher a cédula destinada às eleições pro
porcionaí~ e a segunda para assinalar o voto na cédula desti~ 
nada às eleições majoritárias. · ·-- · 

§ 2~ _ -A Justiça Eleitoral fixai"á o tempo de votação e 
o número de eleitores por Seção, de modo a garantir a realiza~ 
ção das votações no prazo legal necessário ao ~xercfcio do 
voto, 

Da Fiscalização das Eleições 

Art. 19. É defeso ao Juiz Eleitoral nomear para Mesa 
ReceptOra·, Turma ou Junta Apuradora, fiscais e delegados 
dos Partidos Políticos, ou menor de dezoito anos. 

Art. 20~ Ê vedada a participação de parentes, em qual
quer grau, na mesma Mesa, Turma ou Junta Apuradora, ou 
de servidores de uma mesma repartição pública oU empresa 
privada. 

Art. 21. Os eleitores nomeados para compor as Mesas 
Receptoras serão, no dia seguinte ao da eleição e ao do even~ 
tual segundo turno, dispensados do serviço sem prejuízo do 
salário, vencimento_ ou qualquer outra vantagem, mediante 
comprovação expedida pela Justiça Eleitoral. 

Art. 22. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos 
ou coligações não poderá recair em quem, por nomeação 
do Juiz Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora, ou em 
menor de dezoito anos. 

§ 19 O fiscal poderá ser nomeado para fiscafí:úif--mais 
de uma S_e_ção Eleitoral no mesmo local de votação, mesmo 
sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, porém seu voto_ s_erá 
admitido somente na Seção de sua inscrição. 

§ 29 As credenciais dos fiscais e delegadOs serão expedi~ 
das, exclusivamente, pelos partidos ou coligações e não neces~ 
sitam de visto do Juiz Eleitoral. 

§ 3" Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o 
presidente do partido ou o representante _da coligação deverá 
registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas 
a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. 

Art. 23. Fica vedado aos juízes qÜe sejam partes e-m 
ações .. judiciais que envolvam candidatos às eleições de 1994 
participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos diver~ 
sos pleitos de que trata esta Lei. 

Art. 24. Os_ partidos ~ coligações poderão fiscalizar to~ 
das as fases do processo de votação e apuração das eleições, 
inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o processa~ 
mento eletrônico da totalização dos resultados, sendo-lhes 
garantido o aces~o antecipado aos programas de computador · 

· a serem utilizados na apuração. 
§ lo Os fiscais e delegados dos partidos e coligações 

_serão posicionados a uma distância não superior a um metro 
da Mesa Apuradora, de modo que possam observar direta~ 
mente a abertura _çla urna_, _ _a abertura e contagem das cédulas 
e o preenchimento do boletim. 

c __ § 29 Os trabalhos de apuração não poderão ser ·realiza
dos sem que seja dado cumprimento ao disposto no parágrafo 
anterior, sujeitos. os· respoilsáveis às penas previstas ilo art. 
347 do Código Eleitoral. · 

§ 3~ O não~atendimento ao disposto no § 1~ enseja--a 
impugnação do refoultado da urna, -~sde que apresentada an
tes de súa abertura. 

§ 4o No prazo de 48 horas a contar do cOnhecimento 
dos programas de computador a que se refere o caput, o 
partido ou coligação poderá apresentar impugnação- funda

- inentada junto à Justiça Eleitoral. 
§ 59 Os partidos coTicorrenteS-ão pleito poderão consti~ 

tuir sistema próprio de fiscalização,' apuração e totalização 
· dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria 
de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, recebe
rão, previamente·, dS programas de computador e, simultanea
mente, os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de 
apuração e totalização. 

Art. 25. Os órgãos encarregados do processamento ele
trónico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou 
coligações, no mesmo momento da entrega ao Juiz encarre
gado, cópias dos dados contidos em fita magnética do proces
samento parcial de cada dia. 

Art. 26. O boletim de urna, cujo modelo será aprovado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá impressos os núme
ros dos candidatos concorrentes. 

§ 1? O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obr~gaci.o 
a entregar aos partidos concorrentes ao pleito ou coligações, 
e seus respectivos delegados ou fiScais credenciados, cópia 
do boletim de urna; não o fazendo, incorrerá na pena prevista 
no art. 310 do Código Eleitoral, aplicada cumulativamente. 

§ 29 A transcrição dOs resultados apurados no boletim 
deverá ser feit~ na presença de fiscais, delegados e advogados 
dos partidos e coligações, que, ao final do pr~er_:ch.imento 
do boletim, receberão imedi~tament'? exemplar Identtco, ~x~ 
pedido pela Junta Eleitoral. 

§ 39 Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada 
partido ou coligação credenciará dois fiscais perante a Junta 
Eleitoral, funcionando um de cada vez. 

- § 49 O rascuTiho, denominado borrão, ou qualquer ou
tro tipo de papel utilizado peJO Juiz ou qUalquer mem~ro 
da Jun.ta_ApuradÇ>ra, não poderá servir de consulta postenor 
à apuração perante a Junta totalizadora apuradora de votos. 
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Art. 27. O Juiz Presidente da Junta Apuradora é obri
gado a recontar a urna cujo resultado apresentar no Bo_letim 
incoincidência tom_ o ftúrtteto de votantes ou houver discre
pância eom os dados obtido~ no ~om~n~o d~ apu~ação_. 

Parágrafo único. O_s TnQunais Region~Is Ele1tor3:1S tam
bém são obrigados a proceder à contagem de votos sempre 
que os candidatos apresentarem boletins d~ u_rna incoínci
dentes. 

Art. 28. Antes de conduir a expediçãô-·do BOletim -de 
Apuração, o Juiz e os membros d~ __ Junta _-n_~o_ p~derão pa?sar 
a apurar a uma subseqüente, sob pena de mcorrer no cnme 
previsto no art. 313 do Código Elei~oral. 

Art. 29. A impugnação não recebid~ pela Junta Apura
dora pode ser apresentada, em quarenta c oito. h?ras, aC\}ffiJ?a
nhada de declaração de duas testemunhas ao Tnbunal RegiO-
nal Eleitoral. _ · 

Parágrafo único. O Tribunal deCidirá sobre_ o- fCcebi~ento 
em quarenta e oito horas, publicando O- acórdão na própria 
sessão de julgamento e transmitindo imediat_a_m~nte à Junta, 
via telex ou fax, o inteiro teor da decisão e da impugnação. 

Art. 30. Nos municípios com mais de uma Zona Eleito
ral. a apuração das urna~ corr_espondentes a cada uma será 
realizada em locais distintos. 

Das pesquisas e testes pré-eleitorais 

Art. 3L A partir de 2 de abril de 1994, as entidades 
ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública rela
tivas às eleições ou aos candidatos para serem levadas ao 
conhecimento público são obrigadas a registrar, junto à JUstiça-
Eleitoral, até cinco _dias.antes da divulgação, as informações 
a seguir relacionadas: 

I- quem contratou a realização das pesquisa; 
II -valor e origem dos recursos despendidos no traba

lho; 
III- a metodologia e o período de realização da pes

quisa; 
IV- o plano amostral e ponderação no que se refere 

a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física 
de realização do trabalho; - -

V- o nome de quem pagou pela realização do trabalho; 
VI -o sistema interno de controle e verificação, confe

rência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho d~_ ~111-
po. 

§ 1 ~ As iiiformações relativas à eleiÇão presidencial de
vem ser registradas no Tribunal Superior Eleitoral, e as relati
vas às demais eleições, no Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 29 A Justiça Eleitoral afixará imediatamente, no local 
de costume, aviso comunicando o registro das informãçõeS
a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos 
partidos ou coligações com_ candidato~ ao pleito, que a elas 
terão livre acesso pelo prazo de trinta dias. 

§ 39 dirctamentc _após a divulgação da pesquisa, as em
presas ou entidades a que se refere este artigo colocarão à 
disposíção- dos partidos ou coligações que possuam candidatos 
registrados para as eleições a que se refere a pesquisa todas 
as informações, resultados obtidos e dem_ais elementos atinen
tes a cada um dos trabalhos efetuados. 

§ 49 Os responsáVeiS ·p~ela empresa ôu entidade de pesw 
quisa, pelo órgão veiculador. partido, coligação ou candidato 
que divulgarem pesquisa não registrada eSta:iãO sUjeitOS â"pena 
cominada no art. 323 do C6dígo Eleitoral e a mult::t de valor 
igUal ao contratado pela realização da pesqufsa. 

Art. 32. Os partidos, mediante requerimento à Justiça 
Eleitoral, que determinará imediatamente a realização de dili
gência, terão ace_sso ao sjstema i.nt~rno de .cont~ole, verificação 
e fiScalização da coleta de dados dos institu..tos_.ou ent_id~çl~s 
que derem ao· conhecimento púhlico pesquisa de opinião rela
tivas às eleições. e poderão, através da escolha livre e aleatória 
de planilhas individuaiS, riiãpas ou equivalentes, confrontar 
e co"nferir os· dados publicados. 

§- l•! A recusa aO cumprimento do disposto neste artigo 
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar 
a ação fiscalizadora dos partidos. tornará os responsáveis pela 
entidade ou._cmpresa de pesquisa Siijéitos à-pena de detehção 
de seis meses a um ano e multa_ de valor igual ao rec~bido 
pela realização da pesquisa. 

§ 2o A comprovação de irregularidades ou desscme
lhançã entre os dadOs publicados e aqueles aferidos pela dili
gência do partido político tornará os responsáveis pela entida
de ou instituto de pesquisa e os responsáveis pelo órgão divul
gador sujeitos às penalidades indicad~s no parágrafo anterior, 
serri prejuízo dà Obrigatoriedade de publicação dos dados cor
retos. 

. Da arrecadação e da aplicação de recursos 
nas campanhas eleitorais 

Art. 33. _ As_d_espesas da campanha eleitoral serão_reali
zadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candi
datos, e por eles pagas. 

Art. 34. Até cinco dias úteis_ após a escolha de. seus 
·can-didatos em convenção, o partido constituíra Comitês Fi
nanceiro_s, COT(l a finalidade de arrecadar recursos_ e aplicá-los 
nas campanhas eleitorais. 

§ 1 n Os Comitês devem ser vinculados a cada uma das 
eleições as quais o partido apresente candidato próprio, po~ 
dendo haver reunião, num único Cornitê, das atriPuições rela-
tivas às eleições de uma cada circunscrição. _ 

§ 29 Na eleição presidencial é obrigatória a criação de 
Comitê nacional e facultativa a de_ Comitês nos Estados e 
no Distrito Federal. _ _ 

§ 3~ Os Comitês Financeiros serao registradoS: 
I- rio Tribunal Superior Eleitoral, o nacional; 
II- nos Tribunais Regionais Eleitorais, os estaduais e 

o distrital. --- - -- --- -~· ·--
Art. 35. O _caÍ1didato a cargo detivo fárá, diretamente 

ou por interrriédiO de pessoa por ele designada, a adminis.:. 
traçá o financeira de sua própria campanha, utilizando recursos 
que lhe sejam repassados pelo Comitê. inClusive os relativos 
à cota do Fundo Partidário, recursos ou doações de pessoas 
físicas Ou jUrídicas, na forma estabelecida nesta Lei. . 

Parágrafo único. Os~Corhitês respondem solidariamen
te com os candidatos pelos recursoS que repassem·a-estes. 

Art. 36. É obrigatório para o partido e facultativo para 
o candidato abrir contas bancárias específicas para registrar 
todo o movimento financeiro da campanha. 

Art. 37. O candidato é o único responsável pela veraci
dade das informações financeiras e contábeis referentes à sua 
campanha, devendo "assinar a respectiva prestação de contas 
sozinho ou, e se for o c3.so, eiri conjunto éàm a pessoa qUe 
tenha designado para essa tarefa. 

Art. 38, A partir da escolha dos candidatos em conven
ção, pessoas físicas ou jurídicas poderão fazer doações em 
dinheiro, ou estimáveis em dinheiro, para campanhas eleito
rais. obedecido o disposto neSta Lei. 
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§ l" As doações e contribuições de que tratà Cste artigo 
ficam limitadas: 

I- no caso de pessoa física. a dez por cento dos rendi
mentos brutos no ano de 1993; 

II -no caso em que o candidato utilize recursos próprios, 
ao valor máximo de gastos estabelecido pelo seu partido, na 
forma desta Lei; 

III- no cas-o· de pessoa jurídica, a dois por cento da 
receita operacional bruta do ano de 1993. 

§ 2~ OS percentuais de que tratam os inCiSOs I e III 
do § l'! poderão ser excedidos, desde que as contribuições 
e doações não sejam superiores a setenta mi] UFt'R-e trezentas 
mil UFIR, respectivamente. 

§ 3~ As doações e contribuições de que trata este artigo 
ficam limitadas: -

I -no caso de pessoa física, a dez por cento dos rendi
mentos brutos no ano de 1993; 

II -no caso cm que o candidato utilize recursos pr-óprios, 
ao_ valor máximo de gastos estaBelecido pelo seu partido,_ na 
forma desta Lei; 

III- no cas_o _de pessoa jurídica, a dois por-cento da 
receita operacional brutas do ano de 1993. 

§ 2~ Os percentuais de que tratam os incisos I e III 
do § 1•! poderão seccxc:eâidos, desde que as contribuiçõs e 
doações não sejam supcribi"es·a setenta· ffiil UFIR e trezentas 
mil UFIR, respectivamente. -

§ 3\' As contribuiçôes e doações, as receitas e os rendi
mentos_ de que trata esta Lei serão convertidas em UFIR, 
pelo valor desta no mês em que ocorrem. 

Art. 39. Até cinco dias após a~ escolha dos candidatos, 
os órgãos de direção regional comunicarão ao órgão" de di~eç~o 
nacional do partido o número de candidatos _e o limite de 
gastos estabelecido para cada eleição na re_spectiva circuns
crição. 

Art. 40. O órgão de dircção nacional consolidará os 
limites de gastos estabelecidos par~ cada c_~rcuns~rição, acres
cidos do limite que fiXar para a eleição presidencial, c solicitará 
ao MinistériO--da Fazenda a emissão e Bônus Eleitorais ao 
portador em valor correspondente ao total de gastos previstos 
pelo partido para todas as eleições de que trata esta Lei. 

Art. 41. O Ministe-rlo da Fazenda_emitirá os _Bônus 
Eleitorais ao portador, os quais deverão: 

I- indicar o valor em moeda da doação, convertido em 
Unidade Fiscal de Referência (UFIR); 

II -ser previamente numerados, para fins de idenficação 
de sua distribuição posterior aos partidos. 

III- ser emitidos em valores variados. 

Art. 42. Os órgão de dircção nacionãl do partido repas
sará aos regionais os Bônus correspondentes à -i:'eSpectiV3. cir
cunscrição, os quais scfão distribuídos aos candidatos no limite 
individual permitido para seus gastos. -

Art. 43. Toda doação a candidato específíco deverá ser 
feita mediante troca por Bónus Eleitorais, correspondente 
ao seu valor. 

Parágrafo ún"ico. Os recurSOS-próprios- do candidato po
derão ser utilizados em :ma campanha, desde que sejam inte
gralmente convertidas em Bónus recebidos do Comitê Finan
ceiro. 

Art. 44. Os partidos c _os candidatos manterão em seus 
arquivos, durante cinco anos, à disposição da Justiça Eleitoral, 
a relação completa de todas a$.doações recebidas com identifi
cação dos doadores. 

Art. 45. É Vedado, a partido e candidato, recebcr.dire
ta ou indiretamente doação em dinheiro ou estirnavel em di
nheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de: 

I- entidade ou governo estrangeiro; 
II -órgão da administração pública di reta, ressalvado 

o Fundo Partidário, indireta ou fundação instituída em virtude 
de lei ou mantida com recursos provenientes do Poder Público; 

III -concessionário ou perm-issionário de serviço público 
federal, estadual, distrital ou municipal; 
_ _ IV- entidade de.direito privado que receba,_n(,t condição 

dê be-neficiária, recursos provenientes de contribuição compul
sória em virtude de disposição legal; 

V- entidade dec!a_ra~ade_utilidade pública federal, esta
-âUal, distrital ou municipal; 

VI- entidade de classe ou sindical; 
VII- pessoa_ jurídica sem fins lucrativos que receba re

cursos do exterior. 
Art. 46. O partido que receber recursos de origem ve

dada nesta Lei ou gastar além dos limites estabelecidos na 
forma dos arts. 39 e 40 perderá o direito ao Fundo Partidário 
do ano seguinte. 

Art. 47. São considerados gastos eleitorais e, como tais, 
sujeitos a registro e aos límites fixados na for_ma desta lei: 

_ I -;-c6n~ecção ~e material iffipresso de qualquer natureza 
e tamanho; -

II- propaganda e publicidade direta ou indireta, por 
qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos; 

III- aluguel de locais para promoção de atos de campa
nha eleitoral; 

IV -despesas com transporte ou deslocamentO- d~ pes
soal a serviço das candidaturas; 

V- correspondência e despeSas postais; 
VI- despesas relativas à organização e ao funcionamen

to de Comitês e serviços necessáriOs às eleições; 
VII - montagem e opúãção de carros de som, de propa

ganda _e assemelhados; 
VIII -produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos 

promocionais de candidatura; 
- rx- produção de prog-ramas de rádio, televisão ou ví

deo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; 
X- pagam~~to de cachê de ~tjstas ou animadores de 

eventos relacionados a candidaturas; 
XI- confecç-ão, aquisição e distribuição de camisetas, 

chaveiros e outros brindes de campanha; 
XII- realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. 
Art. 48. Qualquer eleitor poderá realizar gastos pes

soais até um mil UFIR em apoio aos candidatos de sua prefe
rência desde que esses gastos não sejam sujeitos a reembolso 
pelo candidato ou pelos Comitês ou partidos. 

Art. 49. A infração às normas que regem a adminis
tração financeira da ~arnpanha eleitoral sujeita o candidato 
à_ cassação do registro ou, se eleito, à perda do mandato, 
decretada pela Jus_tiça Eleitoral, nos te_rmos das disposições 
constitucionais e legais em vigor. 

Art. 50. A prestação de contas dos Comitês Financeiros 
de âmbito nacional e regional deve_ ser elaborada de acordo 
com os princípios fundamentais de contabilidade aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabifídade e_assinada por profis
sional habilitado, pelo presidente do_ respectivo Comitê ou 
pessoa por ele designada. 

Art. 51. Até 30 de novembro de 1994, os Comitês_ Fi
nanceiros devem enviar à Justiça Eleitoral as prestações de 



9130 Quinta'féira 23 ~ DlARLO-DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

contas referentes a·cada campanha para cada uma das eleições 
previstaS nesta Lei. 

Parágrafo único. pa prestação de contas do partido de
verão constar a nl.!mcração c valor total dos Bônus distribuídos 
para cada uma das eleições. . . 

Art. 52. Em anexo às prestações de contas devem-ser 
aprc~entados: _ . _ _ . _ 

I- os extratos. das contas bancárias: ~b_ertas pelo Co_initê 
e, s_e for caso. pelos candidatos para a movimentação ·das 
recursos financeiros utilizãdos na campanha; 

II -relação dos cheques recebidos, indicando seus res
pectivos númeroS. 

Parágrafo único. Os candidatos e partidoS conservarão 
a documentação ·comprobatória de suas_ pre-staÇões de contas 
até cinco anos após a posse dos candidatQs eleitos. 

Art. 53. O candidato que usar a faGJJ.ldade prevista no 
art. 36 deve apresentar ao Comitê Fina11_ceiro de seu partido 
a prestação de contas dos recursos arreca9acJ.os e aplicados 
em sua campanha, devendo dela constar as informações exigi-
das nesta lei. . _ . . _ . _ . . 

Art. 54. Ao receber as prestações de contas e demais 
informações dos candidatos, deve o Co.mitê: -

I- verificar se os valores declarados pelo candidato co
mo tendo sido recebidos através do própriO Coinité conferem 
c_om seus próprios registres financeiros· e cóntábeis; 

II- resumir as informações contidas nas prestações de_· 
contas. de fQrma a apresentar demonstratiyo consolídado das 
campanhas de todos os candidatos; 

III- encaminhar à Justiça Eleitoral o conjunto das pres
tações de contas dos candidatos e do próprio Comitê, de forma 
ordenada que permita fácil compreensão das informações, 
assim como identificação de documentos e t_ransações efetua· 
das. 

Parágrafo único. O candidato é o único responsável pela 
veracidade das informações apresentadas na prestação de con
tas de sua campanha. 

Art. 55. A Justiça Eleitoral fará o exame da prestação 
de contas dos partidos e candidatos, referente a cada eleição, 
devendo verificar a sua __ regularidade e correta apresentação 
das contas, assegurado aos partidos participantes da eleição 
o direito de acompanhamento. 

§ 1" Para efetuar os exames de que trata este_artigo. 
a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de 
Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, pelo tempo que for necessário. 

§ 29 Havendo indício de irregularidade na prestação de 
contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar díietãrnente às 
instituições financeiras os extratos e ·có.õiprõvantes de movi· 
mentação financeira das contaS referidas no art. 52, I, bem 
como determinar dligências necessárias à-complement3ção de 
informações ou ao saneamento das irre_gU.l::uidades encontra
das. 

§ 39 As prestações de contas 11 que se refere este artigo 
devem ser encaminhadas pelo órgão regional do partido ao 
Tribunal Eleitoral do respectivo Estado ou DiStrito Fede-raf, 
e pelo órgão naciOrial ao Tribunal Superior Eleítóral, âevendo 
ser apreciadas até oito dias antes da diplomação dos eleitos. 

Art. 56. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de 
recursos financeiros, deve ser declarada na prestação de contas 
e permanecerá depositada na respectiva cOnta bancária até 
o fim do prazo de impugnação. 

' 

Parágrafo único." Após julgados todos os recursos. as 
sobras referidas neste artigo serão entregues ao partido_. 

·· - .... · Dos crimes eleitorais 

Art. 57. ·corrstitui crime eleitoral: 
I -doar, direta ou indiretamente, a Partido, cOligação 

ou candidato, recUrso de valor superior ao definido em lei 
para aplicaçãO--em campanha eleitoral: 

Pena: multa de valor igual ao do excesso verificado; 
II -gastar recursos acima do valor definido nesta lei 

para aplicação em campanha eleitoral: 
Pena: multa de valor igual ao do excesso verificado; 
III- distribuir, no día da eleição, qualquer espécie de 

propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, 
ou fazer funcionar postos de distribuição ou de entrega de 
material de propaganda: 

Pena: detenção de um a três meses; 
IV- exercer, no dia da eleição, qualquer forma de alicia

mento, coação ou manifestação tendente a influir na vontade 
do eleitor. 

Pena: detenção de um a três meses; 
V --'--divulgar fato qUe sabe inverídico, distorcer ou_mani· 

Pular informações" relativas a partido, coligação ou candidato, 
com o objetivo de influii na vontade do eleitor: -

- Pena: detenção de dois mes~ a um ano ou pagamento 
de cento e vinte a cento e cinqüenta dias·multa, agravada 
se o crime é cometido pela imprensa,- rádio ou televisão. 

§ 1~ Consideram-se recursos para os fins deste artigo: 
I- quantia em dinheiro, seJa em moeda nacional ou 

estrangeira; 
II -título representativo de valor mobiliário; 
III- qualquer mercadoria que tenha valor económico; 
IV -a prestação, gratuita ou por preço significativamen-

te inferior ao d.o mercado, de~ qualquer serviço, ressalvada 
a oferta de mão·de-obra por pessoa físíca; 

y_ :-a utilização de qualquer equipamento ou material; 
VI- a difusão de propaganda, por qualquer meio de 

comunicação, ou o pagamento das despesas necessárias à sua 
produção ou vinculação; 

VII -a cessão de imóvel, temporária ou definitiva; 
-- VIII- o pagamento de salário ou qualquer outra forma 

de remuneração a empregado ou prestador de serviço a partido 
ou a candidato; 

IX- o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas 
relativas às hipóteses previstas neste artigo. 

§ 2~> As penas indicadas no inciso TI do capllt serão 
aplicadas aos dirigentes partidários ou membros de comitês 
de partidos ou coligações e, se o responsável for o candidato, 
ser·lhe-ão aplicadas as penas sem prejuízo das previstas na 
lei cOmplementar definidora de casos de inelegibilidade. 

§ 39 Aplicam-se as penas previstas no inciso I ao presi
dente, gerente, diretor, administrador ou equivalente respon
sável por pessoa jurídica da qual se originem os recursos desti
nados a partidos, coligações ou a candidato em valor acima 
dos previstos nesta lei. 

§ 49 O candidato, se responsável pelo crime, está sujeito 
às penas· indicadas neste artigo e à cassação do registro de 
sua candidatura ou do diploma, se já eleito, observadas as 
disposições legais e constitucionais em vigor. 

Art. 58. À-pessoa jurídica da qual se originar recursos 
ilícitos, na forma do artigo anterior; será aplicada multa de 
valor igual ao excesso verificado. 
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Parágrafo Unico, O valor da multa pode ser aumentado 
até dez vezes, se o juiz considerar que, em virtUde da situação 
económica da infnitor_a, é ineficaz a cominada neste artigo: 

Da propaganda eleitoral em geral 

Art. 59~ A propaganda eleitoral somente é permitida 
após a eS_colha do candidato pc lo partido~ ou coligação em 
convenção. . , 

§ V Ao postulante à candidatura para cargo eletivo é 
permitida a realização, na semana anterior à escolha pelo 
partido, de propaganda visando à indicação de seu nome. 

§ 2"' A violação do disposto neste artigo sujeitará o res
ponsável pela divulgação da propaganda, bem como o benefi
ciado, à multa de dez mil a vinte mil UFIR. 

Art. 60. É livre, independendo da obteção de licença 
municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação 
de propaganda eleitoral por meio da fixação d.e faixas, placas, 
cartazes, pinturas ou inscrições em bens particulares, desde 
que_haja permissão do_ detentor de sua posse. 

Parágrafo únicO~ Nos bens cujo uso dependa de cessão, 
permissão ou concessão-do Poder Público, .ou que a ele perten
çam, bem corno nos de uso comum, é vedada a veiculação 
de propaganda. 

Art.-61. Independe rla obtenção de licença municipal 
e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propa
ganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros 
impressos, devendo_ Ser edita_dos sob a responsabilidade de. 
partido, coligação -ou -candidato. 

Art. _62. A propaganda através de quadros ou painéis 
de publicidade ou outdoors somente será permitida após a · 
realiza-ção do sorteio de que trata este artigo, sob pena de 
cassação do registro do candidato infrator. As empresas res
ponsáveis pela afixação que não efetuarem a retirada do mate
rial ficarão .sujeitas às penas previstas no att. -347 do Código 
EleiCOral. 

§ 1 o As empresas de publicidade deverão relacionar os 
pontos disponíveis para a veiculação de propaganda eleitoral, 
os quais não po-derão ultrapassar a metade do total dos espaços 
existentes no território municipal. 

§ 2" Os locais destinados à propaganda eleitoral Qeve-
rão ser assim_ distribuídos: __ 

a) trinta por cento entre os partidos e coligações _que 
tenham candidato a Presidente da República; 

b) trinta por cento entre os partidos e coligações que 
tenham candidato a Governador e _Senador; 

c) quarenta por cento _entre os partidos e coligações que 
tenham candidatos a_ deputados federais, estaduais ou dis-
tritais. -

§ 39 Os locais a que se -refere o parágrãJO anteriOr deve
rão ser divididos em grupos eqüitativos de pontos com maior 
e menor impacto visual, tantos quantos forem os partidos 
e coligações concorrentes, para serem sorteados e utilizados 
durante a propaganda eleitoral. 

§ 49 A relação dos locais com a inçlicação dos grupos 
de_verá ser entregue pelas empresas de publicidade aos Juízes 
Eleitorais nos Municípios, e ao Tribun_a_l RegionafEleitoral, 
nas Capitais, até o dia 20 de junho de 1994. 

§ 5" Q_sorteio·a que-se refere este artigo será reali~ado 
pela Justiça Eleitoral até o dia 25~ de junho de 1994, para 
o que os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar na im
prensa oficial até o dia 15 de junho de 1994 a relação de 
partidos e coligações que requereram regiStro de candidatos 
às ~leições previstas nesta lei. 

§ 6" Para efeito do __ sorteio,, a c9Jigação é equiparada 
a um_ partido, qualq-uer que seja O n-úiitero de partidos que 
a íntegiam. . __ _ 

§ 79 Após a realização dO-SOrteio, os partidoS e coliga
ções deverão comunicar às empresas-, ·por escrito, os períodoS 
e a quantidade de quadros ou painéis -que utilizarão dos grupos 
a que se refere o § 2~ Os que não fOiêiif UtilizadOs rião poderão 
ser redistribuídos e:ntre os demais concorrentes, liberando-se 
a- venda desses espaços, nos intervalos dos períodos estipu
lados, sómente pará publicidade sem fins eleitorais. 

_ § 8" O preço cobrado pelas_empresas para a veicU.laç_ão 
da propaganda eleitoral de Que trata este artigo não pOderá 
ser superior àquele por elas praticado normalmente para a 
publicidade comercial. 

§ 9~ Nos oito dias que antecedem a realização do pleito, 
não é permitida a alteração de mensagem veiculada nos quã
dros, painéis de publicidade e outdoors, sujeito o infrator. 
às pénas do art. 347 dO Código Eleitoral. 

Da propaganda eleitoral na imprensa 

Art. 63. Será permitida, até o dia das eleições, a divul
gação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, 
no espaço máximo a ser utilizado, por edição, para cada candi
dato. partido ou coligação, de um oitavo-de página de jornal 
padrão, e de um quarto de página de revista ou_ tablóide, 

Parágrafo ún~êo:- A violação do di~posto neste_ artigo 
sujeitará os responsáveis pelos veículos de divulgação, bem 
como os_partidos, coligações __ ou candidatos beneficiados, à 
multa de cinco mil a dez mil UFIR. 

Art. 64. A partir da escolha de candidato pelo partido, 
é assegurado o exercício do direito de resposta ao partido, 
coligação ou candidato atingido por afifinação caluniosa, difa
matória ou injuriosá publicada em veículo de imprensa. 

§ 19 O ofendido, ou seu representante legal, poderá 
requerer o exercício do direito -de resposta ao Juiz Eleitoral, 
dentro de três dias da data da publicação, instruindo o pedido 
com um_ exemplar da publicação e o texto para resposta. 

§ 2Q A Justiçã Eleitoral notificará imediatamente o 
ofensor para defender-se em quarenta e oito horas, devendo 
a decisão ser prolatada no prazo máximo de cinco dias a 
contar da data da formulação do pedido. 

-§ 3" Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar
se-á no mesmo veiculo, espaço, local, página, tamanho, carac
teres e outros elementos .de destaque usados na ofensa, em 
até quarenta e oito horas após a decisão, ou; por solicitação 
do_ ofendido, no mesmo dia da semana em que foi divulgada 
a ofensa, ainda que fora desse prazo. 

§ 4" Se a ofensa for produzida em dia e hora que invia
bilize sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará-
grafos anteriores, a Justiça Eleitoral determinará que a respos
ta seja divulgada imediatamente. 

Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão 

Art. 65. _ A propaganda eleitoral no rádio e televisão 
é restrita ao hórário gratuito definido nesta lei, _vedadaª vaicu
lação de propaganda paga. 

Art. 66. A partir da escolha de candidatos em conven
ção, é vedado à emissora, na sua programação normal: 

I- transmitir pesquisa ou consulta de natureza ele.itoral 
ep:1 que seja possível ou evidente a manipulação de dados; 

II- utilizar trucagem, montagem ou outro recu~so de 
áudio ou vídeo, ou produzir ou veicular programa, que possa" 
degradar ou ridicularizar ca~didato, partido ou coligação; 
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III- veicular propaganda política ou d_ifundir opinião 
favorável ou contrária a candidato, part1do Q_l!_~ligação; ou 
seus ·órgãos ou representantes. ____ -- -

Parágrafo único. A não-obs~::rvância do dispostO ricste 
artigo enseja a suspensão -das transmissões da emissora por 
uma hora no mesmo horáfiõ em cjUê.àTll.fraçãO fOi COmetida, 
dobrado o tempo em caso de reincidênCia.· 

Art. 67. As emissor~s-·de rád~o e t~l~vlsão fi~_am·obriga
das a dar tratamento- ~quânimc a- tâdos· ·os candiâatos em 
sua programação normal e Seus noticiáriOS:-~- _ - -

§ 1 ') A manifeStâ prefcrêncíá, ·rra: ·prbgramação- normal 
da emissora de rádio ou televisão, em faVOr de algum candi
dato ou em de:trimento ae ·ouúo, acarrcra-raa- susPe-nsão das 
transmissões da emissora por um dia, ~poi.;'detefmiO~çâO da 
Justiça Eleitoral mediante denúnçía Qe partido político, de 
candidato ou do Ministério Público, ficil-~~o o responSável 
pela empresa sujeitO ãsopcrtã.lidades previstas no art. 323 do 
Código Eleitoral e multa de cinco mil a dez mil UFIR. 

§ 2~ A reincidência implica a dupliCação da penalidade 
aplicada nos termos_ dest~ artigo. 

Art.. 68. '" _A partii' da escolha de can9,!datos em cçmy_en
ção, é asscg1:1rado o ~~rcício dó direito de r.esposta ao partido, 
coligação ou candidatO atingido por áfirm·aç-ão Cãluniosa~ difa
matória- ou injuriosa-praticada nos horários destinadOs à pro-
gr~mação normal das emissoras de rádiO oU televisão. -_ ~ _ 

§ 1" O ofendido, ou seu representri.rite legal; poderá · 
formular pedido para o exercício de dir~ito-âí;! respõstá dentr() 
de quarenta c oito hor(!s daveiculação Qo programa, dirigido
ao respectivo Tribunal Regional :Eteitof8.i, no caso_ de _tran_s
missão local, e ao Tri_bunal Superior E.lelioral, no Caso dé 
transmissão nacional ou interestadual, deVendo a de_c.isã.o ser 
prolatada improrrogavelmente em setefitá~e duas hOras.- -

§ 2" Pãra efeitõ de apreciação do .exercício do direito 
de resposta previsto neste artigo, a Justiç~ Eleitoral, à vista 
do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela 
emissora que realizou o programa, p-ara ·_que entregue- em 
vinte e quatro horas, sob as penas do a_rL 347 _do Código 
Eleitoral, cópia da fita da WánsmiSS:âo, ~que: ser* devolyida 
após a decisão. · · -

§ 3" Deferido o pedido, a resposta será . .dad~. em até 
quarenta e oito horas após a decisão. 

§ 4~ Se a ofensa for produzida em dia-e hora que invia
blizem sua reparação dentro dos prazos estabel~cidos_ nos pa
rágrafos anteriOres, a resposta será divulgada no horário defe
rido pela Justiça Eleitoral, ainda qu5! S_çja nas quarenta e 
oito_ horas antecedentes ao pleito, em termos e forma previa-
mente aprovados, de tnodo a não ensejar tréplica. -

Art. 69. O responsável pela emissora, ao ser notifiçado 
pela Justiça Eleitoral ou inforniado por_ çópia-protOcolada 
que receber de reclamante, preservará a gravação ate- ã decisão 
final do proce..c;;so. __ __ .. , _ 

Art. 70. É vedada, a partir da data de escolha cio candi
dato pelo partido, a transmissãO de programa de rádio ou 
televisão por ele apresentado ou comentado. -

Parágrafo -único-. -Sendo o nome do programa o mesmo 
que o do candidato, é proibida a sua divulgªção, sob pena 
de cassação do respectivo registro. '·.-

Art. 71. Independentemente da veiculação d~ propa
ganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, é facul
tada a transmissão, por emissora de rndjodifusão, de debates 
entre candidatos à eleição proporcional, assegurada a partici
pação de todos os partidos que tenham candidatos. 

·- - . 

§ 1" A apresentação dos debates pode ser feita: 
a) em conjunto, estamos presentes todos os candidatos 

a um mesmo cargo eletivo, realizada num mesmo dia; 
b) em grupos, em dias diferentes, de modo que em càd·a 

sessão estcjàm pr-esentes dois ou maiS Càrididatos. 
§ 2~ NO CasO ·da alíilea b, oS debates deverãQ fazer parte 

c!e prograf!lação previamente estabelecida_ e divulgada pela 
emissora. -deve-ndo a- escolha do diá-e da ordem de fala ser 
feita mediante sorteio, salvo se for·celebrado acÔrdo entre 
os partidos e coligações interessados:._ _ . .. . . _ 

Art. 72. Independentemente da_ veiCu1ação de propa
ganda eleitoral gratuita no horário definido nesta Lei, -é ram
bém facultada 3 transmissão-. pci'r ernissor"a de radiodifusão, 
de debates entre candidatos a eleição proporcional, assegurada 
a parficipaçáo de todos os partidos que tenham candidatos. 

§ 1" Os debates ser.ãÕ organizadqs de mod~ ~ àss·~gurar 
número equivalente de candidatos de todos os parfidos, po-
dendo desdobrar-se em mais de um dia. · 

§ 2~ Será admitida a reali~açã9 de debi\te ~em a-p.c:
sença de candid.ato de algum partido, desde que o veículo 
de comunicação responSável comprove haver convidado o can
didato do partido ausente com a at)teçedência rníriima de se
tenta e duas horas çl.a realização do debate._ . __ ~- · 

§ 3" No caso de desdobrame·n.to do debate· êrU ITúús de 
um_ dia, a escolha do dia e da ord.em da fala deverá ser- feita 
mearante Sorteio, satVo.se hóu'Ver"aCo'rdo enke ·os -Cãndi'd.atos 
interessado~._ _ - _ --- - · _ _ _ _ _ ____ ' · ___ · 
- § 4'' E vedada a realização de inais de um deQate p(;:la 
~esm~ emissora com a presença do mesmo candidatO,_salvo 
se for, para isto, itldicadó Pelo seu ·pattido. --

-Art. 73. As emissoras d(;! rádio e de televisãO feSerVa_rãó 
em su~ program-ação, nos se.ssenta çlias anteriores·f~ôieVés
Pera das eleições, duas hórás diárlâS.pára a propaganda éleito
ral gratuita, sendo um_a _hora para a eleição preSide.nCiat e 
urna hora para as eleições federajS, estaduais e distr'i~a"is. 

_- § 1" A veiculação de propaganda com vist.aS -à ~leição 
presidencial será feita em cadeia oacjonal, das ~h ~s·~q30min 
e das 20h30min às 21h na televisão, e das 7h às 7h30niin 
e das 12h às 12h30min no rádio. -· 

§ 2~ Para as e.leiçõe~ feder.ai.s-, estadu8.is e: çli~(Çifãis, a 
propaganda será feita em rede _estad_ual, das 7h30nlin às Sh 
e ·das 2lh às 2lh30min na televisão, e das 7h3Óni{n às 8h 
e das 12h30min às 13h no rádio. · ·· . 

§ 3'.> Às terças-feiras., quintãs-fei~as e sábad9s •. Q~h6rário 
definido nos§§ 1 o e 2~ Sr;!rá inteiramente destinado à divufgição 
das propostas partidárias ou de candidatos quanto à atuação 
na Câmara dos Deputados, nas Assembléias_Legi,~lativas e 
Oã Câmara Legislativa. . 

§ 4~ Havendo segundo turno, o tempo destinado ao h o-_ 
rári.o gratuito prevísto no caput ficará reduzido a trinta-minutos 
diários para cada eleição e será diVidido igualmente_ entre 
os candidatos; - - - -

§ 59 No caso do parágrafo anterior, a propaganda de 
rádio e televisão será realizada nos vinte dias- que- <;tntecedem 

·a antevéspera da eleição, observados, quanto_ a_9 )11_fcio da 
programação, os horários fixados para a propaganda presiden
cial, seguindo-se imediatamente a propaganda para gover
nador. 

§ 6~ A effiissora que ilão permanecêr em .. réde ou cadeia 
no horário previsto nesta Lei terá suspensas suas transmissões 
por vintt." e quatro horas, por determinação da Justiça Eleito:
ral, à Vista de reclamações de partido, coligação ou candidato, 
dobrando-se o período a cada reincidência. 
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§ 7" Na hipótese do parágrafo anterior, a einissára pe
nalizada divulgará, a cada quinze miiiutos, tnehsagem iilfor
mando que se encontra fora do ar por determinação da Justiça 
Eleitoral, por ter desobedecido à lei eleitoral. 

§ 89 A fita com a gravação referente.~ _cãda, programa 
eleitoral diário deve ser entregue,_ pelo_ partido .ou coligação, 
às .emissoras geradoras da transmissão:_ 

a) no primeiro turno, 3té seis- -horas_ antes do- iniciO :cta 
formação das redes estaduais ou nacional; _ 

b) no segundo turno, até três horas antes da formação 
das redes estaduais ou nacional; 

Art. 74. A Justiça Eleitoral distribuirá o tempo em cada 
um dos períodos diários do horáiro reservàdo à propaganda 
eleitoral gratuita entre os parfiâos e coligações qu~ tenham 
candidato a cada eleiç_ão de que trata esta Lei, observados 
os seguintes critérios: _ _ "- · · · -- ··c -

I- na eleição pú!Sídencial: 
a) dez minutos dividido igualitariamente entre os parti

dos_ e coligações; 
b) vinte minufõS divididos proporcionalmente ao núme

ro de representantes de cada partido ou coligação na Câmara 
dos Deputados, observado o disposto no § 1 o; 

II- na eleição para Senador, dez minutos divididos pelo 
número de partidos ou coligações que tenham candidatos pró-
prio;- - -- - -

III ___:_·na eleição para Governador e Vice-GOveiriãdor 
de Estado ou do DiStrítO Federal; · 

a) dez minutos divididos igualitariamente entre os parti-
dos e coligações; _ 

- b) dez minutos divididos proporcionalmente ao número 
de representante de cada partido ou coligação na Câmara 
dos Déj;Utados, observado o disposto no § 1 o; 

"IV ...:.... ~as eleições proporcionaiS~- O horário definido no 
§ 39 do artigo anterio·r-ser_á_asSiin distribufdo: 

a) vinte miin.ltôs divididos igualitariamente erttie os par
tidos, independentemente de estarem coligados ou não; 

b) quarenta minutos divididos proporcionalmente ao nú
mero de representantes_de cada partido na Câmara dos Depu
tados. 

§ 19 Na divisão prevista- nã alínea b do inciso I e na 
alínea b do inciso III, o número de representantes_da coligação 
será igi.Iã.l à soma dos representantes dos partidos que a com
põem. 

§ _ 29 Para os efeitos deste artigo, o número de represen
tantes será o existenfe ria data da publicação desta Lei. 

§ 39 Para o partido que tenha resultado de fusão ou 
a que se tenha incorporado_outro o númerO de representantes 
corresponde ao somatório dos representantes que os partidos 
originários posslifam na data fixada no parágrafo anterior. 

Art. 75. Em n·enhuma hipótese e sob nenhum pretexto 
serão admitidos os cortes instantâneos ou qualquer tipo de 
cens~ra prévia aos piõgram-as eleitorais gratuitos. -

Art~ 76. Os PtograritãS destinados à veiculaçãO no ho
ráiro giatUíto pela televisão ·ctcvem ser realizados em estúdio, 
seja para transmissão_ ao _vivo ou pré-grãvados, po-dendo utili
zar múSica ou jingle do partido, criados para a campanha 
eleitoral. 

§ J9 Nos programas a que se refere este artigO, é-vedada 
a util!zação âe gravaçõ~s externas, montagen~ ou trucagens._ 

§ 2-9_ A violação do disposto no parágrafO anterior sujei
ta o candidato à suspensão por um programa, duplicando-se 
a p_enalidade a cada reincidência. -

Art. 77. Assegunld6 o ex~r_c_í~jq do direitode resposta_ 
a qualquer pessoa, candidato ou não, partido ou coligação, 
em relação a quem sejam feitãS ã.firmações ou transmitidas 
imagens caluniosas, difamatórias ou injuriosas no horário grã
tuito da propaganda eleitoral. 

§ 1 ~ O ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual 
ao usado_ para a ofe!l_~a, sendo nl!-n~ inferiOr a um mi_nuto, 
deduzido este do tempo reservado __ ao partido ou coligação 
em cujo horário foi co.metida a ofensa, devendo necessaria
mente responder aos_ fatos nela veiculados. 

§ 29_ Se o ~empo reservado _ao partido ou coligação a 
que pe"rteilcer ·o ofensor for inferior a. um miiluto, a resposta 
será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para 
a sua_ complementação. · 

§ _3.~ O ofe_ndidQ, ou seu representante legal, poderá 
fOrÓJ.ula·r pedido para o exercício dá âireito de respoSta à 
Justiça J;_t~itoral! ~e~tro de ":iJl_te._.~ quatr~ horas do _témino 
da transmissão. . . . _ .. 

§ 49 Em praZO não su{jerioi a vinte quatro_ horas, será 
notificado o ofensor para que exerça_ seu direito de de.fe~,_ 
também em vintee _quatro horas, após o que, no mesmo prazo, 
deverá ser proferida a decisão. 

§ SQ Deferido o pedido, a emissora geradora do l'rogra
rna eleitoral gratuito 4~verá ser_irnediatamen~e notificada da 
decisão. na qual deverão estar indicados quais os períodos, 
diurno ou noturno. para a v~iculação da resposta. A fita refe
rente à resposta deverá ser entregue à emissora geradora, 
pelo ofendido, at~)r~n_ta e sei~ horas,após a ciência da deCisão, 
e zyansmitida no. programa subseqüente do partido ou coliga
ção em cujo horá~o se_ particou a ofensa. 

§ 6~ Se a ofênsa for produziâa em dia e hóra que inviabi
lizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará
grafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que 
a Justiça Eleitoral deferir, mesmç~_sendo nas quarenta e oito 
hOras antes dO pleitO~ em- termos e forma previamente aprova
dos, de modo a nãõ- ensejar tréplica. 

§ 7~ Da decisão sobre o deferimento do exercício do 
direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em 
vinte e quatro ho!as da data de sua publicação, assegurado 
ao recorrido oferecer contra-razões cm,.igual prazo. 

§ 8"' Os Tribunais devem proferir suas decisões no prazo 
máximo-de vint~_ -e quatro horas, observando-se o disposto 
nos §§ 4o e s~ para ·a restiutição do tempo em caso de provi
mento de recurso. 

§ 9~ Se o ofendido for candidato, partido ou coligação 
que tenha utilizado o tempo concedido sem responder aos 
fatos veiculdados __ na ofensa~ terá subtraído tempo idêntico 
de __ s_eu respe-ctivo programa eleitoral. Tratando-se de outra 
pessoa, ficará sujefta a suspensão de_ igual tempo concedido 
em eventuais novos pedido de direito de resposta e a multa 
de duas mil a cinco mil UFIR. 

§ 10. A requerimento de partido. coligação ou candi
dato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propa
ganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons 
costumes. 

Art. 78. Na propaganda _eleitoral no horário gratuito, 
são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações_ 
indicadas no art. 66, I e II. 

Parágrafo único. A não-observânci~ do disposto neste 
artigo sujeita .o-partido ou coligação a perda, no período 
do horário gratuito subseqüente, equivalente ao dobro do 
tempo utilizado na_ prática do ilícito, dobrado o tempo a cada 
reincidência. 
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Art. 79. -É vedada às emissoras de_ televisão e radiodi~ 
fusão a veiculação ou divulgação, durante o período da propa-
ganda eleitoral gratuita, de filmes, novelas, minissérics ou 
qualquer outro programa, que faça alusão ou_cdtica que preju
dique qualquer candidato ou partido político, mesmo que de 
maneira subjetiva. -.;_-: 

Parágrafo único.- O partido político que se julgar preju
dicado poderá solicitar aoTribunal,_q!:!_e suspenderá de ime
diato a programação, devendo em cinco dias julgar a questão 
definitivo. _- _ _ 

Art. 80. O Poder Executivo editai':i"norin_as·rego.lamen
. tando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras 
de rádio e televis_ão, pelos espaços dedica_d_os _aO horáriÕ- de
propaganda eleitoral gratuita. 

DispoSiçõeS Fina~ -- , L~ __ • - • • 

Art. 81. Ao servidor_ público da administração-- direta 
ou indireta da União, dOs Estados, do D~trito FederaJ ~ <io.s_ 
Municípios é garantido, no período comPrii:endido entre 19 

de junho e 31 de dezembro de 1994, permaneó~:r na círqms
crição do pleito e em seu cargo ou emprego, não podendo 
ser ex-officio removido, transferido ou e~operado, ou ainda 
ser_ demitido sem justa causa ou dispenSadO, ter supriniidas 
ou readaptadas vantagens, o~ por ou~ros meios ter dificultado 
ou impedido seu exercício _funcional ou permanência na 'cii:"-
cunscrição do pleito. . . .. . ___ _ .. 

§ 1" São considerados nulos de plenQ direito, não geran: 
do quaisquer obrigações para a pessoa jurídica interessada 
e nenhum direito para o serVidOr, Os-- i:ttos prãticados sem 
observância do disposto neste artigo, bCin cOmo aqueles que 
importarem nomear, contratar ou adm_it_tr_Se_rvidores. -

§ 29 Ex_cetua_-se do disposto neste artig_o: _ 
a) a nomeação dos aprovados em, c_oncurso público; 
b) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão 

e designação ou dispensa de função de confiànÇ~; 
c) a nomeação para cargos-do Poder Judiciário, do Minis

tério Público e dos órgãos de a_ssessoramento s~perior vincu
lados à Presidênci_ã da_República; 

d) a transferência ou remoÇão ex-officio de policiais civis 
e militares e d!'! agentes penitenciários. 

§ 39 Os atos indicados no parágrafo anterior devem ser 
fundamentados e serão publicados no D~i-io Oficial dentro 
de quarenta e oito horas após a sua assinatur;~: 

§ 4' O atraso na publicação do Di~.rio OfiCial, relativo 
aos quinze dias que antecedem os prazos iniciais p-revistos 
neste artigo, iinplica a nulidade automática dos atos relativos 
a pessoal nele inSerido, salvo se o atraso-fOr-provocado por 
caso fortuito ou força maior. · - · ~~ 

Art. 82. Para as eleições previstas nesta Lei, os pedidos 
de alistamento e de transferência de eleitores serão recebidos 
até 31 de maio de 1994. ~ ~ 

Art. 83. Aos crii:nes previstos nesta Lei aplica.:-se o dis
posto nos arts. 287 e 355 a 364 do Código .Eleitoral. 

Art. 84. Salvo diposições específicas em Coriltáfiófnien
cionadas nesta Lei, as reclamações ou representações relativas 
ao seu descumprimento devem ser dirigidas: 

I- aos Tribunais Regionãis Eleitorais, nãs eleições distri-
tais, estaduais e federais; -

II - ao Tribunal SuperiOr Eleitoral, na eleição presi
dencial. 

§ 19 Os Tribunais Eleitorais designarão, para ã aprecia
ção das reclamações çu representações, três juizes ·auxiliares, 
que sobre elas decidirão. 

§ 1" Os Tribunais Eleitorais _designarão, para a aprecia
ção das reclamações ou representações, três jufieS au-xiliares, 
que sobrt:: elas çle~cidiriio~ _ . 

§ 29 Os recUrsos contra as decisões Q_Qs juízes ai.i:x:.iliares _ 
serão julgados pelo Plenário do Tribunal, em-- seSsãO _a que 

-esteja presente ~--_maloiia de seus me_J;Dbros. 
- Art. 85 .. - -Ú~Tribunal SupÚior Eleitoral, poi:" Jtieio de. 
instrução, reduzirá oS prazos previstos nesta-~ei para o e~e_r-& 
-cício do direito de resposta na imprensa, no rádto e na televtsao 
para garantir sua eficácia nos cinco dias que antecedem o 
pleito. . . 

Art. 86. NÇls leições de que trata esta Let, será permi
tida_ a utilização de ins_trumçn!Os ql)-e ãUXiliem o eleitor analfa
beto a votar. _ . 

· ·~ __ Parágrafo único. Os inStrumentos de que trata_este arti
go não serão -fornecidos pela Justiça Eleitoral. 

' Art. 87. No prazo previsto no § 19 do artigo 200 do 
-Código Eleitoral, os partidos podem apresentar impugnação 
ao resultado de boletins de urna. 

§ 1" O pedido deve ser fundamentado em pelo menos 
um dos seguintes motivos: 

I- não-fechamento da contabilidade da urna! 

: ii-_- apreSénútção, q-uanto a votos nulos, bfaiicos- ou 
válidos, de _totais delõtQJ;~.ntt:_s da média geral verificada nas 
de"mais Seções do mesmo M!l_nicípio Ou Zona Eleitoi-al. 

§ 29 ·Evidenciada a-ocorrênCia alegada no pedido, é as
segurada a recontagem da urna pelo Tribunal Regional Elei:. 
toral. · 

- - Art. 88. NOS- quinze dias anteríotes à d3.ta_ da~ el~i,çõ~~s 
-a que se refere esta Lei, os Tribunais Regionais_ Ele,itOraís 
esclarecerão o eleitor sobre o preenctüiriento de cédula eleito-_-·
ral no momento da votação, mediante quatro itiSe'fções-diárias, 
no rádio e na televisão, de até dois miilut6s cada uma. 

Parágrafo único. As iiiserções serão-veiculadas no pe
ríodo de uma hora antes do início e urna hora depois do 

_ final dos horários de propaganda eleitoral definidos no art. 
74. 

Ai-t. 89. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru
ções para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data de Sl!a_ publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em discus
são a redação final. 

O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço a palavra 
par~ discutir. - - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tema pala-
via o nõbre Senador. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.1 Para discu
tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento, q.u~ro 
prestar minha homenagem à Câmara dos Deputados. Ela ve_n
ceu; o Senado cumpriu o seu dever e-~ seu destUio. . _ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não haven
do mais quem queira discuti-la, está encerrada a dis-cussão. 

_____ Efll votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiranf permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à sanção presidencial. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaf~-Conforme · 

o parecer do Relator, Senador Wilson Martins_. em sua reco-_ 
mendação final, os Projetes de Lei do Senado n~'s 90 c _9?, 
de 1993, de autoria respectivamente dos Senadores Mano 

- CoVas e MarcO Maciel, dêverão voltar a tramitar normalmente 
de forma autónoma no Senado Federal. 

Os demais itens da Ordem d-o Dia ficam com a apreciação 
sobrestada em virtude do términO do prazo regimental da 
sessão. 

2 

São os_seguintes os itens cuja apreciação fíCa adia
da: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 139, DJ: 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, alínea "c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 139, de 1993 (n° 3.109/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que cria Superintendências Regionais da 
Polícia Federal nos Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e 
correspondentes cargos em comissão e fo.nções de coriflança. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e . . 

Cidadania) 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 168, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 168, de 1993 (n° 3.550/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre à transformação da 
Escola Técnica Federal da Bahia ein Centro Federal de 
Educação Tecnológica· e dá outras providências. (Dependendo de 
pareceres das Comissões de Educação e de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

I 
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4 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA·No 171, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336', alínea "c", 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 171, de 1993 (h0 3. 788/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Décima Quinta Região e dá outras providências. 
(Dependendo de pareceres das Comissões· de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos) 

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 68, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece a 
estrutura do Centro. de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição. à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quinta-feira 23 9137 

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

No 172, DE 1992- COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado h

0 

172, de 1992 - Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto 
no§ 2° do art. 192 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comfssão 
-de Assuntos Econõtnicos. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Esgotouwse __ ZonadeProcessam_entodeExportações-ZPE, noMuiaicípio 
hoje o prazo previSfó nO art. 91, § 3", do RegiiriintO Interno, de Imbituba, Estádo de Santa Catarina. -- - - _ 
sem que _tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Co-
em Ordem do Dia das seguintes matérias: missão de Assuntos Econô,mi.cos. · ·" ·_- _ --~ -

-Projeto de Lei do Senado n" 124, de 1991, de_autoria 
do Senador Márcio Lacerda, que fixa lirriítes-pàra aplicações 
e resgates cm fundos de aplicação de curto prazo; 

-Projeto de Lei do Senado n" 141, de 1992, de autoria 
do Senador Mário Covas, que modifica o_ ar:t, 109 da Lei 
n' 5.682,J;)e 21 de julho de 1971, para dispor sobre a imunidade 
tributária dos partidos políticos e vedar-lhes a isenção de im
postos na impbrtação de veículos auto motores; -e---

- Projeto de Lei do Senado n" 2, de 1993, de autoria 
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a criação de 

O Projeto 9e Lei do "Senado n_,. 124, de 1991, rejeitado, 
vai ao arquivo. 

Os Projetas de Lei do Senado n'S 141, de 1992, e 2, 
__ de 1993, aprovados, vão à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nà·da mais 
havendo a trat~r, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 68, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 68 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece ~ 
estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humarios do 
Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Francisco Rollemberg, em substituição à Coniissã~ de 
Constituição, Justiça e Cidadania. · 
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2 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 106, DE 1992 
(Em regime de urgênc_ia, nos termos do art. 336, "c", do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 106, de 1992 (n° 813/88, na C~a de origem), que dispõe sobre 
a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá 
outras providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Assuntos Econômicos; de Assuntos Sociais e de Serviços de 
Infra-Estrutura) 

3 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 139, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 139, de 1993 (n° 3.109/93, na Casa de origem),de iniciativa do 
Presidente da República, que cria Superintendências Regionais da 
Polícia Federal nos Estados do .Tocantins, Roraima e Amapá, e 
correspondentes cargos em comissão e funções de confiança. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e. 
Cidadania) 
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. ,. - -.. 4 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N°l68, DE 1993 

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

Discussão, em turno uriiCo, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 168, de 1993 (n° 3.550/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que dispõe sobre a transformação da 
Escola Técnica Federal da Bahia em· Centro- Federal de
Educação Tecnológica e dá outras providências.__ (I)ependendo de 
pareceres das Comissões de Educação e de Constituição, Justiça 
e Cidadania) 

5 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 171, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da C~ara 
n° 1 71, de 1993 ( n° 3. 788/93, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que criá cargos no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da Décima Quinta Região e dá outras providências. 
(Dependendo de -pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos) 
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6 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 172, DE 1992 -

.·COMPLEMENTAR 

Votação, e:i:n turno único, do Projeto de Lei do Senadon° 
172, de .1~92 - Cqmplementar, de autoria do Senador Mauro · 
Benevides, que dispõi!'sobre o cumprimento il'/ltPdiato do disposto 
no§ 2° do art. 192 da Constí"tuição Federal, tendo · · · 

Parecer favorável, sob n° 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

. I ' , 

'I; '...-l ',.-.-

7 
. REQUERIMENTO No 925, DE 1992 

Votação, eni fumo único, do Requerimento n° 925, de 
1992, do Senador Alrriir Gabriel, solicitando, nos termos do art. 
172, inciso. I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 46, de 1992, de autoria do 
Senador Mário Covas,. que assegura. a participação dos 
empregados, empresários e aposentados na administração da 
Previdência Social (art. 194, VII, da Constituição Federal). 

8 
REQUERIMENTO N° 732, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 732, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solLcitando, nos termos do art. 
1 72, inciso I, do Regimento Interno,. a inclusão, em Ordem do 
Dia, do Projeto de Lei do Senado n° 48, de 1993, de sua autoria, 
que acrescenta dispositivos à Lei n.o 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, equiparando aprendiz a estClgiário. 
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta~se a sessão às 20 horas e 38 mi.m.t~g_s.) 

A TO DO PRESIDENTE 
N• 463, DE 1993 

A TO DO PRESIDENTE 
N• 464, DE 1993 

--o~Presiden_!e Qn Senado Feõ.ti.al. QO uso de suas atribui
ções, em conformidade com a delegação de competência que 

- lhe fo~ outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, de 
1973, de acordo com o § 6' do art. 13 da Lei n• 8. 112, de 
1990, resolve, tornar sem efeito a nomeação de ARILENE 
DE OLIVEIRA FREIRE para o cargo de Técnico Legisla-

O Presidente_.do Senado Federal, no uso de suas atribui- tiVo, Nível II, Área de Apoio Técnico-Administrativo- Dati-
ções, em conformidade com a delegação de competência que lo grafia, Padrão 16, do Quadro de-: Pessoal do Senado Federal, 
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dirctofa n9 2, de constante do At9 do Presidente n~' 353, de 1993, em virtude 
1973, tendo em vista o que consta do Processo n\' 8.839/93MO, de não haver cumprido o prazo previsto para posse no referido 
e de acordo com a Resolução-n·' 42, de 1993, e com o Ato car_go_, _de acordp_ c.o

0
m o dispost9 ~o art. 13, § 1~. da Lei 

da Comissão Diretora n' 53, de J993, resolve nomear RICA R- n' 8.112, de 1990. . 
DO BANDEIRA DOS SANTOS, LUÍS FERNANDO PI- S.enado Federal, 22 de setembro de 1993. - Senador 
RES MACHADO, JOSÉ AUGUSTO S!L V A COUTO, ... Humberto Luceità.:..;. Presidente do Senado Federal. 
AIRLIS LUIS FERRACIQLI, JARBAS MAMEDE, JOSÉ _·ATO DO PRESIDENTE 
RICARDO MELO ALBUQUERQUE, ADEILSON GON- · • · N• 465, DE !993 ' 
ÇALVES DE MACENA, CARLOS ALBERTO VENTU-
RA, WALTER AIRES DE ALENCAR FILHO, VITAL!- O Presidente do Senado Federal, rio uso de suas atribui-
NO FERNANDE T. CANABARRO, DIRCEU BRAZ ções,'em confoimi'êla'de com a deiegaÇão de competência que 
GOULART NETQ, ANTONIO RICARDO M. DE AZE- lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 
VEDO, PAULOAFONSO SCHENINI, VILMAR BONFIM 1973, de acordo com a Resolução do Senado Federal n•' 42, 
AYERES DA FONSECA E RAIMUNDO MARCONDES de 1993, e com o Ato da Comissão Diretora n• 53, de 1993, 
CA~V ALHO, para o cargo -de Técnico Legislativo, Níve) resolve, nomear,RJCARDO MAND)O'LLI BISI para o cargo 
II, Area de Polícia, Segurança e TrãtiSporte, Especialidade de Técníco LegíSlátivo- Nível II, Area de Apoio Técnico--
de Transporte, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do Senado AdministrativO, Especialidade de Datilografia, Padrão 16, em 
Federal, em virtude de aprovação em concurso público, homo- virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo 
Iogado pelo Ato do Presidente n• 262, de 1992, publicado Ato do Presidente n• 357, de 1992, publicado no Diário do 
no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 25 de junho Congresso Nacloiial, Seção II, de' 22 :de setembro de 1992, 
de 1992, e Diário Oficial da União, Seção I, de 30 de junho e no Diário Oficial da União, Seção ,I, de 22 de setembro 
de 1992:.. · · de 1'192. '"' .. _ _. .. _ . 

Senado Federal, 22 de setembro de 1993. - Senador Senado Federal, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Hum,berto Lucena- Presidente do Senado Federal. . . ~~mb.,~rto Luce~.:._o_:::_ Presidente do S~Ilado Federal. 

'. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 197• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1 - Ofício do Ministro da Integração Regional 
- N9 783/93, de 17 do corrente, encaminhando infor~ 

mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 
655, de 1993, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Càmara 

n• 2, de 1992 (n' 318, de 1991, na Casa de origem), que 
'"dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchi
sing) e dá outras providências" (Redação Final). 

-Projeto de Resolução no:> 46, de 1993, que "autoriza 
o Governo do Estado do Maranhão a contratar operação 
de crédito junto à Financiadora de Estudos de Projetes 
- FINEP, no valor de Cr$19.776.804,00, para-financia
mento do projeto Programa de Consolidação do Sistema 
Rodoviário do Maranhão". 

1.2~3 - Requerimento 
- N' 1.002, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 

Miranda, solicitando ao Ministro de Estado da __ Fa:z;enda, 
informações que menciona. -

1,2,4- Ofícios 
- W 187/93, da Liderança do PSB, na Câmara dos 

Deputados, de substituição_dc_membros __ e_m comissão. 
- N' 206/93, da Liderança do PSDB, no Senado Fede

ral, solicitando a retificação da Resolução do Senado Fede~ 
ral n" 72, de 14 do corrente, em face de inexatidão material. 
Aprovada. 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 
-Recebimento dos Ofícios n~ S/98 a S/101, de 1993 

(n•' 2.222 a 2.225/93, na origem), do Banco Central do 
Brasil, solicitando autorização para que as Prefeituras Mu
nicipais de Marmeleiro, Astorga, Medianeira e Sarandi, 
Estado do Paraná, possam contratar operação de crédito, 
para os fins que especificam. 

- RecebiriientO de telex do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte, ao julgar 
a Ação Dlreta de Inconstitucionalidade no 939-7/600, defe
riu, por maioria de votos, medida cautelar suspendendo, 
até 31 de dezembro do corrente ano, os efeitos do art. 
29 e seus parágrafos, da Emenda Constituicional n~ 3, de 
1993, e da Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de 
1993. 

1.2.6 - Requerimento 
·- N9 1.003, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 

Miranda, solicitando ao Ministro de Estado da Faz.enda, 
as informações que mendona. 

1.2. 7 - Discursos do Expediente 
SENADOR NABOR JÚNIOR- Considerações 

_a_cerca do Editorial do jornal O Globo. edição de 2.3-9-93, 
dissertando sobre o descontrole da inflação. 

SENADOR AFFONSO C AMARGO - Dia:.snóstico 
e sugestões para reduzir a inflação brasileira, panindo da 
descentralização administrativa a fim de alcançar o equilí
brio das contas públicas. 

SENADOR IRAM SARAIVA- Encaminhando à 
Mesa projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade da 
iodação do sal. 

SENADOR MAGNO BACELAR- Encaminhando 
à Mesa projeto de lei obrigando as estações de rádio e 
TV a transmitirem programas educativos. 
_ ~_E]'!AI>O_R GIL]3E_R"j"()_ M!RA!'I))AJ cqmo Líd~r 
- Reunião ocorrida em Brasília -destinada à criação do 
Grupo dos Países Produtores de Café, obje;tivando a ·re
composição do preço deste produto. 

SENADOR NELSON CARNEIRO ---Retificando 
observações de S. Ex• sobfe o procedimetlto -da Câmara 
dos Deputados, feitas na sessão de ontePn, concernentes 
ao projeto de Lei Eleitoral. 

SENADOR ÁUREO MELLO- Tu.multos na sessão 
conjuntade ontem, quando da leitura de 1projeto de resolu
ção, fixando a data do início da revis2~o constittiiciobal. 
Apree_nsão Quanto aos rumos da _reforrma constitucional, 
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CZJtniO OltAIICD DO -ADO PIDDAI. 

MNIÓI!L VIUIÃ D! MAOAUIÃI!S 0_4 ____ ,_ 

. ACiAI:IEL UA SILVA MAIA Dln __ _ 

CA1U.U5 HOMEIIO Vl!.IIIA Nli'IA 

Dln• ~·--Lt;l:t CAIU.CJS 8ASI'OII DiN __ ... 

I'I.OIUNI AUOUS'IO COCJ11NHO MADRUGA on•,...._ 

-
no tocante à garantia dos benefícios e conqUistas democrá
ticas asseguradas na atual Carta Magna. 

SENADOR EDUARDO SUPUCY-Mensagem di
rigida ao Presidente da República e ao Ministro das Rela~ 
çdes Exteriores, de regozijo ·pela celebração do_ acordo 
de paz entre Israel e a OLP._ 

SR. PRESIDENTE- Entendimentos mantidos com 
o ~Yiinistro da Justiça sobre notícias da imprensa insinu~n9o 
uma possível elucidaç_ão do assassinato do ex-Senador O la
vo Pires. 

1.2.8- Leitura de projetos 
-Projeto de Lei do Senado n" 123, de 1993, de autoria 

do Senador Magno Bacelar, que "torna obrigatória a veicu
lação de_ programas educativos pelas emissoras de __ rádio 
e te ,I e visão e dá outras providências". 

-Projeto de Lei do Senado n" 124, de 1993, de autoria 
do S1enador Iram Saraiva, que "dispõe sobre a obrigato
riedade da iodação do sal (cloreto de sódio) e dá_outras 
providências". 

1..2.9 - Requerimentos 
-· N" 1.004, de 1993, de autoria do Senadqr Joáo 

Rocha., solicitando que seja considerado como licença auto
rizada, o período de 25 a 30·de setembro do corrente ano. 
aprovadl()~ 

- .N" 1.005, de 1993, de autori~ do Senador Joáo 
~ Rocha, solicitando que seja considerado como licença au,to

rizada, o período de 2 a 10 de outubro do corrente ano. 
~ Aprovado. 

1.2.l(ll ~COmunicação da Presidência 
- Co.nvocação de sessão conjun~a a realizar-se _hoje, 

às dezenov1e horas, co_m Ordem do Dia que designa. 
1.2.11 -- Comunicação 
- Do Senador Epitácío Cafeteira, de aus_ência do 

País, no perfodo de 26 de setembro a 10 de outubro do 
ano em curso._ 

1.3- OP,DEM DO DIA 
Projeto de Lei da Cámaran" Hl6. de 1992 (n" 813/88, 

na Casa de origem), que "dispõe sobre a redução de emis
são de poluent1es por veículos_ automotores e dá_ outras 
providências". A provado, após pareceres de plenário favo
ráveis tendo usad10 da palavra os Srs. Pedro Teixeü·a, Juta
hv Magalhães, Rcman Tito, Berií V eras e Eduardo Suplicy, 

DIAJUà ·uo COifOIIIIm MACDIAI. r.,._ ...... , 

·------01 11lOIIII.GI 

tendo feito declaração de votos os Srs. Pedro Teixeira e 
Cid Sabóia de Ca[Y_(!lhQ__,_À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 1993 (o' 3,109/93, 
na Casa de origem), que "cria Superintendências Regionais 
da Polícia Federal nos Estados do Tocantins, Rorahna e 
Amapá, e correspondentes cargos em comissão e funções 
de confiança". Aprovado, após parecer de plenário favorá
vel. À sanção. 

Pr.ojeto de Lei da Câmara n' 168; de 1993 (n' 3.550/93, 
na Casa-~çie: o~gem), que "dispõe sobre a transfOrmação 
da Escola Técnica_Federar da Bahia em Centro _federal 
de Educação Tecnológica e dá outras providências". Apro
vado, após pareceres de plenário favoráveis. À sanção. 

Projeto de Lei da Câmara n' 171, de 1993 (n' 3.788/93, 
na Casa de origem). que "cria cargos no Quadro Perma
nente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 
Trabalho da DéCima Quinta Região e dá outras providên

.ciaS". Aprovado, após pareceres de plenário favoráveis, 
tendo usado da palavra os Srs. José Paulo BisO! e Cid 
Sahoia de Carvalho. À_ sanç_ão. 
·-· Requerimento n~ 925, de 1992,.do Senador Alm_ir Ga

_briel, __ s__olicitando, nos termo~ do art. 172, inciso I, do Regi
mento lnterno._a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto 
de Lei do Senado n"' 46, de 1992. que "assegura a partici
pação dos empregados, empresários e aposentados na ad
ministração da Previdência Social (art. 1~4, VII, da Consti
,tuição Federal)". Aprovado. 

Requerimento n" 732, de 1993~ solicitando, nos termos 
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, 
em Ordem do_ Dia, do Projeto de Lei do Senado n~ 48, 
de 1993, que "acrescenta dispositivos à Lei n\' 6.494, de 
7 de dezembro de 1977, equiparando aprêndiz a estagiá
rio". Aprovado. 

Projeto de Lei do Senado n" 172, de 1992-Comple
mentar, que "dispõe sobre o cumprimento 'imediato do 
disposto no parágrafo 2° do art. 192 da Constituição Fede
r-ãl'~. Votação adiada por falta de quorum, após usar da 
palavra o Sr. Mauro Benevides. 

Projeto de Reso_lução n<:> ~_8~de 1993, que "estabdece 
a estrutura do Centro de DeSenVolvimento de ReCursos 
Humanos do Senado Federal e dá outras providências". 
Votação adiada, por falta de quorum. 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 24 9145 

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia 
SENADOR PEDRO SIMON- Homenagem à me

mória do ex-Senador Alberto Pasqualini. Pro-nunciamento 
que fará na próxima 4'-feira, em que analisará o PMDB 
e a atual conjuntura política brasileira. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Potencial 
irrigáv-el do Amapá e a sua baixa produtividade agrícola, 
em face da falta de investimentos no setor, 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problemas 
do sistema monetário europeu e oS debates que se travam 

. sobre as flutuações cambiais no âmbito do MercosuL 
SENADOR NELSON WEDEKIN- Posição contrá

ria à possível privatização da PETROBRÁS. 
1.3.2- Comunicações da Presidência 
-Término do prazo sem que tenha sido interposto 

recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Pro
jeto de Lei do Senado_n9 149/91, que "fixa prazo ·para 
a entrega dos recursos do PIN e Proterra para os fi_ns a 
que se destinam'', apreciado conclusivamente pela _Comis
são de Assuntos Econômicos-. -A Câmara dos Deputados. 

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

1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 198• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO 
DE 1993 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagens do Presidente da República 

- N"' 340, de 1993 (n"' 624/93, na origem), restituindo 
autógrafos de projetes de lei sancionado. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a esco
lha de nome indicado para cargo cujo provimento depende 
de sua prévia aquiescência: _ _ . _ 

- N·· 339, de 1993 (n" 620/93. na origem). de 23 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor Sebastião 
do Rego Barros Nctto, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com _o car~ 
go de Embaixador do Brasil junto à Federação da Rússia, 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à RepUblica 
da Mongólia., 

2.2.2 --Ofício do I" Secretário da Câmara dos Depu~ 
ta dos 

Encamiilhando à revisão do Senado_ Federal_ autógra
fos dos seguintes projetes: 

Projeto de Decreto Legislativo n" 36, de 1993 (n" 
256/93, na -Cãmará dos Deputados), que aprova-o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e a Agência BrasileirO~Argentiria de Contabilidade 
e Controle de Materiais Nucleares (ABACC) sobre suas 
obrigações, privilégios e irii.unidades, firmado em BrasOia, 
em 27 de março de 1992. 

Projeto de Decreto Legislativo n" 37, de 1993 (n" 
346/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Acordo entre a República Federativa do BraSil, a Repú
blica Ar~entina, a Agência Brasileiro~ Argentina de Conta-

bilidade-e .. Controle de Materiais Nucleares (ABA CC) e 
a Agência Internacional de Energia Atôll1ica(AIEA) para 
Aplicação de Salvaguardas, fumado em_ Viena, em 13 de 
dezembro de 1991. 

Projeto de Decre_to Legislativo n" 38, de 1993 (n~ 
270/93, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos 
das Resoluções 267 (E-V), 268 (XII) da Conferência Geral 
do Organísmo para a Proscrição das Armas Nucleares na 
América Latina e no Caribe _(OPANAL), que alteram, 
respectivamente, a denominação legal do Tratado para a 
proposição das Armas Nucleares na América Latioa e o 
§ 29 de seu artigo 25, bem como texto emendado do referido 
Tratado. -

2.2.3....:: Parecer 

Referente à $eguinte matéria: 
Profeta de Lei do S_enado n9 85, de 1992. que dispõe 

sobre o ex._ercício da profissão de Decorador e dá outras 
providências. (Redação final.) 

2.2.4- Comunicação da Presi~ência 

-Abertura de prazo para apresentação de emendas 
aos Projetas de Decreto Legislativo n\'s 36, 37_ e 38, de 
1993, lidos anteriormente. -

2.2.5 ...,..- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n' 125, de 1993, de autoria 
do Senador Mário Covas, que dispõe sobre número de 
candidatos pelo sistema proporcional nas eleições de 1994. 

2.2.6 - Comunicações 

Do Senador João Rocha, de ausência do Pa_ís, nos 
períodos de 25 a 30 de setembro e de 2 a 10 de outubro 
do corrente ano. 

2.2.7- Requerimentos 

- N'' 1.007, de 1993, de autoria do Senador Pedro 
Teixeira, referente à solicitação de inspeção pelo Tribunal 
de Contas da União, no sentido de apurar a existência 
de eventuais irregularidades nOs procedimentos adotados 
Õ.o curso do Processo n~ 08~65.0.000.395/93. do Ministério 
da Justiça, que autorizou a contratação da Fundação CES
GRANRIO. com dispensa de licitação, para exeCução do 
concurso público destinado a provimento de cargos de Pa
trulheiro Rodoviário Federal criados pela Lei no 8. 702. 
de 1·' de setembro de 1993. Aprovado. 

- N" 1.008, de 1923 .. de. urgência para o Ofício "S"' 
n·: 67, de 1993 do Governador do Estado de Santa Catarina; 
solicitando autorização de créditos_ junto-ao BNDES. 

.:.._ N•' 1.009, de 1993, de urgência para o Ofício "S"' 
n~ 64, de 1993 do Governador do Estado.de Minas Gerais, 
solicitando operação de crédito de interesse do Estado de 
Minas Gerais, relativa emissã_o de Bónus Externo, no valor 
global de US$200,000.000.00 (duzentos milhões de dólares 
americanos). 

2.2.8- Comunicação 

Da Liderança do PDT, de substituição de membro 
em Comissão Permanente. 
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2.2.9- Discursos do Expediente 

-SENADOR JÚLIO CAMPO-S- Manifestação fa
vorável à aprovação do Projeto de ResOlução n"' 68/93, 
que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvimento 
de Recursos Humanos do SenaQo Federal, e dá outras 
providências~ - < " • -

-SENADOR ELCIO ALVARES, como Líder
Considerações sobre o Projeto de Resolução n? 68!93,-que 
estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do Senado Federal, e dá outras provi-
dências. -

2.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução ~n' 80, de 1993, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar operação de 
crédito externo no valor equivalente a sessenta milhões 
de dólares norte-americanos, junto ao CREDIOP - Cre
dito per le Imprese ele Opere Pubbliche S.p.A., no ânibito 
do Protocolo Financeiro Brasil -Itália. Aprovado. À Co
missão Diretora para redação final. 

Redação final do Projeto de Resolução n' 80, de 1993. 
Aprovada, nos termos do Requeriniento n9 1.010/93. À 
promulgação. 

2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

--Ofício n"' 67193, em riEJme-âe urgência nos· túmos 
do Requerimento n9 1.008/93, lido no EXpediente da pre
sente sessão. Aprovado, após parecer de plenário favorá
vel, nos termos do Projeto de-ReSolução n" 83/93. À Comis
são Diretora pafa redação fiilat 

- Redação final do Projeto d~e Resolução n' 83/93. 
Aprovada. À promuigação. 

-Requerimento n" 1.009/93, lidO -no Expedie-nte da 
presente sessão. Aprovado. 

2.3.2 - Comunicação da Presidência 

- Convocaçau -de sessão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 58 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 199• SESSÃO;-EM 23 DE SETEMBRO 
DE 1993 

3.1 -ABERTURA 

3.2-.EXPEDIENTE 

3.2.1 - Requerimentos 

N' 1.011, de 1993, de urgência para o Projeto de Lei 
da Câmara n" 172, de 1993, que "dispõe sobre a reestru
tuniçãó das Procuradorias Regionais da República e dá 
outras providênciaS'', 

N' 1.012, de 1993, de urgência para o Projeto de Reso
lução n 9 82, de 1993, que autoriza a adoção de procedi
mentos específicos para a contratação de operações de cré
dito ao amparo do PRORUR. 

3.4-0RDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n? 79, d.e 1993, _que autoriza 
o Governo- da República Federativa do Brasil a assinar 
protocolo financeiro entre a República Federativa do Brasil 
e a República Francesa no valor de sete milhões e cem 
mil francos franceses. Aprovado, à Comissão Diretora para 
redação final. 

3.4.1 - Matérias apreciadas após a Orde-m do Dia 

Requerimentos n•' 1.011 e 1.012, de 1993, lidos no 
Expediente da presente sessão. Aprovados. 

--3.4.i -- Desígnação ··da Ur<rem dO-Dia- da próxi~a ses~ 
são. 

3.5- ENCERRAMENTO 

4- RETIFICAÇÃO 

Ata da 162• Sessão, realizada em 17-8-93. 

5- ATO DO PRESIDENTE 

W 466 a 468, de 1993. 

6- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

N• 11, de 1993. 

7- MESA DIRETORA 

8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES 

Ata da 1973 Sessão, em 23 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinâria, da 49a Legislatura 
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues, Nabor Júnior, 

Luddio Portella, Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Cãmargo _ Alfredo Campos _ Aluizio Bezerra _ 
Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Beni Ver~ _ Chagas Rodrigues _ 

Cid Saboia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ Dario Pereira _ Dirceu 
Carneiro __ El_cio Alvru:es _ Epitâcio Cafe_teira __ Espet1dião Amin _ 
Flaviano Melo _ Garibaldi Alves Filho _ Gerson Carn.ata _ 
Henriqp~ ~~eida. _ Humberto LUcena _ Iram Saraiva ~ lrapuan 
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Cos~ Júnior _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João Rocha _ 
José Fogaça -~José Paulo Bisai _ )úlio Campos _ Jutahy 

· Magalhães _ Juvêncio Pias _ U;vy, Dias _ Lucídio Portella _ 
Magno Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marluce Pinto _ Mauro 
BetieVides _Meira Filho _Moisés Abrão _ Nabor Júnior __ Nel$on 
Carneiro_ Nelson Wedekin _ Ney Maranhão_ Pedro Simon_ 
Pedro Teixeira_ Raimundo Lira_ Ronan Tim-...:. Va.lmir_Campelo 

Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) --A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus·, iniCiamos ·nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO-

DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO REGIONAL 

N~ 783/9~. de 17 do corrente, encaminhando in_formações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 655,-de 1993; 
de autoria do Senador Eduardo Suplicy. 

As informações foram encamirihad'ã:s, em có.w 
pias, ao Requerente. _ _ · 

O Rc_querimento vai ao Arquivo. -· 

PARECERES 

PARECER N• 321, DE 1993 
(Da Comissão b-ireiOfa) 

Redação final das Emendas do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n~ 2, de 1992 (n~ 318/91, 
na Casa de origem). 

A Comissão DinitOra apreSenta a reàaçâõ final das Emenw 
das do Senado ao Projeto de_ Lei da Câmara n" 2, de 1992 
(n• 318, de 1991, na Casa de origem), que dispõe sobre o -
contrato de franquia enipresariai (franchising) e dá outras 
providências. -

Sala de Reuniões da Coinissão, 23 de setembro de 1993.~
- Humberto Lucena, Presidente - Lucídio Portella, Relator 
-Nelson Wedekin- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER Ne 321. DE 1993 

Redação final das Emendas do Senado ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 2, de 1992 (n' 318/91, na Casa 
de origem) que dispõe sobre o contrato de franquia 
empresarial (franchisiilgfe- dá outr-as -fiio\ddêD-Ci3i;. 

EMENDA N' 1 

(Corresponde à Emenda n" 1 - CAE) 

Suprima>se a expressão "oferecendo ao franquea
do relação completa desses fornecedores", constantes 
no inciso XI do art. 3" do Projeto. 

EMENDAN''2 
(Corresponde à Emenda n" 2- CAE) 

Dê-se ao capot do art. 4'-' a seguintt! rcdação: 

"Art. 4n A circular da Oferta de Franquia 
será anualmente elaborada pelo franqueador e deverá_ 
ser entregue ao_ candidato, no mínimo, trinta dias antes 

da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia 
ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo 
franqueado ao franqueador ou empresa ou pessoa liga
da a este." 

EMENDA N;3 
(Corresponde à Emenda n'' 3- CAE) 

Acrescente-se ao art. 89 o seguinte parágrafo: 

"Art. 8' 
Parágrafo único. Nos contratos de locação e su

blocação de imóvel destinado e vinculado a operação 
- - -cte franquia, as condições relatívas ao aluguel, reno

vação e retornada poderão ser livremente pactuados, 
não se lhe aplicando o disposto--nmr a:rts. 15, 21 e 51, 
inciso III, e § 1', in fine da Lei n' 8.245, de 18 de 
outubro de 1991." 

EMENDA N>4 
(Corresponde à Emenda n• 4- CAE) 

Acrescente-se ao Projeto artigo com a ~eguinte redação: 

.. Art. Decai o franqueado do direito de haver 
a devolução das quantias pagas ao franqueador ou ter
ceiros por ele indicados, por descumprimento das exi
gências estabelecidas nesta Lei, em dois anos a contar 
do recebimento da Circular de oferta de Franquia." 

EMENDAN"5 
(Corresponde à Emenda n' 5- CAE) 

Dê-se ao parágrafo único do art. 4~ a seguinte redação: 

"Art. 4" .......... ·····~···········~·············"··~········ 
Parágrafo único. Na hiPótese do não cumpri

mento do disposto no caput deste artigo, o franqueado 
poderá argüir a anulabilidade do contrato e exigir devow 
lução de todas as quantias que já houver pago ao fran
q_ueador ou a terceiros por ele indicados. a título de 
tãxa· de filiação e royalties, devidamente corrigidas, 
pela variação da remuneração básica dos depósitos de 
poupança mais perdas e danos." 

EMENDAN'6 
(Corresponde à Emenda n' 6- CAE) 

Dê-se ao art. 7" a seguinte redação: 

"Art. 79 A sanção prevista no parágrafo únic() 
do art. 4" destã Lei aplica-se: também, ao" franqueador 
que veicular informações falsas na sua Circular de Ofer
ta de Franquia, sem prejuízo ·das sanções penais cabí
veis." 

EMENDA N•7 

(Corresp6nde à Emenda n• 7- CAE) 

Acrescente-se ao projeto artigo com_ a seguinte 
redação: 



9148 Sexta-feirO 24 DIÁRIO DO CONGR!':SSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

""Art. Nos casos das relações de franquia 
em curso na data de entrada em vigor desta Lei, ·e 
com vigência superiot a seis meses, em que não ~aja 
contrato escrito entre as partes, o franqueado_r ~rá 
o prazo de c~nto _e _oitenta_ dias para adaptar-se ao 
disposto nesta Lei, em especiat ao art. ~~:· _ '-----

PARECER N' 322, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Pro
jeto de Resolução n~ 46, de 1993 que autoriza o Govef."no 
do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito 
junto à Financiadora de Estudos de-Projetos- FINEP, 
no valor de CR$19.776.804,00, para financiamento· do 
projeto "Programa de Consolidação do Sistema Rodo
viário do Maranhão". · 

Relator: Senador Bello Parga 
A instrução do processo encontra-se completa, dele cons

tando os documentos exigidos pela Resolução n<:> 36/92, do 
Senado Federal, que rege a matéria. Cabe_ obserVar, no ~otan
to, que a Certidão Neg~j.iya de Débito Junto ao INSS está 
vencida, sendo de todo recomendável sua_ revãlida~o. a11-te~_ 
da assinatura do contrato. -·-~--O-: -- ~---

2. -o Banco certtfal do BraSil, em atendimentO ao dispOs
to no art. 6:, da Resolução já referida, prànunciou-se sObre 
a operação de crédito através do Parecer DEDIP/DIA
RE-93/0193, de 17c5-9;l. . . . . · 

3. Diz o parecer que o valor -Pleiteado pelo GO:verno 
do Maranhão, CR$19.776.804,00, a preço-s de fev/93, ou 
CR$10.209.383,00, tendo como base os preços de nov/92, res
peita o limite fixado pelo art. !''da Lei Estadual n' 5.636/93, 
de 26-1-93, de CR$30.000.000,00, a preços de nov/92. 

4. Analisada a proposta quanto aos artigos 2" _e. 3<:> da 
Resolução n'' 36, de 30-6-92, do Senado F~qcral, verifica-se 
que:. .. __ ___ _ _ 

I -A operação proposta enquadra-se nos limites marca~ 
dos pelo montante das despesas de capítal fixãdas no orça-
mento anual (Re"~olução n'·' 36, art. 2~); - ___ --- -

II- O montante global da operação prOpoSta- até ago
ra nenhuma foi realizada - não ultrapassa o total dos dispên
dios da divida vencida c vencível no ano, ilein a· 27% da 
receita líquida real (RéS. n" 36: art.- 3•!, "I). 

5. Ao lado dessas constatações que favorecem a apro
vação da proposta de financiamentO, O Parecer d.;:, Banco 
Central aponta, como desfavoráveis, os ~eguintes fato~, que 
a seguir comento: .-_ 

1. Os dispêndios referentes aos anos de 1993 e 1994 extra~ 
polam o limite estabelecido no inciso II do artigo 3~ da Resolução 
ne 36 do Senado Federal. ·- · 

Efetivamente, pelos termos ·contfafuãis vigentes da Dívi
da Pública do Estado do Maranhão, há uma previsão de dis
pêndios excessivamente elevada para o exercício de 1993. Con
sidere~se, todavia, que: 

a) encontra-se cm tramitação na Câmara dos Deputados 
Projeto de Lei que objctiva o saneamento financeiro dOs Esta
dos e Municípios e estão- avançadas as negociações visando 
ao refinanciamento dos débitos vencidos e _vjncendos, em ter
mos tais que s_e viabiljze o equilíbrio das contas_, tarlto em 
razão do alongamento do prazo de am_ortização, como pelo 
estabelecimento. pelo Senado Feder.al, de um limite de com
prometimento da receita líquida sensivelmente menor que 
o atual, resultando, por conseqüência, na ampliação da capaci
dade financeira dessas entidades;_ 

b) a proposta de financiame-nto apresentada à FINEP 
prevê, uma carência de dois anos (quando se_riaro pagos apenas 
os juros) e a amortjzação em três. Ora, o ano crítico do dispên
dio com a dívidji p.ública- esta.d~al é de 1993 e os co~promissos 
vêm s~ndo pagos mesmo com o _comprometimento,da recei_ta 
líquida bem .superior a 15% da _Resolução n<:> 36, em função 
da margem de poupança real que é rela_tivamente eleyada. 
Neste_ e:x_e_rcício, assiiri cõmo de 1994, está_ previsto apenas 
o pagamento dos juros, de vez que o empréstimo estará ná 
fas·e de _carência. Não ocorrerão, portanto, despesas adicionais 
significativas em decorrência do empréstimo pleiteado_._ Qu_an~ 
do estas advierem, a partir do exercício de 1995, os dispêndios 
com a dívida estarão muito abaixo do limite, mesmo permane
cendo o limite atual de 15% da receita real líq1.:1ida. 

c) É ainda de interesse menciOnar que, no cômputo dos 
dispêndios a serem· efetuados neste e_nos- exercíciOs se·guirites, 
encontram-se os relativoS ao pa:gamento da dívida ~externa.
Estabelecendo-se novas normas para o pagamento desses dé
bitos, certamente, deverão desconcentrar-se os pagamentos 
previstos para este ano de 1993, diminuindo e até mesmo 
eliminando o de_scompasso entre dispêndios a se realizarem 
neste exercício e o limite de comprometimento que é, sem 
dUvida. a priO.Cipal dificuldade pai-a a contratação do financia
mento pretendido pelo Estado. 

Pelo exposto~ vê-se que os compromissos a serem assumi
dos em decorrência d_o. fitianciamelito podem ser honrados 
sem maior dificuldade pelo Governo dO ;Estado. 

.. · 2. Foram oferecidas parcelaS do ICMS do Estado, ein 
_ desacordo com a Lei Estadual o~- 5.636, e cOm -a Constituição 
Federal. -

A nova redação do artigo 167, dada pela Emenda Consti~ 
tucional n~ 3, de 17-3-93: per'mite sejam levantadas dúvidas 
quanto à vinculação de receitas próprias geradas pelos impos

_.tos para a prestação de garantia à União. De todo _modo, 
a persistir-o ente·ndimentá da impropriedade, e.sta pode ser 
corrigida pelo Governo do Estado proponente, sem prejufzo 
dos objetivos da proposta, se assim entenderem necessário 
o Senado Federal e as autoridades monetárias. 

3. Existem débitos externos vencidos e não pagoS no
aguardo de acordo do Governo da União com os bancos cre
dores. 

A suspensão dos pagamentos do principal e parte dos 
encargos relativos à dívida externa afetada vem sendo acompa
nhada e determinada pelo Banco_ Central do Bra~il_que_. para 
tanto, se louva em Resoluções dO Conselho Monetário Nacio
nal, na definição das parcelas de juros que devem ser pagas. 
O que se conclui_ é que se pagamentos não vêm sendo feitos, 
isso não decorre da incapacidade financeira ou da vontade 
-política do Estado, mas de determinação oriunda do próprio 
Governo Federal de aguardar os acordos a sere_m firmadqs 
com os bancos credores. Na verdãde, a UniãO te_m assumido 
a tarefa de-administrar a dívida externa. O Estado, em princí
pio, não deve ser penalizadq_por estratégias administrativas 
estranhas à sua órbita de deciSãO. 

6.Finalmente, há cerca de um mês foi assinãdõ um--ãCordo 
entre o Governo do Estado do Mararifiãõ c o Gc:iverno Fede
ral, promovido pelo Ministêrio da Economia, renegociando 
a dívida do Estado com a Uni"âo---:-Ess~ acofdo prevê o compro
metimento de 11% da receita líquida do Estado, por mês, 
para amortizar a dívida. Esse percentual é inferior ao que 
vfnha sendo praticado antes do acordo, portanto o Estado 
do Maranhão pagou cerca de 19% no ano de 1991, pagou 
cerÇ;S de 17% no ano de 1992 •. e no primeiro sem~strc de 
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1993, estava comprometendo cerca de 14%. Essas percen
tagens é que vinham sendo consideradas pelo Banco Central 
na sua análise económico-finanC-eira do pleito; quadro esse __ 
que deverá ser corrigido com a utilização da retenção Oe ape
nas 11% da receita líquida do Estado, o que evidencia o 
desafogo financeiro que lhe permitirá ássúmir e Saldã-r o cOm
promisso _de que se trata. 

7. Diante do acima exposto, e _considerando o mérito 
da questão, somos favoráveis ao Projeto de Resolução n" 46, 
de 1993, nos termos do seguinte: 

EMENDA N' I - CAE 
Substitutivo ao Projéto de Resolução n' 46 de 1993 

Autoriza o GoverDo do Estado do Maranhão 3 Con
tratar operação de crédito junto à financiadora de Estu
dos e Projetos- FINEP, no valor de CR$19.776.804,00 
para financiamento do Projeto "Programa de Consoli~ 
dação do Sistema ROdOviário do Maranhão''. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Governo do Estado do Maranhão autori~ 

zado a contratar, nos termos da Resolução no:> 36/92, do Senado 
Federal, operação de crédito junto à financiadora de EstudOS 
e Projetas- FINEP, no valor de CR$19.776.804,00 (deze
nove milhões, setecentos·e--setenta e seis mil e oitoce:Otos
e quatro cruzeiros reais) a preços-de fevereiro de 1993._ ~ 

Parágra:ro único. Os fecursos referidos neste artígo são 
destinados ao financiamento do Projeto ''Programa-de -Conso~ 
lidação do Sistema Rodoviário do Maranhão", a ser desen
volvido pelo DER/MA: 

Art. 2" As condições fíiianC"eiras -âa operação são as 
seguintes: 

a) valor pretendido: CR$!9.776.804,00. a ·preços de 
fev/93; . . . 

b) data provável para desembolso dos recursos: 20-5-93; 
c) juros: 12,00% a.à.; .. · .. ·- -· · · · · 
d) atualização monetária: Reajustável pelã. TR; 
e) garantia: ICMS ou FPE; 
O destinação dos recursos: financeiamenfo -do PrOjetO 

.. Programa de Cons.olidáçâO ·aos sistema RodoViário doMara
nhão", a ser desenvolvido pelo DER/MA; 

g) condições de pagamento: 
-do principal: em 37 parcelas mensais, iguais ·e suces-

sivas, vencíveis Ílo dia 20 dé Cada· ines; · - - - -
-dos juros: exigíveis trimestralmente na carência e men

salmente na amortização. 
Art. 3~ O prazo máXiMO para -o eXCidéíõ-da presénte 

autorização é de 270 _(duzentos e setenta) dias, contados a 
partir de sua publicação. 

Art. 4'-' Esta Resolução entra em vigor na data _de sua 
publicação. __ _ _ _ _ ______ _ 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 19"93.:...::.... .loãO Rocha, 
Presidente - Bello Parga, Relator - Esperidião Amin -
Álvaro Pacheco..;.... Ronan Tito- Gilberto Miranda- Marluce 
Pinto- César Dias- ElcioAivares- CidSabóiadeCarvalho 
- Wilson Martins - Jonas Pinheiro - Magno Bacelar -
Garibaldi Alves Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento qilc será lido pelo S_r. 1" 
Secretário. - - · 

Ê lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.002, DE 1993 

Requeiro, nos termos dos artigos 50,_§ 2" da Constituição 
·Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Esta
do da Fazenda as seguintes infoimações: 

1. quais os setores onde houve, nos últimos meses, em
presas responsáveis pela prática de preços 30% acima da taxa 
de inflação; 

2 .. -quais os níveis da tarifa ad_uaneír3 (alíquotas) para 
os produtos fabricados ou_ distribuídos pelas empresas refe
ridas no item anterior. 

3. .que providências têm sido adotadas para estimular 
· a concorrência de produtos importados com os similares sujei
. tos a pre.ços oligopolizados, no mercado interno; 

4. qual a projeção do índice de inflação para o mês 
de dezembro de 1993, tendo corno base a série histórica do 
nível inflacionário a partir da instalação do "atual doveÍ"no. 

Justificação 

Os ésclarecimentos O-ra solicitados têm por objetivo dotar 
esta Casa dos dados concernentes à projeção dos índices do 
processo fnflacionário exlstep.te_ no país. _ __ ~ 

Justifica-se a proposiçãO, aiilda, em face da recente decla
ração do Senhor Mi~lis~ro da F~zenda à imprensa, sobre au
mentos de _preços durante os últimos meses, assim como a 
_expectatiVa ainda maior, em outubro. 

-De considerar-se relevante, por outro lado, o fato de 
que a flexibilidade da alíquota do imposto ~e itn"_P:ortação cons-

- titui instrumento eficaz de cOmbate a preços oligopolizados, 
quando as autoridades fazendárias se dispôem a oferecer estí
mulos à importação de prOdutos similares, sujeitos a preços 
abusivas no mercado interno. 

Tendo em vista as atribuições aludidas ~o-inciso X do
art. 49 da Constituição Feder_al, cqnferidas ao c_ongresso Na
cional, entendemos plenamente justificado o presente pleito. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993. - Senador 
GilbertO -Mii-anda Batista. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso III do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

Of./L/PSB/187/93 

Se-nhor Presidente, 

Bras!lia, 22 de setembro de 1993 

Tenho o prazer de dirigir-me a Vossa Excelência para 
solicitar sejam substituídos os atuais membros representantes 
do Partido Socialista Brasileiro ~ PSB na Comissão Especial 
destinada a analisar a Medida Provisória n~ 351, de 1993, 
pelos que se seguem: 

Títu_lar: Deputado Roberto Franca 
Suplente: Deputado Sérgio Guerra 
Atencio!>amente, -Deputado Miguel Arraes, Líder do 

PSB na Câmara dos Deputados. 

ú SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lidO o seguinte 
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Of- n• 206/GLPSDB/93 
Brasília, 23 de setembrO de 1993 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos regimen

tais, solicitar a retificação da Resolução do Senado Federal 
n\1 72193, de 14 do corrente, em face de inexatidão material, 
cuja correção não importa alteração do sentido da matéria, 
modificando-se o Código constante do it~m II, do art. 2"_daque-
la Resolução, de 521825_ para 521826. ·-

Esclareço, por oportuno, que a referida inexatidão foi 
identificada pelo Banco Central e. apontada no Ofício PRESI 
n• 9312199, de 20 do corrente. 

Na oportunidade, renovo protestos de eleVada eStima 
e distinta consideração. -Senador-Mário Covas, Líder do 
PSDB. . 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

PRESI- 9312199 
Brasília (DF), 20 de--setembro c!e 1993. 

Do: Presidente . _ . 
Ao: Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena 
DD. Presidente do Senªdo Federal -

Rcferi01o-nos à Resolução no 72, de 15-9-93, dessa Casa 
do Congresso, que autorizou o Estado de São PaUfO-a emitír 
Letras Financeir"as do Tesouro_ do Estado de sao Paulo -
LFTP, destinadas ao refinanciamento de 123.899.758 LfTP; 
vencíveis no segundo semestre de 1993. _ . 

2. A propósito, foi verificado que a me.ncionada [esolu
ção foi publicada corn um erro, que inyiabiliza o registro dos 
títulos no SELIC, qual seja denominação dos lotes de títulos 
a serem rccmitidos. Na resolução consta como denominação 
'"521825", quando na realidad~ dev~ria s~r ''52.18~", isto 
porque esse número envolve a_ conjunção de duas informações: 
os primeiros dígitos correspondem ao código do Estado no 
SELIC, os quatros_ dígitos restantes representam o número 
de dias existentes entre a colocação e o venciQlento dos títulos. 
Sendo o prazo existente entre o dia 15-9·:93 (ditúl da colocação) 
e 15-9-98 (data de vencimento) correspondente a 1.826 dias, 
o SELIC não aceita outra denominação que não a de 
"521826", a qual consta do Parecer DÉDIP/DlARE-931501, 
de 13-8-93, encãminhado a essa Casa do Congresso. 

3. Considerando-se que a Resolução n" 72 determina iS 
datas de coloçação e resgat~ dos títulos a-sereni emitidos, 
sendo sua denominação decorrente da necessidade de um re
gistro numérico no SELIC, que, se não efetivado, obrigaria 
o emissor, já autorizado a efetuar a rolagem, a resgatar toda 
sua dívida vencida em 15-9-93, este Banco Central houve por 
bem autorizar o regis~ro_ dos títulos com a devida mudança 
na denominação. ~ 

4. Sendo assim, solicitamos a V. Ex~ o obséquio de repu
blicar a resolução autori:Zativa, com a retificação necessária 
ao giro dos títulos vinccndos em 15-12~93. 

Atenciosamente. -Carlos Eduardo T. de Andrade, Pre
sidente, em exercício. -

. O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação a 
retifícação da Resolução n"' 72, de 1993, solicitada pelo Sena-
dor Mário Covas, Relator da matérlil.- -- --

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A Presidência tomará as providênci~s necessárias à rt;!tifi-

cação da referida resolução. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) __..:. A PreSidência 
recebeu dQ Bai;lço_ Çentral do Brasil os Ofícios n"' S/98- ~ S/101, 
de 1993' (ri•' 2.222 a 2.i2.si93·, na origem), solicitando, nos 
termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado federal, auto
rização p~ra. q':le f-!S Prefeituras Municipaís· di Mãimeleiro, 
AStorga, Medianeira e sa·randi, EstadO do Paraná, possam 
contratar operação de crédito, para os finS que especificam: 

-As- matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência 
comuniça ao Plenário que recebeu expediente do Presid~nte 
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela Cor
te~ ao julgar a Ação Dire:t<,t de Iqcons_titucio·nalid_ade n" 
939-7/600, deferiu, por maioria de votos, medida cautelar sus
pendendo, até 31 de dezembrQ õo corrent~ ano, os _efeitos 
do art. 2" e seus parágrafos, da Emenda Constitucional n'i' 
3, de 1993, e da Lei ·complementar n• 77, de 13 de julho 
de 1993. · · - --

o--expediente será encaminhado à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadani_a, para conhecimento. 

o· Sr. Nabor Júnior, 2<:> Secretário, d_eixp_a cadeira 
.d~ presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRÉSJDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.003, DE 1993 

Requeiro,nós termos dos artigos 50,§ 29 , da Constituição 
Federat;2t5 e 216 do Re_gimeritõ Iilterno do SenadoFederal, 
sejam solicitadas ao_ Exçelel).tfSsinlo Senhor Ministro de Esta-
do dá F3zcnda as segUintes informãç6eS: -

Qual o total, discriminado ano a ano, dos mOntantes 
dos recursos fina-nceiros, enviados de fontes do exteriOr. du
rante_ Os últimos cinco ános, às ·seguintes entidades: 

' -Partido dos Trabalhadores; 
-Central Única de Trabalhadores- CUT; 
-Instituto Nacional de Saú.de do J:r~balho - INST; . 
- Ins~ituto Cajarilar; e -
_:_ DepaitamentO de Estudos Sódo-Econôm'íCqs 'e Polí-

ticos- DESEP. -

Justificação 

As informações ora solicitadas são de inquestionáVel rele
vância no momento atual, em face da proximidade das eleições 
para Presidente da República, Governos Estaduais, Congres

-So Nacional e Assembléias Legislativas. 
Segundo informações veiculadas pela imprensa, as insti

tuições supracifadas têm sido beneficiadas com recursos oriun
dos do exterior, fato esse que deve ser apreciado pela Justiça 
Eleitoral c pela sociedade à luz da legislação que rege a ma-
téria. ---

A questão em tela diz fespeito a inúmeras propOsições 
que tramitam no Congresso Nacional, ressaltando-se. a patê
mica discussão cm torno das doações de pessoaS físicas e jurídi
cas, naciopais e estrangeiras, a- partidos políticos, coligações 
e candidatos, o que justifica plenamente O_ presente Reque
rimento. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993. - Senador 
Gilberto Miranda Batista. - -
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(A Comissão Diretora.) 

Q SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -,- O requeri
mento lido será despac.hado à Mesa pa~a de.CiS?es ~om:ee~ 
tentes. - · 

Há oradoÍ'es iriscritos.- _ _ __ _ _ 
Concedo a pâ1avra ao nobre Senador- Çlia.g11S -~-odrigu~S. 

(Pausa.) · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara~hão. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pau-

sa.) . . . 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao·nobre Senador Jutahy Magalhães. 

(Pausa.) 
Concedo-a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pau

sa.) 
Concedo a palavra ao··nobrc Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o edito~ 
ria! do jornal O Globo de hoje, 23 de setembro de ·1993, 
é um daqueles marcos históricos,dignos de figurar nos Anais 
do Congresso Nacional. Lúcido, objetivo, patriõtiCõ:-e ·apor~ 
tuna, o artigo de fundo, estampado na primeira página do 
tradicional matutino carioca, analisa em profundidade as cau
sas e as conseqüências do tenebroso quadro económico que 
nos cerca, principalmente o descontrole da inflação, que galga 
a cada mês um novo patamar. 

Os otimistas delirantes e os irrespOnSáveis procuram mini
mizar tal ascensão sistenl.átiCa, Cítãiido que ela se faz à base 
de frações numéricaS ou de apenas uln ponto percentuaJ men
sal; há os que festejam- ó "cOngelamento" do índice em 1% 
ao dia, alegando que e_ssa persistência afasta ds riScos de uma 
hiperinflação e pode ser compensada com os mecanismos inde
xadores,hoje enraizados no Brasil. Outros, ainda, são nocivos 
e criminosamente voltados para a destruição das estruturas 
económicas nacionais, ao montar sistemas de especulação que 
se nutrem do tecido decomposto da moeda; verdadeiros abu~ 
tres construíram e multiplicaram fortunas Obscenas em cima 
da ciranda financeira e do mercado, movidos a juros e a usura. 

O editorial de O Globo é irretocável e definitivo, de gran
deza ainda mais significativa". quando analisado em sua origem. 
num grupo empresarial que sempre fez do trabalho, do investi
mento e da corajosa defesa dos interesses_ nacionais sua ban
deira - e interesse algum é mais importante para o Brasil 
do que a divulgação das notícias, a crítica construtiva, a opinião 
sincera, mesmo quando divergimos dela; interesse algum pode 
se antepor à estabilidade da economia nacional, cuja distorção, 
hoje, suga as pobres reservas e_o reprimido potencial dos 
assalariados. 

V. Ex<tõ são testemunhas da parcimôriia com que peço 
inserção de matéria Jornalística nos Anais do Seõado Federal. 
Este editorial de O Globo, todavia, não pode ficar fora dos 
registres da Casa da Democracia, onde ressoam e buscam 
solução os angustiantes problemas nacionais. 

Como de hábito, O Globo, no editorial que tenho em 
mãos, evita a acusação gratuita e a agressão descabida; ao 
contrário. analisa as explicações para a gravíssima crise que 
nos __ oprime, embora deixe implícito que e:Xplica!n, mas não 
justificam. 

É irretocável a condenação aos que clamam por novo 
e inócuo upacote", apenas mais um dos muitos que esmagaram 
e embrulharam a Nação _em seus laços,. nas últimas décadas. 

-Permitam-me destacar um trecho, pois nele está o cerne da 
questáo: - - -

"Renova-se, neste momento, uma tensa expec
tativa de "pacote", dando continuidade à seqüência 
de medidas adotadas entre 1981 e 1991 ( ... ). Todas 
essas medidas redundaram em fracasso. Não é cabível 
-a sua repetição." - - - --

Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a ler- e encareço 
a habitual meditação re_sponsável da Casa -o _editorial que 
f~ dçsta primeira página de O Globo, d_atada de hoje, uma 
das mais importantes da história do grande jornal de Irineu 
Marinho, orgulho da melhor imprensa brasileira: 

"RISCO PARA A ORDEM PÚBLICA 
Somos um país em que há várias décadas não se 

combate a inflação. Tentou-se apenas conter a sua acele
ração, chegando-se ao absurdo de apregoar como êxito 
a manutenção da velocidade média de 1% ao dia. 

Essa _conduta tem sido jus~ificada pelo argumento 
de que a contenção deverá ser grada ti v a pois. caso contrá
tio, exigirá õ incfiirrento da receSsão. 

A verdade é que sucessivos déficits orçamentários 
e o levantamento de recursos internacionais assumidos 
para investimentOs redundaram - é justo que se reco
nheça- na montagem de um admirável parque industrial 
e de_ uma impressionante infra~estrutura de energia, trans
porte e comunicações. mas, por outro lado, resultaram 
num endividamento externo e nuriiã dívida interna cujo 
tratamento pelo Banco Central vem constituindo a causa 
primordial da inflação. 

A dívida interna vem sendo acrescida por emissões 
dé títulos do Tesouro para complementar, em cada exer
cício anual, o pagamento das despesas de custeio e de 
investimentos gOve"rnamentais. Dessa maneh·a, o País 
passou a ter dois Orçamentos, um ajuStado entre o Execu
tivo e o Congresso; e outro. ehtre o Banco Central e 
o mercado financeiro. -

Com o tempo, os novos títulos leiloados para paga
mento dos anteriores que se venciam aceleraram o cresci
mento da taxa de juros e; além disso, diminuíram-se os 
prazos de vencimento até lht:::; asSegurar liquidez imedia
ta, de modo que passaram a constituir uma nova moeda, 
a moeda do capital que diariamente se valorjza, enquanto 
a moeda do salário diariamente se deprecia. 

O sistema financeiro, por Outro 13do, críou uma rede 
de fundos e contas remuneradas· transferindo-lhes, após 
recolher a sua taxa de intermediação, as vantagens de 
uma valorização mensal que cobre a inflação e assegura 
um lucro real. 

Como nenhum outro negócio pode apresentar condi
ções de rentabilidade comparáveis, as _empresas se senti
ram obrigadas a restringir a sua produção e a oferta de 
-einpregos 1 para aplicar seu capital de giro nos papéis 
do mercado. 

Essa estrutura enseja ocultar~se, num labirinto de 
obscuras operações financeiras, o fUricion-amento de uma 
ecOnomia marginal que possibilita a milhões de deposi
tantes "fantasmas" a obtenção de CPF provisório, inStau
rando .a prática da sonegação fiscal e lavagem de dinheiro 
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resultante de atos de corrupção e outros crimes, num 
nível que nos envergonha c deprime. 

Além da dívida interna, a nccçssidade de se honrar 
os compromissos do endividamento externo constitui 
ponderável fator de pressão inflacionária. 

Chegamos assim ~ est_arreçedora conclusão de que 
o País se endividou para enriquecer a sua estrutUra de 
produção e apenas enriquece uma parcela de cerca de 
10% da população, resguardada pela ciranda financeira. 

Quanto à grande maioria do povo, o endividamento 
público impõe-lhe a deterioração- crescente do padrão 
de sua existência e da famflia, enquanto ~0% _vegetam 
em condições de miséria absoluta. -- -_-----

Desde 1990, cm editorial de 16 de fevereiro, r-eClamá
vamos mudanças eficazes para abater a inflação, acabar 
a especulação, abrir a ecori.omi~ b(asnetra pàtàintegrá-la 
no mundo e submetê-la aos desafios do desempenho. 

Exigíamos; -refletindo os legítimo_s anSeiôs nacionãis, 
o abandono da retórica tcrceiro-mundista, para nbs lan
çarmos na aventura do alinhamento entre os países do 
Primeiro Mundo. Ao mesmo tempo em que se_ nos depa
rava a inadiável exigência de se coril]ira nossa estrutUra 
financeira, apontávamos a necessidade de_ se processar 
a integração da sociedade brasileira, dramaticamente di
vidida entre ricos e pobres cada vez mais imersos na 
miséria. . 

Renova-se, neste momento, uma tensa expectativa 
de "pacotes" dando continuidade à seqüência de medidas 
adotadas entre_l981 ~ 1991: oito programas de estabili
zação, 15 políttcaS Salariais, 54 controles d_e preços, 18 
políticas cambiais, 21 propostas de renegociação da dívida 
externa, 11 índices de inflação diferentes, 5 congelamen
tos de preços e salários, 18 determinações de cortes de 
gastos. Todas essas medidas redundaram em fracasso. 
Não é cabível a sua repetição. 

Itamar Franco, que recebeu esse legado de erros 
de administrações anteriores, denunCiou-o desde a pri
meira hora, consciente de que o seu Cutto prazo de gover· 
no não lhe permitia ser pequeno- em· suas decisões. 

A convocação de Fernando Henrique Cardoso para 
enfrentar o prohlema consolida a confiança nacional que 
o credencia a implementar uma inadiável e corajosa corre
ção de rumos. 

Essa correção deverá iniciar-se por um diálogo não 
apenas entre técnicos e burocratas em seus gabinetes, 
mas com a participação de todos os segmentos respon
sáveis, no levantamento das verdadeiras causas que deter
minam a manutenção da cultura inflacionária e_do c~~tin
gente de colaboração que caberá a cada um assumir. 

A estabilidade financeira e a distribuição mais justa 
da renda só poderão resultar da distribuição mais justa 
de sacrifícios. 

Não existe outra alternativa. Nem h~ como adrá-f~. 
sem risco para a ordem pública." 

Agradeço a atenção de V. Ex•s. Estou seguro. de que 
todos cumpriremoS o sagrado dever d€: meditar Sobre as pala
vras objetivas e graves do editorial que acabo de ler. 

O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• um aparte 
O SR. NABOR JÚNIOR- Pois não, nobre Senador. 
O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Nabor Júnior, 

o Brasil inteir"o deVe concordar com esse edüoriaf de O Giobo, 
que chama a a-tenção pa-ra um problema-que a sociedade br~si-

!eira está enfrentand6 e que talvez o Congresso Nacional e 
até o Goverrio" não estejam percebendo. O Ministro Fernando 
Henrique, logo qu·e assumiu o Ministério, andou mais ou me
nos na linha'do editorial, nas primeiras declarações que fez. 
Entretanto, parece que S. Ex• desistiu zaqliilo que pretendia 
fazer. Eu me- lembro de que, numa reunião na Comissão 
de Assuntos ECOnómicos, o próprio- Ministro" cõlocou qUe 
a causa fundamental da inflação brasileira era a desordem -
das coritas públicas. Todavia há 90 dias não se vê uma aç.ão 
efe~jva do Governo para organizar esse setor. Por outro lado, 
o Judiciário brasileiro demonstra enorme interesse em desor
ganizar as cOntas públicas pelas sentenças que profere. O 
própriO Legislativo não se dá conta de que o problema essen
cial do País hoje é exatamente _esse. Nenhum governo tem 
autoridade para impor ou solicitar o sacrifício da sociedade, 
quando esse mesmo governo não consegue organizar as suas 
contas. A cada dia que passa a situação fica mais grave. Por 
iSso o jornal O Globo, já perceberido o abismo do qual estamos 
próximos, apresenta esse editorial tão contundente na primei
ra página. O Globo é um órgão de imprensa que tem autori
dade moral para dizer essas coisas. O Ministro da Educação 
colocou um rãto apavo-rante-para a n-osSa reflexão: do maior 
orçamento do Brasil hoje-~-ccinstitticiO-nalmente, um orçamen
to garantido pela Constituição, que é o do Ministério da Edu
cação, 42% são gastos pa-ra pagar salário de professor aposen
tado com 25 anos de serviço. E o Ministro disse mais: em 
1998 serão 79%. Faliu a Educação no Brasil. Seria o caso 
ag~::)fa de se fazer uma lei proibindo ter filhos daqUi -para 
a frente, poique não serão educados, porque não há orça
mento que de para pagar aposentadoria de professor com 
25 anos de trabalho. No início da Constituinte, a Previdência 
Social brasileira tinha 16 pessoas trabalhando para uma pessoa 
aposentada. No dia em que a terminamos, tínhamos dois tra
balhando para um aposentado. E se for aprovada essa lei 
que está vindo da Câmara, dos d,eficientes físicoS, ficará um 
para um. A Previdência Social brasileira faliu. Burr0, néscio, 
etário é quem pensa que vai se aposentar daqui a cinco anos 
c vai receber aposentadoria no Brasil: a Previdência está fali
da. Se V. Exa observar cadasetor da economia, cada setor 
das contas públicas brasileiras, verá que estão falidos. O Orça
mento que está chegando ao Congresso destina 70% para 
pagamento do giro da dívida in~erna e 2% para investimento. 
_Qualquer empresa privada que tenha suas contas neSsa situa
ção já estaria falida há muito tempo. Penso que-o Congresso, 
o Executivo e 6 Judiciário precisam acordar para isso. Não 
podemos culpar o JudiCiáriO pela decisão proferida ont~m 
no Supremo; a culpa é dos Constituintes. A Previdência Soc1~l 
se quebrará com aquela decisão; não existe mais Previdência 
Social, e não há como se conseguir mais recurso; não há 
ajuste físcal que pague aquela decisão. Se não acordarmos 
todos para iSso, como o editorial de O Globo prega, estaremos 
caminhando para um abismo que não poderemos evitar. Não 
há maneira de estancar, a menos que se promova algum tipo 
de pacto. E isso não foi feitO até :igora· porque enquanto 

· alguns setores da sociedade queriam um pacto apertado, ou
tros estavam folgando e tripudiando em cima da desgraça 
dos mais oprimidos. Estamos chegando à beira dessa situação. 
O Exército brasileiro, ó maior~ da América do Sul, não está 
aceitando os seus soldados o dia inteiro, porque não tem 
como alimentá~los, recebe-os na parte da manhã ou à tard_e. 
O EXército brasileiro náo é operacional. não tem viaturas. 
os· aviões da Força Aérea estão inoperantes por falta de peça 
e combustível. Estamos num País totalmente desestruturado 
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e desorganizado. Todavia. Sr. Senador, mea culpa: Nesse qua
dro desenhado, o Congresso está, há 65 dia:;;, çl~sç4tindo a 
Lei Eleitoral. que só interessa a políticos, çornq se __ estivés
semos num país como a Suíça e nosso único~l}róblema fosse 
a eleição. Será que teremos eleição nesse ritmo em que os 
fatos estão ocorrendo? Mais um outro prnbl~ma: Há dois 
dias, um senador gastou 35 minutos na tribuna -pal-a homena
gear o Romário, que merecidamente já foi muifo llome-na
geado, mas temos tantos problemas para resolver aqui no 
Congresso! A~ho que é um quadro sério, e O.Globo está 
dando bordoadas na cabeça de todos nós ~rasilciros, principal
mente em nós políticos, para que acordemos. Muito obrigado 
pelo aparte. Cumprimentos a V. Ex• pela colocação do edito~ 
rial nos Anais do Congresso. · · -

O SR. NABOR JÚNIOR - Senador Gerson Camata, 
agradeço o seu oportuno aparte. V. Ex~. verdadeiramente, 
reconhece que o Brasil está vivendo uma_quadra da maior 
dificUlda(Je em todã. a sua história de Nação independente. 
Mas cabe a nós homens públicos, à sociedade brasileira de 
modo geral, como diz o editorial de O Giobo, sentarmo--nos 
à mesa para-discutir as ·que-stões económiCas e- sóciais·ao País. 
Não podemos simplesmente entregar a solução dos prohlemas 
hrasileiros .aos tecno-burocratas que se encastelam nos gabi
netes de ar condicionado e só vislumbram gravidade nos pro~ 
blcmas menores que estão ao seu redor; não têm conheci
mento da miséria que assola este País, princiPalmente no Nor
te c no Nordeste; ignoram o crescente aumento das favelas 
na periferia das grandes cidades; são incapazes de. compreen
der a tragédia social que nutre os crimes praticados diaria
mente e a instabilidade reinante nos dias de hoje. 

Os Poderes da República devem sentar-se à mesa -com 
as representações da soCiedade brasileira, mas setn posições 
radicais, porque se cada um quíser dar solução a seu modo, 
não encontrará apoio dos outros segmentos. Deve haver uma 
conjugação de esforços no senüdo de estancar essa crfSe.~-ue 
todos reconhecemos, mas para cuja solução vimOs sendo inca~ 
pazes. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite~ me V. Ex~ um aparte?_ 

O SR. NABO R JÚNIOR- Ouço o apartcdo nobre Sena
dor Gilbt:!rto Miranda. 

do Governo, com uma inflação que -seria sUportável se fosse 
cerca de 7%, 8% ou 9%. Mas o Palácio não acorda. Não 

- existe pacto, não existe política ec0nôrriic3, industrial, política 
para nada. O nosso Partido, o PMDB, não se negou ao Presi
"dente It~.mar Franco até o presente momento. V. Ex' sabe 
que aprovamos todas as mensagens,projetos;- medida_s _P!O~i
sórias, mesmo as mais impopulares como a do TPMF e a 
dós-salários. É lamentável que tudo continue da mesma manei~ 
ra, ou seja, os hospitais nao recebem se_us recursos, o Nordeste 
não tem investimentos, nada se faz politicamente para a minha 
Região, e o Governo parece que continuá-amai-rado.-Se ãlgum 
brasileiro pensa que algo vai mudar nesses 15 meses que restam 
ao atual Governo, engan~~se. São poucos os Ministros compe
tentes, dois ou três; os outros, um baiJ.dO de incompetentes. 
A propósito, se abrirmos o jornal hojê veremos que ele~ não 
citam mais os Ministros, eles desapareceram, com medo, 
creio, de perder a .. mama ta". Então. se o Presidente da Repú
blica não consegue ouvir o Congresso, que comece a ler jor
nais. Com certeza, a Radiohrás lhe manda clipes. Espero 
que no clipe de amanh_ã, de depois de amanhã, a imprensa 
brasileira de norte a sul publique editoriais onde se discuta 
o que é o Governo Itamar, pois está na ho-ra. Muito obrigado. 
Senador Nabor Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V. 
Ex• 

Mas o próprio editorial de O Globo re:::.:::.alta o a~pecto 
de que essa crise não foi gerada durante a atual administração; 
é um problema que vem se agravando, há pelo menos, duas 
décadas e ganhou intensidade no período de 1981 a 1991 -
nos i:iltímõs 10 anoS anteifores ao Governo Itamar Franco. 

-Se o País está hoje endividado, interna e extername_J1te; se 
os jur·os b3.ncáriOS chegam a mais de -40'1{ ao mCs, ·isso se 
deve à gigantesca dívida interna que o País acumulou. Como 
diz o editorial, o Banco Central executa um orçamento para
lelo, cóncoriendo com o legítim~ Orçamento da Uniã9, ~pro
vado pelo Corigresso Nacional, mas que praticamente não 
tem validade, pois é suficiente apenas para pagar _o funciona
lismo, amortecer a dívida interna e para os novos investi~ 
mentos prioritários. No "orçamento clandestino, o Governo 
tem que emífii títulos do Banco Central, lançá-lo~ no mercado 
e oferecer juros- atrativos p"ara-que os investidores os possam 

O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador Nabor Júnior, adquirir. _ _ 
é lamentável-que esta Casa esteja tão vazia .: .... ::como semprC:,. - -- À médidã. q·ue os títulos vão vencendo, há necessidade 
-na tarde de hoje, c que V. Ex~ esteja discursando apenas de emisSão de novos títulos- uma verdadeira ciranda finan-
para os Senadores de azul, como disse o Senador A1,1reo Mello. ceira_. Hoje o Banco_ CI!Iltral tem um orçamento monetário 
Creio que o eâitorial dC O Globo ãssusta.rá um pouc-o o Palácio c financeiro praticamente superior ao Orçamento-Geral da 
do Planalto. E espero que o Jornal do Brasil_, --ª_Folha de União aprovado pe_lo Congresso Nacional. 
S. Paulo, O Estado deS. Paulo,· t-odos o~ jorn3.is deste Pais hso não é essencialmente resultado de dc~acerto_s do atual 
escrevam editoriais de primeira página e mos,tre~. efetiva.:. GoVerno: que pode até- ter -Cometido os erros c falhado na 
mente, a situação do Brasil, porqU-e, com certeza, o Presidente formulação da sua política econôrnica- mas se deve, sobre-
da República teme muito mais a imprensa que -os Parlamen~ tudo, aos equívocos havidos no passado. 
tares. Nos oito meses em que estou nesta Casa, ouvi ós mais É-jjfecfso que se ressalte, também-, um aspecto já inserido 
brilhantes discursos; todos chamavam a atenção do Presidente no editorial de O Globo: m,ujtos desses. empréstimos ft!itos, 
da República sobre a situação do País; mas nada até agora interna t: externamente, deram margem a que o País se i~dus~ 
feito. Empresário quer ganhar dinheiro, ~e~ador; quer ter, trializas_se; possibilitaram a construção de um moderno sistema 
se possível, o máximo de lucro. Então o que aconte~_? Os . de comuniçações e uma flo_rcscente indústria d_e be.ns de consu- _ 
juros vão continuar na casa de 47%; conseqüentemente, ~erá mo oferccídos à população. Isso reconhecemos! 
quase impossível criarem-se novos empregos·; c o tr~balhador SabemOs~ em con~rapartida, que alguns empréstimos ex-
já empregado não pode sequer coriiprar a crédito. Creio que ternos,- como aqueles feitos, por exemplo. para a construção 
a lua-:de-mel do Presidente da República com o Ministro da da Ferrovia do Aço, para o Programa Nuclear, para a Perime~ 
Fazenda está começando a terminar com esse editorial de trai Norte, para a Transamazónica e outras obras que foram 
hoje. Eu gostaria que essa lua-de-mel duiasse até ao final executadas ou iniciadas à época do chamado governo revolu-
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cionáiiO - estão pesando nas contas externaS do País e não conceitos emitiaõs pe1o editorial de O Globo, pois isto negaria 
deram o necessário ret~rno d_e .riqueza que ajudasse a pagar o prindpio da contradição e da multiplicidade democrática 
nossos nossos compromissos. . de opiniões. Mas o que se impõe aos representantes brasileiros 

. En~en~emos que e~préstimo b':~ fe_it~~-~quele em que é ou_vir, mesmo- discordando, ponderações e informações daR 
o dmheuo e tomado_, aphcado e proptctã um retofrii:BUflcleme- quele quilate. 
para ressarciras_ dívidas~- ~:~~r_I_~:_ros soci~is~_e_ec_ótióinkõS~- Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
De outra forma, para que tomar o emprêshm01 . . ~ . 

(! grande mal de governos anteriores, que hoje está se O Sr. Gllber:to M•r~nd~- Sr. Prestdente, peço a palavra 
refletmdo na crise econômicowfinanceifa pOr qué pâssa o País, para uma breve comumcaçao. 
está nos empréstimos mal feitos, aplicados em obras que não o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)_ Nobre Senador 
deram qualquer retorno financeiro, alguinas· ãfé j>a(alisadas. Gilberto Miranda, o nobre Líder do PDC, Senador Affonso 
Esta é a realidade. 

Não podemos, repito, responsabilizar o Gove-rno dO Prew 
sidente Itamar Franco por desacertos que foram praticados 
em governos anteriores. Gostaria de ressaltar. esse _aspecto 
a V. Ex~ 

O Sr. Gilberto Miranda- Senador Nabor Júnior, sem 
dúvida alguma. muitos ~tos do passado refletemwse em nossa 
economia. Mas não consigo ver, em -neilburii momento, alw 
guém falar do Governo Geisel. Esse Governo endividou o 
País em mais de 20 bilhões de dóla_res na su-a iesÚo, somente 
com Angra e projetos faraônicos que ·não levaram o País 
a nada; entretanto não vejo nenhum congressista falar do 
Governo G_eise). P.ar?cewme que estam_o.s_até.hoje em um gow 
vemo militar; há como que um pavor de citar fatos dessa 
gestão, e, quanc!o alguém tenta falar, a defesa é_ brutal. Não 
sei o que aconteceu nessa época pafa -qúe se a defenda tanto 
assim, uma vez que se gastou em péssimos projetes, intermiw 
náveis, e que até hoje geram problemas para o País. Estamos 
cansados de elogiar o Presidente Itamar Franco pelá sua how 
nestidade, seriedade e boa inte_nção, mas dizem que o inferno 
está cheio de pessoas com boas intenções. Sua Excelência 
diz que não pediu para ser Presidente, mas_acr_edi_to ciue quem 
se candidata a VicewPresidente, obviament~, está propenso 
a assumir a Presidência, o que no Brasil já Se tornou prática:· 
Se durante o período do impeacbment ele não se preparou, 
não se reuniu com técnicos, com peSSOas ·conhecedoras dos 
problemas nacionais ou com a própria classe política, entendo 
que já está na hora de fazêwlo. Saímos de uma,inflação em 
torno 1.600%. no infcio do seu gove:rno, para 3.500%. Tivew 
mos quatro trocas de Ministros, quatro Presidentes do Banco 
Central._ Esses fatos geram o quê? InsegLitati"ça. descrédito, 
desconfiança na moeda. Conseqüentemente, quando o Go
verno vai ao mercado tornar di"nhe"irõ, ele o consegue por 
um custo maior. Está _fia l_:t_orª" de tentarmos, me_smo os mais 
críticos como _eu, dar apoio ao Presidente para ele·, junto -
com sua equipe ou com uma equipe melhor, consiga dar uma 
certa estabilidade econômica .ao Pajs. O riõsso-Partido, em 
reunião f~ita há poucos dias, pretende apoiar as metas goverw 
namenta1s. O Governo não t~m que estabelecer metas só 
para o_ PMDB, ele deveria, num pool de--leteVisáO, le-vá~las 
ao povo e explicar como e por que pretende realizáwlas. Entenw 
do_que aquelas falas do ex-Presidente eram muit<~: boas quando 
te começou a ir à televisão com mensagens duvidosas ou falsas. 
para tentar mostrar à população o que não_e_ia, a pOpulação 
o repudiou, foi às ruas c tivemos_ o impéachment. Mas, como 
o nosso Partido tomou a decisão de apoiáwlO. vamos apoiáwlo 
ou pelo menos vamos_ tentar e esperar que as coisas rnudem 
o mais rápido possíveL Muito obrigado, Senador_. 

O SR. NABOR JÚNIOR~ Agradeço a V. Ex• Concluo, 
Sr. Presidente, reafirmando, democratiCãrfiente: (Jue não eS~
pero nem desejo ver unanimidade em torno dos importaOt~s 

Camargo, est~ ínS-~~ito. __ . 

o Sr. Gilberto Miranda- Pois não, sr. Presid~nie. Peço -
desculpas a S. Ex·' • 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
p~lavra ao nobre ~~nador Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR ~PR. Como líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão <lo orador-.) -
Eu é quem peço desculpas a V. Ex"', nobre Senador. 

·Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuo apresentando 
a _minha _recei~a de combate_ à inflação. _E; !u.4.o. o _gue já_ foi 
dtto aqut se _ajusta a ela. Para curar a inflação é necessário_ 
o_ uso de cinco remédios: descentralização na administração, 
Slm-plifi_cação na reCeita pública, austeridade fia despesa públiw 
ca, equilíbrio na Previdência e liberdade na economia. 

-Ouvi, hoje, o discurso d9 nobre Senador Nabor Júníor 
e também os apartes _dos Srs. Senadores Gerson Camata e 
Gilberto Miranda, sobre os problemas que afligem ó nosso 
País. Há um consenso em nossos discursos. Creio que estamos 
tomando consciência de uma realidade infeliz para o _Faís: 
a de que não exercemos qualquer tipo de poder, não temos 
qualquer intluência nos destinos do País. 

Ç>ra, o político tem que se af~star de sua atividade particuw 
lar, como é o meu caso e o de o_utros; enquanto exerce a 
política, qualquer político honesto diminuí o seu patrimônio 
e só consegue recuperá~lo quando abandona a política e volta 
a cuidar de seus negócios. Ele deixa a atividade particular 
para exercer o múnus público, porque tem que pensar na 
sociedade e participar daquilo que a Constituição denomina 
democracia representativa em um regime presidencialista de 
governo. 

Entretanto, os que foram eleitos para representar o povo 
não são ouvidos, pois os Presidentes continuam da,ndo ouvidos 
aos tecnocratas. Quer dizer, não se exerce democracia mas 
sim a tecnocracia. Se os tecnocratas estivessem aéerta~do e 
o País, numa situação económica excelente, entãO, nóS pólítiw
cos- não teríamos do que reclamar. Diríamos: ""Eles s"âo os 
salvadores da Pátria, vamos aplaudi-los!" Mas não é o que 
ocorre. 

O Brasil é um país absolutamente viável, porque, se não 
o fosse, com tudo o que aconteceu aqui nos últimos meses, 
ele já teria despencado. Por isso, apresentei a minha proposta, 
que pretendo explicitar depois com mais detalhes. Não se 
[rata de pretensão: ela é. fruto apenas do bom senso, pois 
tudo o que se diz aqui sempre cai nos cinco pontos da minha 
receita. 

Hoje fizeram menção ao problema das contas públicas. 
Ora~ -o Governo não cuida disso, porque fica preocupado 
com as contas das pessoas e das empresas. Por _i_s_so- o primeiro 
remédio que trago para o combate à inflação é a descentraw 
lização administratiVa, que está escrita nOs n-oSsOS documentos 
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básiCos, na legislação brasileira, mas não é aplicada porque 
implica uma revolução cultural. 

A cultura brasileira é paternalista, e o paternalismo é 
centralista. O povo está se_ esqueCendo de que _é ·cidadão e 
como tal deveria querer o poder mais próximO dele. Podería
mos partir para um tema de descentralização administrativa, 
pois agora, na revisão constitucional, surgirá e.ssa oportuni~ 
dade dentro de um princfpfd clai-0 e _símpies: aquilo que o 
município puder fazer bem feito não deve ser feitó pelo Esta: 
do, e o que o Estado puder fazer bem feito não deve ser 
feitO pela União. - · 

Temos exemplos cOmprovados no meu Estado, o Paraná. 
As obras públicas são executadas lá, na pior das hipóteses, 
pela metade do_ preço das que· são executadas pelo Governo 
Federal. Esta é uma realidade. Por exemplo, no caso das 
escolas públicas: quando se dele_gou aos municípioS a C6nstru~ 
ção dessas escolas, ela foi executada por 45% do preço orçado 
pela fundação estadual que fez o projeto das escolas. 

Pretendo voltar várias vezes á discutir este assuntO, por
que creio que, apesar de não termos hoje força alguma, ne
nhum poder de influir naqueles que decidem, temos de conti
nuar lutando, porque é esta a nossa obrigação como rep_r~?~n
tantes do povo. Voltaremos, inclusive, a examinar essa receita, 
ou seja, os cinco remédiOs para derruba-r a iiiflaça6. 

O Sr.- Gilbei-to Mil-anda- Permite~ me V. Ex~ um -aparte? 

O SR. AFFONSO C AMARGO -Com muito prazer. 

O Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador, o regime 
continua a ser o do ex~ Presidente: é imperial, sequer é presi~ 
dencial; e não vai mudar. Ontem V. Ex~ trouxe alguns remé~ 
dios muito bons para o Governo, traz hoje novamente e vai 
continuar trazendo. Mas o regime é imperial e não muda. 
Deveríamos chamar o PalácíO do Planalto de Palácio Imperial 
do Planalto. Ficaria mais bonitO. 

O SR. AFFONSO CAMARCO--' Trago o remédi'o, mas 
o médico· não o·aplica no paciente. Esperamos que algum 
dia seja aplicado. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Durante o discurso do Sr. Affohso CCI.margõ, -o 

Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. EpitáCio Cafeteira. ·---------

Por outro lado, a suplementação de iodo à dieta da popu-· 
Iação brasileira, como muitos outros países, é- uma 3.ção de 
saúde pública, na medida em que previne a incidência do 
bócio endémico, doença que pode ter graves conseqüênciaS 
para seus portadores, particularmente para os filhos das mu; 
lhere_sdoentes, que podem nascer com insuficiência tiroidiana, 
Causa_de retardo físico e mental irrev_ersível. -

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a responsabi~ 
lidad~ de prevenir este probfema médicQ~social, do ponto de 
vista coletivo, mediante a suplernen_tação do iodo por meio 
de um produto de consumo obrigatório pela população, como 
é _o caso do sal, ~ do poder público, devendo ele arcar com 
os custos que decorrerem de tal medida preventiva, forne
cendo às empresas beneficiadoras do sal o produto indicado 
para a sua correta iodação. 

Esse projeto de lei busca adequar a Lei n~ 6.150 aos 
conhecimentos técnico~científicos atuais sobre a profilaxia do 

_bócio endémico e à prática de prevenção da doença, com 
o fornecimento pelo poder público, volto a insistir, do produto 
necessário. a·exernplo do que já se faz com as principais doen~ 
ças evitáveis por-vacina. - --- -

Era o que eu queria dizer em relação a este projeto que 
apresentamos. que tem um valor muito grande, tendo em 
vista que hoje, em pleno século XX, ainda estamos sujeitos 
a essa doença tão perigosa como é o bóCio endêmico. 

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

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)_ 

O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Nobre Sena
dor, V. Ex~ poderá fazê-la após o próximo orador inscrito, 
que é o nobre Senador Magno Bacelar, a quem con~do a 
palavra. 

O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
SrS. s_en~dores, ainda há_ pouco, em aparte do nobre Senador 
Gerson Cama ta ao pronunciamento do Senador Nabo r Júnior. 
foi lembrada a questão educativa. Além disso, ouvimos recen
temente as declarações do Ministro da Educação, anunciando 
quc,_a partir dos próximos anos, setenta por cento das verbas 

o SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _ Concedo _ do seu Ministério serão destinadas ao pagamento dos aposen
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, para justificar a - tactos. 
sua proposição, nos termos do inciso VII do art. 14 do Regi~ Sr. Presidente, pagar os aposentados é uma obrigação, 
mento Interno. um dever. porque quem consegue sobreviver com um salário 

miserável e chegar à aposentadoria, merece receber, pelo me~ 
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- 00. Para justificar. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
apresentei hoje um projeto sobre a obrigatoriedade da iOdação 
do sal, que é o cloreto de sódio. 

A Lei n" 6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consu
mo humano, fixa cm 10 miligrairias o teor de iodo por quilo~ 
grama do produto. Do ponto de vista do objetivo da iodação 
do sal, qual seja o da prevenção do bócio endêmico e de 
suas conseqüênciaS, ·entre as- quais o-_cretinismO. esse teor 
é tecnicamente impossível de ser a:tingiclo rigidamente, por~ 
que, por um lado, é muito baixo para cumprir seu papel profi
lático. Técnicos do Ministério da Saúde propõem teores mais 
altos e dentro de um intervalo razoável menos rígido que 
um valor fixo. 

nos,- o seu salário de aposentado. -
A respeito deste assunto, ou seja, a educação no Brasil, 

venho à triblJO~ nesta -tarde apresentar proj~to que obriga 
Qs _canais de televisão a transmitir programas educativos. · 

Sr. Presidente, V. Ex• me _conhece há muitos anos~ sabe, 
por_!:anto, que comecei a minha viQa trabalhando em televisão, 
e cheguei a montar eniissoras antes que a Re_de Globo surgisse 
no Brasil. 

A televisão é uma concessão gratuita e sem grandes com
promissos para com o Brasil. Não tenho dúvidas de que é 
da o maior fator da desagrega·çao da famOia, de propagação 
da violência e até mesmo da deformação de informações e 
criaÇão de mitos, como o Sr. Fernando Collor de Mello. 

Hoje sabemos que, na grande maioria dos municípios 
brasileiros, até mesmo nos povoados mais recônditos do í_nte-
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rior do nosso País. existem antenas parabólicas. Aí é que 
se verifica o choque cultural. A população desavisada, despre
parada, assimila muito mais a pro-miSCUidade, o modismo e 
sobretudo a violência._ - _ 

Sr. Presidente, a ConstituiÇão Obriga a telivisão a promo
ver o entretenimento, a informação e a educação. Todavia, 
muito pouco ou quase nada se tem ouvido ou visto nO s~ntido 
de educar a população brasileira. Diante disso, há a ne~si
dade de tentarmos incentivar a programação- didática - e 
já existem eXperiências neste- SentidO no setor da Televisão 
Educativa. Creio que esta se-ria uma maneltà'-de obrigar as 
emissoras a corrigir as distorções que produzem, muitas vezes 
através dos programas sem censura, amOfais, mUitaS vezes _ 
até imorais, que invadem os lares das famJ1i:ã"s- bl:asileiras, 
sobretudo daquelas menos preparadas culturalmente. 

Ao justificar a apresentaÇãO" deste projeto, faço um apelo 
aos nobres Senadore_s para que o subscrevam. Com iSSo, esta
remos tentando não só minora.r os problemas da educação 
no nosso País, Como -tambéni Corrigir oS inalfTícwsque--a 
televisão sem compromisso está trazendo à população brasi
leira. 

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

O Sr. Gilberto Miranda- Sr. Presidente, peço apalavra, 
como Líder. _ __ _ - _ - _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Epitáció Cafeteira) -,- Y, Ex• tem 
a palavra por cinco minutos, sem direito a_apartes. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurSO. Sem fevisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, reuniram-se no Itarna
rati. pOr iniciativa do Miriistro JOscfEd.uardo Andrade. :Vieira, 
representant_es_de_ 45 países para a formação do Grupo dos 
País_es Produtore_s de__ C_a(é. Eu, _que tenho sido um crítico 
da posição do Ministro com relação à Zona Franca de Manaus 
e à política industríal, quero hoje me redimir e parabenizar 
S~ EX" pela iniciativa. Ela demonstra que o Ministro agiu 
com competência e dinamismo, pois d)'nscguiil trazer ao" Brasil 
representantes de 45 países produtores de caJé, isto é, aproxi
madamente 90% da produção mundial de café. Foi no mínimo 
brilhante a jogada do Sr. Ministro; que, -s_erid6 banqueiro 
de_origem. sabe muito betn ven-dei- o seu pEixe. -

A idéia do Sr. Ministro foi de que-nao participassem 
da criação desse GruPo os cOnsumidofeS de café - ultima_
mcntc reuniaro~se produtores e consumidores. Obviamente, 
eles iriam, como sempre, puxar para baixo o preço do produto, 
o que não seria desejável. V. Ex"~ dev_em sab_er que, até 1986. 
a saca de café cu~tava aproximadamente 300 dólares. Com 
esse preço, houve superprodução mundial, e o preço caiu 
para- praticamente 45 dólares. - - . 

Por outro lado, o Ministro" estava c'Qny_encido de que, 
se os pro-dutores se unissem c fizesserri um novo pacto, isto 
realmentl! mudaria o preço internacional do café. E para ga
rantir a participação de todos os países pfodutores, o Ministro 
José Eduardo Andrade Vieira fez várias viagens~ Pi"iin€:ira
rnente, deslocou-se para a Colômbia_ c conseguiu "trazer_ esse 
grande produtor de café, que, junto Com- o- Brasil, representa 
praticamente 50% da produção mundial. -que os produtores 
se unam e façam um novo pacto, isto realmente mudará o 
preço internaciOnal do café. 

Posteriorrriente, numa: Se-glmda viagem, jun_ta_mente tom 
um re-presentante da Colômbia, o Ministro foi ~_Costa Rica, 
onde conseguiu vender a idéia tla formação do_ grupo de produ-

tores. Logo após. numa reunião em Ka_:cnpala, conseguiu que 
os países da Asia também aderissem a essa idéia. Com isso, 
o Miriistro garantiu a -JiartiCipãção de 90% dos produtores 
de café, -que, _a partir de hoje, se reúnem para-Torffiar o seu 
grupo·. Com Cssa iniciativa, sõ-coin-tima jOgaâa de marketing, 
o preço 4a Sa~a d~ -~fé passou de 45 para 73 dólares. 
. A idéia é rnúitO boa tamD(m- pdrque e"Xige que todos 

_os governos pa_rticipem cOnl um pOuco dos recursos-do Tesou
ro. N~ma_p_rimeira fase, vaí-exigir·que se~ retenha 20% do 
café; quando ele chegar 3o preçó de 80 dólares, serãO ietidOs 
apenas 10%; e, aCima de 80 aólares, não há qual_qu_e_r exi
gêpcja. 

Espero que o Congresso Nacional aprove medida provi
sória nesse sentido, que está para chegar do Executivo. Assim, 
estafemos dando apoio e garantirido suporte financeiro para 
que essa iniciativa -do_ M_inistro tc_;:nha sucesso __ -e se ~nsiga 
efetivamente criar o referido grupo de produtores. 

Aproveft9-a opOrtunidade para dar meus parabéns ao 
Senador Ger:son Camata, por ter. quando da proposição do 
Governo passado para a extinçilo do IBC, aprese-ntado emen
da propondo que o referido órgão se transformasse em Depar
tamento Nacional do Café. 

Com iniciativas como essas que acabei de relatar, podere
mos e[etívamente mudar a situação difícil que vivemos hoje 
nesse setor. O Brasil, que, até 1989, plantou 4,2 bilhões de 
pés de café, em 1993, tem_apenas 3,2 bilhões. Perdemos, 
portanto, em quatro anos, aproximadamente 1 bilhão de pés 
de café. Além disso, poucos sabem. mas o Brasil perdeu, 
só na lavoura cafeeira,_ aproximadamen_te 500 mjl empregos. 
Isto representou. em termos de empregos indiretos na indús
tria, aproximadamente mais 1,5 milhão de empregos. E se 
somarmos os 500 mil empregos perdidos na lavoura com o 
1,5 milhão de empregos perdidos na indústiia, veremos que. 
no total, são 8 milhões de brasileiros sofre.ndo com essa po
lítica. 

Assim, reiterando meus cumprimentos ao Senador Ger
son Camata e meu apelo a esta Casa para que aprove essa 
medida provisória que o Executivo nos v aí enviar, parabenizo. 
mais urna vez. corno o seu maior críticOficsta Casa, o Ministro 
José Eduardo Andrad~ Vieira. S. Ex•, apesar do pouco tempo 
em que está à frente do Ministério da Agricultura, cujas fun
ções acumula G.om a~ de Ministro da Indústria e Comércio, 
realizou um grande feito. pelo menos na- área cafeeira, ao 
Conseguir trazer 90% dos produtores de café para essa reunião 
e coovencê;los a formar um grUpo. -

Foi urna boa surpresa ~ber que o Ministro das RelaÇões 
Exteriores da Costa do Marfim. juntamente com o Grupo 
de Produtore_s desse país, na reunião r_calizada_ em. Bra~nia, 
pasSou a lider3riça dos produtores de café ao Mjnistro_ José 
Eduardo Andrade Vieira. O Ministro e ·o BraSil es_tão de 
parabéns·! 

Era o que tinha a dizer,_ Sr. Presidente. ~ 

Durante o discurso do Sr. Gilberto Miranda, o 
Sr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo· Sr. Luddio_ Portella, Suplcnie d<' 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO - Sr. Presidente. indago da 
Mesa se o Senador Nelson Carneiro poderia usar a palavra 
primdro: 
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -.:..:_ Por cessão 
de V. Ex~, sim. Mas o Senador Eduardo Suplicy havia pedido 

·a palavra antes do Senador Nelson Carneiro. -

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Pri::sidc_nte~ eu havia pedido 
para falar quando -~stava na Presidência o Senador Epitácio 
Cafeteira. Daí V. Ex~ não ter cOnhecimento distO. · · 

O SR. PRESIDENTE (Lueidio Poitella) - Então. V. 
Ex~ tem a palavra, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CÂRNEJRO (PMDB- RJ. Para expli
cação pessoal. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
ont:~ votamos o projeto de lei eleitoral, pressioõa-rilos pela 
nottc1a de que, se tal não ocorresse ontem, hoje certamente 
não haveria número na Câmara. ~. não havendo- ttúmero 
o projeto não teria o curso desejãdo. ' 

Acabo de ouvir pessoalmente do nObre Deputado e Presi
dente Inocêncio OlivcTrã a afirmaçãO -de que, se o projeto 
tivesse tido algumas das suas disposições modif~~~as por 
emenda do Senado, a Câmara teria número e estaria pronta 
para votar hoje as emendas que ontem fossem vitorio!)as nesta 
Casa. - · · - · · 

Assim, Sr. Presidente, tenho o dever de retifíCar algUmas 
das considerações que fiz ontem a r~speito do trabalho da 
Câmara; que, como V. Ex• vê, não jusfifícavaapréSsa-SUIClaa 
do Senado Federal. Assim, para honrar a afirmação do ilustre 
Presidente da Câmara dos -Deputados, pedi a- palavra para 
fazer este registro, a fim de que o fato conste dos Anais. • 

Muito obrigado, nobre Senador Aureo Mello. 
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN- AM-.-Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão -do orador.) ___: Sr. Pfesiderlte, 
Srs. Senadores: 

Ontem houve tapa na Câmara dos Deputados. Se não 
houve tapa, houve Deputado subindo à mesa da Presidência, 
arrancando o microfone, intimidando o Presídente do Con
gresso e rasgando documentos, numa demonstração de irres
ponsa?ilidade que era secundada e ecoada por uma galeria 
mstru1da para esse tipo de violência c de absurdo dentro do 
Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, fatos como esse acontecem talvez numa 
die~a ~aponesa, ou no Parlamento italiano, onde a exacerbação 
·de ammos, às vezes, gera pancadaria grossa, em que os queixOs 
machucados se ombreiam com os narizes achatados. V. Ex" 
há de convir que essa seria uma deformação antidemocrática 
a m~is triste das deformações, porque o Legislativo é Cas~ 
do drálogo, da troca de idéias, em que, muitas vezes, aquele 
que oferece uma boa idéia sai perdendo para aquele que retru~ 
ca com uma idéia má. 

Por que tudo isso, Sr. -Prcsidciilie?- Porque eStá havendo 
um medo generalizado entre os representantes do povo. De 
um lado, há aqueles que defendem e defenderam os interesses 
principalmente dos humildes, dos espoliados, dos que pouco 
têm, dos funcionários públicos, dos juízes, dos militares e 
dos desassistidos, que têm contra si o instinto vesano dos 
poderosos, muitas vezes disfarçados em pais da pátria e bCnfei
tores da coletividade, com o objetivo de extorquir ou retirar 
o que determina a Carta Magna elaborada por nós em 1988, 
com o maior carinho, extrema devoção, sacrifício- "e arilQI, 
fazendo com que volte ~ ser um corpo ·ctespido e descarnado 

10 setor do benefício e da assistência destinada ao homem 

brasileiro. Do outro lado, há interesse em macaquear unia 
situação de prosperidade, fingir que está tudo azul, desde 
que se aperte a barriga daqueles que clamam por justiça e 
que mereceram um pouco de assistência no Texto basilar deste 
País, na sua Lei substantiva. Há, portanto, os que querem 

·Ue_rr1:1bar as conquistas de 1988, para as quais muito contri
buímos e que não des_ejamos ver retiradas e csbulhadas da 
Nação, porque esta nada representa se não significar o retrato 
do povo, a expressão de população. A Nação, a organização 
política, a forma teórica do Estado se dirige, se afunila na 
direção das classes sociais; tem a sua vertente na direção do 
povo, que é quem governa e se governa no momento das 
adminiStrações democráticas. 
· G~rou-se, portanto, situação estranha c singular, uma 

situação estapafúrdia e difícil, Sr. Presidente. De um lado, 
-repito- há Parlamentares que não querem absoJutamente 
~uc seja feita a refOrma constitucional; para impedi-la, estão 
usando suas armas. E por que o fazem, a ponto de subirem 
as escadarias da Mesa para resolver, na tapa. no berro e 
no arrancar de microfone, essa divergência com outros colC~ 
gas, COm outroS companheiros? Porque não querem, em hipô~ 
tese ãlguma, abrir mão daquilo que foi conquistado, daquilo 
que foi conseguido, daquilo que vigora em favor principal-

-·mentc das classes sofridas e amarguradas, das classes que 
não têm cartório, que não têm erripresas e báses financeiras 
para uma sobrevivéncia, das classes que possuem. acima de 
tudo, aquela sublime paciência, aquela sublime tolerância, 
aquele estoicismo bravo que é mesmo uma característica dos 
povos sofridos do mundo e particularmente do grande povo 
brasileiro. Do outro lado, querem reformar. a toque de caixa, 
a rufo e à bateria veloz, o que de bom há na Constituição, 
para que os benefícios que atingem o povo brasileiro na sua 
coletividade venham a ser devidamente modificados e altera
dos. e a situaçâo ~ólte a ser ãquela em que o povo não havia 
obtido as suas conquistas de 1988. 

A divergCncia é g~ave, Sr. Presidente, porque os pontos 
de vista, no Legislativo, estão radicalizados. Aquele que não 
quer ·que se modificfue a Constituição está disposto a ir às 
últimas conseqüências. para que hãó Se corrija o que fOíóDtído 
a peso de sangue, suor e lágrimas, como dizia Winston Chur
chill. Mas há quem díga que a situação vigente no País decorre 

_ do excesso de liberalidade constante na Constituição Federal. 
A Constituição está sendo mccênica para aqueles que reaJ~ 
mente nada tinham ou pouco tinham antes da sua vigência. 
Nada de liberalidades excessivas! Vamos apertar os aposen
tados! Vamos acabar com os direitos dos juízes! Vamos extin
guir as aposentadorias da mulher! Vamos degolar as aposenta~ 
dorías esp-eciais! Vamos impedir que aquele que contribuiu 
para mais de uma instituição receba duas aposentadorias. Ele 
terá, ao mesmo tempo, que respeitar o princípio de que um 
cidadão não pode aposentar~se por tempo de serviço e muito 
mais por idade. 

Forma-se uma matemática fajuta, em que se somam uns 
pontos que atingem no máximo noventa e cinco. Mas estes 
noventa e cinco não podem ultrapassar· um salário de dez 
salários mínimos destinado a aposentadorias. Não pode! O 
Ministro do trabalho já tem pronta a emenda para apresentar 
como reforma da Constituição, e alguns acólitoS seus, no ple
nário, principalmente da Câmara, entendem que se não hou~ 
ver essas medidas o Gov_erno fracassará. 

"Ah! que saudades que tenho da aurora da minha vida! 
Ah! que saudades que tenho da minha infância- querida que 
os anos não trazem mais!". Ah! que saudades que tenho da-
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quele Governo, Sr. Presidente, em que o cidadão foi apeado 
do poder pelos votos, principalmente de alguns que às vésperas · 
lhe estavam rendendo loas, elogiando e subindo rampa na 
direção do Palácio do Planalto; deram meia volta de repente 
e diss_eram "não" com _aquele dedo indicador que os Neros 
da História e os imperadores de outras- épocas determinavam 
para a degola e a morte dos gladiadores que disputavam, 
na arena, a conquista da vida. 

No cntantp, ·naqueles tempos saudosos "da aurora da 
minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem 
mais", a Cánstituição em vigor era e-Sta mesma, e os benefícios 
estavam sendo mantidos e aplicados para a população brasi
leira. Ninguém precisava acabar com as aposentadorias de 
ninguém e tampouco evitar que o prêrri.icYdo trabalho passasse 
por aquele garrote hispânico ou frígio, deixando que o desgra
çado, a vítima se transformasse num mendigo miserável, num 
pária da sociedade, num hilota triste de __ u_ma_coletividade 
indiana. 

Naquele tempo se falou, e hoje ainda se fala em menor 
grau, na privatização, quando as estatais davam prejuízo, os 
juízes roubavam na Previdência, e golpistas aplicavam a pica
retagem cm alto grau nos institutos sociais .. Governo' jOVem 
daqueles saudosos tempos "da aurora da mhtha vida; da minha 
infância qu_erída" que não trazem mais os anos, aquele gover
no determinou a privatização, determinou a abertura dos por
tos, determinou a melhoria da tecnologia, que hoje se está 
evidenciando com automóveis de melhor qualidade. Nunca 
houve no Brasil tanta venda de automóveis quanto nos dias 
atuais, em conseqüência das delibt:raçõcs que nos saudosos 
e "colloridos" tempos foi assim determinada. A redução de 
custos e despesas com saldo positivo foi verificada. A agricul
tura, entregue ao Ministro Antônio Cabrera, o melhor que 
tivemos - à exceção de Pedro Simon nos velhos tempos 
-atingiu 70 milhões de toneladas de grãos; atualmente, 60 
milhões de toneladas. 

Saudosos tempos que talvez se repitam daqui a alguns 
anos.~ Quem sabe? O mundo é u_ma bola_ que gira, e, às vezes, 
o que está no Pólo Norte passa ao Pólo Sul, e o que está 
no Pólo Sul passa ao Pólo Norte. 

Naqueles tempos, portanto, Srs. Senadores, houve garro
teamento tamb~m. mas sobre excessos e abusos e não sobre 
o pequeno~ garroteamento de "chapas brancas", por gente 
de segundo _escalão, que andava arrotando grandezas impos
suídas, para que a colctividade visse, mais. aíitda, o contraste 
entre a situação deles e a da colctividade empobrecida e sofrida 
do povo brasileiro. 

Um milhão de casas populares foram construídas para 
serem habitadas por famílias de duas, três, quatro, dez pes
soas; e multiplicado esse milhão por sete, por dez, por oito, 
temos sete milhões de residências, dez milhões de residências, 
oito milhões de residCncias. E, agora, trezentas mil casas estão 
inacabadas esperando serem concluídas,_ para que o povo, 
finalmente, volte a receber o conforto e_ o bem-estar daqueles 
tempos saudosos .. da aurora da minha vida, da minha infância 
querida que os anos não trazem mais". 

Senhores, é realmente lamentável que, na Câmara dos 
Deputados, parlamentares gaúchos, por acaso todos do PDT, 
partam na direção de um sanhudo paraibano, como é o nosso 
querido Presidente Humberto Lucena, e ali não tenha havido 
um derramamento de peixeiras e cuchillos entre gaúchos e 
nordestinos, porque tudo indicava que era isso que deveria 
acontecer. Não aconteceu. E nem a própria Segurança_esbor
rachou o nariz de nenhum atrevido que, perdendo a compos-

tura, partiu para cima do nosso suave e doce Presidente, para 
impor os seus pontos de vista desesperados. 

Srs. Senadores, a advertência que este mode_sto caboclo, 
dás faldas_do rio Madeira e das barrancas do rio_ GUã.poré, 
na selva abandonada e distante, tenta formular _é a de que 
não admitamos e nem permitamos-- Se porventura a reforma 
constitucional vier a ser feita- que ela seja contra os pobres 
funcionários públicos; que ela seja feita coil.tra aqueles que 
devem à Previdência, porque ~Sr. Presidente Lucídio Porte
lia, varão desta República, _homem inatacável, de coração 
de bronze - af, sim, poder-se-á realmente ajeitar o Brasil. 
O -argumento que "utiliZam é este: se não mudarem agora 
os artigos da Constituição Federal, o Brasil poderá ir à bançar
rota. Mas que as vozes do bom-senso digam ao ouvido do 
Presidente Itamar Franco as coisas certas a serem realizadas 
no plano econômico. 

No Gov~rno Collor, Q9r e?'e!p.plo, o Presidente sempre 
tinha um saldo mensal que se_de_stinava a pagar a dívida exter
na; e~se ~Ido permitiu, mês a mês, pouco a_ pouco, que a 
dívida baixasse, se não me engano, de 90 bilhões de dólares 
para 60 bilhões de dólares. Na administração do Presidente 
Collor, tínhamos uma dívida interna que foi sendo dizimada 
paulatinamente, e a inflação, esse dragão felpudo e caraquen
to, de garras afiadas como navalhas de titâniO-,- também foi 
reduzida, porque havia um plano de governo naqueles tempos 
dit_oso~ e saudosos "que os anos não trazem mais". 

Concluo este breve pinga-fogo, a9vertinP,o ao.s rneus_no
bres e sempre amados colegas, colegas de turma, porque este 
Senado é uma escola_, Somos todos alu_nos, não de um pro
fessor ou de uma professora, mas de nós mesmos; alunos 
das lições que recebemos através das palavras de um Cid 
Sabóia de Carvalho, de um Pedro Simon, de um Ronan Tito, 
de um Eduardo Suplicy, e de _um mes_tre incomparável do 
idioma, que nos transmite diariamente a inaneira escorreita 
de falar, que é o Líder Mauro Benevides, inconteste acadê
mico e imortal das faldas do Ceará. 

-0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Perrnite-Jne V~ Ex• 
um aparte? 

O SR- AUREO MELLO- Coin muita honra, Senador 
Cid Sabóia de Carvalho. 

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Aureo Mello, 
pedi para apartear V. Ex", e não o fiz antes para não quebrar 
a linha do raciocínio que vinha sendo mostrada diante da 
composição das expressões escolhidas por V. Ex• para trazer 
esse protesto, que tem um pouco de saudosismo, mas que, 
acima de tudo, tem urna linha crítica bem acentuada. Cr-eio 
que vivemos um momento muito grave. Senador Aureo Melo, 
em que, em primeiro lugar, devemos pensar num Congresso 
situado cada vez mais próximo possível da opinião pública, 
da sociedade brasileira; um Congresso em sintonia com as 
massas e com as grandes aspirações sociais do nosso_ povo. 
Tenho muito medo que este Congresso, a despeito de uma 
tese ou de outra, ou por força de um pensamento mais unifor
me ou menos uniforme, termine ·por se afastar daquilo que 
é a grande conclamação popular deste momento. V. Ex• mani
festa Ull).a_ série de apreensões diante da proximidade de um 
período a que se denominou revisão constituCional. Conven
cionou-se chamar de__revisão constitucional este momento de 
receio, este iriOmento de medo, este momento que instanta
neamente gera preocupações enormes para a popUlação brasi
le.ira. Quero louvar V. Ex~ pelo espírito crítico. pela análise 
que faz, porque_, na verdade, é fácil pensar: imaginemos os 
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funcionários públicos sem estabilidade, osiuncionários públi
cos e os trabalhadores, de" um modo geral, sem ~posentadoria; 
imaginemos um Poder Judiciário perSeguido de perto por um 
órgão maior que ele, criando, portanto, nuanças que deixam 
bem distante o Poder, para criar uma dependência; imagi
nemos um sistema financeiro mais-Jivre do-que o 'q~ue existe 
agora, sem nenhum comprometimento social; imaginemos a 
falência do instrumental da cidadania, com· alterações que 
pudessem ser feitas no art. s~; imaginemos a desproteção ao 
trabalho por castrações que devessem feitas aos dispositivos 
do art. 7~ da Constituição. E nessa linha de raciocínio saiamos 
a nos aprofundar e, então, chegaremos à conclusão de que 
o momento é realmente de muito receio e de muito medo, 
com a proximidade do 6, de outubro. Quero louvar V._ Ex" 
ante o espírito crítico aqui exibido na análise que faz esta 
tarde no Senado Federal. Nem precisaria V. Ex•-se socorrer 
de poemas célebres para se fazer entender; poderia V. Ex\' 
apenas trazer a clareza do seu pensamento, e nem esses reçur~ 
sos de oratória seriam necessários, tal a imponência c a impor~ 
tância do seu argumento, que é a principal ocorrência do 
seu discurso. Muito obrigado. 

O SR. AUREO MELLO- -SenadorCid Sabóia de Carva
lho, V. Ex~ está falando e eu o vejo lá em Fortaleza, à frente. 
da Rádio Verdes Mares, abordando assuntos para o povo 
cearense e me convidando a participar do seu programa. Na 
euforia de um homem que ia de navio-à Aril.éricá do Norte, 
devo ter dito alguma estultíce, alguma coisa Q~sagradávcl, 
porque, imediatamente, um sanhudo ccaren:se telefonou de 
lá e, com aquela voz de quem já está puxando a faca, pergun~ 
tou a V. Ex~: "Quem é esse sujeito que está aí riO míci6fone?" 

A voz do telefone era audível e não amistosa. E V. Ex•. 
com aquela grandeza natural, singular, peculiar e característica 
de quem descende de um gcnito.r c i.c;>rn~Jista}. que foí o portil~ 
voz das reivindicações h~manas à sua época, respondeu: "Este 
é Aureo Mello, companheiro de lutas lá no plenário do Senado 
Federal". 

Quero que V. Ex• sej_a reeleito, Senador Cid Sabóia cie 
Carvalho, porque é um orgulho para o Senado Federal. Du~ 
vida que haja um Senador que· tenha a coragem· de desdizer 
esta verdade. V. Ex• é aquela voz que se ergue COffio uma 
flama para clarear a escuricJão, porque aborda todos os temas, 
se~am da ~rdem do D~~-· ~eja m~!~ria d~- g_raiiçiC Expcdit!nte, 
seJam materias do final do Expediente. V. Ex• é, realmente, 
um grande Senador, como o são os demais. 

O Sr. Mauro Benevides-- Permite-me V. Ex" um aparte, 
nobre Senador Aureo Mello? 

O SR. AUREO MELLO - Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Aureo M:ello, 
a Casa toda vem acompanhando o pronunciamento de V. 
Ex~, a partir do instante em que· as -suas preõcúpã"ções foram 
direcionadas para as inquietações âe todos nós, no que tange 
aos rumos da revisão constitucional. PermitÇt.~me interferir 
em seu dis_curso para dizer~lhe, e à própria opinião f:iúhlka 
bras~leira, que o President~ Humberto Lucena reuniu, há pou
cos mstantes, na sua residência, _o Presidente da Çâmara, 
os Líderes daquela CaSa Legislativa, os Senadores que têm 
a responsabilidade de liderar as bancadas aqui no Senado 
Federal, e todos partilharam daquela preocupação que_ se am
plia no sentido de o Congr?sso se posicionar eXemplarmente 

em relação ao processo reviSionista. O ·Presidente Humberto 
Lucena está no firme propósito de conduzir os trabalhos com 
isenção, imparcialidade, clarividência e energia, garantindo 
que o contraditório se faça e se estruture, sem que haja subtra~ 
ção, a qualquer parlamentar, do seu direito de formular pro~ 
postas, intervir em debates, enfim, algo que possa vitalizar 
o processo constitucional brasileiro. Portanto, no instante em 
que V. Ex" se reportou à revisão constitucional e fez alusão 
ao episódio de ontem, eu me permitiria dizer que o firme 
propósito do Presidente Humberto Lucena é de conduzir, 
realmente, os trabalhos de fofma decidida, respeitosa com 
todos os Senadores e Deputados, mas resguardando, sobre
tudo, a dignidade da Instituição Parlamentar. Quanto a esse 
e ficar absolutamente tranqüilo e da mesma forma todos os 
brasileiros que sempre viram no Presidente do Congresso 
;:_tque1a figura austera, i.mparcial, em condições, portanto, de 
conduzir o processo de revisão Constituciona1. No que· concer~ 
ne à referência de. V. Ex• ao Senador Cid Sabóia __ de.Caryal_ho, 
·endosso tanibém tais conceitos. Creio que V. Ex" interpreta 
com absoluta fidelidade o pensamento de todos os cearenses 

._que vêem em Cid Sabóia de Carvalho aquela figu.ra que digni
fica o mandato parlamentar; que serve a mim e ao Senador 
Beni V eras como exemplo admirável de dedicaç_ão e de cabal 
cumprimento do dev_er. Há poucos instantes, querendo extra
vasar essa preocupação, V. Ex> citou Casimiro de Abreu de 
modo preciso, como acadêmico e imOrtal que é, como Põeta · 
de méritos incontáveis, assim considerado pela crítica literária 
indiscrepantemente em nosso País. 

O SR. AUREO M:ELLO-::- Muito obrigado. 

O Sr. Mauro Benevides- Quando V. Ex~ faz uma série 
de conjecturas, digamos assim, de que a Assembléia Revisio
nista poderia significar a nulificação de conquistas inseridas 
no texto da Carta Magna em vigor, eu poderia dizer~lhe, 
neste instante, talvez utilizando a mesma máxima poética, 
ao invés de citar Casimiro de Abreu eu citaria o Padre António 
Tomás, o primeiro príncipe dos poetas cearenses: "As espe
ranças vão conosco à frente e_ os desenganos vão ficando 
atrás." 

O SR. AUREO MELLO- Perfeitamente. nobre Sena
dor. Que esses desenga·nos fiquem, realmente, para "trás e 
que sejam convertidos em esperanças porque, aí, percebe
remos 6 quanto nos enganamos em muitas coisas que, depois. 
serão corrigidas pela roda do tempo, pela máquina criadora 
dás-COisas que fazem Com que o mundo reverdeça. V. Ex~. 
nobre Senador Mauro Benevides, que, até bem pouco tempo, 
foi nosso Presidente querido, tanto do Senado quanto do Con~ 
gresso, sempre honrou o mandato que exerce. Em seu aparte, 
desvanece~me porque é um mestre de nossa escola maravi
lhosa. 

A Presidência me adverte, acionando as campainhas, de 
que o meu tempo está esgotado, porém, antes de concluir, 
quero acentuar que sei da dignidade c da calma e, sobretudo, 
do altruísmo e da grandeza de alma do Presidente Humberto 
Lucen~. Foi S. Ex·~ quem salvou a vida do Poeta J.G. de 
Araújo Jorge, meu amigo e irmão. Quando lhe disse que 
J. G. tinha tido um infarto e não queria ir ao hospital, o 
Humberto tocou~o a chute e a cachação em direção do médico, 
que verificou que o poeta estaVa ruim mesmo e tinha que 
se internar. O Humherto é generoso, nobre e digno. E::,sas 
são as palavras de um pohre e insignificante suplente, lá da 
heira do rio Guaporé, em Rondônia, lugar onde matam gente_, 
motivo porque de Já me escafedi em tempo. 
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NãÕ posso me prOlongar, Sr. Presidente, a não ser rezan
do, como se eu fosse um sacerd9tc, um acólito, um padr~co 
a pedir: Senadores, atenção! Não permitam àqueles que, a 
título de reparar a falência do Estado, querem aplicar sanções 
violentas contra aposentados, militares, juízes, trabalhadores 
e, enfim, contra toda a coletividade, e_ obtenham êxito. 

Eram essas,- Sr. Presidente, as bre_V_es palavras, saudosas, 
que desejava proferir. (Muito bem' !'almas). · · 

Durante o discurso do Sr . .Áureo Mello, o Sr. Lud
dio Portel/a, Suplente dt! Secretário deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de 
passarmos à Ordem _do Dia, concedo a palavra, para uma 
comunicaçãO irfadiável, ao nobre Senador. Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma comu
nicaç.ão inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadur.es, estou encaminhando mensagem ao Presidente 
Itamar FranCo, bem cOmo ao Ministro das Relações Exterio
res, Celso Amorim, no sentido de o Govéino brasileiro, diante 
da extraordinária transcendência dó" aC9rdo entre· a OLP· e 
o Estado de Israel, prestar o devídó ·apóio. 

Entr~ as medidas a serem consideradas, uma delas seria 
a possibilidade de conceder & RepreSentação da 9LP no Brasil 
a condição de Representante de Estado em formação, a exem
plo do que fez o governo do Chile, dos Estados Unidos e 
o próprio Estado de Israel, a,o confirmar:·Yasser Arafat, da 
OLP, praticamente como- representante de um Estado em 
formação. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. Sl}NA]JfJRES: 
Albano Franc.o _ Au.rco Mello __ B~llo Parga _ Césa:r.Dias 

_Eduardo Suplicy _ Eva Blay _ Gilberto Miranda _ Guil)leone 
Palmeira_ Hydekel Freitas_ Jonas Pinheiro_ Josapbat Marinho 
_ Lavoisier Maia _ Louremberg Nunes Rocha _ Luiz Alberto 
Oliveira_ Maico Mad..el_ Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.c.na) - Ante; de 
passar à Ordem do Di"ri., a Prcsidênc~p. deseja comunicil(â_os 
Srs. Senadores que está em conta to permanente com o Sr. 
Ministro da ru·stlçã, Senador Maur:(ciq_Corrêa. no que tange 
ao noticiário recente sobre a apuração dos supostos autOres 
do bárbaro assassina-to do ex-Senador Oi~~ó pif~s. 'da. repre
sentação do Estado de Rondônia, ocÇ>rr~c;iQ_j_á_~~-~gUriúeriipo, 
sem que até hoje se tiwsse elucidada devidamente a responsa
bilidade pela prática daquele premeditado c perVerso assas
sinato. 

Tão logo tenha informações precisas, transmiti-las-ei aos 
Srs. Senadores e aos· Srs. Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Sobre a 
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. l'' secretário. . 

São lidos os seguintes 

PROJETOS DE..LELD.O SENADO N' 123, DE 1993 

Torna obrigatória a veiculação de programas edu
cativos pelas emissoras de rádio e televisão e dá outras 
providências. 

O Congresso· Nacional decreta: 
Art. 1·' As emissoras de rádio c televisão são obrigadas 

a veicular, gratuitamente, programas educativos diários, rela-

ti vos aos conteúdos das disciplinas oferecidas no ensino básico 
e fundamental. 

Art. 2° A produçao, a-edição e a transmissão âos pro
gramas ficãrão ·a cargo das emissoras de rádio e televisão, 
sem nenhum encargo para o poder público. 

§ 1~ As emissoras poderão trabalhar em conjunto ou 
individualn{ente~ ~ ··~ - -- · · ~ --~-·-~·-·-o~---- · ·-

§ 2~ Cáda programa será transmitido duas vezes ao dia, 
com a duração mínima.âe 10 (dez) minutos cada um, dentro 
dos seguintes horários: 

I- primeira transmissão: entre 12h e 14h; 
II -segunda transmissão: entre 19h e 2lh. 
Art. 3o A supervisão dos programas ficará a cargo do 

órgão competente do Poder Executivo. 
Art. 4~ O Poder Executivo ~egulall).entará esta lei no 

prazo de 60 (sessentaYi:iias cõntado da sua publicação. 
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. 6r> -Revogam-se as dis.P"OSiçõéSe·nt"cõritrário. 

- . c 

Justificação 

O art. 221 da Constituição Federal estabelece, em seu 
inciso I, que a programação das emissoras de rádio e televisão 
deve ter como preferência "finalidades educativas, ar.tísticas, 
culturaiS' e·inTõtinãtivasn. · 

Independentemente de legislação ordinária que assim o 
disponha, as emissoras já têm curriprido a determinação constj
tuciorial, no que se refere às finalidades artísticas, Culturais 
é: inform·atiVas. 
· Entretã.iito, é mínima, senão inexistente, a programação 
educativa,_ que se deveria interpretar não apenas como com
plementar à atividade escolar nqs nív~is de ensino básico e 
fundamental, mas, também, em algumas regiõeS do Pãís, como 
o processo educativo. 

Assim, com esta medida pode·-se árllPiíar oS riieios e o 
.alcance da __ eduC;ação básica e fundamental, com o objetivo 
de erradicar o analfabetismo, d·ando condições reais à popu
laçã!) de participar da vida econômica, social, política e cultural 
do País. 

.. Não devemos esquecer que as emissoras de rádio e televi
são constituem veículos de comunicação social e que. ao. pro
mover a universalização do ensino e aumentar as oportuni
dades de acesso. a.Q ensino gratuito, estarão contribuinflo para 
o des,envolvimento da Pátria, sob todos os aspectos ...... 

Por tais razões, solicitamos o apoio de nossos pares a 
essa proposta. 

Sala das sessões, 22 de seteml?ro de 1993. -Senador 
Magno Bacelar. · · ·· · 

(À Comissão de Educação- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 124. DE 1993 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da iodação do sal 
(c1oreto de sódio) e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. 19 É proibido, em tOdo o Território NaciOriãl, "ex

por ou entregar ao consumo humano ou animal sal (cloreto 
de sódio), refinado oü moído, que não contenha iodo nos 
teores estabelecidos por Portaria do Ministério da Saúde. 

Art. 2° As indústriaS beneficiadoras de sal receberão 
dÕ Ministério da Saúde iodato de potássio, ou produto similar, 
necesSário para o cumprimento do disposto Oo 3rt. 1~ desta 
Lei. 
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Art . .3" O íodatõ de pOtaSsio, ou protluto similar, deverá 
obedecer às especificações de concentração e pureza determi-
nadas pela Farrnacopéia Brasileira. -

Art. 4"' É obrigatória a inscrição nas embaiagens de sal 
destinada ao consumo humano ou animal da expressão "Sal 
iodado", em caracteres perfeitamente legíveis-.- -

Art. 5':' Incumbe aos órgãos de fiscalizaçã_o sanitârla-dbs 
Municípios e do Dístrito Federal a coleta de ainostras para 
análise fiscal e do teor de iodo contido no sal destinado ao 
consumo humano. 

Parágrafo único. Quando não for possível esta coleta 
por parte dos Municípios, iTiCumbe ãos 6rgãOS-de fiscalização 
sanitária -dos Estados sua realização. 

Art. 6" A inobservância do disposto nesta Lei constitui 
infração de natureza sanitária, sujeítando-Se-o infrator às san
ções previstas na Lei n' 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 7~ Es_ta Lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário, especiaJmente 
a Lei n' 6.150~ de 3 de dezembro de 1974. 

Justificação 

A Lei n~ 6.150, de 3 de dezembro de 1974, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consu
mo humano, fixa em 10 (dez) miligr~mas o teor de iodo por 
quilograma do produto. Do ponto de vista do objetivo da 
iodação do sal, qual seja o da prevenção do bócio endêmico 
e de suas conseqüências, entre as quaiS se "in-clui o cretirfísriiô;·
este teor é tecnicamente impossível de ser atíOgido rigida
mente, por um lado, é muito baixo para cUmprir seU papel 
profilático. Técnicos do Ministério da Saúâe propõem teores 
mais altos e dentro· de um intervalo razoável menos rígido 
que um valor fixo. 

Por outro lado, a suplementa·ç§.o de iodo à dieta da popu
lação brasileira, como muitos outros países, é uma ação de 
saúde pública, na medida que previne a incidência do bócio 
endémico, doença que pode ter graves conseqüências para 
seus portadores, particularmente para os filhos das mulheres 
doentes, que podem nascer com insuficiência tiroTdiana, causa 
de retardas físico e mental irreversíVeís. Portanto, a responsa
bilidade para prevenir este problema médico-social, do ponto 
de vista coletivo, mediante a suplementaçâo do iodo, por 
meio de um produto _de consumo obrigatório pela população, 
como é o sal, é do Poder público, devendo ele arcar com 
os custos que decorrem de tal medida preventiva, fornecendo 
às. empresas beneficiadoras do sal, o produto indicado para 
a sua correta iodação. 

Este Projeto de Lei busca adequar a Lei n" 6.150 aos 
conhecimentos técnico-cicntífícOs atliais sobl-e -a profilaXia do 
bócio endêmico c à prática de prevenção de doenças, com 
o fornecimento pelo Poder Público do produto necessário, 
a exemplo do que já se faz com as principals'doCriçãS êvl~áveis 
por vacina. 

Espera-se desta forma contar com o apoíô dos_ Senhores 
Parlamentares para a aprovação deste projeto, urna vez que 
pretende extinguir de vez os bolsões ainda existentes de_bócio 
endêmico no BrasiL 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993~- Senador 
Iram Saraiva. 

(A Comissão de Assuntos Sodais :..._ dfú:iSiio termi-
natil'a.) -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)....:. Os projeios 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1·: 
Secretário. 

· ·É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.004, DE 1993 

· Requeiro a V. Ex~ sefã co:i:lsiáerada c"omo licença autori
zada minha ausência dos trabalhos da Casa, para breve viagem 
aos Estados Unidos da América, no período de 25 a 30 de 
setembro do corrente ano, justificada pelo fato de atender 
_a_ convite do Governo do Brasil como membro da Delegação 
que participará da Assembléia Geral do FMI. 

Brasnia, 23 de setembro de 1993.- Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Fica conce
dida a licença solicitada, nos termos do art. 13 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.005, DE 1993 

Requeiro a V. Ex~ seja considerada como licença autori
zada minha ausência dos trabalhos da Casa, para breve viagem 

. a França e E~panha, no perío-do_ de 2 a 10 de outubro do 
corre-nte ano. justificada pelo fato de atender a convite da 
Embaixada da Espanha, Departamento Ofídal ·de Turismo 
Francês e_ Associação Br3sileira de Agências de Viagens. 

Brasília, 23 de s_etembro de 1993.--... Senador João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_: F-ica conce
dida a licença solicitada, nos termos do art. 13 do Regimento 
Interno. 

A Presidência Convoca sessão Cõnjttnta_a _reaJizar-se hoje, 
às 19h, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada 
à_l~itura da Medida Provisória_ n9 347. de 27 _de agosto de 
1993, que altera a Lei n' 8.631, de 4 de março de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lttcena) - Sobre a 
mesa, comunic3Çãõ que sáá lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

Ê lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Sr. Presidente: 
Çomunico, hos termos do art. 39, alínea ado Regimento 

Interno, que me ausentarei do País, em viagem de caráter 
particular, no período de 26 de setembro a 10 de outuhro 
de 1993. 

Brasília, 23 de scte-mbr~ de 1993.- ....;... s'emidor ~Pitác-io 
Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O cxpe· 
dient~ _lido_ vai à pubFcação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Prcscnte_s _na casa 63 Srs. Senadores. 
Passa-se a 

ORDEM DO DIA 

Sobre ·a mesa, requerimento y_uc será lido pelo Sr. l" 
Secretário. 
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É lido e aprovado o segujnte 

REQUERIMENTO N" 1.006, DE 1993 

Nos termos do art. 175, alínea d, do R~gimerito Interno, 
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matériaS 
constantes dos itens nn~ 1 c 6 sejam submetidas ao Plenário 
em último e penúltimo lugares, rcspectivamentê. · 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993- Ney Mara-
nhão. --~ 

O SR. PRESJÓENTE (Humberto Lucena) - Será feita 
a inversão solicitada. 

Item 2: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•106_, DE 1992 

(Em-regime de urgência, nos termos do art. 336, c, 

do Regimento Interno) 

DisCUssão, em turno únko~ do Projeto -de Lei da 
Cãmara n' 106, de 1992 (n' 813188, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá outras providências. 
(Dependendo de pareceres das Comiss.õeS de Assuntos 
Econômicos; de -As_suntos Sociais_ e_ de Se_rviços de ln
fra-Estruhini.) --

Nos termos do art. 140~ a, do Regimento interno, designo· 
o nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para proferir o pare
cer, em substituição à Comissão _Qe Assuntos Soci~is. 

O SR. CID SABOlA DE CARVALHO (PMDB :--CE. 
Para proferir-parecer.);_-- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 
o parecer que vou relatar no presente momento já fora lido 
na Comissão. No entanto, houve um. pedido de vista e um 
voto_em separado, e o projeto, por força do requerimento 
de urgência, chegou ao plenário qual se esse parecer não 
houvesse sido lido na Corilissão. _ · 

Para evitar qualquer verifíCaçãó ·a esSe I'e!speito, o qüe. 
seria algo mais penoso, procederei novamente_â leitura deste 
parecer. · -

O Projeto de Lei ora em exam_e_, __gue se insere na Política 
Nacíonal de Meio Ambiente, tem por objeHvo estabelecer 
que os fabricantes de motores e veículos automotores e os_ 
fabricantes de combustíveis reduzam os níveiS de emissão de 
monóxido de carbono, Óxidos de nitrogénio, hidrocarbonetos~ 
álcoois, aldeídos, fuligem, material particUlado e outros com
postos poluentes que são lançados cotidianam.en~e no ar das 
nossas cidades, sobretudo nas grandes capitais. 

A proposição determina os limites das emisSões e os pra;;· 
zos aos quais devem se adaptar os produtos supracitados. 

Atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente- CO
NAMA e ao Instituto_ Brasileiro do Meio Ambiénte e. dos_ 
Recursos Naturais Rcnováveís- Ibarila, e·in consonância com 
o Programa Nacional de Controle de Poluição por-veículos 
Automotores ---:- PROCONVE, a competência para definir 
procedimentos de ensaio, medição, certificação, lic~nciamen· 
to e avaliação dos níveis de emissão dos veículos auto motores. 

Dispõe que os veícUlos automotores só podem ser comer
cializados mediante a apresentação de Licença para uso da 
Configuração de VeícUlos ou Motor, a LCVM, emitída pelo 
IBAMA, e que os combustíveis e aditjyóS cOmercializados 
em territóriO nacional devem terregiStfb nesse Instituto. 

Estabelece a obrigatoriedade da adição do percentUal 
de 22% (vinte e dois porcenrordc álcool etílico anidro com
bustível à gasolina. 

Especifica -cõ-ridições· e prazos para a fabricação, comer
cialização e distribuição de noVOs CQmbustíveis, bem como 
incentiva o uso de combustíveis automotores de baixo pOten-
cial poluidor._ . · __ · 

Autoriza os governos estaduais e municipais a estabele
cerem, med_i~n·J..e planos específicOs, nó rolas e medidas adiçió
nais de controle d<;1 poluição do ar para os veículos automotores 

. em circulação, em çonsonância cOm as exigências do PRO-
OON~- . . . 

Fixo exigências e prazos às redes de assistência técnica 
e aos fabricantes de motores, veículos automotores e derivados 

·para a sua adaptação às novas condições de contrOle ambiental 
a serem ·cr_iadas pela lei em que se transformar o Projeto 
sob exame. 

E, finalmente, atribui aos órgãos públicos arúbit!ntais. 
em nível federal, estadual e municipal, a competência para 
monitorar a qualidade do ar atmosfériCo, sobretudo das gran
des cidades, e para a fixação de diretrizcs e programas de 
controle da qualidade do ar. 

Em momento oportuno nos chega às mãos o presente 
Projeto de Lei, pois a degradação da qualidade de vida, sobre
tudo nas grandes cidades, é uma realidade que, infelizmente, 
tem crescíinento exporleil.clal, enquanto as medidas para a 
melhoria ambiental têm se revelado _tími..d~s e insuficientes, 
apesar dos discursos e slogãnS. - · · 

A cidade de São Paulo _é o exemplo mais dramático da 
má qualidade do ar e as inve_rs_ões térmicas: freqüentes, Sõ 
têm agravado o problema. 
· · <::Cimo se não foSSe bastante, ós motoreS doS nosSos ·ve'ícU
Ios continuam desregulados e os ônibus e caminhões lançam 
negras cortinas de fumaça ao longo das ruas e esuadas do 
País. 

O combustível que utilizamos é um verdadeiro composto 
.de substâncias altámente poluentes. O óleo diesel que aqui 
se consome foge dos padrões internacionalmente aceitos, en
quanto a nossa gasolina, seguramente a pior do mundo, traz 
uma quantidade intolerável de chumbo~ o que é.um verdadeiro 

.atentado à saúde da população que respira semelhante vene-
no. · 

--O presente Projeto de Lei torna-se, diante de tal situaç~o 
de ameaça à vida, uma importante contribuição à luta daqueles 
que desejam legar um mundo melhor aos seus descendentes, 
-às próximas gerações. 

Tendo mérito inegável e sendo constitucional, jurídico 
e de boa técnica legislativa, além de relevante e urgente, 
votamos pela sua aprovação. 

. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O parecer 
é favorável. · 

Nos termos _dp art._140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Be.Uo Parga,_ para preTerir o parecer, em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômícos. 

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para proferir pare· 
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Ses. Senadores, 

· ó Projeto de Lei da Câmara n" 106, de 1992 (n" 813-B, de 
1988, na ·casa -ae origem), que "dispõe sobre a redução de 

_emissão de pOCuen-tes por veículos automotoi"es e dá õütras 
providências". foi enviado ao Senado Federal, consoante o 
dispostõ no art. 134 do Regimento Comum, em l"de dezembro 
de 1992, pafa apreciação desta Casa. 

Remetida inicialmente à Comissão de Assuntos So_ciaiS,_ 
o projeto em pauta foi objeto de Requerimento n9 895, de 
1992. do então Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
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micos, Senador Raimundo Lira, solicitando a audiência e ma
nifestação dessa Comissão. Foi também objeto dO--R.equÚi
mento n" 272, de 1993, do Senador Dario Pereira, solicitando 
a audiência e manifestação da Comissão de __ serviçoS .de Infra
Estrutura, tendo sido ambos os requerimentos aprovados pelo 
Plenário dessa Casa. _ 

Remetido a esta Comissão de Assuntos Económicos, cou
be-nos a honra de relatar o presente projeto, na- forma do 
parecer ora submetido à apreciação dos ilustres Senadores. 

O projeto de lei ora em exaine objetiva estabeléCei: limites 
para emissão de monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, 
hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, material particu
lado e outros compostos, resultantes da utilização dos_ diversos 
tipos de combustíveis em motores e veículos automotoies. 
Estabelece, ainda, as competências de normatização e fiscali
zação, pelas autoridades nos diversos níveis de governo, as 
condições e prazos para a fabricação, comercialização e.distri
buição de novos combustíveis e veículos, bem como para adap
tação dos atuais aos novos preceitos fixados no diploma legal 
ora relatado. 

Ao presente projeto de lei, não foram apresentaâas emen
das na Comissão de Assuntos Económkos. _ 

· É o relatório. 
Inicialmente, cabe-nos_ ressaltar a pertinência e oportu

nidade do projeto de lei óra relatado, já que a preocupação 
com a qualidade de vida vem se constituindo, modernamente_, 
em assunto da mais alta prioridade nacional e internacional. 

Sobre o impacto do presente projeto na qualidade am
biental, foi o assunto profunda e rigorosamente anallsado pelo 
ilustre Senador Cid Saboia de Carvalho, em seu parecer ã 
Comissão de Assuntos So_ciaís, ·aá qual manifestamos nossa 
integral concordância, COnsiderando, ainda, tratar-se da ótica 
mais fundamental na avaliação e decisão do Congresso Nacio
nal, no que se refere ao assunto em pauta. 

Em relação aos aspectos económicos envolvidos no Pro
jeto de Lei da Câmara n" 146, de 1992, cumpre-nOS salientar 
que, do ponto de vista de economicidade, trata-se de pr()pO
sição bastante meritória, já que é sabido que a modernização -
dos motores a combustão e de seus combustíveis tem propi
ciado, ao lado da minimização de emissão de poluentes, um 
real aumento de produtividade, que favorece diretamente aos 
usuários e indiretamente à Nação brasileira, Tal economi
cidade tem, ainda, reflexos altamente positivos sobre os custos 
industriais gerais, já qUe tra-ta-seaê iffiportanú~·Tõnte energé
tica nos transportes e mesmo na geração de energia estática, 
em algumas regiões do País, contribuindo, portanto, parare
dução de preços e tarifas, bem como para otimização do üso 
de nossos recursos energéticos. 

Pelo exposto, s-omos peta aprovação do presente projeto 
de lei, na forma original. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O pareeer 
é favorável. 

Nos termos do art. 140. a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Gerson Cama ta para proferir parecer sobre 
a matéria:, em substituição ã ComissãO de Serviços de Infra-Es
trutura. 

O SR- GERSON CAMA TA (PPR - ES. ·Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seria
dores, os Senadores Cid Saboia de Carvalho e Sello Parga 
já fizeram uma análise técnica do· presente prOjeto: A nós 
cumpre, junto com o encaminhãmento-do -relatório escrito, 
ressaltar que esse projeto é fruto de um-amplo eõ.tendinleõto 

promovido pelos Deputados Fábio Feldmann e Rita Cam'atá 
Córh'a' comunidade científica brasileira, com a indústria brasi
leira de automóveis e com os fabricantes e distribuidores de 
petróleo. 

Houve_ uma certa relutância, porque, na verdade, a comu· 
nidade_c_ientífica brasileira desej'a, através do projeto, a melho
ria da qualidade do ar, principalmente das grandes cidades, 
que já sentem o impacto da f3lta de padrão na emissão de 
poluentes _por parte dos automóveis fabricados no Brasil. 

A maneira gradativa com que esta lei entra em vigor 
- alguns itens iinediatamente após a sanÇão, outros ofere
cendo algum prazo para que se adaptem à indústria e os com
bustíveis aos veículos - faz com que possamos ter. dentro 
de alguns anos, os veículo~ brasileirqs circulando pelas cidades 
do Brasil em condições equivalentes aos padrões hoje exigidoS 
pelas legislações da Europa e dos Estados Unidos. 

Cumprimento os Deputados Fábio Feldmann e Rita Ca
mata pelo trabalho realizado e os Srs. Senadores pela com
preensão que tiveram da importânCia e da propriedade do 
presente projeto de lei. 

o relatório- favorável ao presente projeto está assim fun
damentado: 

O Projeto de Lei da Câmara n• 106, de 1992 (n• 813-B; 
de 1988, na Casa de origem), que "dispõe s.obre a redução 
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras 
providências", foi enviado ao Senado Federal, consoante o 
disposto no art. 134do Regimentb Comum, em l"de dezembro 
de 1992, para apreciação desta Casa. 

Remetida inicialmente à Comissão de Assuntos Sociais, 
o projeto em pauta foi objeto de Requerimento n" 895, de 
1992, do ·então Presidente da Comissifo de Assuntos Econó
micos, Senador Raimundo Lira, solicitando a audiênCia_ e_ ma
nifestação daquela Comissão. Foi também objeto do Requeri
mento n" 272, de 1993, do Senador Dario Pereira, solicitando 
a audiência e manifestação dessa Comissão, tendo sido ambos 
os réquerimentos apr~vados pelo Plenário dessa Casa. - -

Rem_etido a esta Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, 
c()ube·nos a honra de relatar o presente projeto, na forma 
do parecer orá submetido à apreciação dos ilustres Senadores. 

O projeto de lei ora em exame objetiva estabelecer limites 
para emissão de monóxido de carbono, óxidos de nitrogénio, 
hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, material particu
lado_e outros compostos, resultantes da utilização dos diversos 
tipos de combustíveis em motores e veículos automotores. 
Estabelece, ainda, as competências de normatização e fiScali
zaçãO, pelas autoridades nos diversos níveis de governo. as 
condições e prazos para a fabricação, comercialização e _distri
buição de novos combustíveis e veículos, bem como para adap
tação dos atuais aos novos preceitos fixados no diploma legal 
o-ra relatado. 

Ao presente projeto de lei, não foram apresentadas einiil~ 
-.das na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

É o relatório. 
Inicialmente, cabe-nos ressaltar a pertinência e oportu

nidade do projeto de lei ora relatado, já que a preocupação 
com a qualidade de vida vem se constituindo, modername'nte, 
em assunto da mais alta prioridade nacional e internacional. 

Sobre o impacto do presente projeto na qualidade am
biental, foi o assunto profunda e rigorosamente analisado pelo 
ilustre Se-nador Cid Saboia de Carvalho, em seu parecer à 
Comissão de Assuntos Sociaís-,-- ãó- qual manífestamos nossa 
iritegr_a] concordâ?cia~ àn~si~erando, ainda, tratar-se da ótiça 
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mais fundamental na avauação e decisão do Congresso Nacio
nal~ no que se refere ao assunto em pauta. 

Em relação aos aspectos de serviços de infra-eStrutura 
envolvidos no Projeto de Lei da_ Câmara ·rr 146~ de 1992. 
cumpre-nos salientar que, do ponto de vista de utilidade e 
adequação~ trata-se de proposição bastante meritór_iá~ já q-ue 
é sabido que a ri:JOdemização dos motores a coqibustão e 
de seus combustíveis em relação à min.ioi.iZaçâo de emissão 
de poluentes~ vem bcnefici3ndo seus usuários COin melhores 
condições de trabalho. quando em ambientes estáticos. bem 
como aos condutores e usuários de vefculos automotQfes e_m 
geraL 

A qualidade de motores e veículos e de seus combustíveis 
vem também propiciãr um melh~r aproveitamento-~ parque 
industrial em geral~ aumentando a vida úti1-4os eqtiipameittos 
e racionalizando o uso dos diversos i_nsumos energétiéàs. a:o 
lado de 'inegável influência na mariute"nÇão_ e consçrv~çã.o- de 
'\ias de tr.Uisporte. - - -

Do ponto de vista governamental. importante produtor 
e consumidor~ trata o presente projeto de lei de providências 
que -podem refletir favoravelmente no equacionamento de 
suas polílicas de participação na. vida ecpnõmica. naciónát 
bem como, enquanto guardião. da sociedade. de eficaz f~nna 
de interfetêocia -00 ptoceSso de desenvolvimento integrado 
à melhoria da qualidade de vida e do mdo ambiente. 

Pelo exposto~ somos pela aprovação do presente projeto 
de lei~ ·na fomta OriginaL - - - --

0 SR. PRF.SIDE."'TE (Humberto Lucena)- Os parece-
res são favoráveis. · · __ 

Passa-se à discussão do projeto~ em turno úm'"t:Q. 

O s.-. Pedro Tmm-a- Sr. Pn:Sidi:nte_ peço a palavrn 
para discutir. 

O Sll. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a pala"-ra a V. Ex"' 

O SR_ PEDRO TEIXElRil (PP - DF: Para dil;cutir. 
Sem rerisão do orador.)- Sr. Presidente:..-Srs.. SeD~res,. 
por oca5i:io da apreciação deSte projeto na COOriss:iQ ele ConS-- · 
lituiÇ30~ Justiça e Cidadania,: OUvimos vári6s órgãos .. tecniOOS . 
e ~ interessadas no assunto. Todos eles conl--ergira.m 
oo seotido de que a obrigatoriedade dos 22% dessa taxa é 
hipotética_ pois podi:rif Vir a não ser cumprida. porque 5e 
estabelea:r 22% significa abrir Caminho pan a burla da lei 
se. amanbã. o men:ado brasileiro, as fontes pnxlutoras do 
Brasil Diio romegouem mmter o fabrico do 3Jcoot nesse per
a:ntual. 

O estabelecimento de uma quantia prefixada. cbbt ft11ia, 
precisa ser eum?'aflo., para DãO SenOOS COmjX:Iidos .. depois., 
a ter que aunpnr aJ&o ""incumprivel""., se é que existe essa 
palana. . . . . - . . .. 

Por outro lado, é preciso defender a PETROBRÁS das _..'35 de que a 0055a garolioa é a piol- do mundo. Is> 
é dar IDD ~_prél.io de incompetência a ·uma_ émpresã 
que homa o B~ e exporta a nossa garolioa iodusive para 
os Est.odos Unidos. Dab .....a., isso Diio corresponde a uma 
:reaJMJ;:;•:Je. 

Ademais. alknr esse íodioe. como se j>ropõe_ é criar 
problemas inlemaciooais na área do MERCOSOL. por exem; 
pio_ porque os wdculos dos países de= merculo Diio eslão 
adaprados ao quo: se prelellde fazer. 

Então.,. além de ser uma velada ou até aberta c:rítica: a 
uma empn:s;o que. oesse setor _ """' ""f'f'dendo dentro das 

suas possibilidades. é também compelir a obrigatorie(Jade de 
um índice de 22%, quando~ amanhã, poderemos não ter condi
ções de mantê-lQ .. -Por isso~ tínhamos defendido que fosse 
.... até 221ff;>•. mas .o ilust~e professor e Senador Cid Saboia 
de Carvalho disse que _0_1lSQ da palavra ~·até'~ não ficava muitO 

- bem na-lei~ c}u:e era preciso definir-se o quantitativo~ 
Exatamente por acreditar - e quero ~r. que não vai 

nisso nenhum sentido corporativista - em um órgão que tem 
sido o orgulho do povo brasileiro é que defendo que essa 
obrigatoriedade nãQ deve ser aprovada. Essa é- a razão por 
q~e voto contrariamente 3() Relator. 

ti Sr. Julahay Mlogalhães Sr. Presidente, peço a palaVIa 
para discuDr: - - - -

o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucená) .:__ CoJJeedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O Sll. JUTABY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pan dis' 
cutir .. Sem revisão do orador.) .. :.: .. :sr: Presidente.,. Srs. Senado
res.,. em primeiro lugar.,. desejo elogiar o trabalho do Deputado 
Fábio Feldmann.,. a proposta que S. Ex~ apresentou na Câmara 
dos Deputados.,. pois todos sabemos o quanto se dedica a 
esse tema. S. Er é um dos Parlamentares mais entendidos,. 
no Congresso Nacional. em problemas do meio ambiente. 
Portanto., primeiro.,. desejo felicitá-lo pela iniciativa. 

Quero também elogiar o ITabalbo da Deputada Rita Ca
mata.,. o substitutivo que apresentou na Cãnlara dos DCpu
tados, e os pareceres dos Srs. Senadores. Todos procuraram 
estudar o assunto minuciosamente e trazer ~ sUaS prO_i_!õStas_ 
e sugestões. 

-Sr .. · Presidente., pessoalmente,. discordo da inclusão do 
art. 9" ·oeste projeto. Este artigo tnta-de óll1 problema de 
natureza económica, mais do que de mcio ambiente .. Ê jnade-

. quada a colocação dessa proposta neste projeto. Ela poderia 
ser discutida no bojo de outro projeto.,. mas neste é_ inade
quada~ _pois refere-se a um problema de ordem econômica 
muito mais do que relacionido ao meio ambiente. à poluição. 

Por esta razão .. e para não me estender .. porque este 
assunto já foi debalido nas comissões- há muitos problemas 
de ordem técoica. os percentuaiS podem provocar discordân
cias; no meu ponro de vista.,. o projeto como um iOdo é até 
bom. mas esse artigo está enado -, peço que V. Ex" anote 
na Ata o meu voto pela abstenção~ 

O Sll. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Er seta 
atendido. 

Concedo a palawa ao nob<e Senador Ronao Tito. 
O SR.. RONAN Tfi'O (PMDB-MG. Par.o diswlir. Sem 

· n:W;ãodoorador.)-Sr. Presidente,Srs. Senado<es.bãmuito 
que sC aicni- no Brasil uma certa dualidade !ncompreensível 
e até uma pretensa luta entte a PETROBRAS e a pnxlução 
de álcooL 

Ouvi atentamente os :ugumentos do Senador Pedro Tei
llrira. qw; pretende colocar_ freole à ~te. o ãicool e a~
TROBRAS. e alega que a PETROBRASé um orgulho~ 
oal. 

Acho que ninguém questiona isso; más eu pet!.Untaria 
a este Plenário se a criação do cano a ákool_ a partir da 
biomasu. a partir da agrimltur.~ brasileira. que 10i tão explo
tada na ECO 92. Diio é uma criação bnsikir.t. Diio é uma 
instihiição de que os brasileiros também se otplbam? 

Por outro lado. Sr. Presidente. >Obre os pero:otuais para 
_ presenaro~ma.. eu até me eximiria de dizer qualquer 

coiSã a -mais. Têciücns do mais alto gabarito foram ou~idos. 
Quem sou eu aqui para questionar isso? 
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Mas quero lembrar aos Srs. Parlamentares que não existe 
nada neste País que preocupe mais do que o desemprego; 
e o ~r~sil, neste i?stante, no setor sucroálcooleiro, empresa 
1 mllhao e 100 m1l trabalhadores. Também não podemos e 
não devemos esquecer, Sr. Presidente, que esse setor tem 
uma das suas pilastras mestras assentada no Nordeste, reg-ião 
cujas mazelas muitas vezes queremos corrigir atniVés-de carica
turas, não de geração de emprego. 

A cana é uma gramínea extraordinária. ·Não -exiSte nO 
mundo nenhuma outra fonte energética originári-a do próprio 
bagaço - e ainda sobra mais de 50% para geiar energia 
para terceiros. São Paulo, na semana passada, inaugurou a 
compra, pela CESP, de energia excedente das suas usinas 
de álcool e açúcar gerada pelo bagaço, pela biomassa. 

A nossa energia é a da biomassa, -é a do sol. Quem 'não 
sabe, Sr. Presidente, que este País é dotado de uma extraor
dinária- forite--de energia e que ela poderá ser explorada no 
futuro, no terceiro milénio? Comõ-âís-se Galbraith, terá o 
domínio do terceiro milênio o país que tiver Tri10rillação e-
energia. - ---

0 Brasil está nascendo nessa ecorioml3,_ e quantos trope
ços sofreu? Primeiro, criou uril programa, o' PRO ÁLCOOL. 
e depois deixou todo mundo morrer à_ mfngua. 

O que esse pi'ojet6 mãíS. desej~(a:tingir é o ecossistema,
é o ambiente. Quem âe nós ainda não viu pela televisão que, 
num determinado momento, em São Paulo, o ar é irrespirável? 
Quem não sabe que a adição do chumbo tetraetila à gasolina 
é altamente poluente? Houve bem o grande e extraordinário 
Deputado, que não é do meu Partido, mas que tem uma 
postura que por todos nós é aplaudida, de defensor do ecossis
tema. Este projetO é de ·autoria do Deputado Fábio Feldmann, 
cuja trajetória, cllfa luta pela preservação do meio ambiente 
no Brasil é por todos nós reconhecida. E ê reconhecida princi
palmente porque- S_. Ex• não é dos fanáticos que querem colo
car a ecologia, o ecossistema contra o desenvolvimento. S. 
Exa mostra que é bem possível compatibilizar o desenvol
vimento com a exploração económica de muitas matérias
primas que aqui temos. 

Interessante, Sr. Presidente, é que, nos Estados Unidos 
da América do Norte, estão produzindo álcool a partir do 
milho, a partir da madeira, e a energia obtida após o processa
mento consome nada menos do que 30% da energia depois 
gerada. E temos aqui a possibilidade de gerar energia com 
o' bagaço da cana, de fazer todo o processamento industrial 
a partir do bagaço da cana, e termos a energia absolutamente 
limpa. 

Falamos em ecologia, queremos proteger o ecossistema. 
A Amazónia é intocável! É um sacráriol A Amazónia é me-tade 
do Brasil, tem população rarefCita, e, quando se derruba uma 
árvore, isso provoca um frenesi, para não dizer um certo 
chilique internacional. 

No entanto, em nossas grandes cidades, quando temos 
mudanças na atmosfera, quedas de temperatura, o ar dos 
10 milhões de paulistas simplesmente fica irrespirável e o mes
mo acontece no Rio de Janeiro. 

O dilema PETROBRA;>Iálcool é falso, sob pena ~ae se 
querer colocar a PETROBRAS no banco dos réus. Não aceito. 

A PETROBRÁS é uma empresa da qual todos nos orgu-
lhamos. . . o • 

O que se tenta,-ne"ste momento, é viabilizar um combus
tível de origem fóssil, mas que não seja poluente. Como? 
Gerando trabalho justamente nos locais onde a vida é mais 
difícil. Muitas vezes_ vemos representantes de determinados 

locais falarem em trabalhadores; maS e os trabalhadores do 
Nordeste, que são lembrados raramente, quase sempre às 
vésperas de eleições? 

Já ouvi neste plenário alguém dizer: é enorme o subsídio 
que tem a cana do Nordeste. Na verdade, trata-se de um 
subsídio interno, dentro do próprio setor, de apenas· 10%; 
na Europa, esse subsídio do açúcar chega a 92%. Massacram 
o trabalhador do Nordeste e_ ninguém protesta. Parece que 
há até uma conivência internacional. 

Sr. Presidente,_com toda sinceridade, quando esse projeto 
foi apresentado em plenário, pensei que teríamos aqui um 
coro uníssono cantando loas ao projeto, porque ele atende 
perfeitamente à questão ambiental, mas- atende tambt!m à 
questão social. 

Por isso, Sr. Presidente, nego-me a acreditar que exista 
um tal dilema. -

O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. RONAN TITO- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Pedro Teixeira - Gostaria apenaS âe esclarecer 
que_ também estou muito preocupado com a questão do empre
go. Concordo com y. Ex~ Estávamos preocupados é com 
esse Yalor determinado de 22%. Quanto à questão ambiental, 
desde 1991, já não se usa chumbo tetraetila na gasolina brasi
leira. Isso ocorre somente no Japão e no Brasil. Então, a 
alegação, data venia, da poluição está desarmada pelos laudos 
técnicos, porque, desde 1991, foi retirado o chumbo tetraetila. 
Quando estamos sustentando a necessidade __ desse somatório 
da canà-de-açúcar, estamos preocupados exatamente com a 
inviabilização do projeto, determinando que sejam 22% espe
cíficos. Essa era a nossa proposta, a qual havíamos debatido, 
de que fosse "até os 22%.,, mas que se desse margem para 
que se pudesse usar 17%, quando a indústria nacional não 
estivesse respondendo aos 22%. A questão de argumentação 
da poluição não pode prosperar, porque não existe mais o 
chumbo tetraetila na gasolina brasileira. 

O SR. RONAN TITO- Já que V. Ex• é tão be~ ínfor- ~ -
mado na área, gostaria de saber como é chamado o aparelho 
existente_ em todos os carros à gasolina - o carro movido 
a ·álcool não tem necessidade desse aparelho - , que evita,_ 
justamente, a poluição causada pela gasolina. 

O Sr. Pedro Teixeira- O aparelho chama-se catalisador. 

O SR. RONAN TITO- Quer dizer que se põe o catali
sador só como enfeite? A gasolina não é poluente. Coloca-se 
um catalisador para que as montadoras vendam o carro por 
um preço mais alto? Só por isso? 

Pelo amor de Deus! V. Ex", com esse seu argumento, 
está, no meu entendimento, indo de encontro a tudo que 
já li sobre tecnologia de combustão da gasolina. 

O Sr. Pedro Teixeira- Este argumento não é me~. V. 
Ex•-me desculpe, não sou bem informado sobre isso, mas 
ouvi explicações sobre esse assunto nas Comissões, com os 
técnicos, e a PETROBRÁS também forneceu-nos ampla lite
ratura sobre a questão. Asseguro a V. Ex~ que a nossa preocu
pação foi de que não houvesse poluição e não faltasse álcool. 
Continuamos preocupados, não com a poluição, porque já 
foi retir_ado o c;humbo tetraetila da gasolina, mas coin a possí
vel falta de álcool. 

O SR. RONAN TITO - E o catalisador? 

O Sr. Pedro Teixeira- É outro departamento. 
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O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, nunca vi catali
sador num carro a álcool. __ E gostaria de dizer também que, 
quando tivermos a adição de 22% de álcool na gasolina, pode
remos dispensar o catalisador. Esse é a·objetivo do projeto. 

Tendo em vista esse aspecto da questão, teremos, não 
s6 em São Paulo, mas também no Rio, em Belo Horizonte, 
em Salvador, em Recife, enfim, nas gi"arldcs cidades, essa 
preocupação excessiva com a poluição, ·maS que tem toda 
a razão de ser, porque não desejamos, de maneira alguma, 
que o nosso meio amblente seja poluído. 

Algumas potências "amigas" desejam que não derrube
mos uma árvore sequer, que deixemos a· Amazónia como 
um sacrário. Digo, Sr. Presidente, que a gr~nde polui-ção que 
me preocupa - a outra, a das queimadas, também me preo
cupa - , que a enorme poluição que preocupa a· Brasil é 
a pobreza, a miséria, o desemprego. E esse projeto, Sr. Presi
dente, assegurará emprego a mais de um milhão e cem mil 
brasileiros nas áreas mais pobres, trabalhadores muitas vezes 
não especializados, que não estão nos grandes centros e, por 
isso mesmo, muitas vezes, nãó encontram defensores para 
suas causas. 

Em função disso, Sr. Presidente, peço a este Plenário 
que vote esse projeto, por unanimidade, e que ele não seja 
desfigurado por um voto sequer. Não vejo, com toda sinceri
dade, inconvenientes; vejo, sirii, uconVententes". 

Conhecemos o- mercado. Na medida em que se criar a 
obrigação-de adicionar 22% de álcool à gasolina, a indústria 
brasileira será bastante competente para fornecer álcool e 
até sobrar um pouco para exportação. 

Muito obrigado. 

O Sr. Beni V eras- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Beni V eras. 

O SR. BENI VERA,S (PSDB -CE. Para discutir. Sem 
revisão-do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senádores, qu-ando 
esse projeto chegou à Comissão de A.~s.untos Sociais, cttamou
nos atenção a possibilidade de haver deseqU.ilibrio llàr oferta 
de gasolina e álcool. ___ ~-·· 

Convidamos, então, especialistas da PETROBRAS, do 
IBAMA e da ANF A VEA para discutir o projeto e verifi
carmos se, realmente, havia jUstificativa para que ele fosse 
aprovado. 

A Comissão, bem como todos os té_cn_içqs_ çon_çluíram 
que o projeto era bom, que conduzia à melhoria da condição 
do meio ambiente c que o carro teria melhor desempenho. 
Enfim, não houve, entre os técnicos presentes, qualquer dúvi
da quanto à justeza do projeto. 

Em conseqüência, foi aprovado na Comissão. Por isso, 
entendo que não temos razão para não aprová-lo, em plenário, 
unanimemente. Muito obrigado. 

O SR. PRES.DENTE (Humberto Lucena) ~ Continua 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão. 
Em votação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP _ Para encaminhar 
a votação. Sem revisão da orador.) - Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, em nome doP.artido do.s.Trabalhadores, quero 
apoiar o Projeto de Lei da_Câmara que dispõe sobre a_redução 
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras 
providências. 

-DesejO _cumprimentar, também, os D-eputados Fábio 
Feldmann ~ Rita Camata. do PSDB e PMDB, respectiva
mente, pela iniciativa. Considero que houve, por parte de 
ambos, uma colaboração muito ilnportante no sentido de levar 
o Brasil a se preocupar com o controle do meio ambiente, 
o que já _exist~ em divers9s outros pafses. 

Nos Estados Urtid,os, no Japão e na Europa há exigências 
semelhantes para evitar que o ar que as pessoas respiram 
ein todas as cidades, em especial nas grandes cidade_s, seja 
de má qualidade em detrimento da saúd.e das pessoas. É im
portante que_, em nosso País, o desenvolvimento se dê com 
a preocupação de preservação e melhoria do meio ambiente.-

Nesta oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de registrar 
a visita ao Senado Federal do Presidente da Federação Israe
lita do EstadO de São Paulo, Sr. Israel Levin. Inclusive porque 
o Deputado Fábio Feldmann, em sendo membro da comuni
dade israeli_ta, I_TIUito tem lutado para que haja meios de_se 
cons_eguir a pàz e~_tre os povos israelitas, palestinos e árabes. 

Gostaria, S~. Presiderite, de aqui ler uma breve mensagem 
que congratula toda a comunidade de .. judeus. palestinos e 
árabes pela celebração do acordo_ de paz entre o Estado de· 
Isra_ei e a OLP: 

"Para todos os que acreditam na construção de 
um mundo mais civilizado. de verdadeira paz baseada 
na justiça e no atendimento dos mais legítimos anseios 
dos povos, que seja ess-e acordo um extraordinário 
exemplo." 

Muito obriga-do. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação 
o projeto. 

Os Srs. Senadores_ que o _aprovam queiram peirnanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O projeto vai à sanção presidenchli. 

É o ~eguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÁMARA N" 1Ó6_ DE 1992. 
(N• 813188. na Casa de origem) 

Dispõe s~bre a reduç3o_ de emissão de poluentes 
por veículos automotores e dá Outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: _ 
Art. 1" Como parte integrante da Política Nacional de 

Meio Ambiente, os fabricantes de motores e veículos automo
tores e os fabricantes de combustíveis fícam obrigados a toma-r 
as providências necessárias para reduzir Os níveis de emisSâõ 
de- monóxido de carbono. óxiâos de nitrogêonio, hidrocarbo~ 
neto~. álcoOi$, aldeídos, fuligem, material particulado e outros 
_compostos poluentes·- nos· Véiéulos comcrcíalizados no País, 
enquadrando-se aos limites. fixados-neSta Lei e_ respeit~ndo, 
airida, os prazos nela estabelecido_s. . . . _ ... 

Art. 2"' São os seguintes os limites e prazos a que se 
refere o artigo anterior: 

I -para os veículos leves fabricados a partir de 1'1 de 
janeiro de 1992, os limites para os níveis de emissão de gases 
de es_capamento são: 

a) 12,0 glkm de_ monóxido de carbono (CO); 
b) 1,2 glkm de hidrocarbonetos (H(;); 
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c) 1.4 glkm de óxidos de nitrogênio (NOx); c) 7,0 glkWh de óxidos de nitrogênio (NOx); 
d) 0,15 glkm de aldeídos (CHO); d) 0,15 gfkWh de partículas (a ser confirmado pelo Con-
e) 0,05 g/km de partíCulas, nos casos cte_ veículos do dclo se lho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA até o final 

Diesel; de 1994, em função de sua viabilidade técnica). 
t) 2,5% (dois e meios :Porcento) de mo-nóxído-de_carbono § s~ Para os õnihus urb::~nos, as etapas estabelecidas 

(CO) em marcha lenta; no parágrafo anterior são antecipadas em dois anos;_ não se 
II- para os veículos leves fabricados a partir de 1" de aplicando, entretanto, os limites-estabdecidos nas alíneas d 

janeiro de 1997, ·os limites para níveis de emiSsão de gases e e do inciso I do parágrafo anterior deste artigo. 
de escapamento são: § 6" A partir de 1'.> de janeiro de 2002, a totalidade 

a) 2,0 g/km de monóxido de carbono (CO); de veículo_s pesados do ciclo Diesel comercializados no BraSil 
b) 0,3 g/Km de hidrocarbonetos (HC); · atenderá aos mesmos limites de emissão de gases de escapaM 
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (NOX); mente definidos no inciso II do § 4·l deste artigo. 
d) 0,03 g/Km de aldeídos (CHO); · § 79 Para os veículos leves. do_ ciclo Otto fabricados a 
e) 0,05 g1Km de partículas, fios casos-de veículos do ciclo pa-rtir de -1'' _de janeiro de 1992. quando não derivados de 

Diesel; automóveis e classificados como utilitários, camionetas de uso 
i) 0,5% (meio por cento) de monóxídos de carbonO (CO) misto ou veículos de carga, são os seguintes os limites de 

em marcha lenta; emissão de gaSeS de escapamento, a vigorar a partir de 31 
III- para os veículos pesados, com motor do ciclo Diesel, de dezembro de 1996: 

fabricados a partir de I·l de janeiro de 1993, os limites para a) 24,0 g/km de monóxido de carbaono (CO); 
níveis de ·emiSSão de gases de escapamento, aplicáveis aos b) 2,1 g/km de hidrocarbonetos (HC); 
modelos responsáveis por pelo menos 80% (oitenta por cento) c) 2,0 g/km de óxidos de nitrogénio (NOx); 
da produção total do fabricante destinada ao mercado interno, - d) 0,15 glkm de aldeídos (CHO); 
são: e) 3,0% (três por cento) de monóxido de carbono (CO) 

a) 11,2 glkWhde monóxido de carbono (CO); _ em marcha lenta. - -
b) 2,45 glk Wh de hidrocarbonetos (HC); --- § 8"' Os veículos leves do ciclo DiCsel fabri~dos a pârür 
c) 14,4 g/kWh de óxidos de nitro gênio :(NOX); de 1~ de janeiro de 1992. quando não derivados de .automóveis 
d) o coeficiente K (parâmetro que relaclona a quantidade e classificados _como utilitários, camionetes -de uso misto ou 

de fuligem· emitida com a quantidade de ar necessária para veículos de carga, poderão, dependendo _das características 
a combustão), não poderá ser superior a 2,5 até a implantação técnicas do motor. definidas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
dos limites de emissão de partículas; Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

IV - os veículos pesados do ciclo Otto atenderão aos atem~er aos limites_e exigências estabelecLdos para os veículos 
níveis de emissão de gases de escapamento de acordo com pesados, -
limites e cronogramas a serem definidos pelo Conselho Nacio- § 9" As compjementações e alterações deste artigo se-
nal do Meio Ambiente- CONAMA. rão estabelecidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

§ 1~ Todos os vefculos leves fabricado_s _a partir de 1" - CONAMA. 
de janeiro- de 1992 são- obrigados _a apresentar emissão nula Art. 3~ Os órgãos competentes para estabelecer proce-
das gases do cárter e não podem ter níveis de emissão evapoM dimentos de ensaio, medição, certificação, licenciamento e 
rativa superior a 6,0 g/teste. - -- - avaliaç~()_dos níve_i::?de emissão dos veículos, bem como todas 

§ "29 Ressalvados critérios técnicos do Instituto Brasi- as medidás complelnentares relativas ao controle de poluentes 
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis por veículos automotores, são o Conselho Nacional do Meio 
-IBAMA, é obrigatório a utilização· de lacres nos dispositivos _ Ambiente - CONAMA e o Instituto Brasileiro do Meio 
regulávei$_ d_o sistema de alimentação de cq~bustível. _ _ Anlbiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

§ 3o Todos os veículos pesados não turbinados são obri- em consonância com o Programa Nacional de Controle de 
gados a apresentar emissão nula dos gases do cárter, devendo Poluição por Veículos Automotores- PROCONVE, respeiM 
os demais veículos pesados atender as disposições em vigor tado o sistema metrológico em vigor no País. 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, que Art. 4~ Os veículos importados ficam obrigados a aten-
regulam essa matéria. _ der aos mesmos limites de emissão e demaís exigências estabe· 

§ 4? 80% (oitenta por cento) da totalidade-de velculos tecidas na totalidade de suas vendas no mercado nacional. 
pesados do ciclo Diesel comercializados pelos fabricantes na- Art. s~ Somente podem ser comercializados os modelos 
cionais terão os-níveis máximos de emissão de gases de escapa- de veículos automotores que possuam a LCVM - Licença 
mento red_uzido, em duas etapas, conforme os limites e crono- para"-uso da Configuração de Veículos ou Motor, emitida pelo 
gramas especificados abaixo_: _ IBAMA. 

I -a partir de 1'' de janeiro de 1996: Art. 6" Os veículos e motores novos ou usados que so-
a) 4,9 g/kWh de monóxido de carbono (CO); frere_in alterações ou conversão ficam obrigados a atender 
b) 1,23 g/kWh de hidrocarbonetos (HC); aos mesmos limites e exigências previstos nesta lei, cabendo 
c) 9,0 g/kWh de óxidos de nitrogênío (NOx); à entidade executora das modificações e ao proprietário do 
d) 0,7 g/kWh de partículas para motores com até 85 kW veículo a responsabilidade pelo atendimentos às exigências 

de poténcia; ·- -ambientais em vigor. 
e) 0,4 g/kWh de partículas para motores com mais de Art. 7~ Os órgãos responsáveis pela política energética, 

85 kW de potência; 'especificação, produção, distribuição e controle de qualidade 
II -a partir de 1 '.' de janeiro de 2000: de combustí\iCJs~ são obrigados a fornecer combustíveis comer-
a) 4,0 g/kWh de monóxido de carbono (CO);_ _dais> a partir da data d_e implantação dos limites fixados por 
b) 1,1 g/kWh de hidrocarbonetos (HC); esta lei, e de referêncía para testt!S de homolo,gação, certifiM 
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cação e desenvolvimento, com antecedência niífiiffia- de trinta 
e seis meses do início de sua comercializaçã(r. 

Parágrafo único. Para o cumprirnéiito desta lei, os ór
gãos responsáveis pela importação de combustíveis deverão 
permitir aos fabricantes de veículos e motores a importação 
de até 50.000 1itfos/ano de óleo Diesel de referência, para 
ensaios de emissão adequada para cada etapa. conforme as 
especificações_constantés no Anexo _desta lei. 

Art. 89 OS combustíveis e aditivos ·conl~rcializados em 
território nacional ficam obrigados a ter registro no Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno
váveis - IBAMA. 

Art. 9~ Fica fixado em 22% (vinti::_e aQis por cento) 
o percentual obrigatório de adição de álcool etílico anidro 
combustível à gasolina em todo o território nacional. 

Parágrafo único. Poderá haver um.a·variàÇãõ de, no má
ximo 1% (um porcento), para mais ou para inenos. rfO percél
tual estipulado no caput deste artigo. 

Art. 10. As especifiCações para a fabricação, comercia
lização e distribuição de novos combustíveis e sua_ for(Ily_laç.:io 
final, bem como novos usos de combus_tíveis não autorizados 
até a publicação desta lei, deverão ser autorizados através 
de processo de licenciamento ambiental e registro juntb ao 
Instituto Brasileiro do Meio Meio Ambie_nte _Ç: dos Recursos 
Naturais Renováveis -- IBAMA, com prazo de trinta e seis 
meses-de antecedência da implantação, respeitado o crono
grama de limiteS de emissão estabelecidos nesta lei. 

Art. 11. O uso de combustíveis automotivos classifi
cados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA comp de baixo potencial 
poluidor será incentiVãdo_ e. priorizado, especialmente nas re
giões metropolitanas. 

Art. 12. Os governos estaduais e muni_çipais-ficam auto
rizados a estabelecer, através de planos específicos, -normas 
e medidas adicíon-ãú de controle de poluição do ar para os 
veículos automotores em circulação, em consonância com as 
exigências do PROCONVE e suas medidas complementares. 

Parágrafo único. Os-planos mencionados no caput deste 
artigo serão fundamentados em ações- ·gradativamente mais 
restritiVas, fixando orientação ao _usuário quanto às normas 
e procedimentos para manutenção dos veículos e estabele
cendo processos e procedimentos de inspeção periódica e de 
fiscalização das emissões dos veículos em circulação. 

Art. 13. .As Redes de Assistência Técnica vinculadas 
aos fabricantes de motores, veículos automotores e sistemas 

DE 

de alimentação, igDição e contrOle de emissões para veículos 
são obrigadas. dentro do prazo de dezoito meses a partir 
da publicaÇãO desta lei, a dispor, em caráter permanente, 
de equipamentos e pessoal habilitado, conforme as recomen
dações dos órgãos ambientais responsáveis para a reã.lização 
de serviços de diagnóstico, regulagem de motores e sistemas 
de controle das emissõés, em consonância com os Objétivos -
do PROCONVE e suas medidas complementares. 

§ 1"' Os fabricantes de veículos automotores ficam_ obri
gados a divulgar aos concessionários e_ distribuidores as especi
ficações e informaçõés técnicas necesSáriaS aó · âiagriõSlico e 
regulagem do motor, seus componentes principais e sistemas 
de controle de emissão de poluentes. 

§ 2" Os fabricantes de veículos automotores ficam obriM 
gados a divulgar aos ·consumidores as especificações de uso, 
segurança e manutenção dos veículos em circulação. 

Art. 14. Em função das características locais de tráfego 
e poluição do ar os órgãos ambientais, de trânsito e de transM 
porte, planejarão-e-iinplantarão medidas para redução da cír
culação de veículos, reorientação do tráfego e revisão do siste
ma de transportes, com o objetivó de reduzir a emissão global 
dos poluentes~ 

Parágrafo único. Os planos e medidas a que se refere 
o caput deste artigo i:rlcentivarão o uso do transporte coletivo, 
especialmente as modalidades de baixo potencial poluidor. 

Art. 15. Os órgãos ambientais governamentaiS, em nfM 
vel federal, estadual e municipal, a partir da publicação desta 
lei, monitorarão a qualidade do ar atmosférico e fixarão dire
trizeS e prograrriás para o seu conttole especialmente em cen
tros urbanos com população acima de _quinhentos mil habi
tantes e nas áreas periféricas sob influência direta dessas re
giõ_es. 

Parágrafo único. As medições periódicas serão efetua
das em pontos determinados e estrategicamente situados, de 
modO a possibilitar a correta caracterização das condições 
de poluição atmosférica presenteS. 

- Art. 16. A offiissão de implementação. cumprimento 
e fiscalização do disposto nesta lei configurará ilícito adminis
trativo e penal da autoridade responsável, gerando responsa
bilidade civil correspondente. 

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em cOntrário. 

OE DE 199 

QUADRO DE ESPECIFICAÇ0ES 

ÓLEO DIESEL DK REFER!NciA PARA ENSAIOS DE CONSUMO E EMISS0ES 

CARACTERÍSTICAS UIIIOADBS 

I I2!~12~!1LJM~IIr ~an7n IM!TODOS 
Deatllaçio • 
p,J.!:. 160-190 
10' 190-220 
so• •c 245-280 min 245 min 245 
90. 230-360 320-340 320-340 MB-45 
p.r.E. m6.x 390 m4x 370 mAx 370 

Bnxotre total: ' Jloll8Soll i:i.~-ti.s iiiix-i:i. 3 iiilx 5,15~ MB-Hi~ 

Ponto de fulgor •c min 55 min 55 min 55 MB-48 
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CliRliCrEitÍS'l'ICAS DIIIDliDES I lato J 9 jãD/97 &fº'ôj' tJW•f ll!! 
Klhooos 

viacosldãdlit a 
IIB-293 37,aac ""t 2-5-3-5 2.5-3-5 2.5-3-5 

clííiU ,_ .. .llb:: 0.02 iíii 0 .. 01 ..X 0.01 i!B-47 

18-54 48-54 48-54 AS!'1l D-97& 

CUixmo Azo-
AS'I'2l D-3238 IOitJ.co •v 15-25 15-25 15-25 

C.:!'.P.P. ac ídi 5 íí6i 5 íí6i 5 D 116 ou. 
IP 309 

Damo~. 
0-835-0-845 !IB-104 20/40C llelatba 0-835-0-845 0.835-0.845 

eorzo.i.,ldãdi ao 
IIB-287 Cl:làw 3B • sooc: - 2 - 1 _,. 1 

-ídãõ di car-
hoao- 10t fi-

..... 0-25 aa!.a da deat. ·-· .a..- 0.20 .a.. 0.20 liB-2!JO 

J9Qã • iêêlt--
ta. tv -0-05 .a.. 0.05 .a.. o.os IIB-38 

oar JUml íí6i J - 1fiíííldõ 

O Sr. Pedro Teiuira - Sr. Presidente, peço a palaYJa 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Homberto Lucena) - Concedo 
a palavr.a ao nobre Senador Pedro Teixeíra. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pela ordem. 
Sem re1lisão do orador.) -Sr. Presidente. quero manifestar 
o meu entendimento amtrário .. nos termos do voto em sepa
rado que passo à Mesa para que conste da Ata. 

O SR. PRESIDENTE (Hombeno Lucena) -O voto de 
v_ Ex' será publicado. 

É o seguinte o voto em separado do Senador Pedro 
Teixeíra na CooüS5ãO de Assuntos Sociais. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
PEDRO TEIXEIRA: -

VOTO EM SEPARADO 

DoS 1m PmroTãRir2,-C'nwissiode~ 
tos Saciois, ...am-.o - Pn>jdo tk Lá da c-.. .. 
116, tk 1~, 'i"" "Dispõe- a n.Iaçãe oie ......_ 
dopolwudEsparftiaoles-...-.scdá-....pnn-
clilici;as,," 

Na reuniãO desta comissão. realizada ..o ilia 29 ae -.mril 
último, o ilmtR: RelatQr da matéria cm apn:ciaçio. Senador 
Cíd Sabóia de Ouvalbo, proferiu o seu parecer, em relaçio 
aoqualdesejamosdi•eq;iremalgnnsasp<:dos.purinú:Jlllédio 
do-ocm separado que neste momentomaoifest.unos. teDdo 
em vista o pedido de vista qoe IOmudamos naquela Oporiu-
nidade. 

íí6i 3 íí6i J 118-:151 

u•iildõ u•iiidõ vLíUãi 

Lembrnndo aos ilustres pares que o Projeto de Lei em 
_ exame tem por escopo fixar medidas~ no âmbito da Politica 

Nacional do Meio Ambiente.,. capazes de proporcionar a l"edu
ção dos níveis de emissão de poluentes lançados no ar por 
-veícUlos automotores~ chamamos a atenção par.~ a determi
nação dê"<jire trata o caput do art. 9'. de qoe à gasolina seja 
obrigatoriamente- adiciooado um percentual de 22q de álcool 
eblico anidro combustível em todo o território nacional_ 

Essa medida,. ao contrário do que se acredita~ Dão -tem~ 
pol" si só~ a faculdade de reduzir a emissãO de poluentes.. 
Procurando melhor elucidar esta questão. cumpre-nos. preli
l'ilinanileote~ (aiel" OS seguinteS-eSclarecimeittos~ e~ de 
pareceres técnicos elaborados pela Petlobr.is: 

---definem-se como o'ligenaOOs os produtos. a -serem adi
cionados à gasolina: e que tém oxigênio na sua moléada~ dentre 
os quais destaca-<01: o álcool elílico; -

-a utilização de oxigena<ios misturados à ~ (até 
2.7% -de oxigênio. equiwlenfe a 8% de âloool). cm veículos 
calibrados par.a CODSUJJJir gasolina pura aomeota o oJÜ&Coio 
dispotú>-.:1. provocando om empobrecimento da mistura. oom 
uma pequena queda na potência e~ conseqüentemente~ DIJI..-3 

redução na etni»âo de mooõ:Ddo de carbono; 
- e>ie beneficio. relacionado com a n:iluçio da enm.ão 

do mooõ:Ddo de <arbono. ,.; é oblido qnaodo "' adi<iorul_ 
mo teor de oxigell3do acinía daquele par.a o qual o ,..,;aoo 
foi calibrado~ 

--por outro~ .. o bc~licioda urilizaçiode oxi~ 
par.t"" emissões de óxidos de oít ..... io e de enxofre e hidro
~não~ tãosensil>-el~ razão peta: qUal seu uso_relacit.-.-: 
na-se princip;tlmente com o objetiro de reduzir mooõxido 
decubono. 
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Tecidas essas considerações, aduzimos as seguintes infor~ 
mações sobre a realidade da porítica energetica.brasileira nesse 
particular aspecto: _ _ _ 

• diferentemente do que está ocori"élldo no ·mundo, o 
Brasil não se aproveita do valor do álcool como aditivo à 
gasolina para reduzir emissões de monóxido de- carbono nOS' 
veículos à gasolina. Isso porque os motores dos vefculos-produ
zidos no País são calibrados para usar mistura COJlL2:2% de 
álcool e este frl.to faz coin que as vantagens da adiçãO de 
oxigênio ao combustível sejam ·anUladas, pois encontra-se
cientificamente comprovado que as emisSões de ·m.onóxido 
de carbono se equivalem em veículos que utilizam qualquer 
mistura de álcool de zero .a 22%, desde que o veículo tenha 
sido calibrado para a mistura que usa. E o qUe é pion~ mais 
importante: é também verdadeiro que uin Cãrto calibrado 
para usar 22% de álçool e qu-e esteja usal).do um teor menor 
emite maior percentual de monóxido de carbono.- -

Isso nos leva a concluí r que o Brasil - que- já adota 
a calibragem para 22% de álcool na gasolina -não poderá. 
se beneficiar deste combustível como aditiv"o ecOlógico. 

Por outro lado,-mantidos os veículoS ca1ibradospara 22% 
de álcool como medida obrigatória, a falta de álCOol anidro 1 

em qualquer circunstância, colocaria o País numa situaçãO 
de vulnerabilidade, com possibilidade de, oc_cir~er unt cólapso 
no abastecimento de gasolina, tendo em vista" a pi:-'oibição, 
por determinação legal, da venda desse combu_Stível com miS
tura de álcool etflico ariidro em proporçõe-s in(eriores a 22%._ 

Em outro aspecto, é importante salientar que essa me-di-
da, tal como_ proposta, engessa as possibilidades de o Brasil 
deixar o isolamento comercial em que se encontra relativa
mente às gasolinas utilizadas no mundo, pois atualmente é 
o único país que tem seus veículos calibrados para uma gaso
lina com 22% de álcool, obrigando a "tropfcalização" dos 
veículos importados, impedindo a_ inserção do Brasil no mer
cado internacional e dificultando a sua integraÇ<lo ao Mercosut 

·Impossibilita, até mesmo, o desenvolvimento de combustíveis 
alternativos que permitam, com as recentes tecnol.ogias am-
bientais, trazer melhorias ainda maiores ao desempenho dos 
motores e ao mci0_3Inbiente. 

Pelas razões expostas, entendemos qu~ o Pi-ojeto neCes
sita de modificações, as quais pretendo apresentar como emen
das na oportunidade em que a proposição for remetida a 
Comissão de A_s_suntos EconómiCos, em decorrência da apro
vação do Requerimento-dO"emlliente_ Senador Raimundo Lira. 

Dentre as modificações que pretendemos introduzir. te
mos -em vista a que possibilite o Brasil utilizar, como alferna
tiva, a gasolina com mistura de 10% de álcoof- ·aaotada 
pela grande maioria dos países índustrializadós-, e que ofere
ce melhor resultado do que os 22% de álcool nuTri cãfro cali
brado para este. teor poiS, no uso de oxigen~dos, o gariho 
em emissões poluentes é obtido com o uso em excesso ·cte 
oxigênio em relação ao valor de calibraçã0~-9 que não está' 
ocorrendo e se tornará definitivamente impo-ssível de ocorrei' 
se o projeto for aprovado tal como se encontra-: -

Não gostaríamos de finalizar o nosso voto sem antes fazer
mos justiça com a gasolina brasileira, no que tange à decla
ração do nobre Relator, ao afirmà( effi-seti voto, que--·~o 
combustível que utilizamos é~m verdadeiro composto de subs
tâncias altamente poluentes", aCfeSCentandg_9_ue "a nossa ga
solina, seguramente a pior do mundo, traz uma quantidade 
intolerável de chumbo, o que é um verdadeiro atentado à 
saúde da população que respira semelfiànte veneno''. · 

Refutando essas de_clarações, esclarecemos que a Petro
brás retirou o_ ~~umbo Tetra-Etil3. ~ (CTE) de sua gasoliria 
em janeirp de 1989- antecipando-se em oito anos em relação 
ao prazo estipulado pelo Proconve (janeiro de 1997) -,tendo 
sido, em dezembro de 1991, definitivamente removido da ga
solina nacional fabricada pelas refinarias particulares, o que 
possibilitou a a dação de conversores catalíticos (catalisadores) 
pela frota nacional de automóveis. Tal medida colocou o Bra
sil, juntamente com o Japão, como sendo oS-dois únicos países 
do mundo que não fazem aditivação de Chumbo Tetra-Etila 
à gasolina. Ademais, é oportuno salientar que a gasolina brasi
leira é exportada até mesmo para países que possuem severos 
controles de qualidade, coroo os Estados Unidos, que lideram 
a -importação da gasolina nacional. Essas considerações- nos 
levam a crer que a gasolina brasileira, ao contrário do que 
disse o ilustre Senador Cíd Sabóia de _Carvalho, é uma das 
melhores do mundo. 

Ante o exposto, encerramos o nOsso voto louv~pdo a 
iniciátiva do ilustre Senador Raimundo Lira, de audiência 

· da Comissão de Assuntos Econôni.icos, por estarmos conven
cidos de que a redação do Projeto em tela, na forma como 
se encontra proposta, não aierlde. âe maneira completa, aos 
interesses públicos em questão. 

Sala das Comissões, -Senador Pedro Teixeira. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço 
a pa1a'_'ra para uma declaração de voto. _ 

- Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
.a palavra a V. Ex• 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB _:__ CE. 
Para uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, St;s. Senadores, não me manifestei anterior
mente, porque não queria interromper os debates. -Gostaria 
de esçlarecer que o fato de eu ter afirmado no parecer que 
a gasoli_n~ brasileirã é uma das piores ~o mundo não significa 
qualquer crítica direta à "PETROBRAS, nem à instituição 
PETROBRÁS. que tem na minha pessoa um grande defensor 
nesta Casa,_ pelas posições que adotei na Assembléia Nacional 
-eonstituiõte e também durante toclo o processo legislativo, 
no qual tetlho me enVolvido desde o início do meu mandato 
até a presente data. O parecer busca, na realidade, a proteÇão
ao meio ambiente, que será ·altamente necessária. Mais que 
critiCar a PETROBRÁS, há a defesa do meio ambiente. ~-

Era a explicação que desejava dar. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 139, DE 1993 
--(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c 

do Regimento Interno) 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n" 139, de 1993 (n" 3.109193, na Casa de orí
ge_rn), de iniciativa do Presic!ente da República, que 
ena Superintendências Regidnais da Polícia Federal 
nos_Estados do Tocanüns;Rorairna_e_Amapá, e-corres
pondentes cargos em comissão e funções de confiança. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.)_ 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador César Dias para proferir o parecer em substi
tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RI( Para -proferir pare
cer. Sem reyisão do orador.) -Sr-. Presidente, Srs. Senadores: 

I - Relatório 

Vem ao nosso exame o Projeto de Lei_ da Câmara n" 
139, de 1993 (n' 3..109-C, de 1989, na Câmara dos Deputados), 
que cria Superintendências RegionaiS da Polícia Federal nos 
Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e correspondentes 
cargos em comissão e funções de confiariça. ' : _- _ _ --

De iniciativa do Poder Executivo. consoante os termos 
do art. 61, § P, II, e, da Constituição Federal, o_ t:_eferido 
projeto logrou aprovação na Câmara -dos Deputados, o que 
determinou o ·envio da proposição a6 Senado Federal, nos 
termos do art. 134 do Regimento Comum. - __ ---

0 prOjeto eni_ãpreço. confOrme justificado na EXposição 
de Motivos que acompanha a iniciativa, viSa a-"dotar os Esta
dos criados pela Constituição de 1988 de unidades da Polícia 
Federal, como ocorre nos demais Estados da Federação". 

11- Do Mérito 

É fato evidente q1,1c a crise econôm~ca que ca~tiga o País 
tem prejudicadQ as ações governamentais_. no senhdo de pr?
mover o aparelhamento da estrutura ~statal para. at~nder as 

·diversas· e prementes demandas da s_octedade brasileua. 
Inserido nesse contexto de precárias condições de disponi

bilidade orçamentária encontra-se, também, o setor de se.gu
rança. Aliás, à medida que crescem. as dificuldad~s fin~ance1ras 
nos setores público_ e_ privado, n:a1s. p;esente d~v~ra ~~tar o 
Estado para assegurar a liberdade mdtvid~al, os dne1tos funda-
mentais do cidadão, a própria democraCia. ·-- . . 

É, portanto, da mais alta relevância e urgência que .estas 
unidades da Polícia Federal sejam criadas e prontamente mst.a
ladas, haja vista que são indispensáveis à presertçae-ao·a~oiO 
operacional dos órgãos federais, c?mo forma de garantu ª
estabilidade instit~cional, bem asstm fort_a_lec,er os laços de 
união e cooperação entre os_ diferentes segmentos dos Poderes 
do Estado. _ 

Urge, portanto, que não apenas exista a autorização legal 
para a criação desses órgão, ~~'?· al!ás, _?i_sp~_e o art. '!-" 
do projeto, mas que se faça, na prát1ca,a tmedtata Implantaçao 
das referidas unidades da Polícia Federal.~ 

III - Conclusão 

Diante do acima expostO e considerando que não -se-regis
trou óbice quanto à constitucionalidade, juridicidade ou regi
mentalidade da matéria, opinamos favoravelmente à apro
vação do Projeto de Lei da Câmara no 139, de 1993 (n' 3.109,C, 
de 1989, na Câmara dos Deputados). · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em discus-
são o projeto~ em turno únícO. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. _Senadores que_ o apro-vam q'ueiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · - · -
Aprovado. 
O projeto vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o prOjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 139, DE 1993 
(N" 3.109/89, na Casa de origem) 

(De iniCiafivã do Presidente da República) 

Cria Superintendências Regionais da Polícia Federal 
nos Estados do Tocantins, Roraima e Amapá, e correspon
dentes cargos em comissão e funções de confiança. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Fícam criadas as Superintendências Regionais 

da Polícia Federal nos Estados do Tocantins, Rora,ima e Ama-

__ pá. -Art. 2~ As Superintendências criadas pelo art. 1" desta 
lei serão ativadas por ato do DiretOf-Geral do Departamento 
de Polícia Federal. 

Art. 3~> Para atender aos encargos cometidos às Supe-
- -rintendências Regionais da Polícia Federal instituídas por esta 

lei, ficam criados três cargos em comissão do Grupo-Direção 
e Assessoramento Superior, de Superintendente, Código DAS 
-101-1, nove funções gratificadas FG-1, vinte e quatro fun-

-ções gratificadas FG-2 e 24 funções gratificadas FG-3. -
Art. 49 A regulamentação das Superintendências Re

gionais da Polícia Federal de_ que trata_esta lei, bem co~o 
a distribuição das funções gratificadas a que se refere o artigo 
anterior, constarão do regimento interno do Departamento 
de Polícia FederaL 

Art. so As despesas decorrentes da presente lei serão 
atendidas à conta da dotação orçamentária do Ministério da 
Justiça. 

Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

- 'O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Item 4: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 168, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do ~rt. 33_6, 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara h' 168. de 1993 (n" 3.550/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presidente da Re~úb~ica, que 
dispõe sobre a transformação da Escola Tec':lCa, Fede
ral da Bahia em Centro federal de Educaça9 Tec~o
lógica e dá outras providências. (Dependendo ~~ pa_re
Ceres das CómiSSões de Educação e de Çonstttmçao, 
Justiça e Cidadania.) 

-Nos termos do art~ 140, a dÕ Regimentá Interno~-aesigno 
o nobre Senador Josaphat Marinho para proferir o parecer, 
em substituiÇão à Comissão de Educação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside~te: Srs. Sena
dores o projeto em pauta transforma a Escola Tecmca Federal 
da B;hia (ETFIBA) em Centro Federal de Eçi_l!ca_ção Tecno

_lógica (CEFET), e incOr'fJ()ra a este, inclusi":_e c_om seus n~c~r
sos materiais e humanos, o Centro áe Educaçao Tecnolog1ca 
da Bahia (CENTEC). O Centro Federal de Educação Tecno
lóaicada Bahia será regido pela Lei 0''6.545178, pela le1 relativa 
a ~ste parecer, e por seu Estatuto e Regirilento.- Sua seô.c 
e foro será a cidade de Salvador, havendo um prazo de dms 

·anos para a completa implantação da ~ntidade .. Até que .isto 
se dê e que, na forma da legislação pcrtm_ente, seJ~m provtdos 
os cargos de direção, exerçerá as funçoes de J:;:>Iretor-Geral 
da entidade o atual Diretor çla Escola Técnica Federal da _ 
Sabia. 
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O presente projeto de lei ta_mbém alt!!ra os objctiVOs 
dos Centros Federais_ de Educação Tecnológica, _através da 
modificação do ãrt. 3•~da Lei n• 6.545. de 30 de junho de 
1978. - ~~ 

A existência do CENTECIBA tenl -sido -mircada por vá- -
rios problemas. O Iato de ministrar exClusiVamente cursos 
de formação d_e tecnólogos~ não bem aceitos por estudantes 
e empresariado. gerou uma_ ociosidade inaceitável de suas 
instalações. com um custo muito elevado por te_cnólogo for-
mado. _ _ 

Por outro lado. a Escola Técnica Federal da Bãhia tem 
dado mostras de grande eficiência no·s seus·objctivos-de forma-
ção de técnicos de nível médio. --

0 projeto de lei cm análise procura premiar-a eficiência 
da ETF/BA c corrigir as deficiências do CE.NTECIBA atrayés 
da união de ambas na criação de mais mil Centro :F'ederal 
de Educação Tecnológica, instituiçãó q'ue Oferece cursos na 
área técnica e tecnológka -cm di(erentes grãu.s e níveis de 
ensino. 

A verticalização do ensino técnico e_ teCTtofõgico é uma 
exigência do sistema prOdutivo contemporâneo. O desenvol
vimento econômico de qualquer paíS preci:<ia eStar ancorado 
numa eficiente rede de ensino temológico. Na realidade brasi
leira~ os poucos CEFET existentes, deri~ró dos limites de suas 
possibilidades~ têm demonstrado notável competência no 
exercício desta nobre r unção de suporte do_avanço econõmico. 
Outras escolas técnicas federais - a de Minas_-Geia:i"s. a do 
Paraná. a do Maranhão e a Celso Suck,ow da FOnseca. do 
Rio de Janeiro'--- já foram transformadas em CEFET~ e seu 
sucesso é inquestionáveL 

A criação de_ um CEI:ET na Ba\lia é também um fator 
relevante para a formação de recursos humanos t!specializados 
e para o descnv_olvimento" tecnológico em benefídõ direto 
não apenas -deste Estado. mas de toda a rcgiãQ Nordeste. 
Além dissO~ n3. fe_alidadc brasileira, em que as pressões ~cio
econômicas des(ayo.recem tanto as oportunidades educacio
nais das populações mais carentes. os CEFET constituem uma 
via de justiça social na área da eduça_çãQ7 _c_yit~ndo que o 
ensino de excelência seja de fato um monopólio das camadas 
economicamente mais privilegiadas. 

Finalmente. as alterações. promOvidas no art. 3" da Lei 
n" 6.54Sn8~ não modificam substãil.tiãlmente Os õiJjetivos dqs 
CEFET. O que se proCura é tornar· tais ObjetTvóS in3is-3dequa
dos e flexíveis às transformações do §.istcma produt~vo. 

Assim sendo. nos posiCionamos faVóra:velmente à apr~
vação do projeto de lei em pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}-O parecer 
é favoráveL 

___ Nos termos do art. 140, a, do RegimentO InternO? deSlgllo 
o nobl-e-·sC-rlã.dOr JUi3h);l\;fãganm.cs- para proferir parecer~ em 
substituição à Comissão de Çopstituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr._Presidt;!nte, Srs. 
Senadores. o projeto em tela, de iniciativa d9 Presidet).l<:! da 
República, está compreendido na competênCia -priVatíva do 
Chefe da AdministraÇão federal, ~~:>nforme preceitua o art. 
84. incisos VI e XXV.. da Constit.uição Federal, que estabelece. 
ad litteram: 

"Art. 84. Compete privativamente ao Presiden
te da República: 

VI..:...._ Bispor sobre a organização e funcionamento~ 
da admi':listração re~era~. na rorma da lei: 

-~- -~~- -'-'--·--·'. -------- .. ____ , ___ . ··-----· --··--------·-··-···-·· 
XXV- prover e exting_uir os cargos públicos fede

rais. na forma da lei;n 
Por conseiuinte. a adequação desta Proposição ao texto 

constitucjonal é cabal, quanto ao sujeito Que detém a atribui
çãÓ de promover· altt!raçOes na. _êStfuiufif adminfstr~iV::(""'"no 
âmbito do Poder Ex,ecutivo. Constitui. tal mandamento. a 
garantia de independência desse Poder Cm relaçãO aos d_emais. 

eor sua v_ez. o interesse público fica- atendido quando 
são adotadas medidas legais par3. aumentar a eficiência da 

~ ináQuin3.··aaministiativa cótn vistas à prestação de um serviço 
público. 

A transformação da Escola Técnica Federal da Bahia 
(ETF!BA) no Centro Federal de Educação Tecnológíca (CE
FET) compreende. também, a incorporação do Centro de 
-Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) à nova entidade 
resUltante, que é justificada pelos-fracos resultados Obtidos 
por este Centro desde Q início da;; suas àtiVidades em 1976. 
conforme atestam as diversas avaliações levadas a efeito pelo·· 
Ministério da Educação e Cultura- MEC. O principal proble-
11!3. constatado. a formaçãO de um número reduzido de tecnó-

-logOS-por ano a um custO muito elevado. já seria bastante 
para ·satisfazer a alteração pretendida. pois traria economia 
aos cOfres-federais. 

"Ch.itr3 aieg·ação ponderável é a existência de ·transfor
mações anteriOres, Dos me"Sinos moldes~ que o~Orterarn em 
quatro outras unidades de ensino téi::nicO;tomando-se expc-

----n.enciãS de inegável sucesso. · _ _ 
Portanto. à conveniência· da apresentação do Projeto~ 

IilinuciOsament~ caral:terizada na exposição de motivos do 
Senhor Ministro de EStado da Educação e do Desporto. em 

· :ineXó~- agrega-se sua integrill coriipatihilidade ao ordenamento 
jurídico vigente~ em especial nos aspectos relativos à adminis
tração pública, máxime o seu princípio da legalidade. 

Não havendo. no nosso modo de ver, qualquer ohjGção 
_ d_e natureza coilstitucional ou restrição legal~ somos pe~a apro
vação do Projeto ora ofe-~Cido para aprecia-ção nesta CO-
missão. · · 

- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lueena)- bs parece-
res concluem favoravelmente. 

Em discussão o projeto~_ em turn·o único. (Pat}.sa.) 
Não havendo que peça a palavra~ encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
· Aprovado. 
- -o projeto vaí à Sanção. 

É o seguinte o prOjeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 168, DE 1993 

(W 3.550193, na Casa de origem) 
(De iniciatiVa do Presidente da República) 

Dispõe sobre a transformação da Escola Técnica 
Fedenl da Bahia em Centro Federal de Educação Tec
nológica e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art-. 1·; Fkã transfOfmada em -Centro Federal de Educa

ção Tecn.oló~ca. nos termás da Lei n" 6.545, de 30. de junho 
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de 1978-, a Escola Técnica Federal da Bahia, institUída na 
forma da Lei n"' 3~552, de 16 de fevereiro de 1959,- alterada
pelo Decreto-Lei n' 796, de 27 de agosto de 1969. 

Parágrafo único. Fica incorporado ao Centro Fedeial de 
Educação Tecnológica de que trata_ este _artigo o Centro de 
Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela 
Lei n"' 6.344, de 6 de julho de 1976, inclusive seu acervo 
patrimonial, instalações físicas, recó.isos financeiros e orça~ 
mentários, e ó seu pessoal docente e técnico-administratiVá: 

Art. 2"' · O Centro Federal de Educãçád Tecnológica da 
Bahia, ora-criado por transformação, tem sede e foro na cidade 
de Salvador, Estado da Bahia, e é regido pela Lei n~ 6.545, 
de 30 de junho de 1978, por esta lei, por seu Estatuto e 
Regimento. 

§ 1"' O prazo para a completa irnplaritaçãó da eritidade 
será de 2 (dois) anos. 

§ 29 O atual Diretor da Escola Técnica Federal da Bahia 
exercerá as fi.u1Ções--de Diretor-Geral do ~centro-peaeral de 
Educação Tecnológica da Bahia até a corilplt!ta fiilj)hliltação 
da entidade, quando serão providos os cargos de direção, 
na forma da legislação pertinente. 

Art. 3' O art. 2' da Lei n' 6.545, de 30 de junho de 
1978, passa a vigorar com a ··segu1nre·redaçãó:- ~==- --- --

"Art. 2" Os Centros Federais de Educação Tec
nológica de que trata o artigo anterior têm por finali
dade o oferecimento de educação_ tecnológica e por 
objetivos: 

I- ministrar ensino cm grau superior: 
a) de graduação e pós-graduação lato senso e stric

to senso, visando à formação de profissionais e especia-
listas na área tecnológica; · 

b) de licenciatUra com vistas à formação de profes
sores -especializados para as disciplinaS específicas do 
ensino técnico e tecnológico; 

II -ministrar cursos técnicos, em nível de 2" grau, 
visando à formação de técnicos. instrutores e auxiliares 
de nível médio; 

III- ministrar cursos de educação- continuada vi
sando à atualização e ao apcrfCíÇOã"inentó- de profis-
sionais na área tecnológica; -

IV- realizar pesquisas aplicadas na área tecnoló
gica, estimulando atividades criadoras e_ es.te_ndendo 
seus benefícios à comunidade mediante cursos· e servi
ços." 

Art. 4" Esta lei entra em vigOr na data de SUa pUhll
cação. 

Art. 5' Revoga-se a Lei n" 6.344, de 6 de julho de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Item5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 171, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos terinOS-do art. 336, c 

do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 171, ~de !993 (n' 3.788/93, na Casa de ori
gem), de inicfativa do Tribunai_Superior do_ Trabalho, 
que cria cargos no Quadro Permaõ.erite de Pessoal da 
Secretariá do Tribunal Regional do Trabalho da Déci:
ma Quinta Região e dá outras providências. (Depen
dendo de pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos.) 

Nos teriTIOS do art. 140. a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Ney Maranhão para proferir parecer, em 
substituiçãO à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para proferir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Sena
dores: 

I - Relatório 

O Projeto de Lei em epígrafe, de iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho, tem por objetivo a ampliação do Qua
dro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
9o Trabalho da Décima Quinta Região, sediado em Campinas 
~São Paulo, bem assim sua acj.equação, via transfqrmação 
de _cargos já existentes, às neCessidades _mais prementes de 
contingente de mão~de-obra de apoio indispensável à distri
buição da justiça trabalhista, conforme arrazoados que justifi
cam a Proposição. 

De iníCio, prOpôs o TST a criação de 516 cargos, sendo 
11 cargos de provimento em comissão, no GrupO Díreção 
e Assessorame_nto Superiores, correspondentes a 1 cargo d_e 
Diretor de ·secretaria (DAS-101.5) c 10 cargos de Dirctor 
de Serviço (DAS-101.4), acrescidos ~de 505 cargos de provi
mento efetivo, de nível superior e médio, distribu(dos da se
guinte forma: 500-cargos nó Grupo~Atividades de Apoio Judi
ciário (Técnico Judiciário -70; Oficial de Justiça Avaliador 
-50; Auxiliar Judiciário--- 230; Agente de Segurança Judi
ciário ~ 34; e Atendente Judiciário - 116); e 5 cargos no 
Grupo-Artesanato (Artífice de Mecânica de Máquinas de Es-
crever-; Artífice de Artes GráficaS- 3).- -- - --

Posteriormente. em virtude de_ sugestão do Juiz Presi
dente do TRT da 15~ RegiãO devidamente fundamentada, 
foi introduzida emenda propondo a transformação de 60 car
gos efetivos, já criados e vagos, com a seguinte corresponM 
dência: 6 cargos de Taquígrafo Judiciário, 1 de Assistente 
Social, 7 de Técnico Judiciário e 13 cargos de Médico e 1 
de Odontólogo; e 46 cargos de Agente de Segu_~ança Judiciário 
em 26 cargos de Auxiliar de Enfermagem, 5 de Artífice _de 
Eletricidade e Comunicação, 5 de Artífice_ de Carpintaria e 
Marcenaria e 10 de Telefonista. 

Em Plenário da Câmara dos Deputados, foi aprovada 
a introdução do art. 4'-', destinando, em boa hora, o provimento 
dos cargos comissionados em criação a servidores_ ocupantes 
de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do TribunaL 

Aprovada a redação final em sessão plenária da Câmara 
dos Deputados realizada em 26 de agosto de 1993, vem o 
·presente Projeto a ser submetido ao elevado descortino do 
Senado Federal, nos termos do art. 134 do Regimento Co
mum, sendo, por fim, encaminhado à Comissão de COnsti
tuição, Justiça e Cidadania na forma regimental (art. 101, 
II, 15). 

II- Voto 

O presente Projeto visa dotar o Quadro de Pessoal de 
apoio à atividade fim do TRT da 15• Região, sediado em 
Campinas-SP, com número de servidores suficiente para aten
de-r e acompanhar o crescente-volume dos trabalhos que vêm 
se_àcumulando por força do grande m~JVimento processual 
d3 região, em detrimento da celeridade da distribuição da 
justiça que deve orientar as atividades atribuídas ao Poder 
Judiciário. 

A satisfatória exeCução dos serviços atinentes ã prestação 
jurisdicional afigura-se como anseio do cidadão, por isso que, 
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no mérito, merece louvor a iníciaHva ofa em exame,_ dc;:vendo 
ser_ carreados todos os esforços no septido .de sua aprovação. 

Vale salientar que a r"e_gra inserida no art. 4° tem sido 
objeto de reivindicação dos servidores públjcos detentores 
de cargo efetivo, como _estímulo ao seu crescitnchto na carrei
ra, ao tempo em que lhes propicia maíor aceSsÍbitidade aoS 
cargos em comissão, tornando palpável o princípio explicitado 
no inciso V do art. 37 da Constituiçãp ~m vigor. 

Por outro lado, não se observa, na Proposição em apreço, 
qualquer vício que a macule quanto aos aspectos da constitu
cionalidade, juridicidade, regímentalidade e técnica legisla-
tin. ·· · 

No contexto deste Projeto, conYérri-me-ndona:r, ainda, 
a crise económico-finan_ceira pela qt..ial atravessa o País-e os 
últimos aconte~imen_tos envolvéndo a cobrança Ço IPMF (Im
posto Provisórí6- Sobre a Movimentação ou a_ _ _Tra,n_s_missão 
de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza _FinanCeira 
-Lei Complementar n' 77, de 13 de julho de 1993), cuja 
execução foi suspensa em 16-9-93 por decisão judicial do Su
premo Tribunal Federal, levando o Governo a aimnciar con
tenção dos gastos públicos com maior ngõr e cortes nos orça
mentos dos Três Poderes. 

No entanto, registre-se que o a:rt. s~ do. Projeto estabelece 
que as despesas decorrentes da implementação do texto legal 
correrão à conta das dotª_ções-orçamentár:ias já definidas para 
o órgão da Justiça Trabalhista~ que se refere. · 

Eril- faCe do exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei na forma em que se encontra. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ,-- O pãiecer 
é favorável. _ _ _ 

Nos termos do art. 140, a~ do RegimeniO- Interno, designo 
o nobre Senador Cid_Saboia de Carvalho para proferir o pare.:
cer da Comissão de_ Assuntos Económicos. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB - CE. 
Para pr~ferir parecer. Sem revisão do o"rador.) - Sr. Presi
dente, Sts. Sen~dores, em _exame o Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados, que .. Cria cargos no Quadro -Permane-nte de 
Pessoal da Secretaria d_o Tribunal Regional do Trabalho e 
dá outras providências". - - " 

O referido projeto tem por finalidade a ampliação do 
quadro de servidores de apoio à atividade jurisdicional traba
lhista, necessária à execução satisfatórlã -dos trabalhos _pcr~i
nentes àquele segmento do Poder Judiciãi"ió. 

Em razão do despacho expresso na folha de tramitação, 
para que fosse tambl!m ouvida a ComisSão de Constituição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, é fundamental que se ·examine, 
prioritariamente, ó a-spcclõ-finaOCCírõ-difiiliCiãtiva. Realmen
te, os demais aspectos ligados à matéria jurídico-constitucional 
e de técnica legislativa serão, por certo. examinados pela co
missão anteriormente referida. ·· · 

Do ponto de vista financeiro, as alterações propostas pelo 
projeto correrão à conta das dotações orçamentárias já estabe
lecidas para o Tribunal Regional do Trab_a_lho da 15~ Região. 

Conclusão 

Tendo em vista que não foram detectados óbices quanto 
ao aspecto jurídico-financeiro da proposição sob exame, opi
namos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nc 171, 
de 1993, na forma aprovada pela Câm_a_ra dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)___: Os parece
res concluem favoravelmente. 

Passa-se à discussão do projeto-. em tur-nó -unfco. 

O Sr. José_ Paulo Bisol- Sr. Presidente. pe-ço a palavra 
p~ra discutir: - -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palá
vra V. Ex~ 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS.)'ara discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu gostafia que 
o nobre Relator me explicasse o que significa o art. 4'-', que 
pode ser inocente, mas também pode ser um escândalo. 

O art. 4o estabelcce:-

"Os cargos de Diretor de Secretaria e D.iretor de 
Serviço, criados por esta lei, somente serão pro\•ídos 
mediante designação de servidor ocupante de cargo 
efetivo do Quadro de Pessoal do Trib1,1nal Rçgion-al 
do Trabalho." 

--o que significa issO? QUal é a interpretação do Relator? 
-o Brasil devia eliminar essas nomeações sem concurso._ Conti-
nuamos acumulando. criando cargos e mais cargos sem concur
so. Penso_ que o único jeito de- limparmos este País, nesse 
se to r, é exigirmos o concurso- para tudo ou não exigirmos 
-pa-ra nada. 
_ -Neste caso, _o próprio servidor de uma- Secretar{a é que 
vai indicar. Se não for indicado por ele, não pode ser nomea
do? Francamente, isSo está me parecendo uma brincadeira! 

Quero lembrar também que a Justiça do Trabalh_o brasi-
leira é a mais cara da América Latina. . 

_ O Sr. Cid Saboia de Carvalho f- Sr. Prçsidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a pala
vra V. Ex• 

. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB- CE. 
Pela ordem. Sem reVisãO do orador.) -Sr. Presidente, na 

__ verdade, não está boa a redação. O meu parecer refere-se 
à parte econômico-finãnceir_a, Como R~,lator na Comissão 
de Constituição, Justiça e_ Ciâ~dania, eu teria alterado essa 
redação, para não permitir a dúvidã qt..ie está ocorrendo neste 
momento. 

Os cargos a que se_re_fere o art. 4~ são cargos de confia"iiç3: 
diretor de secretaria e diretqr de se_çviço. 

O que aqui se pretende, na propositura advinda do Poder 
Judiciário, na parte trabalhista, é que só cheguem a esses 
cargos de confiança pessoas que ocupem cargos efetivos. Tra
ta-se de uma restrição. Ao Íl)vés de o Presidente do Tribunal, 
um dirigente do Tribunal poder nomear uma pessOa de forã, 

. apenas pessoas do quadro funcional poderão ocupar esses 
cargos de confiã.nça. Não _se trata de novos empregos mas 
de função gratifiCada - DAS -ou o nome que queiram 
...:ar. No Direito Administrativo, sígnit}_Ca a gratificaÇãO que 
se oferta a alguém por desempenhar incumbêndas de con
fiança. 

No caso. somente o ocupante de cargo efetivo poderá 
ocupar os cargos de confiança. É o que estabelece o art. 
4' 

Não quero entrar no méritó díi questão, que não foi objeto 
do meu parecer; estou apenas apresentando o meu entendi
mento sobre a matéria. 

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

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex• tem 
a palavra. --
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O SR. JOSÉ PAULO BJSOL (PSB ~- RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a explanação do 
nobre Relator fortalece a minha dúvida, ou não sei mais nada 
sobre o assunto. o que é um cargo cni ConliSSãO? É uffi cargo 
cuja norrieação do.titulàJ-_esfá vinculada à confianÇa: Cte alguém. 
Há um ingrediente pessoal nessa nomeação. Na definição -de 
cargo em cornissã.o, existe um ingrediente essenciaf-que é 
o elemento da confiança, pcrsonalíssimo. Então, como é que 
eu posso-condicionar a nomeação-de um titular de cargo de 
confianç~ a pessoas que não estão vinculadas a esse cargo, 
a não ser por vizinhança de função? Mas o que é isto? Ade
mais, temos que acabar com esses cargos de confiança. Eu 
vou votar contra. 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Senador José Paulo 
Bisol, permita~me uma explicação a V. Ex~· Esses cargos so~ 
mente serão providos mediante designação de servidor ocu
pante. Não é o servidor ocupante que indica a designação. 
O servidor ocupante é o sujeitá da designação. Ele é o indica
do, ele é o designado. Esse princípio realmente é uma restri~· 
ção. Ao invés de se poder·nomear-qaalquer pessoa da confian
ça de alguém, essa pessoa terá que ter sua confiança recaindo 
na pessoa de ocupante de cargo efetivo do quadro de.. pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho. 

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Nobre 'Relator,~~lém 
desse aspecto de nós não podermos negar, do pcmto de vista 
do diagnóstico, a presença_ de utp.a corrupçãO---institucional 
na criação e no provimento dC -cargos em comissão e o excesso 
de cargos em comissão, nós tcmos_a obrigaç80 ética de restrin~ 
gir o número de cargos em comissão, do_ pon~o de vista de 
um país onde 40 milhões de pessoas morrem de fome. Além 
desse aspecto, há essa perversão conceituai. Creio que não 
está certo assim. 

O Sr. Cid Saboiã de Carvalho- Realmente,_ há muitos 
vícios nessa criação de cargos de confiança. Mas aqui lembro 
a V. Ex• a inicia ti vã da lei. Neste caso, a meu ver, podemos 
negar ou conceder, mas não podemos dizer ao Poder Judiciário 
como devem ser ocupados os seus cargos de confiança. Contu
do, existindo os cargos de confiança, o Poder Judiciário sugere 
um critério ao legislador, que é este: aceitamos ou não. Não 
dei parecer sobre isso; o meu parecer foi sobre os gastos, 
a parte orçamentária. Temos aqui o parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que não foi o meu. 
Entendo, às vezes, num sentido contrário, que vem até dispo~ 
sições que significam discriminações como, por exemplo, 
quando dizemos que ·•os parentes dos juízes não poderão 
ocupar cargos de confiança". Creio ser isso unia discrinliiiação, 
que pode até soar bem lá fora, nlas ná6 fem um bom sentido 
jurídico. Porém, na verdade, creio que esse att-.4" está dentro 
do espírito de tudo o que- tem sido feito, notadamente no 
que se refere à Justiça do Trabalho. É assim que tem acon
tecido. 

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Se nâo houver uma provi
dência nesse sentido, nobre Relator, vamos alimentar a doen
ça mais dramática ou mais trágica- da sociedade brasileira, 
A sociedade brasileira padece ~e ninguéin ignora isso -
de uma doença crucial, que se chama corporativismo. Se não 
oferecermos no Parlamento brasileiro alguma resistência a 
essa enfermidade atroz que está ligada à corrupção institu
cional, vamos alimentar o processo deletério de corrosão inter
na da nossa nacionalidade. Tudo isso está vinculado ao nosso 
futuro. Mas o que eu tinha a dizer já está dito. 

O Sr. Cid s8boia de Carvalho- Sr. Presidente, apenas 
para invadir um pouco a seara da Comissão de Constituição, 

. Justiça e Cidadania na Comissão_ de Assunt?s Económicos. 
A L~i n' 8.112. de 11 de dezembro de1990, do Regime 

Jurídico Unico dos Servidores diz o seguinte: 

"Da Nomeação 
Art. ga A nomeação far~se~á: 
I- em caráter efetivo, quando se tnitãr de cargo 

isolado de provimento efetivO de carreira;-
II- em comissão, para cargos de confiança, de 

livre exoneração. 
Parágrafo único. A designação por acesso para 

função de direção, chefia e assessoramento, recairá, 
exclusivamente, em servidor de carreira, satisfeitos os 

- requisitos de que trata o parágt-afo único do art. 10. ;, 

Portanto, Senador José Paulo Bisol, está de acordo com 
o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos, apenas para 
esclarecer a fundamentação dessa proposta da Justiça do Tra
balho. Mas, no mérito, concordo com V. Ex~: não sou favorá~ 
vel a essas restrições dos cargos de confianÇa e até assinaria 
com V. Ex~ um projeto de lei para consertarmos issO. No 
momento, para instyuir o presen~e Projeto seria exatamente 
o R~gime Jurídico TJnico. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Continua 
em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerrada a discussão. 
Em votação. · 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores José 

Paulo Biso! e Eduardo Suplicy. 
O projeto vaí à sanção. 

Ê o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 171, DE 1993 

(N'' 3.788193. na Casa de origem) 

(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho) 

Cria cargÕs no Quãdro Permanente de Pessoal da 
Secretariã do Tribunal Regional do Trabalho da Décima 
Quinta Região e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'' Ficam criados, no Quadro Permanente de Pes~ 

soai da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Déci~ 
ma Quinta Região, os cargos em comissão constantes do Ane~ 
xo I e os cargos efetivos constantes do Anexo II desta Lei, 
a serem providos na forma da legislação em vigor. 

Art. 2" Ficam transformados (6) seis cargos de Taquí~ 
grafo Judiciário: código TRT 15'.026. e 1 (um) cargo de Assis
tente Social, código TRT 15".930, criados pela Lei n>' 7.520, 
de 15 de julho de 1986, e 7 (sete) cargos de Técnico Judiciário. 
código TRT 15•.021, criados pela Lei n" 8.432. de 11 de jimno 
de 1992, iiltCgúmtes do Qua_dro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, em 13 (treze) 
cargos de Médico, código TRT 15'.901. e 1 (um) cargo de 
Odontólogo, código TRT 15".909. 

Art. 3\' Ficam transformados 46 (quarenta e seis) cargos 
de Agente de Segurança Judiciário. código TRT 15•.023, cria
dos pela Lei n~ 8.432, de 11 de _junho de 1992, integra,nte~ 
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O SR. PRESIDENTE (Humbcno Lucena) -
Item 7: 

Votação, em turno único, do Requerimenton-;.925~ 
de 1992~ do Senador Almir Gabriel~ solicitaõdó~ nos 
termos do art. lll~ -inciso I~ do Regimento Interno~ 
a inclusão? em Ordem do Dia, do -Projeto de Lei do 
Senado n .. 46, de 1992, de autoria do Senador Mário 
Covas~ que assegura a participação dos emp_!egados, 
empresários e aposentados Iiã administração dã. Previ
dência Social (an. 194, vrf, da Constituição Federal). 

Em votaçãO o requerimento, em ·turno único. 
Os Srs. S~nadorcs que o aprovam queiraffi _ pcnn~necer 

sentados. (Pausa.) ~ 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n"' 46; de 1992, será iricluído 

em Ordem do Dia oportunamente. -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Item 8: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n .. 732, 
de 1993. do Senador Marco Maciel, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciSõ I, do Reghriento IritCmo. 
a inclusão. cm Ordem do Dia. do Projeto de Lei do 
Senado n" 48. de 1993, de sua autoria. que acrescenta 
dispositivos à Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
equiparando o aprendiz a estagiário. 

Em votação o requerimento, em turno único: 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n' 48, de 1993, será incluído 

em Ordem do Dia oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE "(Humberto Lucena) -
Item 6: 

Votação. em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado no 172~ de 1992 --Complementar. de autOria 
do Senador Mauro Benevides .. que dispõe sobre o cum
primento imediato ·do disposto no § 2"' do art. 192 da 
Constituiçãó Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n"' 194. de 1993, da Comis
são de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi Cii"CeiTada na sessão ordinária 
do dia 1" do corrente. 

Passa-se à votação, ·em turno úniCo. 

O Sr. Mauro Benevides - Sr. PreSi-dente. peço a Palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR.PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala· 
vra V. Ex~ 

O SR. MAURO BENEVlí>ES (PMDB - é'E: ~Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, essa proposição, já há alguns dias, foi incluída 
na Ordem do Dia, cm razãO de se tratar de lei complementar, 
necessitando, portanto, de quorum qualificado para a sua 
apreciação e para a suá validade. A Votação dessa proposição 
tem sido segui~mcnte procrastinada. 

Permito-me lembrar a V. E~ e à Cãsa de que se trata? 
nada mais, nada menos. de se garantir a eficácia a um dispoM 
sitivo que fizemos Inserir na Cariã de 5 de outubro de 1988. 
RecordemMse QUe o repasse dos recursos vai favorecer às Re-

giões Norte? NÔrdeste e Centro-Oeste~ que, durante a Assem
bléia Nacional CoriStituinte. reuóiram õS seus Parlamentares 

--num Bloco realmente monolítico~ representandO 292 Consti
tuintes. Esse Bloco garantiu a inserção. no Texto da Lei Fun
damental Brasileira~ do art. 192. cuja aplicabilidade. neste 
momento, busca~se garantir. 

Sabe V. ExA muito bem que. para a aprovação dessa 
matéria~ é indispensável41 votos favoráveiS. e. cxatamente. 
neste momento. há um receio de que. sendo visível a inexis
tência, no Plenário, desse quorum qualificado, essa matéria 
seja !j:ubmctida à deci~o. o que poderia implicar. necessaria
mente~ num prejuízo para uma proposiçãO cj_ue- Vem sendo
~guardada~ com a maior ansiedade~ pelas três regiões ciiãdas 
anteriormente. 

Portanto. a nossa apreensão. que agora exteriorizo para 
conhecimento d_e V_ EX"- e da Casa. é de que a apreciação 
dessa matéria poderia gerar a sua invalidação por faHa de 
quorum. 

Há uma expectativa? por outro lado, Sr. Presidente, de 
que, se V. Ex• convocar uma sessão extraordinária para às 
18h30min de hoje. a fim de apreciar a indicação de autori

_dades. quem sabe, poderia fazer incluir essa matéria numa 
sessão extraordinária e, conseqücnteril.ente-~ aprcciar-se-ia. 
além dessa matéria. também a indicação de outras autoridades 
já encaminhadas para esta Casa pelo Poder Executivo. 

É uma sugestão que faço a V. Ex•. expressando, desde 
já~ o receio de·-que a matéria ao ser apreciada agora possa 
sofrer exatamente a sua não aprovação._ porque é visível a 
inexistência de qUorum para apreciação de urna matéria desse 
porte e dessa repercussão para três importantes regiões.,_ no 

. çaso, o Norte. o Nordeste e o CentroMOeste_. _ 

OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Mauro Bencvides. a Presidência deseja lembrar a V. Ex~ 
que não há o ne~ário quorum qualificado para aprovação 
de_ autoridades em sessão extraordinári~ e, portanto, para 
aprovação de projeto de lei complementar_ 

Nessas condições? como não há nenhum prejuízo para 
a tramitação do projeto de V. Ex~ que, mesmo não tendo 
quorum hoje, prosseguirá, a Presidência vai submeter a votos 
e, não havendo número. ficará para a próxima terça-feira 
quando, certamente, a Casa contará com maior presença de 
Senadores. Se não for possível na terça-feira. pelo menos. 

. n,a quarta-feira. 
--Se houvesse o quor-um, evidentemente. atenderíamos o 

apelo de V. EX" para a sessão extraordinária. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.. 
Vamos passar à votação do Projeto de Lei Complementar 

n' 172, de 1992. 
A Presidência, diante da evidente falta de quorum qualifi

cado, deixa de submeter a voto o Projeto de Lei Comple
mentar n~· 172. de 1992. A matéria, portanto. não Será pãSsívcl 
de votação. tampouco o item -seguinte, por falta de quorum 
para votação. _ _ - ~ 

É o seguinte o item cuja apreciação é adiada pOr falta 
de quorum: 

-I-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos teirnos do art. 336, c-, 

do Regimento Interno) 

_Votação, ein turno único, do l'rojclo de ReSolução 
n"' 68. de 1993. de_ iniciativa da Comissão Diretora, 
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que estabelece a estrutura do Çei~:tro de pesepy9~yi~ 
mento de Recursos H\lmano~ do_SeJJªçl_o Fe_cJeral e dá 
outras providências, tendo - - - - · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Co~ 
missão de Constituição, Jus#ça e Cidadãni"a. _ ~- -

O Sr. Pedro Simon -Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-Tem a pala
vra o nobre Sehador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, sugiro que seja suspensa a s_essão por 30 
minutos para tentarmos obter o quorum necessário, como -
é costume na casa. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Sena
dor Pedro Simon, não há como pedir suspensão da sessãO 
por 30 minutos. Entretanto, como fa:~m9.s _duas_ sessõ:s exM 
traordinárias em seguida, poderemos tnclutr essa maténa. Se 
por acaso houver quorum, ela será vota~d_a. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encerrada 
a matéria constante da Ordem do Dia. _ 

Há oradores _inscritos. 
Concedo a palavra, para uma brevíssima comunicação, 

à Senadora Eva Blay. (Pausa.) _ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 

permuta com o nobre Senador Chagas "B._odrígues. _ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o se· 
guinte discurs_o. Sem revisão do orador.)_- Si. Preside!lte_,_ 
Srs. Senadores, no dia de hoje, como representante do Rio 
Grande do Sul, quero prestar uma homenagem ao nobre Sena R 

dor Alben_o Pasqualini. Exatamente hoje é a data de aniverM 
sário do seu nascimento. Se vivo estivesse, Pasqualini estaria 
completando 91 anos. _ _ _ _ __ 

Trata-se de uma das figuras mais extraordinárias da-Histó
ria deste País, o _teórico do trabalhismo, homem que eXpôs 
e debateu suas idéias antecipadamente. Pór duas vezes não 
se elegeu governador do Rio Grande do _S_u_l pela ridícula, 
mas verdadeira para a época, pecha de comunista, de político 
muito avançado, um perigo para a sociedade. A Igreja e deterM 
minados movimentos impediam que o povo votasse em Pas
qualini, pelas suas idéias sociais, pelo conteúdo do que defen
dia, porque ele se identificav-a corri os_anselos da nossa sacieM 
dade. 

Com uma formação extraordinária, um homem é}Ue se 
formou em seminário~ -que fazia prova de Direito em Latim, 
que debatia e aprofundava-se em todos os problemas da..socie
dade brasileira, Pasqualini codificou uma linha do pensamento 
social que, creio, é o que há de mais puro em termos de 
um pensador politíco brasileiro. _ _ 

Depois de ter sido leyado, pela morte, cedo, do nosso 
convívio, Pasqualini passou a ser considerado superado. Era 
uma época em que o mundo avançava para a esquerda, em 
que houve reformas radicais; em que a sbt:ial-demotracia era 
uma concessão; era uma época em que acoiltedaalgo ridículo, 
só havi_a duas ~lternativas: ou _se era c.apitalista, 6ü se era 
comunista. Durante muito tempo os políticos brasileiros cha
mados avançados con$id~ravam Pasqualini superado, um ho
mem cujas idéías Dão tinham· rã.~ão de ser. pois não eram 
comunistas mas também não eram nada. 

Hoje, apresentei um requerimento, que, para minha hon
ra, a Mesa do Senado aprovou, para publicar um livro com 

-o p·ensamento dó :se-nador Alberto Pasqualini. Se observarmos 
o que está ocorrendo no mundo_, os grandes debates_ trav~Qos 
na sociedade modema, verificaremos que o caminho .está em 
reler Pasqualini: No momentO em que alguns imaginam, com 
a ·q-ueda do Muro de Berlim ou com as crises por que o comu
nismo atravessa, que o capitalismo liberal é a solu_ção deste 
Faís; no momento em que alguns imaginam que a volta a 
um regime estatal semelhante ao comunismo é ainda a saída 
que um dia haverá de vir, 0: caminho é reler Pasqualini. 

Trata do contrato soçial~ ,do homem realmen~~ tra_ba
ihiindo~ do direito à sociedade privada, do aspecto_social. 
e não do lucro como finalidade básica do de-serwolvimento 
do trabalho. Releiamos Pasqualini e atentemos para o que 
ele diz: todo homem é criatura de Deus com direi}os jnalie
náveis e_ todos ternos obrigação" de saber qUe o homem é 
um ente de Del}S _e que tem direito à Vida, ao trabalho, à 
dignidade e à honra e que essa é uma responsabilidade geral 

~ do Estado. 
Sentimos - e comprovamos - que Pasqualini foi um 

homem que se identHic~u com o mu11do_ e com a J.eaijdade 
que estamos vivendo. É uma emoção muito grande falar em 
Alberto Pasqualini. Houve momentos em que nós, trabalhis
tas, no Rio Grande do Sul, tínhamos que nos definir entre 
Pasqualini, que era o ideólogo, o pensador, e outros homens, 
outras lideranças do nosso partido que eram ma_is políticas. 
_mais ativas e maiS ·populares. . _ _ _ _ 

Como guri, eu tive a alegria e a emoção de conviver 
co_m Pasqualini. Por isso, a minha formação é tão identificãda. 

Nos tempos de faculdade, por dois anos, durante duas 
horãs por dia, ficávamos, na casa do seu in:nãô~~o ~ºiretor 
da Folha da Tarde, Arlindo Pasqualini, um grupo de jovens 
escutando-o falar, conversar, sonhar, dizer aquilo que pensava 
e aquilo sobre o que refletia. _ _" .. __ _ 

Aprendi a adrniráMlo. Nós do PTB - formeí-me nesse 
Partido - organizamos um grande debate. Ponderávamos 
se deverfamos fiçar com o homem das_idéias, no homem da 
filosofia, no homem do pensamento - Pasqualini, ou Se 
ficaríamos com o político da luta, da garra, capaz de levantar 
o po-vo em torno de uma idéia afim? 

Não ne-go que o_ Pasqualini foi -vencido; não nego que 
fomos dos poucos que com ele_ flcàmõs. :Os que acreditavam 
que lutar por uma idéia era fundamental~ que ganhar ou perder 
não importava. que o fato de ele não ter o magnetism? que 
levantava as massas não era o fundamental, mas que o funda
mental eram as suas idéiaS, ficaram com Pasqualini. Debate 
iãntástico aquele, numa época em qtie '"-eü era joVem. E tive 
a alegria - creio que muitos de nós ã tivemos - de.' na 
minha mocidade, poder respirar liberdade. Respiramos liber
dade na década de 50 com o Dr. Getúlio; respiramos liberdade 
com Juscelino; respiramos 1iberd3.de _coril_JoãO Goulart,_ ~enho 

_-pena daqueles jovens do regime militar que não §iabtam ? 
que era debater, não sabiam o que e_r~ debater Petrobr_as 
ou ··o petróleo é nosso" ou o Acordo MECjUSAID; nao 
sabiam o que era discutir, o que era sentar à me-sa,_ o :que 
era afrontar publicamente as questões dest~ _País. /}\ mm~a _ 
geração viveU isso e tjv~ o prazer e a alegna de, no m_et.o 
desse debate, co"Q.viver com o meu mestre Alberto Pasquahm. 

O Sr. Ney Maranhão -V. EX" me permite um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Aliás, o que me identifica 
muito com o meu Presidente, o Sr. Itamar Franc~, é_ essa 
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coincidência. Sua Excelência, lá nas Minas Gerais, se identi~ 
ficou com Pasqualiní, leu e releu, tem todas -as obras~ com 
anotações, do Senador Alberto PasqualinL 

Concedo o aparte ao nobre Senador ~_ey _Maranhão. 

O _Sr. Ney Maranhão - Senador Pedro Simon, eu não 
podia deixar de apartear V. Ex\ porque, neste momento, 
também estou rememorando o passado. Estava com meus 
~nte e poucos -a_nos, Deputado Federal pelo PTB, quando 
hve o prazer, a honra e o orgulho de conhecer o professor 
Alberto Pasqualini, além de outras figuras, como Fernando 
Ferrari, também eles do seu Rio Grande do Sul. Oriundo 
do PTB de Vargas, fui prefeito em 1951. Alberto Pasqualini, 
como muito bem disse V. Ex•, foi o teólogo do trabalhismo 
do BraSiL Ensinou~nos que trabalhismo, Senador Pedro Si
mon, não é um partido classista, mas um partido cujos mem
bros são todos aqueles que colaboram para o _desenvolvimento 
do Pafs, do trabalhador, do empresário, do jornalista, do 
médico. Foi um homem que, cm toda sua vida, lutou pela 
sua idéia, que perdura até hoje, apesar do cisma do PTB 
e do PDT, cisrtfa-que Cõmparo ao que ocorreu com a Igreja 
Apostólica Romana. É assim que temos que caminhar. O 
exemplo desse grande gaúcho leva-nos a pensar em lutar pelo 
equilíbrio social deste País. Portanto, como trabalhista histó
rico, congratulo-me, neste momento, com o Senador Pedro 
Simon, quando está homenageando o mago do trabalhiSmo 
brasileiro, Alberto Pasqualini. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado, SenadorNey 
Maranhão. . -

Sr. Presidente. deixo o meu discurso, com relação à aná
lise que faria, para quarta-feira. Proponho-me, Sr. Presidente, 
a fazer uma análise do meu Partido e do Congresso. 

Quem me conhece.sabe que muito me preocupo em usar 
a primeira pessoa e em usar da singeleza e da modéstia da 
vida que me caracteriza. Jama,is fui dado a co

7
brar, olhar ou 

querer avançar às custas da honra ou da Qignidade, nem das 
minhas instituições e muito menos das pessoas a quem tenho 
respeito. Não digo até que esse papel não deva ser feito, 
ou de que alguém deva analisar e cobrar os a tos do Governador 
Pedro Simon,-· ou de quem quer que seja. Não é o meu estilo·. 
Suportei o regime militar; presidi o partido durante todo aque
le tempo e, no Rio Grande do Sul, foi difíCil; fui para o 
Go_v::erno e para o Ministério. A minha preocupação nunca 
foi de olhar para trás, nunca foi de fazer o levantamento 
do que fizeram ou não, do que é honesto ou não_, -porque 
me parece que esse não é o meu estilo, e há pessoas sobrando 
para fazer isso. 

Predisponho-me, no en_tanto, a fazer alg~ffi_;ts ãnáiises 
sobre o meu partido e alguns de seus _integrantes. Agora. 
por que vou fazer isso? Por que- fenho alguma mágoa, alguma 
preocupação ou por que não gosto do meu partido? Pelo 
contrário. É porque penso que, em travando esse _debate, 
estamos colaborando para oxigenar a Vida política· brasileira. 

Sr. Presidente, considero da maior importância nós corTie
çarrnos aqui a valorizar o Congresso Nacional, e, neste senti
do, faço um apelo a esta Casa. Assim como vOU debatei' 
o meu partido, vou falar sobre o Dr. Quércia; sobre o Dr. 
Sa~ey, em termos de um debate que é positivo e construtivo, 
assim como pretendo falar sobre viagens, orçamento e outros 
assuntos, que, acredito, devemos_ abordar n~sta Casa. 

Convoco os grandes parlamentares. muito superiores a 
mim, muito mais competentes, a iniciarmos no senado Federal 
o grande debate de interesse da sociedade brasileira. .. 

Muitas vezes a imprensa tem-me procurado no sentido 
de saber por que não se abrem os grandes discursos no Senado, 
por que as cOisas-não acontecem. lsto wclo é co~o a questão 
do ovo e da galinha. Tenho visto ilustres Senadores fazendo 
trabalhos fantásticos, e praticamente não há quem os assista. 
além de não terem destaque na imprensa. Ao contrário, a 
imprensa tem acompanhado debates que nem sempre são os 
mais importantes. 

Penso que uma grande contribuição que esta Casa pode 
dar ao Congresso Nacional e à política brasileira é iniciarmos 
um grande debate, em que cada um traga a sua contribuição. 
Já se fez isso em tempos-atrás, n·as sextaS-feiras pela manhã. 
quando os amigos se reuniam para debater o parlamentarismO 
e uma série de assuntos. Creio que isso é importante. 

Faço este apelo aos meus Companheiros. porque, pelo 
que se divulga por meio da imprensa, é como se estiyés..sernos 
em outro país, como se não analisássemos a_ realidade_ que 
vivemos. como_ se Brasília fosse a ilha da fantasia e a nossa 
conversa toda urna espécie de mentirinha e <lue não-debatemos 
os verdadeiros problemas. 

Sr. Presidente, há alguns Senadores, corno eu, que, ãno 
que vem, não serão candidatos a cargo algum. Cito, por exem~ 
pio, os Senadores Eduardo Suplicy. Josaphat Marinho e Darcy 
Ribeiro. Temos que nos reunir para estabelecer urna forma 
de participarmos, como todos dizem, da eleição geral do próxi
mo ano: Presidente, Vice-Presidente, Governador. Vice_-Go
vemador, Senador- duas vagas por Estado__:, Deputado 
Federal e Deputado Estadual. 

Sinto que todos estão tão ans_iosos com seus problemas 
pessoais, que· não restou muitos para se preocuparem com 
os problemas do País. Eu me disponho a isso. Pretendo conver
Sar com-os candidatos à Presidência da República como cida
dão, pois todos são meus amigos - Lula, Brizola, Maluf. 
Antônio Carlos M-agalhães, Orestes Quércia, c este é ~eu 
grande amigo. Todos os possíveis candidatos do_PMDB são 
meus amigos. Pretendo conversar com os presidentes de parti
dos e governadores para dízer aquilo que tenho dito nesta 
tribuna, ou seja, que a situação deste País é crítica. Acho 
irresponSabilidade cada_ um __ pensar apenas em si. Se Maluf, 
Lula, Brizola, Quércia e tantos outros importantes nomes 
da nossa política fossem pensar apenas em si mesmos, quem 
pensaria no País, quem pensaria no conjunto da sociedade 
brasileira? Como serão as eleições do ano que vem? 

Temos a grande responsabilidade- não adianta cqbrar 
essa responsabilidade apenas do Presidente Itamar ou do Mi
nistro Fernando Henrique Cardoso -de buscar mçios para 
equacionar o problema que se apresentará no ano que vem. 

Estou enviando uma mensagem ao meU Partido. ao Depu
tado Luiz Henrique, e estou apresentando um projeto de 
lei sobre ·um assunto que considero relevante. Acredito que 
essa também será a postura de V. Ex'" após a leitura que 
farei. Trata-~e de assunto que contribuirá para a discu~são 
do momento g_l!_~ estamos vivendo: 

"Prezado amigo Luiz Henrique, 
Recentemente, o PMDB indicou para Ministro de.:: 

Estado um cidadão que, como -se ·verificou posterior
mente;· responde na Justiça por um delito grave. o yue 
o obrigou a renunciar ao cargo. 

EsS-i-l'ãtã, quC repercutiu negativamente para a 
image-m -do pofítí~o brasileiro, pode ocorrer novamen
te, obrigando-OOs a ãdOtar medidas cautelares~ Por esse 
motivo. sugiro a V. Ex" que os órgãos dirigentes do 
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nosso Partido tomem a decisão dç determinar que~ 
antes da homologação da indicação de nossos candi
datos a cargos majoritários~ possa a mesma ser questio
nada por qualquer um dos seus_ f!,liados. 

A respectiva comissão executiva_examinará a razão 
do questionamento e~ se constatar indícios que a justifi
quem. a submeterá a uma comiss4o especial~ assegu
rando-se ao candidato o mais amplo direito de defesa. 

Estou pretendendo. Sr. Presidente. apresentar 
projeto nesse sentido. mas creiO-o PMDB poderá ante
cipar-se e adotar _uma norma que _seguramente será 
da maior valia para nós e para os_outros partidos. n 

Acredito que é fácil entender o sigriificado de um projeto 
dessa natureza. Foi triste o quC aconteceu: indicou-se um 
cidadão - honrado. diga-se de passagem. com uma credibi
lidade enomte~ é bom que se diga- que foi. durante dois_ 
anos, Secretário da Agricultura do DistritO Federal e. por 
quatro anos. Presidente da Associação de Agricultura e Indús
tria do Distrito Federal. e verificou-se. então, que ele estava 
respondendo a um processo por crime. já estava pronunciado 
e a sentença ainda não havia saído. E ele teve de renunciar, 
o que, aliás; foi uin gestO dé grandeza de sua parte. 

Conheço muitos casos assim~ ·como presidente do PMDB 
no Rio Grande do Sul, várias vezes aconteceu-me isso. Em 
uma das pouquíssimas vezes c·m que coloquei os pés no Palácio 
do Piratini -e o Governador que l.á estava tinha sido eleito 
depois de cassar o mandato de oito Deputados do PMDB. 
porque tínhamos maioria. e cassaram os oito deputados para 
que ele pudesse ser eleito Governador - fui até lá pedir 
que o Governador aposentasse um Juiz de Dircíto. de Caxias 
do Sul - terra dele. de Euclides Triches c minha. Aquele 
cidadão precisava ser aposentado dentro de dez dias porque 
tinha que assinar ficha para ser candidato pelo PMDB. Logo 
estranhei. porque mal havia saído do palácio e já estava dando 
na imprensa oficial que ele tinha mandado executar a questão 
com uma incrível rapidez. 

Candidato em campanha, quando fui verifiCar, existia 
contra ele uma imensidão <l_e.coisas que. se soubéssemos ãfites. 
ele não teria sido candidato. Conhecíamos o JuiZ de Direito, 
considera vamo-lo cem por cento, uma maravilh~ e _havia fatos 
relacionados a ele. que podiam valer para tudo. menos para 
um candidato, e ele perdeu a eleição. 

O partido pode apreSentar i.mf candidato a Presidente 
da República. a Vicc-Presidcntc. a Govemaçlor, a Senador, 
a Prefeito. mas deve abrir um prazo para os filiãdos do partido 
levantarem alguma interrogação sOlife ele. E a Executiva fica 
com a responsabilidade de analisar e decidir se as questões 
levantadas são importantes ou não. Caso apareça algum ponto 
importante, chama-se o candidato e pedem-se explicações. 
Se considerada válida a explicação, o problema está resolvido. 

Infelizmente. o grande mal neste País._--:-_ tenho dito i~o 
- é que a imprensa fala e não fala. Sai no jornal a notícia 
-perdoe-me a sinceridade - às vezes, verdadeira e, outras, 
não. Mistura-se tudo. Publica-se sobre o Senador Pedro Sinlon 
uma série de abs.uidos que são-verdades e, daqui a pouco. 
publica-se algo sobre o Senador Ronan Tito~ que é tudo meri
tira. E mis_turando o '"a_'_'_c;:om Q_ ~·h:'. não se ~bc o que é 
verdade e o que não é. -

Vem, e_n_tão, aquilo que estou coordenando c que temos 
debatido muito. a dolorosa realidade deste P~ís, que é a impu
nidade. A impunidade é a causa de quase todoS os males 
deste País. Por:que, enquanto tivermos impunidade, enquanto 

as coisas aCOntecerem e as pessoas que cometeram delitos 
não forem punidas. não podemos querer que o cidadão da 
vila. que o cidadão da favela.__qu~ o policial da brigada, que 
um cidadão qualquer Y'Í: agir com a maiól" dignidade. enquanto 
está vendo as _.roubalheiras. os escândalos, ãs imotalidades 
serem praticadas e não acontecer- fiada. LamentaVelmente. 
a impunidade é uma realidade. E a Justiça, no Combate à 
iinpunidade, por uma série de causas que poderemos analisar 
numa outra oportunidade~ não tem aparecido. Então. o que 
eu quero dizer é que. às vezes:,. fala-se do fulano e do beltrano 
e as coisas ficam no·ar: Tem os que esperaf chegar a campanha~ 
deixando que o companheiro e a sociedade tenham que se 
debater. Na nossa proposta, não: o nosso candidato a prefeito 
da minha terra. Caxias do Sul. é fulano de tal; se algum 
eleitor ou algum companheiro nosso disser- qUe há qualquer 
acusação contra ele~ faremos um levantamento. Se houver 
dúvida~ chamaremos o candidato para esclarecer a questão. 

Quando ele for para as ruas. fazer campanha. vai com 
o endosso do partido. com a solidariedade do partido. com 
a cobertura do partido. Alguém me perguntou: .. Por que o 
senhor não apresenta essa proposta também para deputado?'' 
Porque são 200 candidatos a deputado. Se um cometeu qual

-quer deslize, não Chega a atingir a legenda do partido, porque 
existem outros 199. Agora. o candidato a prefeito, a gover
riador. a senador. a presidente da Repúhlica ê um só. O candi
dato fica marcado e prejudica o partido. Por isso. acredito 
que o que estou propondo, com toda sinceridade- perdoem
me até. a idéia não é miilha, alguém me apresentou -
é quase. eu diria, uma espécie de "ovo de Colombo''. porque 
repre..o;enta uma análise profunda e responsável que vamos 
fazer e que vai mudar o estilo de fazer política. 

InfClizrnente. estamos acostumados a fazer p<?lític~a dessa 
maneira, como ocorreu na escolha do nosso ilustre Ministro 
da Agricultura. EstávaniOs aqui naquela ~úvida? ficJ.ueí aqui 
atê tarde, discutindo a questão: será que o I ris Rezende aceita 
ou não? Como é o Joaquim Roriz? Çomo é o Maurícig Çorrêa'? 
Como é Goiás? Vai ser de Brasl1ia ou não? Co!JVefsamos 
com vários companheiros e até um ilustre cOlega disse que 
e·ra tudo 1000é. não havia problema algum. E ele siinples
mente tinha sido advogado de acusaç_ão do júri. Podia ter-nos 
dito que tinha sido advogado de acusação do júri a _que esse 
cidadão foi submetido. 

Essas coisas. na proposta que estou apresentando ao meu 
parüdo c sobre a qual vou apresentar um projeto de lei. não 
acontecerão mais. Essas surpresas não acontecerão mais. Te
mos que oferecer uma chance para que as coisas apareçam. 
E é muito melhor que apareçam antes- da Convenção. para 
que o partido tenha condições de analisar. interpretar e decidir 
se mantém ou não o candidato_. É melhor do qu~_ expor o 
partido ao grotesco. E que não se diga que nunca aconteceu 
isso no PDT ou no PDS. Qualquer partido, lá pelas tantas. 
lançou um candidato e pagou o pre~. 

O S[". Mauro Benevides- Permite V. Ex• um .aparte, 
-nobre Senador P_cdro Simon_? 

~O SR. PEI>RO SIMON- Ouço oom prazerV. Ex•. nobre 
Líder. -

O S[". Mauro Benevides - Nobre Líder Pedro Simon. 
no momerlto effi que V. Ex~ inunciib ex"pCdiente que prete-nde 
fazer chegar ao Presidente do PMDB, Deputado Luiz Henri
que, sobre _a escolha de candidatos que dt!vam concorrer às 
eleições. a começar em 1994, permitiria-me lembrar a V. Ex~ 
c à Casa que. na últiina Sexta-feira. participei de um amplo 
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debate no Centro de Corivenções eril Fortale_za, com a pre
sença do Presidente Nacional do PSDB, o ex-Governador 
TassoJereissati, do ex-Líder do PT na_ Câmata dos Deputados, 
Deputado José Genoíno. Era um painel, em que éramos três 
palestrantes, com o tema "Estratégia Política: Busca_da_Ética 
e da Cidadania". Depois das exposições feíta:s pelo Presidente 
Tasso Jereissati e pelo Deputado José Genoíno-, na ffiiriha 
intervenção, defendi exatamente que os partidos políticos 
compenetrassem-se da imensa responsabilidade que têm na 
seleção de seus candidatos. Como um partido pode defender 
ética sem que, ele próprio, na apresentação das suas listas 
de candidatos a voto majoritário e proporciotüil, tenha tido 
o cuidado de apontar nomes que possuam condições de exercer 
o mandato dc_representação popular? Porque os partidos até 
aqui preferem a ponderabilidade eleitoral cl_Q_Gca_lldidato ... 

O SR. PEDRO SIMON -É verdade. 

O Sr. Mauro Benevides- ... se ele tem voto e_m determi
nados municípios, para ãpresentá-lo como disputante a Uma 
vaga de deputado, de vereador, de prefeito, enfim, de todos 
os cargos eletivos. Então,. no próprio instante em __ que os parti
dos se compenetrarem dessa necessidade imperiosa, até mes
mo para se garantir a ética na vida pública brasileira, os parti
dos devem - como V. Ex• sugere c;: pretende em termos 
de PMDB - exatamente conscientízarcm-se da necessidade 
que a escolha de candidato é uma coisa séria, a fim de que 
não assistamos, como recentemente ocorreu.- a escolha de 
candidatos que se elegem por determinados partidos e se com
prometem em atividades de narcotráfico, t:Qnio _ocor_reu, la
mentavelmente, no ano passado, numa das Casas do Con
gresso Nacional, na Câmara dos Deputados. V. Ex~ certa
mente terá guarida para a sua proposição no âmbito do 
PMDB, e acredito também que todas as forças políticas have
rão de aderir a essa tese para, em função dela, se resguardar 
a dignidade da vida política brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço muito o aparte do 
meu Líder e creio_que ele entrou exatamente no espírito da 
proposta que apresentamos. É claro, e tem q:zão- o Líder 
Mauro Benevides, que isso, intrinsecamente, é uma responsa
bilidade dos partidos. S. Ex~ é, há trinta anos, presidente 
do partido no Ceará, e eu fui presidente do partido, e mais 
ou menos fazemos isso_ c temos obrigação de fªz_er_~ Se bem 

, que é verdade o _que S. Ex• diz, que quando é paTa Úma 
legenda, há um jogador já cm idade avançada, mas que é 
um ídolo ... Fiz isso também, não vou negar.--Mas isso não 
impede de ver o outro lado, a qualidade, a COITJ.petência e 
a seriedade. Agora, na eleição majoritária quero ir mais ã.Iém. 
Isso fizem-Os permanentemente. Mas parece-me que na eleição 
majoritária temos que criar um institutp, uma: fórmula através 
da qual isso fique oficializado, fique na_ obrigação de ser feito. 
E qual é a fórmula'? É esta que estou propondo. 

Está aberta, por exemplo, a escolha para candidatos a 
prefeito. Em Ca:~i_~do Sul os Çf!ndidatos são fulano e fulano. 
Abre-se algo parecido com proclamas de casamento: "Algué'm 
tem alguma coisa co_n_tra'?" Se ç.lgu4m diz que sim, então se 
pergunta o que é. uÉ isso aqui." "É isso aí?" "É." O partido 
vai ver o que é. . -· . 

Geralmente, em cidades do interior, acontece isso. "Tr3.; 
ta-se disto ou daquilo". Se há alguma dúvida, deve-se verificar 
essa dúvida. Se se trata de elêição para o governo dO Estado, 
que é mais importa:ilte,-devc-se fazer um leva-ntamento. 

O caso mais típico- perdoem-me, porque eu não gosto 
de tocar nesse assunto - é o que aconteceu com um üustre 

companheiro nosso de Brasília. Se tivéssemos tido ocasião 
de odentá-lo antes, teríamos dito: ''Vamos fazer esse júri 
de uma vez. Você tem todas as condições de ser absolvido, 
pelo que nos demonstra. Já se passaram tantos anos, você_· 
~ !).m homerp. de bem, _ _que diz t.er havido um equívoco. Você 
será absolvido. Já foi pronunciado- pelo juiz há tantos anos 
e não sai o júri; ·se há uma expectativa, daqui a pouco todos 
cobrarão o júri de você." - -

Essa pessoa de que falo era cotada para ser candidato 
a GOvernador d~ Brasília pelo PMDB no próximo ano. EstoU 
falando isso _por esse motivo_ Poderia ter acontecido isso .. 
Se ele não fosse Ministro,_ ele_ seria candid~to a Governador,. 
E quando isso a_contecesse, apareceria uma cOisa como essa~ 
Nesse caso, o que o PMDB iria fazer? Iria retirar a candida
t!lra'? É muito melhof prevenir do que não. - -

Há outros casos que podem ser mais graves. Há uma 
série de acusações contra um companheiro nosso, e falam 
isso e aquilo, __ e _não há nenhuma condenação. Niá.@;uém o 
condenou. A Justiça é len-ta e não _p_ julga. -Nesse caso, Q 

que o companheiro pode fazer? Ele tem -direitO- d~_exigif 
do partido: ••Quero expor o meu__nome _ao partido e que ele 
designe- uma comissão que fará um levantamento". PodeR_se 
chegar à .concluSãO de que "essas coisas são bobagens~ não 
existem, _e o ·partiâ6 não as aceita; fecha com você". Ou pode
se cpncluir: ._._Estamos em dúvida em r_elação a essas coisas 
e pensamos que é perigoso ser ca-rldidato, porque não temos 
como responder a isso". 

Antes é melhor do que depois. Esse é o sentido da pro
posta que estou_apresentando. 

Volto na quarta-feira, Sr. Presidente. Estou apenas fazen
do esse apelo. Creio que é muito importante buscarmos_, nestí;l 
hora, o diálogo de todos com todos. Acho que podemos con
versare entender que uma eleição não é uma guerra. A eleição 
é uma disputa demoCrática, aberta, bonita e temos condições 
de fazer um grande debate da Qemocracia no_ anQ que vem_. _ 

Repito, a eleição não é uma guerra. E a hora que estamos 
vivendo é realmente dramática na história da economiã. e 
da sociedade brasileira. 

'Eu, com muita modéstia, vou fazer a míilha parte~ Já 
amanhã estarei conversando com a~ lideranças de outros parti
dos, com as lideranças da sociedade brasileira_que acreditam 
que devemos sentar em torno de uma só mesa. Até agora 
não compreendo que a CUT e- mi trás entidades não queiram 
participar da Agenda Brasil ou que o próprio Governo não 
esteja avançando, como poderia. em um grande projeto de 
entendimento nacional. 

O que me assusta é repetir aitllete final de eleição pai"à 
a Presidéncia_da_República que culminou no Lula contra co 
Collor e em_ que praticamente a mensagem era de terror. 
na base do que_ existia neste País. O País não está preparado 
para um outro dueto Lu] a versus Collor, ainda que ospersona
gens sejam diferentes. E muito mais jniportante uma proposta 
e um debate sobre o que há de vir, sobre o que vou fazer 
com vistas ao futuro e os grandes p_rojetos para a realidade 
brasileira,_ do que as mazelas, os equívocos. os -erros que pos· 
sam exiStir ou deixar de existir. Isso me parece importante 
e a esta Casa cabe .esse papel. 

·Que bom, Sr. Presidente, se o me1,1_apdo fosse aterldido 
como deyeria e~ a partir da semana que- vem, diariamente, 
ilustres Senadores, muito mais brilhantes e competentes que 
nós, permanentemente,· viessem a es_t<l trib"lma reabrir gran_4es 
debates, com nossa participaÇão, para discutir assuntos impor
tantes, ao gosto e ao interesse de caçla um. 
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O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR- PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex• 

O "Sr. Eduardo Suplicy- Gostaria de louvar a sua propo
sição para que se torne o Senado Federal um centro mais 
importante de debates sobre o que se passa no País, para 
soluções que devemos encontrar, inclusive sobre o que aconte
cerá em 1994, com a sucessão presidencial e a dos governos 
estaduais. Acho que nós, Senadores, nas comissões, em plená
rio, entre nós, em diálogo com os ministros oü com os mais 
conhecedores de cada um dos assuntos, deveríamos discutir 
os problemas nacíonais, como estabilizar a economia, melho
rar a distribuição de renda, retomar o crescimento, enfrentar 
o problema da miséria, e assim por diante. Penso que seria 
interessante se a COril.iSSáo-de Assuntos Económicos, quem 
sabe até em reunião preparatória para um debate maior com 
o Ministrá Fernando Henrique Cardoso - que avalio deva 
ser travado em breve aqui no plenário do Senado -. trou
xesse, diante dos rumores que ternos ouvido, ou diante até 
daquilo que o próprio Ministro da Fazenda disse irá se COnsti
tuir na segunda fase da estabilização, pessoas como Pérsio 
Arida, André Lara Resende, MáriO Henrique Simonsen, Pau
lo Guedes, Paulo Nogueira Batista Júnior para um debate 
sobre, por exemplo, a questão da estabilização, se haverá 
ou não o Conselho da Moeda, se se criará uma instituição 
que, por sua vez. criará uma nova niõeda, se essa moeda 
será ou não atrelada ao dólar; enfim, que caminhos estarão 
pensando os economistas que, agora, formuladores de políti
cas econômicas, estão dentro do Governo debatendo, bem 
como os especialistas que- estão do lado de fora e que têm 
se pronunciado e que poderiam, interagindo conosco, Senado
res, trazer mais luz, até para que, eventualmente, se deflagrada 
uma proposição de política económica, não seja da tão sur
preendente para nós; que seja a mesma antes deglutida, ama
durecida entre os Senadores. Gostaria de" aproveitar a opàrtu
nidadc deste grande_dcbatc que V. Ex~ está sugerindo para, 
diante de afirmações -de um Governador de Estado feitas on
tem, dizer que não fica bem para alguéril que acredita na 
democracia_ - e parece até que não está preparado para a 
democracia- dizer que, se o presidente nacional do Partido 
dos Trabalhadores ganhar a eleição, em cinco meses haverá 
um golpe de estado. Trago esse assunto para dentro do discur
so de V. Ex• porque este trata sobre o que se passará no 
Brasil. Estranho que o Governador António Carlos Magalhães 
venha dizer que se Lula for Presidente, obviamente eleito 
pelo povo, haverá, segundo ele, uma cris-e-de incompetência, 
assim como moviinentos que levariam inevitavelmente a um 
golpe de estado. Ora, riãó me parece cOm.peterite de uma 
pessoa que nem sempre se esforçou para-que houvesse demo
cracia neste Brasil, ao _c_ontrário; Csteja dizendo algo assim. 
Espero que o Governador António CarlOs -Magalhães reflita 
melhor sobre as suas obs~rvações. Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SlMON-- Agradeço o aparte de V. Exi, 
em que vejo a impor~ântia da afirmativa que- fiz no sentido 
de que nós- e V. Ex~ é um dos qoe não vão disputar eleição 
ano que vem - tenhamos a responsabilidade de manter 
a serenidade e tenhamos condição de chamar à racionalidade 
as pessoas_ envolvidas. _ _ 

Srs. Senadores, não sorna nada para ninguém qualquer 
tipo de agressão que saía da normalidade. Ou mantemo-nos 
no diálogo democráticO, ou terminaremos falando ou dizendo 
aquilo que não deveríamos dizer. 

Entendo que agredir parlamentares não fíca bem, princi
palmente para um candidato, para um dirigente. para um 
Governador ou Senador; agredir candidato adversário não 
fica bem, não há por que adjctivar. Não é o Lula que vai 
adjetivar o Congresso; não é o Maluf que vai adjetivar o 
Lula; não é o PMDB que vai adjetivar o PT; não é o PFL 
que vai adjetivar quem quer que seja. Temos que expor as 
nossas idéias e criticar no adversário nas idéias que achamos 
erradas. 

Entendo que o Sr. Antônio Carlos de Magalhães tenha 
muita coisa para dizer de Lula; que Lula tenha muita coisa 
para dizer do Maluf; que Maluf tenha muita coisa para dizer 
do Quércia; acho que o povo tem muita coisa para dizer 
do Congresso Nacional; acho, também, que temos tanta coisa 
para falar ao nível de sociedade brasileira que podemos usar 
uma linguagem civilizada, democrática e r:espeitosa. 

No momento em que deixamos os limites da urbanidade, 
vem um aborrecimento atrás do outro. Por isso,_creio que 
o aparte de V. Ex" é da maior importância. Não soma para 
n~guém _esse tipo de debate. Não soma para quem fala, não 
atmge o agredido, mas atinge a democracia em seu contexto. 
O Lula não vai deixar de assumir ou não assumir Urna -afirma
tiva dessa natureza; ma·s esses tipos de afirmativas preJudicam 
o dc.!bate daqueles que são favoráveis à democracia. 

Então, medir o estilo, moderar a nossa ação, debater, 
ser duro no substantivo, ser radical no substantivo, mas respei
toso na maneira de ser. Isso parece-me muito importante. 

No meu modo de entender, perdoem-me. aqui- ninguém 
pode atirar a primeira pedra. Se 3gora. que o processo nem 
começoo, já usamos essa linguagem·, qual linguagem usaremos 
nC2_meio da campanha? Essa Tnter{óga'Ção eu áTaço;-lriclusive, 
com relação à chamada revisão constitucional. 

Não ~ego que estou assustando. Os acontecimentos de 
ontem foram graves, foram sérios demais. O clima -eStá inliiio 
pesado, e temos que parar para meditar. Devemos refletir 
se é nesse clima, se é dessa maneira que vamos avançar. 

Estou preocupado. Preocupo-me quando vejo acusações 
serem feitas aos Constituintes_de 1988- não fui Constituinte 
-,que foram uns incompetentes, uns irresponsáveis, fizeram 
uma Constituição que- não serve parã nada. Fico preocupado 
quando se diz que com_essa Constit_uição não dá para governar, 
que se tem que mudar o Brasil. Mas fico preocupado, princi
palmente, quando nos achamos gênios. pensando que, em 
dois meses, vamos reparar todos os equívocos cometidos pelos 
Constituintes que nos ante_ced.eram. 

Sr. Presidente, -temos que parar. para refletir e analisar. 
Não tenho posição_ formada, mas entendo que temos que pro
ceder com racionalidade, sem paixão. E, se o processo come
çou ontem daquela maneira, como vai terminar? 

À Constituinte, vamos fazer justiça, a publicação foi Uma 
apoteose, foi um dos instantes mais bonitos da história do 
Parlamento brasileiro; porém, a refOrma está começando de 
uma maneira que nos deixa preocupados. Nesse ponto enten
do que temos que analisar, refletire ponderar. Dizia o Senador 
José Sarney, outro dia, que Constituinte e reformas, muitas 
vezes, sabe-se como_ começam e_não s~ sabe como terminam. 
E. na biografia brasileira, geralmente, as coisas terminaram 
bem diferentes de como iniciaram. - - --

Sr. PreSidente, acho que-esse_é-~m-debate que podemos 
travar aqui, no Senado, na semana que vem, antes da votação, 
na segunda ou na terça~feira. Vamos debater, mas fazê-lo 
abertamente, com franqueza, com lealdade_. a_ssim como estou 
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discutindo, pois não tenho posição firmada a reSpeito da revi
são.-Digo de todo coração: não tenho posição firmada. 

Observando as análises que o Deputado Nelson Jobim 
faz, entendo que os dois lados têm razão. Como_~e deve 
proceder: fazer agora a revisão ou deixá-la para o próximo 
Congresso'? Não fazê-la agora ou não fazê-la nó próximo Con
gresso? Isso é que deveríamos debater, mas- repito --com 
racionalidade, com _ira_nQüilidade, com serenidade. Perdoem
me o absurdo que vou dizer, mas vou dizê-lo; os argumentos 
jurídicos dão .razão para qualquer dos lados. Os argumentos 
jurídicos sobre fazer-se ou não agora a revisão, deixar para 
o próximo Congresso ou rtão deixar para nenhum Congresso 
dão razão para qualquer dos lados, podemos pegar pareceres 
para tendências que se desejar. 

O que desejo abordar, também, é o aspecto da hora, 
do momento, da situação que estamos vivendo e -a melhor 
maneira de procedermos. Apenas isso. _ 

Voltarei na próxima quarta-[eira ao plenário parã-ât!bater 
o assunto. Na verdade, essa situação se prolongou por muito 
tempo, e foi por isso que me alonguei nesta minha fala, apesar 
de que, quando iniciei, praticamente estava-no final da sesS<1,o. 

Sr. Presidente, agradeço a gentileza de ter podido falar, 
ainda que neste final de sessão. (Palmas.) - -

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, oS r. Hum
berto Lucena, Presidente, deixa a cadeira d_a presidên
cia, que t ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 1" Vice
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente: •. sr~ e Sfs. Seit~d_o_rcs, 
apesar do potencial para irrigação, o Amapá continua depen
dente na Agricultura 

O .Brasil é um dos majores exportadores de alimentos 
do mundo, mas 32 milhões de br_as_ileiros passam fome e 300 
crianças morrem por dia de inanição. O Amapá tem um exce~ 
lente potencial de irrigação, mas_um péssimo-rendimento-na_ 
lavoura, o que faz o Estado importar quase tudo que consome. 

Estas são duas situações preocupantes. sobretudo_ se le
varmos em conta_que a maioria dos países vivem de agricultura 
e que a produtividade_ agrícola nos Estados Unidos serve não 
só para exportação, mas para alimentar fartamente o povo 
americano. 

No Amapá, a EMBRAPA está comcmol-ando dez anos 
de atuação, assim como a expectativa de colher 70 milhões 
de toneladas d_e_ grãos em todo o País este ano. Antes_ da 
EMBRAPA, a pesquisa na área agrícola era conduzida de 
forma difusa, daí por que era necessário um 6rgã9 de coorde
nação para dar flexibilidade c agilidade a este setor. Atu;;tl~ 
mente, a EMBRAPA tem 41 centros de pesquisa em todo 
o País, com o objctivo de gerar tecnologia para a agro pecuária. 

No meu Estado, o Centw de PesquiSa Agroflorestal do 
Amapá dispõe de três campos experimentais e sua missão 
é transferir tecnologia referente à produção agrícola e reflores
tamento, tendo em vista o desenvolvimento sustentado das 
diferentes regiões do Estado. Ou seja, além de melhorar a 
qualidade de vida da população. este Centro se preocupa 
em preservar o meio amb_iente. 

Mas, conforme o chefe deste Centro de Pesquisa, Rai
mundo Nonato Brabo Alves, de 1982 para cá vêm caindo 
assustadoramente os recursos da entidade~ Ele tarnb_ém diz 
que, entre 1982 e 1983_, o Amapá produzia muito mais mim-

dioca do que hoje. E mesmo com uma elevação do crescimento 
entre 1988 e 1990, a tendência continua a ser de declínio. 
O chefe do Centro diz que esse deCréscimo resulta do baixo 
invcsti:rp.ento no setor primário, principalmente na dificuldade 
de acesso ao crédito rural. 

Se examinarmos a cultura de arroz, a situação é. igual
mente preocupante. A produção de arroz no Amapá- se asSe
melha à de uma fazenda de gfande porte no Sul do País. 
Em 1990, com SOÜ heCtares cultivados, foi obtida uma produ
ção de 338 tonela_das, quando a demanda por estimátiva era 
de 10.275 toneladas. Por isso, o Estado teve_ que importar 
9.937 toneladas. Quanto ao feijão, a produção foi de 58 tonela
das, o que resultou.na necessidade de importar-se 8.748 tone
ladas. 

É também do cbefe desse CentrQ de Pesqu~sa Agrqflo- . 
_restai a constatação de que o setor primário da economia 
no País não é mais um setor estanque, ·antes responsável por 
apenas 8% do Produto Interno Bruto. Hoje, o que Se produz 
no campo movimenta a economia na cidade e já representa 
quase 38% do PIB. 

- Faço essas considerações no proPósito de alertar para 
o fato de que o Amapá precisa de investimentos internos 
e externos para aumentar sua produção de alimentos e, assim,. 
reduzir as importações. É excelente o potencial de irrigação 
da região, com vários rios perenes, o que resultaria perfeita
mente no crescimento das culturas de arroz, feijão, milho, 
mandioca e outros produtos de consumo do arnapaense. E. 
isso não apenas resultaria em mais alimentos. Resultaria tam
bém em mais empregos e menos evasão de recursos gastos 
na importação de alimerifos. É uma pena que, nessa situação 
de tão escassos investimentos agrícolas, o Amapá constitua-se 
hoje_numa min-iatura tão sombria do Brasil. 

Muito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavr~ ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
-6Seguinte discursQ.)- Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senadores, 
a cada dia que passa o mundo caminha a passos firmeS em 
direção_ a uma m<.~.ior integração econômica. Na base desse 
movimento encontra-se a mudança na escala de organização 
das sociedades empresariais transnacionais, impulsionada por 
um espantoso desenvolvimento tecnológico. Essa realidade 
inexorável, em relação à qual todas as nações se vêem obriga
das a se posicionar, constitui o grande tema econômico Oo 
final desse século. Aos cidadãos de diversos países essas trans
formações causam a mais variada gama de sentimentos angus
tiados: apreensão, revolta, resignação. O maior perigo para 
o- debate e para a implementação de uma estratégia que pre
pare o Brasil para a inevitável maiOr integração dos mercados 
nacionais é que o sentimento de_ angústia fr_ente a esse desafio 
se converta em precipitação. 

Daí a necessidade de nos familiarizarmos com os temas 
da economia mundial e deacompanharmos os acontecimen.tos 
inscritos na conjuntura ecOnómica internaciOnal, de modo a 
nos informarmos a respeito de questões que seremos convo
cados, cada vez mais, a decidir. O objetivo deste pronuncia
mento é tão-sornente fazer um exercício de análise a respeito 
do desenvOlvimento- recente de fatos económicos que tiveram 
lugar numa das regiões mais importantes do planeta, respon
sável por cerca de 1/4 de todo o comércio exterior do Brasil: 
a Comunidade E_conômica Européia. 
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A economia mundial encontra-se atua_lmente numa fase 
recessiva Cm que os sinais de recuperação têm sido seguida
mente desconfirmados pela realidade._ O prolongamento da 
crise ecdnõmica e a incapacida:âe dos go·ve-rnos naciOnais em 
abreviá-la tem estado na raiz da falta de estima, perante o 
eleitorado, dos governantes dos países desenvolvidos. Desde 
a queda brus_ca de popularidade sofrida por Bill Clinton apenas 
pouco tempo depois de ter assumido a Presidência dos Estados 
Unidos, passando pelos problemas políticos de John Major, 
de François Mitterãlld e de Helmut Kohl, até a crise política 
que esfac_clou o Partido Liberal Democrático japonês, os -efei
tos do baixO crescimento eCOnómicO se Iazem sentir. 

Algumas lições podemos tirar, para o Brasil, no que diz 
respeito a alguns fatos que ajupararTI a mergulhai- os--pã.íSes 
desenvolvidos na recessão. Uma delas diz respeito à erosão 
na capacidade de poupar e de investir causada pela excessiva 
desregulamentação dos mercados financeiros ao longo dos 
anos 80. Principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra 
e no Japão, o afrouxamento das regras-que o Estado impunha 
ao mercado financeiro ocasionou o· endividamento exagerado 
por parte das empresas e das famüias e a _superespeculação 
nos mercados de açõcs e de tÍtl.llos, acahando por abalar a 
saúde financeira da economia._ 

Essas medidas que prescrevem uma quase completa reti
rada do poder rcgulatório do Estado nh economia são sempre 
as "bandeiras" preferidas dos neoliberais, c de certas institui
ções financeiras internacionais, como o FMI. Porém. têm-se 
demonstrado desastrosas as conseqüências advindas dessa in
génua crença dos neoliberais na capacidade da economia para 
se auto-regular, prescindindo da interferência normatizadora 
do Estado. 

Quanto à Comunidade Económica Européíil, rriais especi
ficamente, tem havido um atraso no cronograma da implan
tação do mercado comum e restam algumas dúvidas a respeito 
da data em que passará" a vigorar a moeda comum européia 
- a ECU - no âmbito do espaço territorial dos países da 
Comunidade. 

Atualmente, dentre esses países, apenas a França e o 
peqaeno Luxemburgo atendem a todos os c-ritérios- chama
dos "critérios de convergência"- estabelecidos pelo Tratado 
de Maastricht para o efetivo ingresso de cada nação da Comu
nidade na mencionada união monetária. Os "critérios de con
vergência" abrangem algumas metas matroeconómicas como, 
por exemplo, nível máximo de déficit público em termos de 
percentagem do Produto Interno Bruto e nível máximo da 
taxa inflacionária. Naturalmente, é necessário que se garanta 
que a variação do nível geral de preços seja semelhante entre 
dois ou mais países para que se possa adotar uma moeda 
comum estável entre eles. 

Outra exigência, prescrita pelas regras de Maastricht, pa
ra que um país da Comunidade pOssa fazer- parte da união 
monetária, é que esse país esteja inserido no Sistema Mone
tário Europeu - SME. O SME é um sistema cambial de 
paridades semifixas:-cuja referência é o marcó_ãlem_ã_o. O mar~ 
co alemão, por sua vez, é a moeda que, ao longo dos últimos 
anos, tem sido a mais estável e a mais forte dentre as moedas 
européias. 

A idéia do Sistema Monetário Europeu é "amarrar" as 
demais moedas européias ao marco alemão, permitindo ape~ 
nas margens muito estreitas de flutuação com re.feréncia a 
uma paridade fixa. Assim, os agentes económícos- crescen· 
temente envolvidos em negócios que transbordam as fron~ 
tciras nacionais dos países europeus - nodem fazer cálculos 

fio.anceiros que coniem com a Segurançâ de um valor estável 
entre as diversas moedas européias. Ademais, a estabilidade 
do câmbio impede a prática da "desvalorização competitiva" 
entre os _membros da Comunidade Européia - em que um 
país-- desvaloriza ai"tíficialmente sua moeda como forma de 
incrementar s_uas exportações para seus parceiros comerciais. 

Entretanto, o aprofundamento da recessão mundial e os 
problemas econômico_s resultantes ela r_eupi_ficação da ~lema
nha tiveram por conseqüência o abalo da solidez do Sistema 
Monetário Europeu, ocasionando um recuo no processo de 
unificação da Comunidade Européia prevista no Trabalho de 
Maastricht. 

Em setembro do ano passado, a libra inglesa e_ a lira 
italiana foram obrigadas a sair do SME devido a pressões 
do mercado. Essas moedas não conseguiram acompanhar a 
-valorização do marco e depreciaram-se numa percentagem 
superior àquela permitida pelo sistema. Recentemente, outras 
moedas européias sofreram pressões do mercado para sair 
do sistema. Ante a incômoda alternat_iva de vere:m mais moe
das tendo de abandonar o SME, abalando ainda mais sua 
credibilidade, as lideranças da Comunidade Européia prefe
riram "alargar" as margens de flutuação permitidas pelo SME, 
o que vem preservar o sistema ao dotá-lo de _maior flexibi
lidade. 

De fato, essa maior flexibilidade confere maior espaço 
para os países eu_ropeus, que se encontram às voltas com_ 
a recessão em suas economias ·e com taxas altíssimas d~ desem
prego. Agora, a exemplo do que já haviam feito ·a Inglaterra 
e a Itália a partir de sua saída do SME em setembro último, 
as demais nações européias podem baixar suas taxas de juros 
corno forma de estimular o crescimento c o emprego. Podem 
proceder assim até um certo ponto. sem:-corre_rem o __ risco 
de terem de abandonar o Sistema Monetário Europeu. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, embora ainda seja cedo 
para analisar com profundidade as conseqüências para o co~ 
mércio exterior brasileiro das modificações recentes nas regras 
do SME. há a expectativa de que as desvalorizações das moe
das européias que sucederão à maior fJexibilização do sistema 
terão o efeito de encarecer as exportações brasileiras para · 
aquele_ importante mercado. Em contraposição, as importa
ções de produtos europeus devem tornar-se mais baratas para 
nós. Esperamos, todavia, que as desvalorizações cambiais e_u
ropéías não atinjam níveis suficientes para-críaf"uma deterio
ração significatiVa na balanÇa comercial brasileira. _ 

Esta breve análise dos problemas inerentes à adminis
tração do Sistema Monetário Europeu ilustra quão difícil é 
promover a uniformização de políticas macroeconômicas, ne
cessárias à criação de zonas de livre Comércio e de mercados 
comuns. A discussão que atualmcnte se trava no âmbito do 
MERCOSUL, no que diz respeito a mecanismos de disciplina
mento das flutuações cambiais entre Brasil, Argentina, Uru
gu_ai e Paraguai, é o estágio íriicial desse mesmo processo 
que estamos começando com nossos vizinho$. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
· a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin. 

A esse propósito, é importante frisar que justamente o 
grau de independência do País ê que vai determinar em que 
posição o Brasil há de se inserir na economia internacional: 
Se numa posição igualitária ou se Oúma posição subalterna. 
Mesmo em relação a essa última hipótese. existem gradações: 
o Brasil pode se ver numa situação de relativa subalternidadc, 
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de considerável_ subalternid_ade ou até_ de extrema Subalter
nidade. Não é nc.cessáti..9_lembrar aos eminent~; S~nãdores~ 
acostumados a lidar com_ questões de Estado_.. qtJe a moeda 
corrente usada nas negociações entre países~ na_arena_intema
cional, é o poder: poder econõmico e. poder político.-

0 conceito de independência~ por sua vez. não se apóia 
no vazio nem pode lastrear-se em simples retórica. A indepen
dência ou~ se se quiser. a autonomia econômi~ e política 
de um país tem. por supedãneo. a capacidade desse pais em 
depender apenas de si mesmO: _cm ce_rtQs setores estratégicos 
para a sua sobrevivência,. . .- . 

Muitos são os sctores estratégicos para a sUbsistência de 
um pais como nação autónoma. todos interdependentes entre 
si. Entre clcs se poderiam citar: o _setor militar~ o setor de 
infonna~es, o sctor tecnológico. o sctor financeiro. o setor 
alimentar~ o setor energético. -- -

Em relação a esse último- o setor çnergético- o Brasil 
deu um enorme passo na direção de sua independência econõ
mica e, conseqüentemente. independência polítiCa, Quando, 
em 1954. constituiu a empresa Petróleo Bras.ileiro- S. A,. a 
PETROBRÁS. 

A criação da PETROBRÁS resultou de uma campanha 
cívica de enormes proporções que empolgou os cidadãos brasi
leiros no começo dos anos 50. A campanha do ··_Petróleo 
é Nosso"' consistiu num_ :gesses m9mentos raJQlio ~ felizes de. 
consenso nacional. Pela primeira vez, a.sociedaQe organizada, 
movida pelo sentimento de amor a seu Pai~~ ~OJilOU as 11,1as 
para exigir a defesa dos interesses dJ> Brasil - consubstan
ciados no monopólio estatal do petróleo. Naquele instante 
não existiam diferenças: o lllilitarconoordava com oes~udante;_ 
o empresário hrasileíro compartilhava a opinião dos trabalha
dores sindicalizados; o funcionário público. a dona-de-casa~ 
os profissionais liberais; todos se deram_ as mãos cm favor 
do monopólio estatal do petróleo. Até hoje: faça~se uma pes~ 
quisa de opinião no Brasil inteiro, e o que· Se verificará é 
a esmagadora m_aioria dos brasileiros fa~oráveis à preservação 
da PETROBR..I\.S e: do monopólio estatal do petróleo. 

Sr. Presidente,. Sr-" Senadoras e S.-s. Senadores" não pode
mo~ e nãv vamos aceitar. sem rcação de n_ossa parte, a campa
nha difamatória que algumas personalidades públicas e que 
alguns meios de comunicação de massa têm promovido cOntra 
a PETROBRÁS e contra o monopólio estatal do petróleo. 
Opinião formada a respeito de qualquer assunto todos temos 
o direito de ter c de propalar livremente. Vivemos, graças 
a Deus. numa democracia. ·ouaíido. porém, as opiniões se 
revestem. aqui e ali, da roupagem de uma campanha sistemã
tica de divulgação de dados e de fa_tos incorretos, çle descrição 
distorcida da realidade, cm que se _visl_u_mbram a malícia e 
o desejo de confundir. então temos de nos precaver. 

São muitos os int_ç_resscs econô!fiiç:oS en_volvidos numa 
eventual privatização da PETROBRAS c· no desmantelamen
to do monopólio estatal do petróleo. A PETR06RÁS nada 
mais ê do que a maior empresa brasileira. a 18~ companhia 
de petróleo do mundo e a 10• cm capacidade instalada de 
refino. Tecnologic.-"lmente. a empresa ocupa a liderança mun
dial na produção de petróleo cm ág_uas profundas. Tal é o 
vulto do p;.Hrimônio da PETROBRAS que. caso a empresa 
venha a ser privatizada, seu controle acionái"lo-recairá ir-reme
diavelmente nas mã_os de alguina ou de algumas empresas 
estrangeiras que compõem o cartel intcrnacjo.n_al d~ indústria 
petrolífera, conhecido cor.1o as .. sete irmãs" __ çlQ petróleo. Nc~ 
nhum grupo privado nacional tL·ria cacifc financeirO para ad
quirir a PETROBRÁS. 

Srs. Parlamentares~ dentre os argumentos utilizados a 
favor da privatização da PETRÜBRÁS e do desmantelamento 
d(} monopólio estatal do petróleo, gostaríamos de citar e de 
comentar três, que se_ repetem com mais freqüência~ Tais 
argumentos- falsos- são em geral proferidos p(:las peisona
gens a qUem chamaríamos uprivatistas doutrináriosn. que for
mam o grupamento dos fiéis da ·~religião da privatização ..... -
Segundo sua fé~ o setor privado há de ser sempre mais eficiente 
do que o Estado? em qualquer atividade produtiva e em quais
quc;r condições de merca®. Assim~ não adiantaria debru
çar-se em dado,s __ e, em estudoS específicos de cada situação 
concreta. 'Pois • .;1 priori., seria sempre vantajoso. paia a SOcie
dade._ a troca de uma empresa estatal por uma empresa pri
vada. 

-Passemos aOs argumentos-dos privatisiãS~ os quais com.e"n-
taremos em seguida. -' 

Primeiro argumento: "'O mundo mudou muito de 1950 
para cá. Naquela época, o setor petrolífero era estratégico 
para o Brasil, mas agora não o é mais. Quem insiste na necessi
dade de um monopólio estatal para o sctor e de uma empresa 
eStatal para geri-lo são pessoao:; atrasadas que pararam na déca
da de 50". 

Falso. A indústria petrolífera era estratégica para o Brasil 
nos anos 50 c continua a sê-lo. A energia que o País utiliza 

'·'provém quase to ta !mente dos derivados do petróleo e da eletri
cidade gerada por hidrelétricas. Em algumas regiões- princi
palmente no Norte -, mesmo a energia elétrica é gerada 
a partir de termelétricas, cuja fonte de energia é i:) petróleo. 
Sem o petróleo. o Brasil simplesmente pararia de funcionar. 
Pararia o sistema de transporte do País, baseado na malha 
rodoviária. Parariam as aeronaves e as embarcações~ Várias_ 
indústrias ver-se-iam sem energia. Sem contar _ _as indústrias 
que utilizam diretamcnte o petróleo ou seus derivados corno 
matéria-prima para sua produção, como é o caso da indústria 
petroquímica, da de plásticos e de isopores. da de fertilizantes 
e de muitas outras. Portanto, se um produto como o petróleo, 
cuja falta paralisaria o Brasil de Norte a Sul, não é estratégico 
para o País, o que mais o seria? 

O mundo sofreu, não faz muito tempo. dois choques 
de preço do petróleo- o de 1973 e o de 1979. O aumento 
brutal dos preços do produto, num curto espaço de tempo~ 
afetou todas as nações importadores de petróleo e mergulhou 
grande parte do mundo na recessão. O Brasil, que também 
passou por dificuldades devido aos efeitos da crise do petróleo. 
somente não se viu em situação ainda pior. porque podia 
contar com a PETROBRÁS- uma empre..o;a controlada pela 
União. cujo principal objetivo não é o lucro a qualquer preço, 
mas o interesse da sociedade brasileira. Em momentobo de 
crise, isso fica por demais evidente. -

É por essa posição estratégica- tão vital para a seGurança 
econômica dó Brasil- preenchida pela PETROBRAS, que 
nos preocupa -imensamente a leviandade com que parecem 
tratar essa questão certas autoridades em cargos de comando 
no programa de dcsestatização do Governo. 

Ficamos especialmente estarrecidos ao ler uma entrçvista 
do Presidente da COmissãO de DescStafização -o Sr. André 

_ Franco Montoro Filho -. publicada na edição da Folha de 
S. Paulo, do dia 28 de julho de 1993. O Sr. Franco Montoro 
_Filho, após dc[ender a privatização da PETROBRÁS, apre

- sentou como lastro de seu posicionamento o seguintê ariáiba-
do: .. Se o Muro de Berlim caiu não tem mais sentido resistir 
à privatização daPETROBRÁS". 

--- ----------. 
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Ora. Senhores, cuidar de um assunto tão complexo dessa 
forma- simplifidtda, enganosa, vazia, grosseira até :-não 
é aceitável. Muito menos tendo partido da autoridade respon
sável pelo programa de desestatização. O Brasil merece mais 
do que isso. - ~ - -

Segundo argumento dos privat1Stã:s:- ''A PETROBRÁS 
é uma empresa inefiCiente~ A gestãO priVada imprimifii maiOr 
eficiência ao setor". 

Falso. Para rebater esse argumento falacioso, recorre
remos à citação de alguns trechos de uma reportagem, -com 
manchete de capa, que a conceituada revista norte-americana 
Forbes publicou a respeitO da PETROBRÁS, na oca-SíãO em 
que a empresa conquistou o ambicionado prêmio internacional 
da Off shore Technology Conference. Tal distin-ção foi Confe
rida à PETROBRÁS, em 1992, por ela ter ~do "a sociedade 
que mais contribuiu, no mundo todo, para o avanço-tecno
lógico no setor de_atividades petrolíferas". __ 

Como sabemos, a revista Forbes, especializada em negó
cios e finanças, é considerada uma das "bíblias" da livre inicia
tiva e do privatismo no mercado editorial norte-americano. 
A seguir.? leremos alguns excertos da mencionada reportagem, 
dada a público em 20 de julho do ano passado em cuja man
chete, na capa da revista, se lia: ''PETROBRÁS: Tecnologia 
Brasileira para o Mundo": 

"A companhia de petróleo do Brasil_ está fortalecendo 
sua posição no cenário internacional. O reçonhecimento pela 
Off shore Technology Conference da tecnologia de águas_ pro
fundas da PETROBRÁS habilita a companhia a expandir 
seus negócios pelo mundo e a situa no grupo principal da 
indústria internacional do petróleo." _ _ __ _ 

Quanto à capacidade de produção~d~a PETR0)3RÁS, diz 
a reportagem: "Criada em 1954_ a PETROBRAS levou .a 
produção brasileira de óleo de meros 2. 700 l:nu:ris por dia 
para o nível atual de 700.000 barris por dia, o que corresponde 
a 60% da demanda interna". 

Continua a reportagem da Forbes: "A PETROBRÁS 
recebeu o Prêmio OTC no grande conclave da Offshore Tech
nology Conference, realizado em Houston, em 5 de maio de 
1992. Dennis Gregg, o presidente da OTC, declarou que as 
inovações introduzidas na tecnologia de prOduÇão de petróleo 
em águas profundas e o espffito empreendeçlor, demonstrado 
nos últimos anos, colocam a PETROBRAS U!.lma posição 
de liderança na indústria internac.iQnal do petróleo". 

Dessa forJ!la. está aí o atestado de competência passado 
à PETROBRAS pela revista Forbes - uma publicação de 
renome interna-cional insuspeita de simpatia por atividades 
estatais. Num país carente de tecnologia avançada, como é 
o Brasil, é inestimável a importância de podermos contar 
com uma_ empresa da eficiência da PETROBRÁS - líder 
mundial num setor de tecnologia altamente sofisticada. 

Terceiro argumento dos priva tis tas: 'c O fim do monopólio 
estatal do petróleo, ao possibilitar concorrência entre empre
sas, promoveria a redução do preço do petróleo e de_ s.eus 
derivados para o consumidor interno". 

Falso. O preço do petróleo e de seus derivados praticado 
no Brasil já se enCOntra ilo seU_ nível mais b_aixo. Isso acontece 
por conta da política tarifária qUe o Governo, ao longo de 
sucessivas administrações,- tiln inlplementado em relação aos 
preço_s dos produtos de muitas estatais, üiClusive a PETRO-
BRÁS. Tem-se buscado, por meio de uma estratégia equivo"
cada, comprimir as tarifas públicas como instrumento de com
bate à inflação. Aliás, essa política de preçOs artificial, que 
subsidia o mercado interno. tem dificultado a capitalização 

da PETROBRÁS num nível adequado, para fazer frente às 
VUltosas qUantias necessárias ao investinlentQ d~ _m_anpJe-n_ção _ 
e de ampliação da capacidade de produção da empresa. Ape
nas: ri!Centemeri.te tem havido alguma recuperação das tarifas 
públicas. - - - - · - -

Assim, caso a empresa fósse privatizada e o monopólio 
-eStatal fosse extinto, teríamos um aumento e não uma diminui
ção do preço dO petróleo e de seus derivados. O que afirmamos 
é explicitáine-nte-t_econhecido pelo Sr. Roberto Broughton, 
presidente da Shell do Brasil, empresa que certamente se 
interessaria pela privatização da PETROBRÁS e pelO fim 

-ao-õiOriOpólio esiátal. Em diversos jornais de cirCii1ãç-ao naCio
nal do dia 2 de março de 1992, diz o Sr. Broughton: "O 
fim do monopólio da União teriã. que ser acompanhado por 
um substancial aumento de preços dos combustíveis para ali
nhá-los aos_ preços internacionaiS". Além disso, segundo o 
mesmo executivo, o Governo teria de "conceder outras facili
dades para estimular as empresas estrangeiras." 

Sr. Presidente. Sr"' Senadoras e Srs. Senadores, não per
mitainos que se brinque com a PETROBRÁS e com o sistema 
de monopólio estatal do petróleo, que tem proporcionado 
as melhores condições à reconhecida eficiência económica e 
teCnológica dã empresa. A PETROBRÁS cuida de um setor 
estratégico para a economia brasileira, o qUal deve pefma
nece_.r nacional. Os imensos desafios enfrentados pela PETRO
BRAS, ao longo de quase 40 anos, a empresa os têm ultrapas
sado todos com competência e com louvor. É motivo apenas 
de orgulho e de satisfação a performance desse gigante da 
indústria petrolífera, que responde por 10% do Produto Indus
trial do País e que encomenda 85% dos seus investimentos 
à iniciativa privada brasileira. 

Não nos deixemos contagiar pelo modismo intelectual 
da ''privatização a qualquer custo", que é passageiro, como 
o são tOdos as ideários superficiais que se-apóiam ein pãlavras 
de ordem do momento, em vez de se basearem em argumentos 
solidamente fundamentados em cada ca_so concreto. Nesse 

_modismo acomodam-se muitqs interesses pessOais sefn curre
-la-ção com o interesse mais ãmpiõ da sociedade brasileira. 
AS modas passam, o Brasil permanece. Em nome do_ critério 
da eficiênCia concreta e comproVada, preservemos a PETRO
BRÁS sob o controle da União e mantenhamos o monopólio 
estatal do petróleo. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Júlio Campos - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala
vra V. Ex~ 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL -: MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.}- Sr. Presidente::, estávamos inscritos para 
faZer uril pronunciamento e gostária de saber se realmente 
a sessão será encerrada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A sessão 
normalmente encerra-se às 18h30min. Porém, V. Ex•_ poderá 
falar na sessão extraordinária a ser realizada, hoje às 18h30 
min. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esgotou-se 
hoje o prazo previsto no art: 91, §" 3", do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão 
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado Jl'' 149. de 
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1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que "fixa prazo 
para a entrega dos recursos do. PIN e PROTERRA p~ra os 
fins a que se destinam ... 

A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela 
Comissão de Assuntos Econôrnicos. 

O projeto vai à Câmara dos Deputados. _ 
É o seguinte_o texto final aprovado pela Comissão 

de Assuntos Econômjcos: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 149, DE 1991 

Fixa prazo para a entrega dos recursos do PIN 
e PROTERRA aos fins a que se destinam. 

O Congresso NacioniM_ d~creta: __ _ _ .... 
Art. 1" Os recursos das cOnstrib!liçõeS vinculadas ao 

Programa de Integração Nacional - PIN e os Programas 
de Redistribuição de Terras·~ Estímulo à Agroindústria do 
Norte e Nordeste - PROTERRA, de acordo com o § z,~ 
do art. 192 da Constituição f'ederal, sc,;:ão depoS~t~dos ?O 
Banco do Nordeste do Brasil S. A.- BNB e no Banco da 
Amazônia S.A. - BASA, e colocados à djsposição- dos pro~ 
gramas e projetas orçamentários correspondentes à medida 
que forem sendo arrecadados~ ~~ -· .. -~. _ ____:_.,_ _ 

Art. 2" O Poder Executivo regulamentará esta Lei -no 
prazo de sessenta dias. -

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na_ data de sua puhliM 
caçá o. 

Art. 4" Revogam-se as-disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
_ haven_do a tratar, a Pres1dênc.ía vaj encerrar os trabalhos, 
convocando sessão extfaoi"dinária -pãra hoje, àS 18h30mín, 
com a seguinte; 

, ORDEM DO DIA 

. . . Item únic~ 
PROJETO DE RESOLUÇAO N' 80, DE 1993 

·. Discussão, em turno únicO~ -ao PrOje-tO-de Resolução O" 

80, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos E.conô
micos como conclusão de seu Parecer no 3.00, de 1993), que-· 
autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação 
de crédito externo no valor equivalente a sessenta milhões 
de dólares norte-americanos, junto ao CREOIOP- Credito 
per te Imprese e le Opere Pubbliche S.p.A., no âmbito do 
Protocolo Financeiro Brasil-Itália. 

~ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

- ·· · TLevãnta-se a sessão às 18 horas e 57 minutO~·.) 

Ata da 198a Sessão, em Z3 de setembro de 1993 
3" Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: ~ 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ 
Alu!zio Bezerra_ Álvaro Pacheco _ Amir Lando _ Aureo Mello 
_ Bello J'a)'ga _ Beni V eras _César Dias _ C!Íagas Rodrigues _ 
Cid Sabóia de Carvalho _ 1larcy Ribeiro _· Dário Pereira _ 
Dirceu Carneiro _ Eduard_~ S~plicy _ Elcio AlvareS _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin _ Eva Blay ..... ~a~i.aflo Melo _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilbert() Miranda _ 
Guilhenne Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Luce:na _ 
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva _ lrapuan Costa Júnior _ Jarbas ~~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Ha-
vendo número regimental, _declaro aberta a sessão._ . _ 

__Sob ª proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. t·• Secretário procederá à leüura do Expediente. 

É lido o seguínt~ 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS 

DO PRESIDENTE OA REPÚBLICA 

Passarinho _ João Calmon _ João Roc~a _ Jonas Pinheiro _. Restituindo autógrados de projeto de le"i'sancionado: 
Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José Paulo Biso! _ Júlio . ~ _N" 340, de 1993 (n" 624/93, na origem). de 23 do corrente, 
Campos_ Jutahy Magalhães_ Juv~ncio Dias_ Lavoisier Maia_ referente ao ProJeto de -Lei da Càmara n" 163, de 1993_ (n'·' 
LevyDias _ Louremberg Nunes Rocba_ Lucidio Portella_ Luiz 4.101193. na Casa de origem), que dispõe sobre operações 
Alberto Oliveira_ Magno Bacelar ...... Mansueto de Lavor_ Marco- de crédito externo contratadas pelo extinto Banco Nacional 
Maciel_ Mário Covas_ Marluce Pinto _ M:aJ;Iro BéiievideS _ de Habitação, sancionado e tra~sformado ria Lei ri'' 8.709. 
Meira Filho_ Moisés Abrão _ Nabor Júnior_ Nelson Carneiro_ de 23 de_ setembro de 1993. 
Nelson Wedekin _ Ney Maranhão _ pedro Súiion -- PedrO Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome 
Teixeira _ Raimundo Lira _ Ronan Tito _--V:almir Campelo _ inJiCado Para Cargo cujo- prOvimento depende de sua prrfvia 
Wilson Martins. - aquiesc€'ncia: 
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MENSAGEM N• 339, DE 1993 
(n~ 620193, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal~ 
De conformidade com o an. 52~ inciso IV~ da Constituição 

Federat e de acordo com o disposto nO art. 56~ _ § I'~, do 
Regulamento aprovado pelo Decreto n" 93.325, de 1" de outu
bro de 1986~ no art. 39~ inciso I. aünea á, e no an. 40. do 
Anexo I ao Decreto n" 99.578. de 10 de outubro de 1990, 
submeto à aprêciação de Vossas Ex~lências a escolha~ que 
desejo fazer. do Senhor Sebastião do Rego Barros Netto. 
Ministro de Primeira Oasse~ da Carreira de Diplomata. para~ 
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Federação da Rússia~ exercer o cargo de Embaix.;i'do[ d_o 
Brasil junto à Repnôlica da Mongólia. 

Os méritos do Embaixador Sebastião do Rego Barros 
Neno~ que me induziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função. constam da anexa informação do Minis-
tério das Relações Exteriores. - -

BI3SI1ia. 23 de setembro de 1993. -Itamar Franco. 

INFORMAÇÃO 

Embaixador Sebastião do Rego Barros Neno 
Rio de JaneiroiRJ. 27 de janeiro de 19-lO. Filho de Gil do 
Rego Barros e Haydea Parodi do Rego Barros. . . 
CPCD. IRBr. 1963. Curso e Economia Cafeeira, me_ Cw::;à 
de Economia Internacional. Universidade de Georgetown~ 
Washington. Curso de Direito~ PUC'RJ. Membro da banca 

. examinadora do CAE (CAE). 1982. -- ···--· ~ .. 
Terceiro Secretário. 7 de novemõro de 1963. Segundo Secre
tário~ merecimento .. 31 de dezembro de 1966. PrimeiroSecre-_ 
tário~ merecimento~ 1 .. de janeiro de 1973. Conselheiro~ mere-
cimento~ 17 de novembro de 1976. -
Minisuo de Segunda Classe~ merecimento~ 2 de março de 
1979. Ministro de Primeira Classe, merccimenro~-21 de dezem-
bro de 1983. -
Assessor do Secretãrio-GCI31-Adjunto para Assuntos da Eu
ropa Ocidental. 
Africã e-Oriente Próximo~ 19651'66. 
Subchefe da Divisão de Produtos de Base. 1974!16. 
Cooldenador de Assuntos EconómicOs e Co.mcrâais do Gabi
nete do Ministro de Estado. 1976119. 
Oxmlenador de Acompanbamento e Planos Nacionais da SE
RE.1979. 
Coordenador da Cooldenadoria de Assuntos Diplomáticos. 
1982JS4. 
Chefe de Gabinete do Secretário-Gelai das. Re~, Exterio
res. 1982183. . - . . 
Chefe do Departamento de Cooperação Cientifica. Técnica 
e TCCJOiógica. 19&1. 
Chefe do Depaitamento Eaioômiro., 19&1!88. 
Subsecretãrio-GCI31, substituto, para M<untos Ecõmicos e 
COmerciais. 19851'S7. . - . 
SubseartãriO-Ge para Assuntos E<ooõmico!; e Cotnen:iais. 
1988:90. 
Minislro de Estado. interino. 1988- 19119. 
Secrelário-Ger.ol de Rela!;ões ExteriOres. Substituto. 1988-
19119: 
Nlomeado Subsecretário-Get para Assuntos E<:onõmiros. e 
·Comerciais do Ministério das Relações Exteriores em 
13-1-1988. 
Bruxelas, CEE. Terceiro Secretãrio., 1966. 
Bnn:elas., CEE, Segundo Secretário. 19671'69. 

Bruxelas~ CEE~ Encarregado de NegóciOS. 1967. 
Uma. Segundo SecretáriO. 1970.71. 
Washington. OEA. Segundo Secretário. 1971.73. · 
Washington. OEA. Primeiro Secretãrio;T973.74. 
Washington~ OEA. Encarregado de Negócios~ 1973 .. 
Moscou. Embaixador. 1990.'93. 
Negociações de Acordos de Bitributação co~ a Inglaterra, 
França~ Bélgica~ Noruega, Alemanha~ Suíça. Austria e Jtália. 
1966 (membro). 
Reunião dos Embaixadores da Europa Ocidental. Roma.-1966 
(coordenador). . 
III Sessão do Comitê Consultivo sobre o Açúcar. UNCT AD, 
Genebra. 1967 (participante). 
II Sessão da Conferência da UNCTAD. Nova Del)ri, 1968 
(delegado). · · 
Conferência Negociadora do Açucar. ONU. Genebra. _1968 
(delegado). 
X Reunião Extraordinária da CECLll.. Bogotá. 1971 (dele-
gado). . . . .. 
VIl Reunião Extraordinária Anual do CIES. Panãmá. 1971 
(delegado). 
Reunião Técnica da Comissão Especia1 de Consulta e Nego
ciação do CIES. Washington, 1972 (cbefe). 
III Sessão da UNCTAD. Santiago, 1972 (delegado). 
_I Reunião do Grupo ,..ad ~ sobre Transportes 1\faritimos. 
·aESrcECON. Washington. 1972 (delegado). 
XV Reunião da CECLA. México, 1973 (delegado). 
VII Reunião Anual do CIES. Bogotá. 1973 (delegado) . 
IDPeriododeSessõesda OEA: WaSbington,l973 (delegado). 
Comissão Especial para Estruturação do Sistema lnterame
ricano. Washington e Uma. 1973 (delegado). 
Reunião de Olanceleres Latino-Americanos. Bogotá .. 1973 
(ass=;or). -

· Reunião de Chanceleres das Americas. Méx!ro, 1974 (mem-
bro). . 
Reunião de Técnicos da OLADE. Caracas. 1974 (cbefe). 
Missão Ministerial brasileira à Ara.Dia Saudita e ao Kuaíte. 
1974 (membro). 
Renniões Preparatórias da Confederência SQbre Cooperação 
Econõmica Internacional, Pari• e No•a Yort.. 1975 (de~ 
do). . 
Reunião Ministerial da Conferénc;ia sobre a Cooperação Eoo
nõmica Internacional. Paris. 1975 (delegado). 
II. a VIII Sessões âa Comis>ão de Energia da Confe_rência 
sobre Cooperação Económica Internacional. Pari>. 1976 (cbe-
fe). .. - . . . . .. 

-Reuniões de Altos F~ e Ministerial da Conferência 
sobre Cooperação Eamõmica Internacional. Paris. 1977 (de
legado). 
Reunião Extraonlioária da SubromisiSão de T ranspc>rte> da 
CEBAC. Buenos Aires. 1977 (Sulx:befe) .. 
Comitiva Yiesidencial ãRepública Federnl da Akm3nba. 1971! 
(membro).- · 

II C'ooili5io da XXXIII A!Bembléia Gelai da ONU. N<>n. 
Yorlt. 1971! (deleg;ldo). 
A<ompanbante Oficial do Chanceler da República Federnl 
da Alemanha~ em visita ao BIZiil. 1919. 
Repn:senlanle do 1MRE junlo à SEPLAN para a dabolaçio 
do documento - Açâ<> Coordeuada do Go.emo·•, 1980. 
Reunião do-Grupo dos TI""". No.a Yoclt. 1980 (clel<gado). 
U Conferência de A.-aliação do Tmtado de Não-Prolifct:aoção · 
de Armas_ Nude3res. Genebr.o, 19SO (cbefe). 
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Acompanhante _Oficial do Primeiro-Minis-tro do Canadá, em 
visita oficial ao Brasil, 1981. 
Reunião da CEPAL sobre Fontes Novas e Renováveis de 
Energia, México, 1981 (chefe). 
II, III e IV Sessões do Comitê Intergovernamental Prepara
tório da Conferência das Nações Unidas sobre.Eontes_Novas 
e Renováveis de Energia, Genebra, 1980 e Nova York, 1981 
(chefe). 
Conferência das Nações Unidas sobre FQntes Novas e Reno
váveis de Energia, Nairóbi, 1981 (subchefe). 
Reuniões do Grupo de Peritos sobre regime Internacional 
de Armazenamento de Plutônio, Viena, 1978/80 (chefe), 1981 
(presidente interino e presidente), 1982/83 (presidente). 
Representante do MRE íunto aaGabinete Civil e à SEPLAN 
para a elaboração da Mensagem Presidencial a ser remetída 
ao Congresso Nacional, 1983. 
XXXVIII Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1983 (dele
gado). 
Reunião da Junta de GOvernadores da AIEA. Viena, 1984 
(delegado). _ _ 
Membro do Conselho de Ciéncia e TecnoJogia do CNPq, 
1984. . 
Representante do MRE junto à Comissão de Informática, 
1984. 
VI Sessão do Comitê Intergovernamental sobre Ciência e Tec
nologia para o Desenvolvimento, Nova York, 1984 (chefe). 
XXI do Conselho de Administração do PNUD. Genebra, 
1984 (chefe). 
Reunião de Negociação do III Programa de CoOperação Téc-
nica Brasil-Canadá, 1984 (chefe). · 
Negociações sobre exportação de aço para os EU A, 1984 
(chefe). 
Missão Oficial sobre Dívida Externa, COnsenso de Cartagena, 
Diálogo Político, São Domingos;1985 (integrante). 
II ReuniãO de FuncionárioS: responsáveis de- Comércío Exte
rior da América Latina, Rio de Janeiro, 1985 (chefe). 
Reunião de membros do Grupo -de Cartagena com as Comuni
dades Européias, Bruxelas, 1985 (integrante). 
Reuniões dos Comitês Interino e de Desenvolvim_ento do EMl 
e do BIRD, Washington, 1985 (integrante). 
Grupo de Cartagena de Avaliação das-Reuniões dos Comitês. 
Washington, 1985 (integrante). 
Co.mitiva do Senhor Ministro de Estado das Relações Exte-
riores na visita à Argentina, 1985 (integr§lnte). _ 
Simpósio Internacional sobre Açúcar e Alcool, 1985 (partici
pante). 
Reuniões de Técnicos Governamentais de Alto Nível (CE
GAN) e do Comitê Plenário da CEPAL da ONU, Buenos 
Aires, 1985 (participante). 
XX Reunião Ordinária Anual do CIES, Washington, 1985 
(chefe). 
III Sessões de Altos Funcionários do GATT, Genebra. 1985 
(integrante). 
Reunião sobre Informática Brasil/EU A, Caracas, 1986 (che· 
fe). -
II Encontro Informal de Alto Nível entre representantes dos 
Quatro Grupos Exportadores dé -Açúcar, Londres, 1986 ( ch~:
fe). · 
Reunião de Instalação do Grupo de Trabalho sobre a Decla
ração Conjunta s-obre POlítica Nuclear, Buenos Aires, 1986 
(delegado). 
Reunião do Comitê Preparatório às NCMs (GA IT), Gene
bra, 1986 (membro). 

Reuniões do Comitê Ex_ecutiyo e do Conselho Internanacional 
do Açúcar e a Reunião dos Quatro Grandes Exportadores, 
Londres, 1986 (chefe). 
Reunião com os EUA sobre Informática e Sessão do Comitê 
Preparatório das NCMs, Paris e Genebra, 1986 (subcehfe). 
Comitiva do Presidente José Sarney aos EUA, 1986 (mem
bro). 

- Reunião- Ministerial das partes Contratantes do GATT, Punta 
dei Este, 1986 (membro). 
Reunião com Autoridades Cafeeiras, Manâgtia, 1987 (chefe). 
Conversações sobre Informática com os EUA, México, 1987 
(membro). 
Comitiva presidencial à Argentina, 1987 (integrante). 
IV e V Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Política Nuclear 
Brasil-Argentina, Rio de Janeiro e 8ariloche:, 1987 (chefe). 
Reunião do Grupo Consultivo dos 18 do GATT, Genehra, 
1987 (representante). 
Reunião Especial do Grupo Negociador de Agricultura, Ro-
dada Uruguai, Genebra, 1981 (representante). · · 
XLVIII Reunião do Consei~O da OIC, Londres, 1987 (repre
sentante). 
Reuniões do Grupo de .Cairns e do Grupo de Agricultura 
da Rodada Uruguai: GATT, Genebra, 1987 (chefe). 

_ Enco"ntro Presidencial Brasil-Argentina-Uruguai, Anchorena, 
Uruguai, 1988 (membro). 
Comitiva Presidencial à Colômbia e a RPC, 1988 (membro). 
I Reunião do Grupo de Trabalho Permanente para Acompa
nhamento do Intercâmbio Bilateral Brasil-Argentina, Buenos 
Aires, 1988 (chefe). -
RcuniõCS de-Montreaux e dos Comitês do GATT sobre Bens 
e Serviços, Genebra, 1988 (chefe). 
XVI Reunião do COT!Selho Latino-Americano do SELA e 
representante do Brasil no Diálogo de Chanceleres, Caracas, 
1988 (chefe). _ _ . _ 
I e III Reuniões da Comissão Mista de Ciência e iccnologia 
Brasil-R PC. Pequim. 1984 e 1988 (chefe). 
V Reunião da Comissão Mista Brasil-RPC, Pequim, 1988 
(chefe). 
Conferencista no Execulivc Board_do_ World Bank, Baltimore, 
EUA, 1988. _ . _ 
Conferencista no "Woodrow Wilson Center··, Smithsonian 
Institute_,_ Washington, 1988~ _ _ _ _ __ 
Reunjão a Nível ·Ministerial do Comífê de NegOCiaÇõeS Co~ 
me reiais da Rodada Uruguai, Montrt:al,_1988 (rq:ircsentante). 
Reunião de Representantes GovernamentaiS de Alto Nível 
da ALA DI. Montevidéu, 1989 (chefe). _ 
Reuniãi:)do Comitê de Neg~)Ciações Comerciais da Rodada 
Uruguai. Genebra, 1989 (chefe). 
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval. Comendador, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Comendador_, Brasil. _ 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil. 
Medalha Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil. 
Ordem Francisco de Miranda, Venezuela. 

O Embaixador_Sebastião do Rego Barros Netto se enco,l
tra nesta data no exercício de suas funções de Em_baixador 

--~do Brasil junto à Federação Russa. 

Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departamento 
do Serviço Exterior. 

A Comissão dt! Relações Extaiort!s t! dt! Dt!fesa Na
cional. 



9190 Sextà-feira 24 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

OFÍCIOS 

DO SR. i' SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encarriihhando à revisão_ do Senado __ autógrafos dos se-
guintes projetes:· -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 36, DE 1993 
(N> 256193, na Câmara dos Deputad-os) 

Aprova o texto do acordo entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e Controle__cj~_Materiais Nu
cleares (ABACC) sobre suas obrigados, privilégios e 
imunidades, frrmado em Brasília, em 27 de março de 
1992. 

O Congresso NaciOnal decreta:_ 
Art. 1" É aprovado o texto do A.cm::do _ _ç:_ntre o governo 

da República Federa_iva do Brasil e a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e Controle_ de_Materi;:tis Nucleares 
(ABACC) sobre suas obrigações, privilégios e imunidades, 
firmado em Brasília, em 27 de março de 1992. 

Parágrafo único. São sujeitos à afrre"ciação do CongTes~:;o 
Nacional quaisquer a tos que impliquem revisão do presente 
Acordo, bem como quaisquer atos_quc, nos termos do art. 
49. inciso_ I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravoso-s ao patrimônio naCional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Art. 3" Revogam-se as disposições em oo·ntrário. 

MENSAGEM N> 505, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso 

I, da Constituição Federal, submeto à elevada consideração 
de Vossas Excelências, acompanhado de ExposiÇão 'de Moti
vos do Senhor Ministro de Estado das Rclaççes E~tericires, 
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Agência Brasileiro-Argentíria de Co_ntabilídade 
e Controle de Materiais Nudeares (ABA CC) sob..-e_suas Obri~ 
gações Privilégios e Imunidade, assinado e!TI Brasília,_ em_27 _ 
de março de 1992. - ·-- · 

Brasnia, 18 de agosto de 1992. - F. Collor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 300/MRE, DE 12 DE 
AGOSTO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ES
TADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Brasília. em 12 de agosto de 1992. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Acordo 

para o Uso Exclusivamente PacífiCo da Energia NuClear, Jif
mado por Brasil e Argentina cm 18 de julho de 1991. em 
Guadalajara, MéxicO~ cria a Agência Brasileiro-Argentina de 
Contabilidade e Controle de Maleri.ais Nuçlcares (A_BACC) 
e determina a cidade do Rio de Janeiro como sua sede. 

2. O documento também prevê, em seu ArÚgo XV, um 
Acordo de Sede entre a ABACC c ó Governo brasileiro. 
Seu artigo XVII estabelece que os" privilégios c as imunidades 
da ABACC e de seus funcionãriOs con·starão do A_çoráo de 
Sede e de_ um Protocolo Adicional, este já cc_lebrado,_aprovado 
pelo Congresso Nacional e ratificado, simultaneamentt:! com 
o mencionado Acordo de Guadalajara. - _ 

3. Em cumprimento ao acima exposto, foi assinado, em 
27 de março de 1992, em Brasília, o anexo Acordo entre 

a Repúhlicâ Federativa ao Brasil e a Agência Brasileiro-Ar
gentina de Contabilidade e Contro!e de Materiais Nucleares 
(ABACC) sobre suas Obrigações, Privilégios e Imunidade. 
que ora submeto à consideração de Vossa Excelêncía, aCompa
nhado de Mensagem, com vistas à necessária submiss~f? ,aO 
Congresso Nacional. 

Respeitosamente,- Celso Lafer, Ministro de Estado das 
Relações Exteriores. 

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FE
DERATIVA 

DO BRASIL E A AGÊNCIA BRASILEIRO-ARGENTINA 
DE. . 

CONTABILIDADE E CONTROLE DE MATERIAIS 
NUCLEARES (ABA CC) SOBRE SUAS OBRIGAÇÕES, 

PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES 
O Governo da República -Fedcr3dVa do- B-raSil 
(doravante designado ··Governo':) 
e 
A Agência BraSileiro-Argentífia de Contabilidade e Controle 
de Materiais Nucle.ares (ABACC); . 

Tendo presente o deteimiriado nos artigos XV_, parágrafc~_ 
1. e XVII, parágrafo 1, do Acordo entre a República Federa
tiva do Brasil e a República Argentina para o Uso Exclusiva
mente Pacífico da Energia Nuclear, assinado em Guadalajara, 
em 18 de julho de 1991 (doravante designado "Acordo"); 

Considero o Protocolo Adicional sobre Privilégios e Imu
nídades _ _ao Acordo,_ firmadQ _em Brasnia, em 20 de -agosto 
de 1991 (doravante designado "Protocolo") 

Acordam o seguinte: 

.. · . . . ARTIGO I 
Personalidade e Capacidade Jurídica da ABACC 

O Governo reconhece_ à ABAÇC e s_eus órgãOs- a Secre~ 
taria e a Comissão -personalidade jurídica própria e capacl
dade para exercer direitos e contrãir obrigações com vistas 
à execução de todos os atos jurídicos inerentes ao cumpri
mento de suas funções, em conformidade com a le_gislação 
brasileira. 

-- ' --·-
ARTIGO II 

Privilégios e Imunidade em Geral 

O Governo reconhece que a ABACC gozará, no territó
rio brasileiro. dos privilégios e das imunidades que forem 
necessários para o exercício de suas funções e a realização 
de seus propósitos. de conformidade com o disposto no Acor~ 
do. 

ARTI(J'ô ílf 
Imunidade de Jurisdição 

O local de ABACC~ seus bens c seus arquivos gozarão 
da .imunidade de jurisdição no Brasil c não poderão ser objeto 
de busca, requisição ou medida de execução, salvo nos çasos 
particulares cm que aABACC renuncie expressamente a essa 
imunidade. 

ARTIGO IV 
Inviolabilidade 

O local, os arquivos e a correspondência da ABACC 
sei3o im·ioláveis e não poderão ser objetú de busca. requisição 
ou medida de_ execução. 
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ARTIGO V 
Condições Monetárias e Cambiais 

Para seu funcionamento, a ABACC poderá ter fundos 
e transferi~los dentro ou fora do Brasil, de acordo _com a 
legislação brasileira. 

ARTIGO VI 
Tributos 

A ABACC gozará de isenção fiscal no que se refere 
a todos os tributos federais incidentes sobre. 

1. introdução, no territóiió nacional, de bens para seu 
uso ou consumo; 

2. exportação, do território nacional, de bens para seu 
uso ou consumo; 

3. aquisiçãO de bens e veículos necessário-s às suas ativida
des, em conformidade com a legislação brasileira; 

4. obtenção de contribuições, fundos, doações e emprés
timos para fins cortSagrãdõS Tio Acordo. 

ARTIGO VII 

Comunicações 

A ABACC goZará, no Brasil, para suas_ comuni_caçQes 
oficiais: 

1. de facilidades não menos favoráyeis do que as conce
didas pelo Governo a qualquer organismo interriaciCmal, em 
matéria de prioridades, tarifas e taxas referentes a cabogra
mas, telegramas, radiogramas, serviços de telex, telefax, ~ele
fone, telcfotos e ou_tras formas de comunicação;- · -.- ·_ 

2. do dirCito de empregar códigos ou chaves e de despa
char e receber_ sua_ correspondência por mei-o-de malas poStais 
lacradas, gozando para esse fitri dos mesmos privilégios e imu
nidades que os concedidos a correios ou malas diplomáticas. 

ARTIGO VIII 

Funcionários em Geral 

Os funcionários da Secretaría da ABACG,- tal como defi
nidos no inciso ii do_ Artigo I do Protocolo, gozarão, no territó
rio brasileiro, dos privilégios e imunidades. previstos no seu 
Artigo III. Entretanto, os funcioiláfloS-que forem nacionais 
do Brasil, ou que tenham nele residência permanente, gozarão 
somente da isenção prevista- no inciso vi do Artigo III do 
mesmo Protocolo. 

ARTIGO IX 

Funcionários Estrangeiros 

1. Os funcionários estrangeiros da ABACC receberão 
documentos de identidade oficial expedidos pelo Ministério 
das Relações Exteriores de acordo com as QOrmas_ vigentes. 

2. Os funcionários da ABA CC e seus dependentes, que 
não forem nacionais do Brasil nem tenham nele residência 
permanente, gozarão também dos seguintes privilégios e imu
nidades: 

a) facilidades e cortesias comuns, compatíveis com ale
gislação sobre nacionalidade e migração vigente nO Brasil, 
e entradas e safdas no território nacional sem outro requisito 
além, quando exigido, de documento de viagem válido, com 
o respectivo- visto concedido pelas autoridades brasileiras; 

b) viagens no território nacional sem outro documento 
além do de identidade ofkial expedido pelo Ministério das 
Relações Exteriores; 

_c) isenção de t"~íbutos: 
i) sobre importação ou introdução no país de bagagem 

pessoal, mercadorias e artigos de uso ou consumo familiar, 
ínclusive um automóvel, nos primeiros seis meses de sua insta
lação, à exceção do funcionário de maior hierarquia, que goza
rá dessa isenção durante o período do exercício de suas fun
ções; 

ii) decorrentes da exportação de bagagem pessoal, de 
propriedade de um funcionário, ao concluir sua missão ou 
serviço. 

d) os veículos com fra.nquia -diplomática deverão Um1-
tar-se a um automóvel para uso pessoal de cada funcionário 
e·sua v_e_nda ou t_r_ansferência obed(!cerá _à legislaç~o -ª-Plicável 
no Brasil para esses casos. 

ARTIGO X 

Credenciamento 

O Secretário comunicará ao MinistériO das Relações Ex
terion!s a relação do pessoal da ABA CC que exercerá funções 
no Brasil e que terá direito a privilégios de conformidade 
com o Protocolo e com o presente Acordo. 

ARTIGO XI 
Funci_ÔDái:-ios Contratados e Espec-ialistas I-RtermldOitais 

O Secretário comunicará ao Ministério das Relações Ex
teriores a relação dos funçionário~ .contratados pór tarefa e 
de outros especialistas designados pela ABACC para cumprir 
missão oficial no pafs, para conhecimento e qualquer cortesia 
e prerrogativa que lhes fórem aplicáveis, de acordo com a 
legislação em vigor. 

ARTIGO XII 

Disposições Mais Favor~veis 

A ABACC poderá beneficiar-se das disposições mais fa
voráveis existentes, ou das que forem emitidas ou acordadas 
no futuro pelo Brasil em matéria de imunidades e privilégios, 
em benefício de organismos internacionaiS instalados no Brasil 
em condições similares à do pessoal desses organismos. 

ARTIGO XIII 

Cooperação 

A ABACC: ~. . ~ 
1. zelará para garantir, por parte de s_eus funcionários, 

respeito pela legislação brasileira, evitando que se verifiquem 
abusos dos privilégios e das imunidades concedidos por meio 
do Protocolo e deste Acordo; 

2. tomará as medidas que forem necessárias para a solu
ção adequada de litígios provenientes de contratos ou outras 
questões_ de direito_ privado em que ela ou seus funcionários 
sejam partes. 

ARTIGO XIV 

Salvaguarda 

Nenhum artigo- do presente Acordo 5erá"ínt~rpretado co
rno impedimento à adoção de medidas apropria.das de salva
guátda dos interesses_ do Brasil. 

ARTIGO XV 

Solução de Controvérsias 

Qualquer controvérsia sohre a aplicação _ou a lnterpre
taçãõ das disposições do presente Acordo será submetida a 
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um processo de solução acordado entre o Governo e a 
ABACC. de conformidade com os costumes internacionais. 

ARTIGO XVII 

Vigência 

O presente Acordo entrará em vigor quando o Governo 
notificar à Secretaria da ABACC siia aprovação pelo Con
gresso Nacional. O presente Acordo permanecerá vigente en
qUanto o for o Acordo para o Uso Exclusivamente Pacífico 
da Energia Nuclear. Um período de dois meses será facultado 
às Partes, após a expiração dO presente- Acordo, para fins 
de desmobilização de pessoal e do escritóiiO. 

Feito em Brasília, aos 27 dias do mês de março de 1992, 
em dois excmpl?.res originais, nas línguas portuguesa e espa
nhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Fran
cisco Rezek. 

Pela Agência Brasileiro~Argentina de Contabilidade e 
Controle de Materiais Nucleares (ABA CC), Jorge Coll. 

LEGISLAÇÃO C/TAD-4 

CONSTITUIÇÃO DA . 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

... ---·-· ·---- --------·- .. 1-Jrur:êi- i v· ... -·-·-·~--·-«~·~- .. ··

oa Organização dos Poderes 

CAPÍTULO I 

Do Poder Legislativo 

··············-········-······-··------.............. --............ __ ....... . 
SEÇÃO 11 

Das Atribuições do Congresso Nacional 

·····-··-···---~--.. ---···-·······--·-··-······· .. ··-··-··-........ . 
Art. 49. Ê da competência exclusiv3_do _ _Congresso Na· 

cional: _ 
I- resolver "definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais que acarretem evca.rgos OQ. -cumpromissos 
gravosos ao patrimônio nac_ional; 

ooooOOoOOooOOOT0000oo<oo00000o0o00000000o00000 .... o.o .. 0000 .. 000"''''''''"'''' 

(À Comissão de Relações ExterioreS e- Defesa Na
cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 37, de 1993 
(N~ 346/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo entre a República Fede· 
rativa do Brasil, a República Argentina, a Agência Bra
sileiro-Argentina de Contabilld.ade e Controle de Mate
riais Nucleares (ABACC) e Agência Internacional de 
Energia Atómica (AIEA) para aplicação de Salvaguar~ 
das, firmado em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o texto- do Acordo entre ã Repú

blica Federativa do Brasil, a República Argentina, a Agência 
Brasileiro~Aregentina de COntabilidade_ e Controle de Matt!
riais Nucleares (ABA CC) -_e _Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA) para Aplicação de Salvaguardas, firmado 
em Viena, em 13 de dezembro de 1991. 

Parágrafo único. São sujeitOs à apreciação do Congresso 
Nacional os arranjos subsidiái"i6s e quaisquer a tos quer impli
quem -reVisão dC:l presente Acordo, bem como quaisquer a tos 
que, nos termos do art. 49, incisO I. da Con_stituição Fe:d.er_al, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em_ contrário. 

MENSAGEM N• 265, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Em conformidade com o disposto no art. 49-, inciso I, 

da Constituição _Federal, submetq à elevadacon~iÇ-eração de 
Vossas Excelência_s, acompanhado de Exposição de Motivos 
do Senhor MiniStro de Estado das Relações Exteriores, o 
texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil. a 
República Argentina, a Agência Brasileiro~ Argentina de Con
tabilidade e Controle __ç}e_Materiais Nucleares (ABACC) e 
a_ Agência Internacional de Energia Atôroica (AIEA) para 
Aplicação de Salvaguardas, firmado em Viena.,..etfi 13 de de
zembro de 1991. 

Brasilia, 9 de julho de 1992.- Fernando Çollor. 
EM n• 255/MRE. 

Brasilia. 7 de j\l.!ho de 1992 

Excelentíssimo senhor Presidente da República, 
O Acordo entre o Br.asil, a Argentina, a Agência Brasilei

ro-Argentina de Contabilidade e Controle de _M~teriais N~
cleares (ABACC) e a- Agéilcla Internacional de Energia Atô~ 
mica (AIEA) para a Aplicação de Salvaguardas foi firmado 
no dia 13 de dezembro de 1991, em Viena. O Acordo deu 
cumprimento a um dos passos mais signifícãdvõS- dã _nova 
polHica internaciohalbrasileira, determinada por Vossa Exce
lênCia, e ailunciada: na Decl3raÇão de Política Nuclear Comum 
de Foz do Iguaçu, de 28 de noyemQro de 1990. 

2. O Acordo em pauta prevê a_aplicação de salvaguardaS 
a todos os materiais nucleares em todas as atividades nucleares 
do Brasil e da Argentina, com o objetivo de assegurar que 
tais materiais não sejam desviados para aplicação em armas 
nucleares ou outros dispositivos nucleares explosivos. 

3. Tal compromisso não" representa inovação conceituai 
na política do Brasil nesse setor, uma vez que tanto nossa 
Constituição, cOmO o Tratado de Tlatelolco, Çt.ssinado e ratifi
cado pelo BraSil (embora ainda -n-ão em vigor), e o Acordo 
para o Uso Exclusivamente Pacifico da Energia Nuclear nos 
prendem à utilização da energia nuclear exclusivamente para 
fins pacíficos. Nesse sentido, apesar de sua assinatura e even
tual e_ntrada em vigor constituir ato de grande transcedência 

-põlítica, o Acordo de Salvaguardas em si é essencialmente 
um instrumento técnico, que servirá para evidenciar à comuni
dade internacional os objetívos pacíficos do prógrama:-nuclear 
do Brasil. 

4. As crescentes preocupações com a proliferação torna
ram· essa questão ponto central da agenda internacional, Ao 
comprometer-se a deixar transparentes os propósitos pacíficos 
de suas atividades nucleares, o Brasil junta-se aos países mais 
respeitados internacionalmente por sua conduta em prol da 
segurança internacional e da rião-proliferação de armas de 
destruição em massa. Além de inestimáveis desdobramentos 
políticos positivos, a iníciat1va propicia ·a retomada da- coope
ração nuclear com diversos países de alto desenvolvimento 
nesse setor, como evidenciam as diversas ofertas n,;::sse sentido 
já recebidas pelo Brasil. · 
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5.. A AIEA é-ó úriiCo oi-g3.iili:irio interilaciopal cm;n_ capa
citaçãO técnica: CrWibilidade e legitimidade neSsa área. con
sensualmente aceitas. Como tal~ maiJ.téili coni todos os paíseS 
de desenvolvimento nuclear relevante acordos de salvaguar
das~ os quais são~ predominantemente~ abrangentes .. ou seja~ 
aplicam-se a todos os materiais-rlucleares-em todas as atívida
des nucleares desses países. O fato de termos formado com 
a Argelina ulna delegação únici. par... a negociação com a 
AIEA den peso relaúvo ao conjuntO mãiOi' qUe a C-soma das 
partes e propiciou um Acordo que respeitou todas as preocu
pações centrais de ambos os países._ Um dos pré-iequisitos 
para a assinatura do Acordo foi 0- de incorporar ao texto 
claúsula que aSsegurasse a preservação dos segredos_ tecnoló
gicQs. Foi Possível satisfazer a 'essa: CondiÇão incorponlndo-a 
como UlÍl de seus principieis básicoS. _ · - · · 

6. · 'AdiciOnalmente. os acordos de salvaguardas não são 
restritivos com relação- a atividades de pesquisa e deseovol
vmie.nto. O pnnado por B1asi1 e Argentina nâo constitui exce-
ção e permite a ambos _os países prosseguir em suas diversas 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, Ess3s condições
permitiram a diversos países de elevado desenvolviri:teõto Du
clear,. endogenamente adquirido, aplicar acordos de salva
guardas abrangentes com a AIEA_ J>.s exa:ções relevantes 
são os países que possuem explosivos nucleares,. declarados 
ou não. 

7_ A ABACC é respotisável pela apliCação do Sistema 
Comum de Contabilidade e Controle de Maieriais Nucleares 
(SCCC). forinalizado pelo Acordo para o Uso Exclusivamente 
Pacffico da Energia Nuctear. finnadoem 18 de julbo de 1991, 
e que enlrou em vigor em 12 de dezembro do mesmo ano. 
O Aoordo oom a AIEA leva em conta esse sistema e atiibui 
grande parte da responsabilidade de verificaçãO à ABACC. 
Por essa razão~ a implementação do Acordo tem como indis
pensável pré-reí:[uíSíto a enti'ada- em funcionamento -da 
ABACC. - - -

s_ _Tendo po=ente esse importante dado, Brnsil e Ar
gentina envidar.un todos os esfo~ para opernciona1izar a 
ABACC à curto praZ<>. óbsenr.mdo os padrões de excelência 
que sua delicada tarefa impõe. Nesw: sentido~ te~ a honra 
de informai: Vossa EEelência de que. tendo sido finnado 
o Acordo de Sede com o_ Governo tm.sileim._a ABACC já 
se encontra instalada llQ Rio .de Janeiro_ As contratações dos 
pro~ e a aprovação dos reguJamentoS intenioS ~ 
sários à sua opernÇio já' foram efetuadas.. 

9. Em função da oecessiaade de operaciOnãliiar a 
ABACC, o Acordo não fora ainda encamülhado a Vossa 
E.xrelência para :rua silbmissão ao Cong.re=>c Estando supe
nda"""' etapa. a ratiflcição do Aronlo e sua posterior entra
da em vigor revestem~ de crescente urgC:ocia~ indusi'\"e para 
que o BCl'iil e a A~-ririã possam auferir os benei'KiOs que 
a moperação com ren:ciro!; paises •irá a propiciai. É impor
tante salientar que tais benefícios não se limitam à área nuclear 
n:mita. mas podem abranger dire~S~S OlllrõiS áreas de te<no
lo!:ia awnçada_ Ne= 5ell6do. o G<wemO da Aq:entina já 
enamiohou o Aronlo .., Coogn:w> daquele paÍS-

lO. Em 'lista do acima eicpooro • .,..,._, a v.ma E=
lência o Aconlo entn: a República Fedetafu'a do Brnsil. a 
Repu "Nica AQ~'!D<iila- a A!!õncia Brasileiro-Aigeniina de cOn
tabilidade e Controle de Materiais Nuclelli1!S e a A!!õncia 
lnternacioml de Eoerp Atôloica pxa a Aplicação ilc Salv.o
guardas para que sep submelido i apreciação do~ 
NacionaL 

Respeitosamente. -Celso Lafer., Ministro de Estado das 
Relações ExterioreS. _o_ -

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Na-
cional: -

I-resolver definitivamente sobre tratados .. acordos_ ou 
atas internacionais que· acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patrimônio nacional; 

(À Comissão de Relações _Exteriores-e Defesa Na-
dona/.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N· 38, DE I993 
(N• 270.'93, na Câmara dos Depulados) 

Aprova os textos das Resoluções n• '147 (E-V), 268 
(XIÍJ da Conferência G.noi do Org.mismo para a PnJs. 
<riçio das Armas Nudean:s na América Latina e no 
Canl>e (OPANAL), que alter:un, respedivamente, a de
nominação legal do Tnotado para a Proscriçio das Ar
mas Nucleares oa ,\mérica Latina e o parágrafo 2> de 
seu artigo 25~ bem como o texto emendado do referido 
Tratado-

O Congresso Nacional decreta: 

An. I'~ São aprovados os textos das Resoluçõesn"'" 267 
(E-\'). 268 (XII) da Corderincia Geral do Organismo para 
a Proscrição das Ann~ Nucleares~ América Latina e no 
Caribe (OPANAL). que alteram. respeclivamenre. a denomi
nação legal do Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares 
na América Latina e o par.igrafo '1."' de seu artigo 25 .. bem 
contO o texto emendado do referido Tratado. 

Parágrafo único_~ São sujeitos à-ãp.-ciiação ao Congresso 
Nacioi:J3.1 quaisqueratosque·imptiquem modllx:açõesem qual
quer das Resoluções.,. bem como quaisquer atos que~ nos ter
mos do art. 49. incisO I. da Conslimição Federal. acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional. 

An. 2" Este decreto legislativo eÕtra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3• Re--<e as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 698. DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
De conformidade com o disposto na artigo 49ft inciso 

I. da Comtimição Federal. submeto a alia consideração de 
Vossas Exretencias. acompanhado de Exposição de Moti>OS 
do Senhor Ministro de Eslado das Relações Eneriores. os 
textos das Resoluções n"' 1b1 (E-"\') e ::!68 (XII) da Conferencia 
Geral do Orpnismo para a Proscril;ão das Armas Nucleares 
na América Latina e no Canl>e (OPA."'IAL). que :alteram. 
respecli•runente. a deiiOIItinação legal do Tratado para a l'roor 
crição das Annas Nucleares na América Latina e o parãgralo 
2• desen artigo 15. bem como o texto emendado do referido 
Tratado. "PI"O>ado por aclamação pela Ccnferêocia Geral do 
OP ANAL. em sen VII Periodo Exbacmlinário de Seçüeo;. 
realizadas em 16 de agosto último 03._ Cidade do Máico. 

Brasilia. II de OO.emliro de I992- ___:: tbmar Fn111t1t. 
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EM n" 433/001/DNU/DPTS,MRE 
Brasília, 6 de noveinbfo de _ _l99_2 

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente 
da República, no exercício do cargo de 
Presidente da República. 

Ementa: 

No dia 26 de agosto as Partes Contratantes do Tratado 
para a Proibíçãó das Armas Nucleares na Amériça _Latir-a. 
Tratado de Tla_teloj_c_o_, aprovaram conjunto de emendas a 
seu texto propostas por Brasil, Argentina, Chile e MéxiCo, 
as quais têm por finalidade aperfeiçOar -e- 3tU3.1fzar-algumas 
cláusulas do Tratado, que data de 1967, sem alterar seus princí
pios e objetivos. 

2. A aprovação das re(eridas emendas propiciará a utili
zação pelo Brasil, assim como. por Argentina e Chile, da cláu
sula de dispensa dos requisitos contidos no parágrafo 1 do 
artigo 2, do Tratado, o que permitira sua plena entrada em 
vigor para os três -país-es. 

3. Para o Brasil, a importância do fortalecimento do 
Tratado através~ de sua. rápi4a entrada em vigor para toda 
a região da América Latina_~ do Caribe está ligada ao fato 
de que o Tratado __ de Tlatclolco é o instrurp.el}tO por meio 
do qual fornecemos a comunidade internacional todas as ga
rantias a respeito dos objetiVõS-pàClficoS de-nO-sso programa 
nuclear em um_c.ontexto caraçteriZado pela existência de direi-
tos e obrigações. iguais entre todas as Partes. ---

4. A plena vigência do Tratado para o Brasil consolidará 
vantajosamente nossa posição de não-aceitação dqs mecanis
mos discriminatórios-do Tratado de Não-P_roureraÇão Nuclear, 
reforçando nossa posição em defesa dos princfpiós de universa
lidade_ c não-discrimin~ção. que tradicionalmente advogamos 
em matéria de não-proliferação de arma~enamentos. 

5. Para que se tornasse possível a plena entrada em 
vigor do instrumento para o Brasil foi necessário retificai, 
por meio das emendas em apreço, certas imprecisões técnicas 
que tornavam difícil, ou suscetível de_ utilizaçã_Q__in__óevida, a 
aplicação de algumas cláusulas do Tra_tado. As emendas apro-

. vadas instituem um mecanismo circunstanciado de a11áli~e dÇts 
justificativas de eventuais pedidos de inspeção especial e atri
buem a Agência Internacional de Energia Atómica mandato 
exclusivo sobre a execução de ditas inspeções, cujo desenca
dearne_n_to dependia originalmente do arbítrio de qualquer 
país. Ao encomendar a execução do mecanismo d~ i_nspeções 
a AIEA, organismo _que conta com os meios apropriados para 
sua realização eficaz, as emendas_ asseguraram um procedi
mento rigoroso e equilibrado de verific3._çãõ-e-controle sob 
a égide do Tratado, _ __ _ __ 

6. O conjuntO de emendas aprovado pelas Partes Contra
tantes contribui, assim, não apenas para o aperfeiçoamento c 

da opcratividade do Tratado, salvaguardada ao mesmo tef!1pO 
sua integridade normativa, mas constitui contribuição signifi
cativa_da região para a proscrição das armas nucleares e o 
desenvolvimento pacífico da energia nuclear. 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Brasil 
assinou o Tratado para a Proscrição das_ Armas Nucleares 
na América Latina (Tratado de _Tlatel.Qlco) em 9 de maio 
de 1967 c depositou seu instrumento de ratificação no dia 
29 de janeiro de 1968. 

2. Os 25 ano_S decorridos desde sua aprovação em nada 
afetaram a validade e. a vigência dos pfincfpiõs e objetivos 
do Tratado. Não obstante, esse espaço·- de te-ffipo evidenciou 
a existênda de certas i'"!lprécisões técnicas_ que to_rn~vam difí-

cil, ou suscetível de utlllzaçãQ indevid~ a aplicação de algumas 
cláüsulas- d6 Tratado. 

- 3. A fim de cori:igil- taiS imprecisões-e-com yistàs a plena 
entrada em vigor do Tratado, Brasil e Argentina acOrdaram 
propor algumas emendas de natureza eminentemente técú_ica 
aos artigos 14, 15 e 16 do Tratad<?· A iniciativa de ambos 
os países foi endosSada pelo Chile, que participou amplamente 

.. do processO negociatório das emendas. Posteriorme"nte,__ conta
- mos tam_bém com o ~mpenho e apoio do México, pais deposi

tário, e os quatro pãíses pudemos submeter à apreciação da 
ConferênCia Geral do Organismo para a Proscrição de Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe (OPANAL) um 
conjunto de emendas técnicas, já amplamente debatidas, e 
que em nada afetam os princípios e objetivos do Tratado. 

- -- 4. As emendas foram aprovadas por aclamação no VII 
Período Extraordinário de Sessões do Opanal, realizado na 
Cidade do México, em 26 de agosto último. Com a aprovação 
das emendas, que asseguram um mecanismo eficiente e· equili~ 
brado ·ae Controle_,___compl~ta-s~ o ter~eiro passo acordado pc
los _Presidentes do Brasil e d~ Argentina na Declaração de 
Foz do lguaçu, de 28 de novembro de 1990. _ - - . . 

5: As a_lterações promovidas no texto do Tratado, bem 
como o depósito pelo GoVerno da França do instrumento 
de ratific_ação do Protocolo Adicional I do Tra_tado, em ~4 
de agosto último, propiciarão a utilização pelo Brasil, pela 
Argentina e pelo Chile da cláusula de dispensa dos requisitoS 
corrtidqs no parágrafo 1 do artigc;) 28do Trata~C!· o~ que p~rmi
tirá sua plena entrada em vigor para os três países-. 

_ 6. A plena vigência do Tratado de Tlatelolco, junta
mente com as- demais iniciativas que o -Gov_erno brasileiro 
tem empreendido nesse campo, permitirá que o Brasil conso
lide posição privilegiada para o País no debate sobre o futuro 
do sistema internacional de não-proliferação. em defesa dos 
princípios de universalidade e não-discríminação que tradi
cional advogamos. 

- 7. Para tanto, faz-Se -necessário o depósito peloS três 
Governos dos respectivos instrumentos de ratificação dO texto 
emendado do Tratado. 

8. Ainda_ a esse respeito, levo ao conhecimento de Vossa 
Excelência que a Conferência Geral do OPA_NAL já aprovara 
a Resolução n" 267 (E-V) em seu V Período Extraordinário 
de Sessões e a E.esQlJ!Ção· n' 268 (XII) em seu XII Período 
Ordinário de Sessões, respectivamente, alterando a denomi
nação legal do Tratado e eliminando os impedimentos à adesão 
ao Tratado de países com diferendos territoriaiS. 

9. Nessas condições, tenho a honra de sub_meter a Vossa 
Excelênci:a o anexo projeto de mensagem ao Congresso Nacio
nal, acompanhado dos textos das ResOluções n<! 267 (E-V) 
e 268 (XII) da Conferência Geral do OPANAL e de cópias 
a"Utentii:adas do texto emendado _do Tratado de Tlatelolco. 

Respeitosamente,- F~rnando Henrique Cardoso, rylinis- · 
.iro de Estaqo das Relaçõe~ ~xteriores. 

RESOLUÇÃO N" 267 (E-V) 

Modificação ao Tratado para a Proscrição das Ar
mas Nucleares na América Latina (Tratado de Tlate
lolco). 

A Conferência Geral, 
Levando em conta a decisão da Primeíra Reunião de 

Signatários do Tratado de Tlatelolco: _ 
-Recordando a Resolução n·' 27 Rev. 1 do Coriselho do 

OPANAL e as deliberações que sobre esta Resolução foram 
tomadas no seio da Reunião: 
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Levando em consideração a constante reiteração da Con
ferência Geral do OPANAL, expressa ·em diversas Resolu
ções, e em especial na de de núm~ro 213 (X), de-29 de abril 
de 1967, de que sendo um dos objetivos principais do Tratado 
de Tlatelolco manter livre de armas nucleares a área com
preendida na zona de aplicação estabelecida em seu artigo 
4, é sua aspiração -que todos os Estados látino-americanos 
e do Caribe sejam Partes do Tratado_ e se inc_orporem ao 
OPANAL como membrqs de pleno direito; 

Recordando ainda a Resolução n" 207 (IX) da Confe
rência Geral, aprovada em 9 de maio de 1985, na qual se 
reconhece "o fato de que a vinculação ao Tratado de Tlatelolco 
de diversos Estados do Carib_e reflete a _cresce_nte pluralidade 
da Agência para a Proscrição das Armas N udeares na _América 
Latina", 

Resolve: 
1. Adicionar à denominação legal do Tratado para a 

Proscrição das Armas Nucleares na América Latina os termos 
"e no Caribc", e, em conseqüência, fazer esta modificação 
na denominação legal estabelecida no artigo 7 do Tratado. 

2. Pedir ao Conselho que instrua a Comls_São de Bons 
Ofícios a continuar· etn seus esforços, erh consulta com os. 
países diretamente interessados, com o objetivO de reSolver 
o. problema existente com relação ao alcance Qo artigo 25, 
parágarfo 2n, do Tratado de Tlatelolco, e informe ao Conselho 
sobre o resultado de Sl.\3S questões o mais tardar em 15 de 
agosto próximo. . . _ _ 

(Aprovada _na sessão celebrada em 3 de julho de 1990.) 

RESOLUÇÃO N'' 268 (XI!) 

Resolução Aprovada pela Segunda Reunião de Sig~ 
natários 

Do Tratado de Tlatelolco 

Modificação ao Tratado para a Proscrição das Ar
mas Nucleares na América Latina e no Caribe. 

A Conferência Geral, 
Recordando a Resolução n'' 267 (E-V) do QuiiltO Período 

Extraordinário d_e_ Sessões; 
Levando em consideração as gestões da Comissão de 

Bons Ofícios cOffi o objetivo de avançar na modifiCação do 
artigo 25, parágrafo 2", âo Tratado de Tlatelolco, que permite 
a incorporação de outros Estados; 

Levando em conta as recomendações da Segunda Reu-
nião de Signatários do __ 
Tratado de Tlatelolco em relação a sua posSNerrnodificação, 

Resolve: _,_ _ - - -
Substituir "o parágrafo zrr do artigo 25 dO Trã.tiido pela 

seguinte redação: 

"A condição de Estado parte do Tratado de Tlate
lolco estará restrita aos Estados independentes com
preendindos na zona de aplicação do Tratado conforme 
o seu artigo 4 e o parágrafo 1" do presente artigo. 
que em 10 de dezembro de 1985 _eram membros d8.s 
Nações Unidas, e aos territórios não~autônomos men
cionados no documento OE.AiCE.!Í,P, AG/doe. 
1939/85, de 5 de novembro de 1985, ao alcançarem 
sua independência." 

(Aprovada na 71• Sessão. celebrada em 10 d~ t:nÇtio de 
1991.) 

RESOLUÇÃO N• 290 (VII) 

Emendas ao Tratado para a Proscrição das Armas 
Nucleares na América Latina e no Caribe. 

A Con[erêncía Geral, _ _ _ 
Recordando que, como está assinalado_ no preâmbulo 

do Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América 
Latina, aberto à assinatura .na Cidade do México em 14 de 
fevereiro de 1967, e que entrou em vigor em 25 de abril 
de 1969, as zonas militarmente desnuclearizadas não consti
tuem um fim em si mesm-as, mas uin meio pará avançãr em 
direção à conclusão de um desarmamento gefal e _cõirlpletu 
_sob controle internacional eficaz, seguindo os critérios ·estabe-

- teCidos sobre -a matéria peloS órgãos pertinentes das Nações 
Unidas; 

Destacando a importância de alcançar_, com ,Çt possível 
brevidade, a plena aplicação do Tratado de Tlatclolco, uma 
vez recebida a ra_tificação dª França. ao Protocolo Adicional 
I do dito instrumento internaCional, com -o que- se óbtém a 

-vigência dos dois Protocolos Adicionais cujo objctiVo é, Por 
um lado, assegurar o estatuto_ desnuclearizado dos territórios 
da zOna latino-ameriCana que estão de júre ou de facto soh 
'coiltiOle de potências extracontinentais e, por outro, garantir 
que as potênciás nuCleares· r.es·pcitetn ·o estatuto desnucl~a~ 
rizado da América Latin_a; _ 
- - Expressando-Sua satisfaÇãO pela decisão dos Governo:

da Argentina, Brasil e Chile de tomar as medidas necessária~, 
com a possível brevidade, para que o Tratado entre ~m plena 
vigência para cada um destes países; 

Exortarido ·de form·a respeitosa os Estados da Amê);ica 
Latina e do Caribe e cuja adesão o Tratado está _aberto a 
que efetuem de jmediato_ QS trâmites correspondentes, a fim 
de serem Partes do dito instrumento internacional, contri~ _ 
buindo assim para uma das causas. mais nobres e unir o conti
nente latino-americano; 

Reafirmando a importância de que qualquer modificação 
ao Tratado respeite estritamente os objetivos básicos domes-
mo, e os elementos fundamentais do necessário Sistema de 
Controle c Inspeção; 

Resolve: 
Aprovar e abrir à aSsinatura as seiuiÕtes emendas ao 

Tratado: 

ARTIGO 14 
2. -As Paàe-s Contratantes eriviarã_o simultane.amcnte à 

Ag~ncia cÓpia dos- relatórios -enviadOs à Àgênc.la.Internadonal 
de Energia Atômíca em relação com as matérias objeN do 
presente Tratado _que sejam relevantes para o trabalho da 
Agência. 

3. A informação proporcionada pelas Partes Contra
tantes não poderá ser divulgada ou comunicada a terceiros, 
total ou parcialmente, pelos destinatários dos relatórios, salvo 
quando, aquelas o consintam expressamente. 

ARTIGO 15 

1. Por solicíuiçã0-2fe quãlquer ·das Parú.s e com a autori
zação do Cons~lho, o Secretário-Geral podeiá solicitar, de 
qualquer das Partes, que proporcione à Agência informaç3o 
complementar ou sumplementar a respeito de qualquer fato 
ou circunstãilcia extraordinários que- afetcm o cumprimento 
do presente Tratado, explicando as razões que para isso tiyer 

·---• 
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As Partes Contratantes se_ comprometem a colaborar, pronta 
e amplamente, com o Secretário-Geral. 

2. - O Secretário-Geral informará ímediatamente ao 
Conselho c às Partes sobre tais solicitações-e respectivas res
postas. 

Texto que substitui o artigo 16 em vigor: 

ARTIGO 16 

L A Agência Internacional de Energia Atómica tem 
a faculdade de efetuar inspeções especiais, em conformidade 
com o artigo 12 e com os acordos a que se refere o artigo 
13 deste Tratado. _ __ _ __ 

2. Por solicitação de qualquer das Partes e seguindo 
os procedimentos estabelecidos no artigo I~ do presente Trata
do, o Conselho poderá enviar à consideração da A~ê~cia Inter
nacional de Energia Atómica uma solicita_çãopãra g~e-aese_?~ 
cadeie os mecanismos necessários para efetuar_uma mspeçao 
especial. _ _ . 

3-. O -Secre_tário~Gerál solicitará ao Diretor~Geral da 
AIEA que lhe transmita oportunamente_ a-s- informações que 
envie para conhecimento da Junta de Governadores da AI~A 
com relação à conclusão de dita inspeção especial. O Secretá
rio-Geral dará_ pronto conhecimento de ditas informações ao 
Conselho. _ 

4. O Conselho, por intermédio do Se_cretário':"Oeral, 
· · transmitifá ditas inforni.açõCs a todas as Partes Contratantes. 

ARTIGO 19 

1. A Agência poderá concluir com a Agência Interna
cional de Energia Atômica_ os acofdos que·a Conferêiicia Geral 
autorize e considere apropriados para fadlitar o funciona
mento eficaz do sistema de controle estabelecido no presente 
Tratado. 

Renumera-se a partir do artigo 20: 

ARTIG020 

1. A Agência poderá também estabelecer relações com 
qualquer organização ou orgariismO- friternaciônal, especial
mente com os que venham a criar-se no futuro para supervi
sionar o desarmamento ou as medidas de controle de arma
mentos em qualquer parte do mundo. 

2. As Partes Contratantes, quando julguem convenien
te, poderão solicitar o assessoramento da Comissão Interame
ricana de Energia Nuclear, em todas as questões de caráter 
técnico relacionadas com a aplicação do presente Tratado. 
sempre que assim o pennité!!'fl as fa<::uld_adCS conferi~_a~ jt_~ita 
Comissão pelo seu estatuto.-

(Aprovada na 73• Sessão, celebrada em 26 de agosto 
de 1992). 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

---------- .. ----·- .. ·-----------:ri:rüiü·iv-·-··--------------------·-·--
Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO L 
Do Poder Legislativo 

SEÇÁO II 
Das Atribuições_ dQ _Congresso Nacional 

._ ............. _ ... _ ............. -.......... ,., .. , ................. . 

Art._ 49. Ê da competência exclusiva do Congres_~o Na
_cional: -

I -resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais que acarretem ericargos ou cornpfo:nlissos 

:gravosos ao _p_atrimõnio nacional. 

................ ···~·-.----;-; .. :~-.: ....... : ........ ........ ·""'···· ......... ·-· -····· 

(À ComissãO"- de /ÜlaÇõ'es Exteriores e befesai.fa-
cional.Y -

PARECER N• 323, DE 1993 
(Da Comissão DiretOra) 

Redação Final-do PrOjeto' de .Lei do Senado nD 85, 
de 1992. 

- A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei do Senado n'' 85, de 1992, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de Decorador e d_á outras providências. 

Sala de Reuniões da Comjssão, 23 de setembro de 1993. 
- Humberto Lucena, Presidente - Nabor Junior, Relator 

- -Júlio Campos- Lucídio Portela- Beni V eras. 

ANEXO AO PARECER N'' 323. DE 1g93 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n" 
85, de_ 1992 que. dispõe sobre o exercício da profissão 
de Decorador e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: . _ _ _ 
Art. l'' O exercício, no território nactonal, da profissao 

de Decorador é privativo: .. 
I -dos diplomados em cursos de decorador mm_tstrados 

por estabelecimentos de ensino superior, oficiais ou reconhe-
cidos; _ _ 

II -dos diplomados em curso similar, no exterio:. ap?s 
a revalidação do diploma, de conformidade com a legtslaç-ao 
vigente· _ 

. 'rn'-_ctos que, possuidores de curso s_uperior, embora 
não" diPlomados nos termos dos incisos I e II, venham cx~rce~
do, comprovada e ininte-rruptamente. à data da pubhcaçao 
desta Lei, as atividades de_ Decorador, por, pelo menos, doze 
meses; -

IV- dos que, tendo concluído curso de segundo grau, 
venham exercendo, comprovada c- ininterruptamente, à data 

-da publicação desta Lei, as atividades de decorador, por, pelo 
menos, sessenta meses. -

Art. 2" Consideram~se atividadcs específicas de Deco
rador as que dizem respeito a: 

I- elaborar e responsabilizar-se por projetas de deco-_ 
raç3o de interiores; - --

II- elaborar e responsabilizar-se por projetos de mobi
liário e objetos de decoração de in_tcri_or_es; 

III- promover eventos relacionados com a decoração 
de interiores; 



Setembro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Sexta-feira 24 9197 

IV -fornecer consultas técnicas referenteS à decoração 
de interiores. 

Art. 3"- As empresas ou entidades privadas que se dedi
quem à prestação de serviços relativos ãs atiVidades referidas 
no art. 2<.> manterão, em seu quadro de pesso-al oU em regiffie 
de contrato para prestação de serviços, decoradores legal
mente habilitados. 

Art. 49 As atividades de DecOtador serão exercidas me
diante vínculo empregatício ou como aüVidade autônoma. 

Art. 5" O cxercícío profissional de Decorador requer 
registro própi"iO no órgão competente, e far-se-á mediante 
a apresentação de: 

I -documento comprobatório de conclusão dos cursos 
ou exercício das atividades. conforme previsto no art. 1 "; 

II -carteira profissional. 
Parâgrafo único.-A corripiovaçãó âo exercício profi::;sional 

prevista nos incisos II e IV do art. 1" far·se~á no prazo de 
cento e oitenta dias contados desta Lei, de acordo com os 
procedimentos admitidos em sua regulamentação. 

Art. 6~ O Põder ExecutivO regulamentará esta Lei no 
prazo de noventa dias, contados de sua vigênCia. 

Art. 7n Es.ta lei entra e-rri vigor cirico dias após sua publi
cação. 

Art. s~ Revogam-se as disposi~;,;úes em contrário. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

Do Expediente lido, constam.os Projetes de De_creto Le
gislativo n9 36 a 38, de 1993, que terão. nos termos do art. 
376, alínea c, do Regimento Interno, perante a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco 
dias para o recebimento de emendas, findo o qual a referida 
ComiSSão terá quinze dias prorrogáveis por igual período para 
opinar sobre as proposições. . --. _ ~ . ·. 

Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• !25, DE 1993 

Dispõe sobre número de candidatos pelo sistema 
proporcional nas eleições de 1994. 

o- Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Nas eleições de 1994, cada partido poderá regis

trar candidatos, para a Câmãfa dos Deputados e Assembléias 
ou Câmaras Legislativas, até o limite do núm~ro de ll)gares 
a preencher, fixado em lei especial, não se aplicando o dísposio 
no art. 92, da Lei n" 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral). , . 

Parágrafo úniCo. E assegurado a todos o·s parttdos que 
concorram na mesma circunscrição a indicação de iguªl n_ú_me
ro de candidatos, na hipótese de algum desses_ partidos indicar, 
por força de disposição legal especial, número de candidatos 
superior ao limite geral fixado para todos, o excesso será 
estendido aos demais partidos ou coligações que concorram 
na mesma circunscrição. ___ _ 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de -sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário·: 

Justificação 

A matéria que-Se regula no presente projeto de lei chegou 
a ser objeto de emenda por nós apresentada ao Projeto de 
Lei n'' 174, de 1993, oriundo da Cãmara dos Deputados, dis
pondo sobre as eleições de 1994, que foi aprovado pelo Senado 
Federal em sua sessão do dia Z2 do corrente mês de ~etembro. 

Por imperativos de prazos fatais, a emenaa-nã<:i-pôde ser apro
vada. não obstante o consenso geral para a sua aceitação. 

Visando, assim, suprir lamentável lacuna no texto apro
vado, apresentamos o presente projeto d_e lei para apreciação 
das Casas do Congresso Nacional, na esperança de que venha 
a ser aprovado antes do transcurso do prazo final para sua 
vigência nas eleições do próximo ano. que se vence no próxirn:o 
dia 2 de outubro. 

O art. 1~ ol·ijetiva corrigir possível viÕlação do princípio 
da igualdade em decorrência da aplicação de dispositivo excep
cional constante do projeto de lei aprovado, pelo qual foram 
previstas candidaturas natas. à Câm.ara. Q.p_s Deputados e As
sembléia e Cãmaras Legislativas. Para atenuar os efeitos discri
minatórios des~as candidaturas, o projeto aprovado estabe
leceu regra especial permitindo que seja acrescentado ao nú
mero de lugares a preencher o que ultrapassar a um terço 
das candidatos nessa situação. Como esse dispositivo gera 
desigualdade entre os partidos, prejudicando os que não dispu
serem de candidatos natos, pelo presente projeto pr-etende-se 
estender o excess_o que venha a ocorrer, numa dada circuns
crição. a todos os partidos, restabelecendo o princípio da igual-
dade. . __ _ 

Sala das Sessões. 23 de setembro de 19?l3. -:- Senador 
Mário Covas. 

(A Comissão de Constituição, Justfçç e O'dadania 
- decisão terrizinaciva.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O projeto 
lido será publicado e remetido.às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicações _que serão lidas pelo Sr. 
1a Secretário. -

São lidas as seguintes 
Excelentíssimo SenhOr -Semldor_ Bumberto LUcenã -
Digníssini.o' Presidente do Sen3do Federal -

Tenlio a honra de dirigir-me a V. Ex·.> para comunicar-lhe, 
nos termos do disposto no art. 39, alínea a, do Reglnli::rltú 
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para brevt! 
viagem aos Estados Unidos da América, a convite do Governo 
hrasileiro para participar da reunião anual do FMI, no período 
de 25 a 30 de setembro do corrente ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos 
d~ alta estima e distinto apreço. 

Brasília, 23 de setembro de 1993.- Senador João Rocha. 
Excelentíssimo Senhor Sf:nador Humberto Lucena 
Digníssimo Presidente do Senado Federal 

Tenho a honra de dirigir-me a v. ·Ex• p'ãra comunicat-lhe. 
nos termos_ do disposto no art. 39, alínea a, do Regimento 
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa, para hrevc 
viagem a Frariça e ESpanha no período de 2 a 10 de outubro 
do corrente ano, justificada pelo fato de atender a convite 
da Embaixada d~ Espanha, Departamento Oficial de Turismo 
Francês e Associação Brasileira de Agências de Viagens. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ protestos 
de alta estima e distinto apl"eçiJ. - --- - -

Brasília, 23 de setembro de 1993.- Senador João Rocha. 

Exm" Sr. 
Senador João Rocha 
Brasília - DF 

Prezado amigo, 

São Paulo, 16 de setembro de_l993 

Em nome da Secretaria-Geral de Turismo da, Espanha. 
tenho a honra de convidar V. Ex• para cfetuar uma visita 
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à cidade de Madrid, nos dias 6, 7 e 8 do próxíirio mês de 
outubro, acompanhando aos membros da Subcomissão de Tu
rismo da Câmara Federal dos Deputados, a fim de participar 
em reuniões de trabalho com profiSsionais do Turismo Espa
nhol, que com toda certeza serão de grande interesse para 
V. EX' 

Certo de contar com a atenção de V. Ex~ subscreve-
mo-nos, · 

Atenciosamente, --José A. Núnez de las Cuevas. -

PROGRAMA PROVISIONAL DE LA VISITA DE 
LA SUBCOMISSfON DE TURISMO DE LA 

CÂMARA DO DEPUTADOS (14·9·93 
Miércoles 6 de octubre: 

Reciben en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el SUbdi
rector General de Actividades de Promoción y ei Agregado 
de TurismO de la Embajada de Espaiia en Brasil. 

Traslado ai Hotel Palace. 
14,00 h. Almeurzo en el Restaurante dei Hotel. 
17,00 h. Reunión en la Secretar[a General de Turisino. 
21,30 h. Cena en cl Restarurante Botín. 

Jueves 7 de octubre: 
11,00 h. Reunión con la CEOE. Hoteleros, Inversores, 

en Hotel Palacc. _ 
13,00 h. ViSifã: ai Congreso seguida de almuerzo. 
16,00 h. Visita guiada a! Museo Thyssen. 
19,00 h. Sa!ida para Segovia. Paso por La Granja. Copa 

en el Parador de Segovia. Cena en Casa Cán~iido. 
Viernes 8 de octubre: 

Maiiana visita panorámica de la Ciudad. 
Tarde libre. 

Sábado 9 de octubre: 
Traslado ai aeropuerto. Despiden Subdirector General 

de Actividades y Agregado de Turismo de la Embajada 
de Espana en Brasil. -
ABA V - CN/633193 

Excelentíssimo Senhor 
Senador João Rocha 
Gabinete n' 13 

São Paulo, 14 de setembro de 1993 

Ala Senador Teotónio Vilela 
Senado Federal 
Brasília -DF 

Prezado Senador, 
Por ocasião da instalação definitíva da Sub-comissão de 

Turismo da Comissão de Economia e Finanças da Câmara 
dos Deputados, temos o prazer de convidar V. Ex', em parce
ria com a Varig, Air-France, Departamento de Turismo da 
França e o Departamento de Turismo da Espanha, para uma 
viagem rápida de estudo e contatos naqueles países. 

Com 52- rililhões de turistas por ano visitando a França 
e 42 milhões de turistas visitando_ a Espanha, temos a certeza 
que esses dois paíse_s algo terão a nos oferecer para a melhoria 
do turismo em nosso País. 

Proximamente teremos o prazer de lhe encaminhar o 
programa definitivo, informando que a saída está prevista 
para o dia 2 de outubro próximo com destino a Paris e a 
volta no dia 8 do mesmo mês de Madri para o BraSil. 

Sem mais renovamos noSsos protestos de consideração 
e estima. 

Cordialmente, Tasso Gadzanis, Presidente. 

JPPnh/93/670 
IF9 Sr. Senador João Rocha 
Gabinete n9 13 
Ala Senador Teotónio_ Vilela 
Senado Federal 
Brasília - DF 

São Paulo, 14 de setembro de 1993 
nmo;> Senhor Senador, 
Ê com muita honra que soubemos, através-de um Ofício 

do Presidente da Associação Brasileira das Agências de Via~ 
gens, do interesse da Subcomissão de Turismo da Câmara 
dos Deputados, em conhecer in loco a organização da política 
do Turismo da França, o seu planejamento e a sua execução. 

Em contato com o Departamento dos AssUntos Interna
cionais da Diretoria do Turismo de nosso Ministério, estamos 
propondo apresentar a v. s· durante dois dias, 4 e 5 de outu~ 
bro, um esquema geral incluindo: 

-a política geral do Turismo na França (responsabi
lidade dei Estado, repartição das competências entre o Estado, 
as regiões e os Municípios); 

-as missões do Estado (regras e controle, obse rv·ação 
económica, promoção do, Turismo, ações setoriais); -

-os parceiros institucionais ( órgâoS regionais e distritais, 
escritórios municipais, agencia nacional do vale-férias, agência 
francesa da engenharia turística). 

O -programa de trabalho seria o seguinte: 
~Segunda dia 4 de outubro: 
• de manhã: a Diretoria do Turismo e o Conselho Nacio

nal do Turismo. 
• à tarde: o Observatório Nacional do Turismo, a Agên

cia Francesa da Engenharia Turística e a Agência Nacional 
do cheque-vacances. 

-Terça dia 5 de outubro: 
• de manhã: Maison de la France e a Federação Nacional 

dos Comitês Regionais de Turismo. 
• à tarde: Diretoria do Turismo e o relator do orçamento 

do Ty.rismo da Câmara dos DeputadoS. - _ __ _ _ 
Logo da confirmação dos participantes comunicaremos 

a v. s~ o programa completo que incluirá também um jantar 
d.e gala com espetáculo e um jantar/debate sobre a política 
de promoção com a American Express (Cartão Oficial do 
Turismo Francês). 

Acreditando também profundamente no pote-ncial de de
senvolvimento do Turismo no Brasil, ficamos muito Sensibi
lizados com a possibilidade oferecida a nosso País de mostrar 
as _nossas realízações nessa área. Agradecendo a escolha d,a 
França pela já conceituada Subcomissão presidida pelo nm,,. 
Sr. Deputado Gonzaga Mota, subsvemo-nos. 

Mui atenciosamente, Jean- Philippe Perol, Diretor para 
a América Latina. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comuni· 
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l" 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N'i007, DE 1993 

Instado a se pronunciar sobre a lisura do processo que 
culminou com a contratação, pelo Ministério da Justiça, da 
~Fundação CESGRANRIO para a prestação de serviços relati· 

voS à realização de concl,!rso público com vistas à seleção 
d.e canditatos a cargos de Patrulheir.o Rodoviário Fed~ral, 
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recebemos dp titular daquela Pasta, porint5!rmédio do Aviso 
no 01232- MJ, de 17 do corrente. cuja cópia SegUe em anexo, 
informações que, data maxima venia, não foram suficientes 
para nos convencer de terem sido cs prücedimentos adotados 
no caso vertente os que melhor se coaduo_am_ço_m ~s princípios 
da legalidade, impessoalidade e moralidade, inscritos no caput 
do art. 37 do texto constitucional, pelos quais se deve paUtar 
a administração pública. _ . _ 

Para que dúViâas não pairem quanto -à observância dos 
princípios acima· aludidos é que requeiro, com fundamento 
no art. 71, inciso IV. da _Constituição Federal. c/c os arts. 
38, inciso I, da Lei n" 8.443, de 16 de julho de 1992, e 113, 
da Lei n"8.666, de 21 de julho de)993, a re~li~aÇão de inspeção 
pelo Tribunal de Contas da Uniáo, objetlvãndo apurar a exis
tência de eventuais irregularidades nos procedimentos adota
dos no curso do Processo n" 08.650.000.395193,-dõMinistério 
da JustiÇa, que autorizou a contratação da. Fii-ildação CES
GRANRIO, com dispensa de licitação, para-a execução do 
concurso público destinado ao provimento dos cargos de Pa
trulheiro Rodoviário Fe-deral criados pela Lei n" 8.702,- de 
1' de setembro de 1993. · 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993. -Senador 
Pedro Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência fará cumprir a deliberação do Pl~_Qário. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 '' Secretário. 

São lidos os SegUintes: 

REQUERIMENTO N' 1.008, [)E 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea "b", 
do Regimento Interno, para o Ofício "S" 67, que autoriza 
SC-BNDES. 

Sala das Sessões, 23 de setembro _di! 1993. - Esperidião 
Amin --Affonso Camargo ~ Arnir Lando- Antônio Mariz 
--Áureo Mello- Bello Parga- Bení V eras,;.__ Cés-ar Dias 
-Antônio Carlos dc'Carli -Chagas Rodrigues- Cid Sabõia 
de Carvalho - Darcy Ribeiro -:- Dario Pereira - Divaldo 
Suruagy- Élcio Álvares- Epitácio Cafeteira:..__ Esperidião 
Amin- Eva Blay- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg 
-Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata- Gilberto Mi
randa- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior -João Calmon 
- João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Fogaça -José Paulo Hisol- José Richa"-Júnia Marise 
- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias- Levy Dias·~ Lou-
remberg Nunes Rocha- Lourival Baptista-Luddio Porte lia 
-Magno Bacelar- Mansuetu de Lavor- Márcio Lacerda 
- Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Bcnevides -
Meira Filho -Nelson Carneiro- Nelson Wedckin - Ney 
Maranhão - Odacir Soares·- Pedro Simon.....:. Pedro Teixeira 
- Rachíd Saldanha Derzi- Ronaldo Aragão- Ronan Tito 
- Ruy Bacelar- Teotônio Vilela Filho - V;';l,lmir Campclo 
-Wilson Martiris. -

REQUERIMENTO N• 1.009, DE I993 

Senhor Presidente, .- _ . _ _ 
Requeremos urgência. nos termos do art. 336: alínea: c, 

do Regimento Interno, para o Ofício Sf64. de _1993. 
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993. - Mauro 

Benevides- Marco Maciel- Mario Covas- Jonas Pinheiro 
- Ney Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
-mentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do 
disposto no art. 340,-inciso II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação qUe será lida pelo Sr. 1 ~ Secre
tário. 

É lida a seguinte: 

Of. n• 56193 
Ex.rn• Sr. 
Senador Humberto Lucena 

Brasília, 23 de setembro de 1993 

DD. Presidente do Senado Federal 
-Nesta 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao nome do- Senador Lavoisier Maia, 

indicado para compor a Comissão de Assuntos Sociais nã 
condição de suplente, encaminho a V. EX~, a indicação do 
nome do Senador Darcy Ribeiro para assumir a vaga de su-
plente Ja referida __ Comissão. . 

Aproveito a oportunidade para renovar a V~- Ex~ meus 
protestos de estima e consideração. ----:-.Senador Magno Bace-
lar, Lí~er do PD_T. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Q expe-
diente lidQ vai à puhlicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o,seguín-
--te discurso.) ..:....·sr. Presidente, Srs. Senadores, no mOmento. 

em que está sendo submet.ido à aprovação desta Casa O Projeto 
de -Resolução-nn 68, de 1993, que estabelece a estru_tura do 
Centro de Desenvol_vímento de Recursos Humanos do Senado 
Federal e dá outras providências, dirijo-me aos ilustres Cole
gas para tecer algumas considerações a respeito do mencio
nado ProfE:to de ReSolução. nãõ como Senador, mas como 
1" Secretário desta Casa. 
. Criado pelo Resolução n" 1Z4,de 1987, do Senado Fedc

_ra_l, o CEDESEN vem atuando, desde então, sem um quadro 
próprio de funcionários e sem uma estrutura funcional defini
da. Para operacionalizar seus en.çargos, o CEDESEN viu-se 
forçado a solicitai- "empréstimos" de funções comissionadas 
de outras unidades administrativas da CaSa.-se, por um lado. 
beneficiou-se com o préstimo valioso desses servidores, por 
outro, ocasionou-um evidente ónus às unidades cedentes (ces
saras) de funções comissionadas, muitas delas também caren-
tes em termos d_e quadro de pessoal. - -·· 

Por seis anos, portanto. o CEDESEN vem de~envolvendo 
seu trabalho com quadro de servidores em caráter provisório, 
podendo-se mesmo ã.firmar que cóm algum prejuízo para o 
seu funcionamento pleno e satisfatório, na medida em que 
não pôde definir nos parâmetros ideais o preenchimento dos 
seus cargos e funções. 

Além do mais. o projeto em questão ve:m_ regularizar. 
com gritante atraso, o disposto no ·an. 13 da Resolução n" 
124/87, já citada, que determina à-COmisSão Diretora a propo
sição do quadro funcíonal daquele órgão. 

Tendo obtido aprovação na Comissão de Constituição,
Justiça c Cidadania. que examinou"seu aspecto de COriStitU.Çio
nalidaOe à luz do art. 52, § 13, que estabelece a competência 
privativa do Senado Federal para legislar sohre matéria ati
nehté à organização funcional da Casa, o Projeto de Resolução 
-em pauta é agora submetido ao Plenário do Senado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. a conveniência da apre
. séhtação desse projeto atende a? princípio básico da.adrninis

tração. que é o da legalidade. A Administração Pública não 
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é permitido hesitações no cumprimento dos_ "atos regrados" 
ou "vinculados". O Ato que criou o CEDESEN exigiã uma 
estrutura funcional capaz de tornáMio eficiente e eficaz na 
persecução d_e_suas finalidades. O descumprimento desse po
der-dever, que se alonga já por seis anos-,- tem causado -
e volto a repeti-lo- prejuízos a outras unidades da Instituição 
que "emprestaram" servidores de seu quadro funcional para 
dar suporte à atuação do CEDESEN. Regularizar o funcíona
mentodo CEDES EN é, além de cumprir o disposto na Resolu
ção que o criou, pôr fim ao estado de provis-oriedade funcional 
com que ele vem atuan_do desde sua criação. 

Não cabe pensar como solução possível a transferência 
definitiva das atuais funções corilissioriadas "emprestadas'' pa
ra comporem sua nova estrutura. Manteríamos com essa medi
da a situação injusta de desfalque das unidades da Casa que 
cederam funções gratificadas para fazerem funcióO.ar o CEDE
S EN. 

Ademais, é preciso considerarinõs outro pontO, qUe rele
va do ritmo acelerado que a modernidade tem imposto a 
todos os se tores da sociedade, Para se· tornarem competitivas 
e mais eficientes cm face dos requisitos atuais do mercado 
interno c externo, muitas empresas-priva-daS têm revelado 
que, ao lado de medidas como contençã_o de despesas, controle 
de qualidade, eliminação de desperdícios, passaram a investir 
maciçamente em recursos hUmanos como_ fo_rrna de maximi
zação do processo produtivo. 

Parece que nesta Casa - volto a repetir, na qualidade 
de 1" SecretáriO-- existem forças oCultas que não querem 
de maneira alguma que a Mesa Diretora estruture _o CEDE
SEN, para que este possa conseguir faZer uma reforma justa 
e colocar o Senado em melhor qualidade de funcionamento. 
Parece que determinados grupos locais tentam. de qualquer 
maneira. perturbar a votação deste projeto. 

Tal pensamento, no meu entcnder,_n_ão deve ser exclusivo 
dos setores da economia privada. O setor público, que presta 
precípuos serviços à sociedade como um todo. deve tambêm 
incorporar as teses .da modernidade no tocante ao investi-_ 
mento em recursos humanos. 

É necessário fazer treinamento com os Tuilcionários do 
Senado. pois esta Casa está quase que csclcrosada, nos últimos 
tempos, por não ter condição de treinar ninguém na nova 
função que presta ao País. E. necessário dar cslrutura ao CE
OESEN, para que este possa cumprir a sua função de treinar, 
dar melhor gabarito possível aos nossos funcionários. 

O desenvolvimento de recursos humanos deve_c_onstituir. 
um suporte para o planejamento estratégico da organização 
e sua contínua modernização institucional.. 

A orientação dássica do setor de des_envolvimento de 
recursos humanos na administração pública vem sendo carac
terizada, desde a criação das primeiras s_eções c serviços de 
treinamento, como uma atividade wplemcntar da adminis
tração de pessoal, quase sempre à parte dos progressos implan
tados pelo setor privado na área de (armação de pessoal. 

É preciso compartilharmos a idéia de que desenvolver 
pessoas significa_ possihilitar-lhes a mais plena manifestação 
do seu potencial de cre_scirnento no desempenho de seu papel 
profissional, social e pessoal. 

Esta Casa, que serve atualmentc de modelo a muitos 
parlamentos de países dcsenvolvidps~ por ter caminhado no 
ritmo da informatização, n'ão pode perder-se nessacamjnhada, 
por negligenciar o desenvol_virnento çle se_us r~cursos humanos. 
Ademais. que serventia-pode ter uma aparelhagem moderna 
se o funCiOnário qUe a opera não estiver preparado para dela 

tirar o melhor proveito? Ao avanço dos equipamentos deve 
corresponder a capacitação e o aperfeiçoamento de seus usuá
rios. 

O Projeto de Resolução no 68, ora em exame nesta Casa 
- cuja vOtação é aqui constantemente postergada todos os 
dias-. visa:citpacitar os- servídores do Senado para desempe
nharem com maior eficiência, agilidade e c_ompeté~cia suas 
furiÇões. Para isso, no entanto, necessita ter sua estrutura 
funcional profisSionalmente composta. Deve-se ressaltar que 
o projeto mencionado não cria novos cargos aus existentes 
no Senado. No_total, está prevista a criação de trinta funções 
comissionadas. Dessas, doze serão destinadas a técnicos em 
treinamento, a quem ínCumbírá identificar as necessidades 
de capacitação nas áreas legislativae administrativa do_Sena
do; analisar as necessidades levantadas e estabelecer priori
dades de_ atendimento; planejar programas de capacitação e 
aperféiçoamentõ -de pessoal através de instrutoria interna, en.: 
fre outras tarefas. 

Finalmente, cabe observar que o quadro de pessoal exigi
do para a implementação desta resolução é bastante -redUzido, 
o que acarreta um custo inexprésSivõ-- apenas 0,002% da 
folha de pagamento do Senado- se confrontado com o bene
fício daí advindo, qual seja, a garantia de se dispor futuramente 
de um corpo técnico de alta qualificação. 

Faço um apelo ao meu Partido- se é que o PFL, através 
da sua Bancada, está contra a aprovação deste projeto. Não 
é justo que o PFL detenha a Primeira Secretaria do _Senado, 
c justamente deste Partido fluam as forças ocultas que não 
deixam o projeto ser aprovado, o que me daria condições 
de trabalho junto ao funcionaffsmo desta Casa. -

Na próxima terça-feira, estarei visítan_do a Bancada do 
PFL. Em conversa que já tive com o nosso Líder, Senador 
Marco Macicl, fiz um apelo para que o nosso Partido permita 
uma estruturação digna para o CEDESEN, que é o Centro 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos desta Casa. 

Para concluir, gostaria de lembrar que a sociedade exige 
cada vez mais do Poder Público a excç1,1ção adequada de suas 
atividades para a justa aplicação dos recursos públicos. Investir 
na capacitação dos servidores púhlicos significa- oferecer um 
Serviço qualificado que é jUsto retorno às contribuições da 
sociedade. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelo a todos 
os Senadores que estão me ouvindo neste instante para que 
nos auxilie, aprovando este Projeto de Resolução da Comissão 
Diretora, a fim de que possamos estruturar o CEDESEN 
e este possa estruturar o Senado, no que se refere ao treina
mento de seus funcionários. 

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

O Sr. Elcio Alvares - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma breve comunicação, em nome da Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem V. 
ExR a palavra, na forma regimental. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL - ES. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, acabamos de ouvir, com toda a atenção, como 
sempre merecem os pronunciamentos do Senador Júlio Cam
pos, o seu enfático discurso a respeito do projeto relacionado 
com o CEDES EN. 

Estou no desempenl_lsi eventual da Liderança. Em outras 
oportunidades também, principalmente nos últimos dias. te
nho respondido pelo Líder Marco Maciel. 
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NãO há, de maneira nenhuma, dentro do PFL, uma deter~ 
minação para ob~:;taculizar o andamento desse projeto. E, co
mo o Senador Júlio Campos fez uma observação muito opor
tuna, inclusive dando ênfase à importância desse projeto, com
prometo-me a, partir de agora, na nossa- próxima reunião 
da Liderança, verificar a posição do Partido Liberal com rela
ção a esse projeto. Senador Júlio CampOS, de antemão, falan
do em nome do Líder Marco Macicl, confe:::;so que não recebi 
nenhuma orientação a esse respeito. 

Tenho a impressão de que pela ordem natural da pauta, 
o projeto mencionado não está sendo colocado e-m v_o_tação. 
A partir deste momento, comprometo-me a saber do Líder 
Marco Maciel se existe algo do nosso Partido _em relação 
a esse projeto. 

V. Ex~ é o 1" SecrctáriO;-ereitO pilã -nossa Bancada. Por
tanto, não seria correto, neste momento, quando estamos 
querendo melhorar a performance administrativa e de serviços 
desta Casa, não darmos a V. Ex• o ínstnime-ntal reqUerido. 

Faço este registrõ, resguardando a posição do Líder Mar
co Maciel, com o compromisso de, na próxima reunião, abor
darmos. de frente, o problema no sentido de encontrarmos 
as respostas, ex:ata:mcnte cm função do pronunciamento do 
Senador J útio Campos, brilhante integrante da nossa Bancada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roddgues) - Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Item único: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçã{)_ r:~ 

80, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Eçono
micos coroo c_onclus_ão de seu Parecer no 300, de·1993), que 
autoriza a República Federativa do ~rasila contratat_9Pe.raç_ão 
de cré_dito externo _no valor equivalente a_ sessenta mllhoes 
de dólares norte-americanos, junto ao CREOIOP.- Cre~9ito _ 
per le Impresc e le Opere Pubbliche _S.P.A, no árpbito do 
Protocolo Financeiro_ Brasil -Itália. 

A matéria ficou sobre a mesa dufan~e cinco sessões o~di
nárias, a fiin de receber emendas, nos t~rmos do art._ 235, 
inciso II, letra f, do Regimento Interno. 

À proposição não foram apresentadas emendas. 
Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ . 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçao fmal. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodr;gues) -Esgotada 
a matéria da Ordem do Dia. Sobre a mesa, redação final 
de proposição, aprovada na Ordem do Dí~~d~ h~j:, ~ue_, _ 
nos termos do parágrafo único do art. 320, do :Reg1menlo 
Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo 
Sr. 1·) Secretário. __ _ 

É lida a seguinte 

PARECER N• 324, DE 1993 
(Da Comissão Dirctora) 

Redação final do Projeto de Resolução nn 80, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a-redação fiilã.l do Projeto 
de Resolução n" 80, de 1993, que autoriza a Repüblica Federa-

tiva do Brasil a contratar operação de crédito externo no 
valor equivalente a US$60,000;000.00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), junto ao CREDIOP- Credito 
per le lmprese e le Opere Pubbliche S.p.A., no âmbito do 
Pfotocolo Financeiro Brasil~ Itália. 

Sala de Reuniões da Comissão~ 23 de setembro de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente -Nelson Wedekin, Relator 
-Júlio CampOs - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 324, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 80, de 
1993. 

Faço sibtá que- o Senado Federal aprovou, e cu~
---------------, Presidente, no .. ~ ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contra~ 
tar operação de crédito externo no valor equivalente 
a US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte
americanos), junto ao CREDIOP- Credito per le 1m
prese ele Opere Pubbliche S.p.A., no âmbito do Proto
colo Financeiro Brasil-Itália. 

Art. 1'' {~Re-pública Federativa do Brasil autorizada, 
nos termos da Resolução n" 96, de 1989, do Senado Federal, 
-a contratar financiam~rifo externo no valor equivalente a 
US$60,000,00Q.OO (sessenta. m;lhões de dólares norte-ame
ricanos) no âmbito do Protocolo Financeüo Brasil-Itália, de 
20 de março de 198'Z. 

_ Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste 
_ artigo destinam~se ao pagamento de oitenta e cinco por ceiltO 
dos bens e serviços a serem contratados com empresas italia
nas, em continuidade ao Programa AMX. 

-Art. 2" A operação de crédito externo ora autorizada 
terá as seguintes condições financ;eiras: . 

a) valor total: US$70,60Ó)l00.00 (seren.ta milhões, se;s
centos mil dólares norte-americanos); 

b) sinal (Down Payment): quinze por cento iguais a US$ 
.10...600~000.00 (dez milhões, seiscentos mil dólares norte-a
mericano); _ .. 

c) valor finandã.do: oitent~ ~ cinco por cento iguais a 
US$ 60,000,000.00 (sessenta m;lhões de dólares norte-ame
ricanos), divididos em três "tranches" de US$20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte~americanos) cada, que se tor~ 
narão disponíveis após a verificação da c_orreta realização dos 
ree-mbolsos das parcelas vencidas das "tranches" já libt!rada::.: 

d) amortização: dez parCelas iguais e semestrais, venceá
do-se a primeira seis meses apôs a utilização de cada "tran
che''~ 

e) juros: exigidos semestralmente, sobre o saldo do priri
cipal desembolsado, e calculados com base na taxa interna

-cional de CbNSE'NSUS/CIRR, cotada, em cada caso, na data 
de assinatura de cada contrato de fornecimento e calculados 

· p~elo número efetivo de dias no ano de trezentos e sessenta 
dias (365/360). Serão pagos ein ·coincidência com os venci
mentos previstos para a amortização; 

comissão: zero vírgula cinqüenta por cento FLA T -
zero vírgula cinqüenta por cento- por" an-o", calCulada por toda 
a duração do período de utilizaçãO, sobre o valor do crédito 
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que não f6r utilizado, paga na data de vencimento do dito 
períodO; _ _ 

· g) juroS_ de rnora: um por cento sobre a LIBOR mensal; 
h) término de utilização: 31 de dezembro de 1997; 
i) seguro: garantia da SACE~Seziol).~ Speciale per I'Assi-

curazione dei Credito alt'Esportazione. - ~ - - --
Art. 3"' O prazo para o exercício da presente autori

zação é de duzentos e setenta dias, contados a partir da publi
cação desta Resoluç_ão. 

Art. 49 A presente Resolução entra _em vigo_r _n_ll data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
vai à publicação. . 

Sobre a mesa, requeri~en.to que será tido pelo Sr. 1" 
Secretário. 

É lido e aprovadO o seguínte 

REQUERIMENTO N• 1.010, DE 1993 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação. para imediata discussão e votação, 
da redação final Qo Projeto de Resoluç~o n9 80, de J993, 
que autoriza_ a República Federativa do ~r:asil a_ c~::mtr~tar 
operação de crédito externo no valor equivalente a sessenta 
milhões de.dólares norte~americanqs., junto ao CREDIOP, 
no âmbito do Protocolo Financeiro Brª-sil~I!ália. _ 

Sala das Sessões, 23 de setembr_o de 1993. - Esperidião 
Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Aprovado 
o requerimento, passa-se à· imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) - . _ __ _ 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. __ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à pfofnulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Pa>sa-se 
à apreciação do Requerimento no 1.008, de 1993, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício n' S 67/93. 

Em votação. __ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se -ã apreciação do Ofí

cio "S" n• 67, de 1993, do Governador do Estado de Santa. 
Catarina, solicitando autorização de créditos junto ao BN- · 
DES. . 

Nos termos do disposto no art. 140, letra, a, do RegimentO 
Interno, designo o nobre Sen_ador Esperidião Amin para pro-
ferír parecer em substituição' à Comissão de Assuntos Econô-__ _ 
micos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR - SC. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- s.r. Presidente, Srs. ~ena-:-_ 
dores, o parecer é favorável à pretensão do Governo de Santa 
Catarina; respeita.- toda a \nstrução formulªd<:t pelas autori
dades financeiras, tanto pelo BNDES quanto pelo Banco Cen
tral, resultando no Projeto de_Resolução va_zado nos se:guintes 
termos: 

O Sr. Governador do Estado __ de _ _S_an_ta Catarina enca
minha para exame do Senado Federal proPosta para que se"ja 
au.torizado aquele Estado a contratar operação de crédito no 
valor de CR$729.143.625,00 (setecentos e vin(e e nove mi

. lhões. cento e_ .quar-enta e três mil, s-eiscentos _e vinte e cinco 
cruzelfoS reaís), considerada a data-base de 15-6-93, d~stinado 
à implantação e pavimentação de rodovias alimentadoras, con
tornos e acessos rodoviários naquele Estado. 

O empréstimo pretendido obedecerá as s_eguintes condi-
ções:_ _ __ 

a) valor pretendido- CR$ 729.143.625,00; 
b) prazo pi desembolso- até 1995; 
c) juros fixos anuais- 9% a.a., exigíveis trimestralmen-

te; 
d) comissão de Reserva de Crédito -0,1% . 
e) garantia reais- Hipoteca e caução de ações CELESC~ 

paorCelas ou quotaS-partes do IPI, exportação e FPE; 
f) condições de pagamento: 
-do principal: em 72 parcelas mensais; 
-dos juros: em partes trimestrais no período de carência 

e mensalmente no período de amortização. 
A apreciação da matéria es_tá subordinada a dispositivos 

constitu-cionais e, especificamente, à Resolução n~ 36, de 1992, 
do Senado Federal, tendo sido [cita a análise do~ documentos, 
especialmente nas disPosições cónstantCs êrô-seu artigo 6". -

Assim feita, a análise demonstra o não-cumprimento de 
algumas exigênc_i~s. c_omo: _ _ _ 

Demonstrativo de débitos vencidos e não pagos- (letra 
e,§ lQ), o Estado apresentou dedara_ção diz_endo_ estar apenas 
com dívidas vencidas_junto à Caixa Económica Federal, a 
partir de setembro de 1992 a junho/93, que está sendo nego
ciada na rolagem da dívida com a União; o Certíficado de 
regularidadc_O.e situação do FGTS, __ was que se encontra em 
negociaÇão com a Caixa Econõmj<;;l Federal~ e a extrapq_]ação 
dos limites previstos no art. 3P, II, da Resoluç_ão_nl' 36/92-SF, 
apenas referente ao exercício de 1993, sendo que nos demais 
o Estado encontra-se com capacidade de endividamento. 

_- A nosso ver,. trataqdo-se dC: umaoperação a ser reali~ada 
com um Banco de Fomento ao desenvolvimento e, a apreseri~ 
taç_ão do Estado de garantias reais, nada impede que o Senado 
Federal conceda a autorização prévia para esta operação credi
tícia, já que os desembolsos dos recursos ocorrerão nos exerci-_ 
cios de 1994/95, e tendo um prazo para pagamento de 5 (cinl!o) 
anos. 

Assim senãõ, somos pela aprovação da·referida operação 
de créditos nos termos do seguinte _Projeto de Resolução: 

PROJETO DE RESciLUÇAO W 83, DE 199:Í 

Autofiza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a contratar operação de crédito, junto ao BanCo Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Sociat- BNDES, 
no valor de CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e 
nove milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos 
e vilite e cinco cruzeirOs reais), cOnsiderada a da_ta-base 

- de 15-6-93, para a implantação e pavimentaçãõ de rodo
vias alimentadoras, contornos e acessos rodoviários na
quele Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1°. É o Governo do Estado de Santa Catarina, 
po.s termos da Resolução. n\'_36/92, _do_ Se11ado federal,_ auto ri~ 
_zado a contrat~r operação de crédito junto ao Banco Nacional 
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de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES. no valor 
de CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e n-ove milhões, 
cento e quarenta e três mil, seiscentos e_vinte e cinco cni.ieiros 
reais), considerada a data-base de 15-6-93,"para a implantação 
e pavimentação de rodovias alimentadoras. contOrnos e aces
sos rodoviários naquele Estado. 

Art. 2~ A autorização concedjda por esta Resolução de
verá ser exercida um prazo üe 540 dias, contados da data 
de sua vigência.- - -

Art. 3~ . Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclm pela apre~e~tação do Projeto de Resolução n~ 83, 
de 1993, que autonza o Governo do Estado de Santã Catarina 
a contratar operação_ -de crédito junto aO Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e-Social - BNDES, no valor 
de CR$729.143.625,00. . -

C<?mpletada a instrução da matéria, passa-se à discussão 
do prOJeto, em turno único. _ 

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 Coinfssão Diretora p3.ra_ a redação fina[ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, redação final que ser_á lida pelo Sr. lo Secretário. 

É lida a seguinte -- -

PARECER N• 325, DE 1993 
(Da Comissão Diretoi:a) _ 

Redação final do Projeto de_ Resolução n'~ 83, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução n9 83, de 1993, que autOriza o Go-ve:fno do 
Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito 
no valor de CR$729.143.625,00 (S~teCentos e vinte e nove 
milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e 
cinco cruzeiros reªis), para a implantação e pavimentação 
de rodovias alimentadoras, contornos e acessos_ rodoviários 
naquele Estado, 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 :cte setembro _de 1993. 
-Humberto Lucena, Presidente -Nelson Wedekin, Relator 
- Júlio Campos - Lucfdio Portella. 

ANEXO AO PARECER N> 325, OE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n9 83, de 
1993. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Hum
berto Lucena. Presidente, nos termos do art. 48, item 28, 
do Regimento Interno, promulgo a seg~inte 

RESOLUÇÁO N'' , DE 1993 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a contratar operação de crédito no valor de 

CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e nove milhões, 
cento e quarenta e três mil, seiscentos e vinte cinco 
cruzeiros reais), para a implantação e pavimentação 
de rodovias alimentadoras, contornos e acessos rodoviá
rios naquele Estado 

O Senado Federal resolve: . 
Art. r É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos 

termos da Resolução n' 36, de 1992. do Senado Federal, auto
rizado a contratar operação de crédito no valor de 
CR$729.143-.625,00 (Setecentos e vinte e nove milhõe~, cento 
e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco_ cruzeiros_ 
reais), para a implantação e pavimeritação de rOdOviaS alimen
tadoras, contornos e acessos rodoviários naquele Estado. 

Art. 2<.> A autorização concedida por esta ResOluçâ.o de
verá ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, 
contados da data de sua vigência. -

Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues)- Em discus-
são ã redação final. (Pausa.) - --

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação a redação final. - - - -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) _ . 
Aprovada. - -
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se, 
agora, a aprectação do Requerimeno n~ 1.009, de 1993, de 
urgéncia, lido no Expediente, para Ofício S 64/93. 

Em votação o requerimento, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o Requerimento, a matéria a que se refere 

figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento In-
terno. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência convoca se.ssão extraordinária 
a realizar-se hoje, às 18h5~min, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

ltem_único 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'·' 
79, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó
micos como conclusão de seu Parecer n~ 299. de 1993). que 
autoriza o Governo da República Federativa do Brasil a assi
nar protocolo financeiro entre a República Federativa doBra
sil e a Repúblíc3- Francesa no valor de sete milhões e cem 
mil francos franceses. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 29 minutos.} 
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Ata da 199a Sessão, em 23 de setembro de 1993 
3• Sessão Legislativa Ordinária, -da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

As 18 HORAS E 58 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: - . 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Çampos _ 
Aluizio Bezerra_ Álvaro Pacheco _ Amir Larido _ Aureo Mello 
_ Bello Parga _ Beni V eras __ César Dias_ Chagas Rodrigues_ 
Cid Sabóia de Carvalho _ Darcy Ribeiro _ DáriO Pereira _ 
Dirceu Carneiro _ Eci_uardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Epitácio 
Cafeteira _ Esperidião Amin __ Eva Blay _ Flaviano Melo _ 
Garibaldi Alves Filho Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira __ Henrique Almeida _-HUm be~ Lu_cep.a _ · 
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva __ Irapuan C~sta }~nior _ J a!bas 
Passarinho _ João Calmon _ João Rocha _ JOnas _Pinheiro _ 
Josaphat Marinho _ José Fogaça _ José PaulÓ Biso! _-Júlio 
Campos_ Jutahy Magalhães _ Juvêncio Dias _Lavoisier Maia _ 
Levy Dias_ Louremberg Nunes Rocha __ LuCídio ~Ort_ella '"'"Ltli:z; 
Alberto Oliveira_ Magno Bacelar_ Mansueto de Lavor-_ J:-,1aréo 
Maciel _ Mário Covas __ Marluce Pinto .... Mauro Benevides _ 
Meira Filho_ Moisés_Abrão _ Nabor Júnior~ NelsÓil_Cãrneifo _ 
Nelson Wedekin _ Ney MaranMo _ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira _ Raimundo Lira _ Ronan Tito _ Valmir Campelo _ 
Wilson Martins. - --- - --- -· 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de 
presença acusa o c_omparecimento de 63 Srs. Senadores_. _H~ 
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, in.iciamós fio~sos trabalho~. 
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pdo Sr. 

1" Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• l.Oll, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alíi;lea C, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 172, de 1993, que "dispõe sobre a reestruturação das Procu
radorias Regionais da República e dá outras providências". 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1993. - _jutahy 
Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho - Eld~ Alv-ares -:
Magno Bacelar -- Epitácio Cafeteira. 

REQUERIMENTO N• !.012, DE 1993 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi:. 
mento Interno. para o Projeto de Resolução n" 82, de 1993~ 
de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que auto-

riza a adoção de procedimentos específicos para a contratação 
de_operações de crédito ao amparo do PRORUR. __ 

Sala çlas Sessões, 2.3 de setembro de 1993. - Mauro 
Benevides- Março M_aciel- MauriVan Costa _júnior--- Ney 
Maranhão - Jutahy Magalhães. · 

. _ O SR. P~ESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Essesieque-
nmentos serao votados após a Ordem do Dia. na forma do 
disposto no art. 340, inciso ti, do Regifnento Inte_rno. 

Passa~se à 

· ORDEM DO DIA 

Item único: 

Discussão, em turno Úni~o, do Projeto de Resolu
ção n~ 79, de 1993 (apresentado peta Comissão dt! As
suntos Eco_nômicos como Cori.dusão ôe- seu Parec~_r ir• 
299, de 1993) ,que autoriza o Governo da R~pública 
Federativa do Brasil a assinar protocolo financeiro cn
fre a Repúhríca Federativa do Brasil e a República 
Francesa no valor de sete milhões t:_ cem mil francos 
franceses. _ ~ .. _ ___ _ 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessõ_es ordi
nárias, a fim de receber_ emendas, nos termos do arL 235, 
incisq II, alínea f, do Regimento Interno. 

A proposição ·não foram oferecidas emendas. 
DiscusSão do projeto, cm turno úniCo. (Paüsa.) 

- Não havendo quem peça a· palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Ü3 Srs. Senadores que _o -~provam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) - -
Aprovado. - -
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fil)al. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 79. DE 1993 

Autoriza o Governo da República Federativa do 
Brasil a assinar protocolo financeiro entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa_ n_o valor 
çle FF7 .100.000,00 (sete milhões e cem mil francos fran-
ceses). - -- -

Art. 1" É o Governo da República Federativa do Brasil, 
nos termos do inciso V do art. 52 da Constituição _Federal, 
autorizado a assina~ protocolo financeiro entre a República 
F~derativ<!- do Brasil c a Repúhlica Francesa, para a doação 
debens e servjços no valor _de FF7 .IOO.OOO,(X) (sete milhões 
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e çem mil francos franceses), destinados ao Projeto "Gerencia
mento de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do. Sul", 
que será executado pelo Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica- DNAEE. 

Art. zo A operação de crédito a que se refere o artigo 
anterior será realizada nas seguintes condições: 

1-donatário: Governo da República Federativa doBra
sil (Ministério das Minas e Energia); 

2-doador: Governo da República Francesa; 
3- natureza da operação: doação externa- do Governo 

francês- para financiar bens e serviços; 
4-Valor da operação: o equivalente a FF7.100.000,00 

(sete milhões e cem mil francos franceses); 
5- finalidade: financiar, parcialmen[e, o projeto relacio

nado à gestão integrada da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul. · - ·· .. -

Art. 3~ O prazo máximo para o exercíciO -da presente_ 
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias,_ a contar da 
publicação desta resolução. 

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada 
a matéria da pauta. -

Passa-se à apreciação do Requerimento de n" 1.011, de 
1993, de Urgência·;- lido no Expediente, para o Projeto de 
Resolução n' 172, de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) _ 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda scssão_ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso Tf, do ~e-~~mento In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 1.012, de 1993, de Urgência 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 172, 
de 1993. 

Em votação. 
Os Srs. S_enadorcs que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) _ -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse
qüente. nos termos do art. 345, iilciso II, do Re"gi"~ent~ In
terno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -.A Presi
dência comunica ao Plenário que se sessão do CongresSo.-
marcada para às 19h de hoje, foi cancelada, _ 

Nada maís havendo a tratar, a Presidêncía vai encerrar 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã, 
às 9h a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 68, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3~6, "c", do 

Regimento Interno) 

Votação, em turn0 único, do Projeto de Resolução n\' 
68, de 1993, de iniciativa da Comlssão Diretora, que estabelece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Sena
dor Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
CóRstituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
REQUERIMENTO N• 764, DE 1993 

Votação, em turno únicCi, do Requerimento ri~ 764, de 
1993, do Senador Marco Maciel, s_olicitando, nos termos do 
art. 172, inciso l, do Regimento Interno, a inclusão, em Ord~m 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n~ 67. de 1991, de 
sua autoria, que díspõe sobre a participação dos trabalhadores 
na gestão das empresas e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

- (Levãfzta·se a sessão às 19 horas e 5 minutos.) 

RETIFICAÇÃO 

ATA DA 162• SESSÃO, REALIZADA 
·EM 17 DE AGOSTO DE 1993 

(Publicada no DCN- Seção Ii, de 18-8-93) 

~a página 7533.-2~ c~h_ma, imediatamente após o discurso 
do Sr. Francisco_Rçll~ml?erg, aosc!_Of~re~ida a palavra ao 
Senador Odacir Soares pelo Presidente, acresêente-se, por 
omissão, o seguinte: 

- . - . . ' . -

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se-. 
guinte discurso.)-

A TOS DO PRESIDENTE 

ATO DO PRESIDENTE N• 466, DE 1993 

O Presidente do Senado Fede~al, no uso de sua compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abrH de 1993, e tendo 
em vista o que consta do Processo n\' 012300/93-4, resolve 

Alterar o Ato desta Presidência n~ 23, de 1991, publicado 
no DCN, Seção ]], de 30~1-91, para mantcE aposentada, por 
invalidez, ARTEMIRA SAMPAIO LEAO MARQUES, 
Analista Legislativo, Nível ITT, PadrãQ45~ do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos do_ art. 40, inciso T. 
da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c os 
arts. 62, 67 e 186, inci.so I,§ I·\ tádós da Lc.:i n~ R.ll2, de 
1990. arts. 34, § 2•, e 37 da Res. ·sF n'· 42, de 1993, com 
proventos integrais, a partir de 30 de junho de 1993, observado 
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Feder:,Il. 

Senado Federal, 22 de setembro de 1993. -·sen-ador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N• 467, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções e em conformidade com a delegação de competência 

· que lhe foi outorgãda pelo Ato da Comissão Diretora n'' 2, 
de 1973, resolve 

Designar CLEBER JOSÉ RIBEIRO, Analista de Indús
tria Gráfica Legislativa, Nível III, Classe Especial, Padrão 
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30, do._,Q_uadro ~e Pessoal do CEGRAF, para substituir o. 
Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, fCR8, no período 
de 1'1R9-93 a 20~9~3: durante o afastamentO do tituliu=, em 
gozo de férias. · 

Senado Federal, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. · 

ATO DO PRESIDENTE N• 468, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foí cOnferida pelo art. 6~, § 2~, da Resolução n'~ 42. 
de 1993~ e tendo e!f:l vista_ o disposto no ~rt. 38 da Lei n" 
8.112, de 1990, e tendo -c.tn vista o ·que coi;ista do ProceSso 

n" 31187, e à vista do que consta do Processo n'1 006117/93R7, 
resolve: 

Art. 1 o 'os artigos 4~ e 5" do Ato Primeiro do Secre_tário . 
~ _·no 5!90, passam a vigorar acrescidos_ dos seguintes parágrafos: 

'"Art. ~·: _ ... ·:··.:-··~·-··:··:···~· ···_·-··~~-:~··:·-r-···~l~T·--
·-· ............. , .................. ~--·····-·--···"··- ..... -....... _. .. .. 

§ 6~ - Ós impressOs iTistitucioriais poderãO, ainda, 
ser confeccionados nas seguintes medidas: 

114 x 229 mm; · 
185 x 248 mm; 
260 x 360 mm; 
325 x 450 mm. 

n• 018.058193-0, resolve .. - · · ·- . Art. se .,. ...... ·-· ·--.-. ··.- ..... -·.· ....... : ... ·::_-- .......... . 
Designar MARIA DO PRANTO MENEZES MONTEI

RO, Analista Legislativo, Área de Ap?io Tétriico ao Processo 
Legislativo, Nível ~II, Padrão 45, do Quadro de Pcs&oal do 
Senado Federal, para substituir a Diretora da, Secretaria LegisR 
lativa, no período de 20R9~93 a 9R10R93, durante as férias da 
titular. 

Senado Federal, 22 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Pr~sidente. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
N• 11, DE 1993 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no desemR 
penho de suas atribuiçQes ~egirnentak e regulamentares,- cspeR 
cialmente o disposto no art. 137 do Ato dá COmissãO Diretóra 

· · ·· ··p~~á~~r~--ó~i~~---··o~--~~-~-~i~~;~--d~-q~~~tfa·t~.:~~t; :. 
artigo poderão, ainda, ser confeccionados nas seguintes 
medidas: 

114 x 229 mm; 
185 x 248 mm; 
260 x 360 mm; 
325 x 450 mm." 

Art. 2~' E::;te.Ato entra em -vigor na data de suã p~bli-
Càção. - · ' 

Art. 3'·' Revogain-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 22 de setembro de 1993. -Senador 

Júlio Campos, Primeiro Secretário. 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

SÁBADO, 25 DE SETEMBRO DE 1993 ! BRASÍLIA- DF 

~------SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do 

art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 73, DE 1993 
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito, 

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, no valor de ~ 
CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e nove milhões, cento e quarenta e três mil, seiscentos 
e vinte e cinco cruzeiros reais), considerada a data-base de IS de junho de 1993, para a implan
tação e pavimentação de rodovias alimentadoras, contornos e acessos rodoviários naquele 
Estado. · 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É o Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos da Resolução n' 36, de 1992, 

do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social - BNDES, no valor ·de CR$729.143.625,00 (setecentos e vinte e nove milhões, cento 
e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco cruzeiros reais), considerada a data-base de 15 de junho 
de 1993, para a implantação e paviinentação de rodovias alimentadoras, contornos e acessos rodoviários 
naquele Estado. · 

Art. 29 A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos 
e quarenta dias, contados da data de sua vigência. 

Art. 3~'_ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 23 de setembro de 1993. -Senador Humberto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, no exercício 
da Presidência, nós termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 74, DE 1993 

Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo 
no valor equivalente a US$60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), junto 
ao CREDIOP - Credito por le Imprese e le opere Publiche S.P.A., no âmbito do Protocolo 
Financeiro Brasii~Itália. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a República Federativa do Brasil autorizada, nos termos da Resolu.ção n' 96, de 1989. 

do Senado Federal, a contratar finanCiamento externo no valor equivalente a US$60,000,000.00 (sessenta 
milhões de dólares norte-americanos) no âmbito do Protocolo Financeiro Brasil-Itália, de 20 de março 
de 1987. 

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo destinam-se ao pagà.mento de oitenta 
e cinco por cento dos bens e serviços a serem contratados com empresas italiaflas, em continuidade ao 
Programa AMX .. 

Art. 29 A operação de crédito externo ora autorizada terá as seguintes condições financeiras: 
a) valor total: US$70,600,000.00 (setenta milhões seiscentos mil dólares norte-americanos); 
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b) sinal (Down Payment):quinze por cento iguais e US$10,600,000.00 (dez milhões séisce~tos 
mil dólares norte-americanos); 

c) valor financiado: oitenta e ·cinco· pot cento -iguais a US$60,000,000.00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos), divididos em três __ "tranches" de US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) cada, que se tornarão_disponíveis após a verificação da correta realização dos reembolsos 
das parcelas vencidas das "tranches" já liberadas; 

d) amortização: dez parcelas iguaise.semestiais;vericendo-se· a primeira seis meses apõs a utilização 
de cada ""tranche n · 

e) juros:' exigidos semestràlmente; sobre o 'saldo do principal desembolsado, e calculados com 
base na taxa internacional de CONSENSUSICIRR, cotada, em cada caso, na_ data de assinatura de cada 
contrato de fornecimento e calculados pelo número efetivo de dias no ano de trezentos e sessenta dias 
(3651360). Serão· pagos em coincidência com os vencimentos previstos para a amortização; 

O comissão: zero vírgula cinqüenta por cento FLAT - zero vírgula cinqüenta por cento por 
ano, calculada_ por toda a duração do período de utilização, sobre o v!'~ o r do crédito que não for utilizado, 
paga na data de vencimento do dito período; 

g) juros de mora:um por cento sobre à Libor mensal; 
h) término'àe utilização: 31 de dezembro de 1997; 
i) seguro: garantia da SACE'"-Sezione Speciale per -l'Assicurazione dei Credito all'Esportazione. 
Art. 39 O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias, contado~ 

a partir da publicação desta r_esolução. _ _ · · 
Art. 4' A presente Resolução entra em vigor na'daia de 'suà pu6lieação. -
Senado Federal, 24 de setembro de 1993 .. -:- Senador Chagas Rodrigues, 1' Vice-Presidente, 

no exercício da Presidência. · - .. · 
---

·SUMÁRIO 

1- ATA DA 200' SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO 
DE 1993 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.1- Avisos do Ministro da Fazenda 

- N• 733 a 745, de 1993, de 22 do corrente, encami
nhando informações sobre quesitos constantes dos Reque
rimentos n~ 638, 774, 607, 538, 609, 665, 620, 587, 574, 
257, 350, 760 e 673/93, reSpectivamente~ de_autoria dos 
Senadores Gilberto Mir~nda" Epítácio Cafeteira, Ney Ma
ranhão, Magno Bacelar, Dirceu ca-rneiro-.- Esperíaião 
Amin, Pedro Teixeira e Roh"an Tito. -

1.2.2- Parecer 

Referente ã seguinte matéria: 
-Projeto de Resolução n"79, de 1993, que "autoriza 

o Governo da República Federativa do Brasil a assinar 
protocolo financeiro entre a Repúblici Federativa do Brasil 
e a República Francesa no valor de FF 7.100.000,00 (sete 
milhões e cem mil francos franceses.) (Redação final). 

1.2.3- Comunicação da Presidência 

-Recebimento dos_OfÚ:ios nd; -S/102 a -~11d7 ~de 1993 
(n' 2.221, 2.226 a 2.229/93. na origem), do Banco Ceti.úal 
do Brasil, solicíiarido autorização para que ás Prefeittiras
Municipais de Campo Bom- RS. São Jorge do Ivaí. PiraR 
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quara; I porá, Telêin'aCO BOrba e Jvatuba - PR, possam 
contratar operações de crédito, para os fins que especi
ficam. 

1.2.4- Discursos do Expediente 
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Prejuízos 

com uma possível dcscqoalização de preços dos combus
tíveis na Região Norte do País. 

SENADOR NEY MARANHÃO - Sugestões para 
a saída da crise econômica do Estado de Pernambuco. 

SENADOR MAURO BENEVIDES __:_Regozijo pela 
promoção da "TV Verdes Mares" (CE), em realizar a 
Festa Sereia de Ouro que objetiva homenagear os seguintes 
ilustres cearenses: o empresário Fernando Nogueira Gur
gel, o Almirante Henrique Sab6ia, o médico Dr. José Anas
tácio Magalhães e o Deputado Pc. José Linhares Pontes. 

SENADOR JÚLIO CAMPOS -Preocupação pelo 
subaproveitamento do mar territorial brasileiro, sob aspec
tos da Co.D'venção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, que define as 200 milhas marítimas e a plataforma 
continental. 

1.3- ORDEM DO DIA-
Projeto de Resolução no 68, de 1993, que "estabelece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de_ Recursos 
Humanos do Senado Federal, e dá outras providências''. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Requerimento n' 764, de 1993, do Senador_ Mªrço 
Maciel, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Pro
jeto de Lei do Senado n~ 67, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre a particípação dos trabalhadores na gestão 
das empresas, e dá outras providênciasu. Votação adiada 
por falta de quorum. 

1.3.1- DisCursos após a Ordem do Dia, 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Considerações 
sobre conceitos jus-filosóficos do Partido PolítiCo, fendo 
em vista a recente aprovaçã!) da Lei Eleitoral. 

SENADOR PEDRO 'SIMON- Apreensão frente à 
formação de blocos partidários na Revisão Constitucinal, 
após a recente aprovaçãpo da Lei Eleitoral. OpoSição à 
realização da revisão constitucional na data prefixada de 
6-10-93, em razão do clima eleitoral já instalado. 

SENADDR JUTAHY MAGALHÃES- Descaso 
pelo ensino unive-i"sitàiio--i'l;:i"Bahia. Denúncia infundada 

do Governador AÕtônio Carlos Magalhães contra o Minis-
tério dO Bem-Esüir-Social. - -

SENADOR JONAS PINHEIRO- Regozijo pela in
dicação do Embaixador Rubens Ricúpero, p3ra integrar, 
como titular. os Ministérios da Amazónia e do Meio Am
biente. 

SENADOR MARCO MACIEL- Reconhecimento 
oficial do curso de enfermagem da Furidação de Ensino 
Superior de Olinda - FUNESO. O Ensino Superior em 
Pernambuco. 

1.3.2- Comunicações da Presidência 

~Término do Prazo sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia, dos 
seguintes projetas, apreciados conclusivamente pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-Projeto de Lei do Senado n'' 74, de 1992, que "de
clara de utilidade plÍblica a Fundação Pró-Instituto de He
matologia do Rio de Janeiro". À_ Càmara dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n' 20, de 1993, que"a
crescenta parágrafo ao art. 1.159 e inciso ao art. 1.162 
da Lei n" 5,869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Pro
cesso Civil); dá nova redação ao art. 10 da Lei n" 3.071, 
de 1~ de janeiro de 1916 (Código Civil); acrescenta inciso 
ao art. 2" da Lei n" 6.515, de 26 de dezembro de 1977 
(Lei do Divórcio); altera o inciSo s~ e a_crescenta inciso 
12 ao art. 80 da Lei n' 6.015, de 3l_de de_zernbro de 1973 
(Lei de Registres Públicos). À Câmara dos Deputados. 

-Término do prazo para apresentação de emendas 
aos Projetes de Lei da Câmara n'' 82/91; 57/92; 51, 64, 
120 e 148/93, sendo que aos mesmos não foram oferecidas 
emendas. 

São 
_1.3.3- J?esignação da Or~em do Di~ da p~óxim~ ~-s~ . 

1.4- ENCERRAMENTO 

del;;ATOS DA COMISSÃO DIRETORA N" 68 e 69, 

3- ATA DE COMISSÃO 
4- MESA DIRETORA 
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
6- COMPOSICÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES 

Ata da 200a Sessão, em 24 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinãria, da 498 Legislatura 

Presid~ncia dos Srs.: Chagas Rodrigues, Júlio Campos, 
Nabor Júnior e Aureo Mello 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo _ Bello Pargo _ Chagas Rodrigues _ 
Dário Pereira _ Elcio Alvares _ Epitácio Cafeteira _ Gerson 
Camata _Gilberto Miranda_ Jarbas Passarinho_ Jonas Pinheiro 

Mansueto de Lavor Mauro Benevides _ Ney Maranhão _ 
Pedro Simon _ Pedro Tcixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Á lista de 
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha.
vendo.número regimental, declaro aberta a sessão. 



9210 Sábado 25 DIÁRIO ))O CONGRESSO NACIONA~ (Seçã_oJI)_ Setembro de 1993 --- -- -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1" Secre

tário. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N• 733 a 745/93, de 22 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n\"' 
638, 774, 607, 538, 609, 665, 620, 587, 574, 257, 350, 760 
e 673/93, respectivamente, de autoria dos Senadores Gilberto 
Miranda, Epitácio Cáfeteira, Ney Maranhão, Magno Bacelar, 
Dírceu CarneirO, Esperidião Amin, Pedro Teixeira e Ronan 
Tito. 

As infõrmações foram encaminhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECER 

PARECER N• 326, DE 1993 
(Da Comissão DiretQ.r'!)·: __ 

Redação final do Projeto de Resolução n~" 79, de 
1993. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Resolução _n"' 79, de 1993, que autoriza o (ioverno d_a 
República Federativa do Brasil a assinar protocolo financeiro 
entre a República Federativa do BraSil e a República Francesa 
no valor de FF7.100.000,00 (sete milhões e cem mil francos 
franceses). _ _ _ __ 

Sala de Reuniões da Comissão;24 de setembro de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente, Júlio Campos, Relator -
Beni V eras --- Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N• 326, DE 1993 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 79, de 
1993. 

Faço saber que o Congresso N_acional aprovou, e eu, 
, Presidente do Senado Federal, nos terTnos do ari. 

48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N', DE 1993 
Autoriza o Governo- da )lepública Federativa do 

Brasil a assinar protocolo financeiro entre a República 
Federativa do Brasil e a República Francesa no valor 
de FF7 .100.000,00 (sete milhões e cem mil francos fran
ceses). 

Art. 1"' É o Governo da Repúbfica Federativa do Brasil, 
nos termos do art. 52, V, da ConstituíÇ-ao Federal, autorizado 
a assinar protocolo financeiro entre a República Federativa 
do Brasil e a República Francesa, ~páta -doação de bens e 
serviços no valor FF7.100.000,00 (sete niilhões e cem francos 
franceses), destinados ao Projeto "Gei'eilciamento de Recur-

sos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul", que será execu
tado pelo Departamento Nacionãl de Águas e Energia Elétríca 
-DNAEE. 

Art. z~ A operação de crédito a que se refere o artigo 
anterior será realizada naS seguintes condições: -

a) donatário: Governo da República Federativa do Brasil 
(Ministério das Minas e Energiá); 

b) doador: Governo da República Francesa; 
c) natureza da operaçªo: o equivalente a FF7 .100.000,00 

(sete milhões e cem miUranco.s_fiance~es); . . 
d) finalidade: financiar, parcialmente, o projeto relacio

nado à gestão integrada da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul. 

Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente 
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da publi
cação desta resolução. 

Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os 
Ofícios n• S/102 a S/107, de 1993 (n" 2.221, 2.226, 2.229/93, 
na origem), solicitando, nos termos da ResOlução no:> 36, de 
1992, do Senado Federal, autorização- para que as Prefeituras 
Municipais de Campo Bom- RS, São Jorge do Ivaí, Pira
quara, Iporã, Telêmaco Borba e lvatuba- PR, possam con
tratar operações de crédito, para os fins _que especificam. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
EConômicos. 
-~- Concedo a palavra ão--·nobre senadOr Jafbas Passarinho, 
primeiro orador inscrito. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR- PA. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs.' Senadores_ uso da. palavra, hoje, especialmente, como 
um homem da Amazônia e representante do Estado do Pará. 
_ Já no Governo do Presidente _Collor, surgiu umá idéia, 
que era muito trabalhada pelo Minístérlo de Minas e Energia 
e po! ?~~rbs ministérios, inclusíve o da Infra-Estrutura~ para 
acabar_ ~:::om--ã Chi:trriada ec(Ualização de-preços-.---

Surgiu logo um protesto. Especialmente aqui, lembro-me 
bem dos Senadores do. Ceará,_ que me procuraram naquela 
altura, porque se tratava de quebrar a equalização de preço 
do aço. Imediatamente, alguns estaleiros no Norte e no Nor
deste passariam a sofrer 11m a competição que, em alguns casos, 
até inviabilizaria o trabalho de. tais empresas nessas regiões, 
porque, uma vez retirada a equalização dos preços, o trans
porte, caUsaildo a alta do frete, autornatic_amente agravaria 
o preço do insumo, da matéria-prima que iria ser trabalhada 
no Norte e nó Nordeste. 

Agora surge a mesma idéia, Sr. Presidente; em relação -
ao preço de combustíveis. Aliás, não é novidade. 

O meu ilustre amigo, MiniStro Ozires Sílva, na ocasião, 
também já pensou nisso. E se conseguiu parar essa tentativa, 
que, aparentemente, é disputa normal numa economia de 
m~rcado, mas que, na verdade, sacrifica aqueles estados me
nos desenvolvidos. 

Em relação aos combustíveis,- essa idéia aparec-e partindo 
do Ministério de _Minas e Energia. 

Ora, recebi comuniCações, -inclusive pedidos, natural
mente~ de atuaçãO nossa, desde __ a Associação Brasileira de 
Armadores de Navegaçclo Interior, alê·a P_refeitura de Belém 
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e a Federação das Indústrias do Estado do Pará, todas no 
mesmo sentido. , 

Diz aqui a Associação Hrasileira de-Armadores de Nave
gação Interior: "Em toda a Amazónia, somente sãó bases 
primárias: Belém, Manaus, Porto Velho, Caracaraf e CrUzeiro 
do Sul". Portanto, a partir daí, onde o preço do transporte 
não é ressarcido, todo consumo será feito acrescido do preço 
do frete que vai levar o combustível até o ponto de destino 
da sua utilização. -- -

Ora, grande parte da Amazônia, apesar de ser um fabu
Ios_o potencial hídrico do Brasil, ainda tem os seus pontos 
de luz baseados no co,Rsumo de diesel. Então~ o que vai acon
tecer é o sacrifício das pequenas cidades do Nordeste e do 
Norte do Brasil - especialmente estou falando pela Amazó
nia. Ilustres colegas, como o Senador Nabor Júnior, ex-Go
vernador do Acre, tarimbado e experirríerttado Parlamentar 
daquela re.gião, conhecem a matéria e sabem o que isso signi
fica para c1dades como Xapuri, onde nasci, no Acre. A Cidade 
não se beneficiará dessa disposição, porque a base primária 
é apenas Rio Branco. Cruzeiro do Sul ainda teria garantia, 
porém, várias outras cidades intermediárias não teriam. No 
Estado do Pará, com mais de 1.200.000kmde suf}erfícle, quan
tas pequenas cidades, que ainda hoje são supridas por diesel, 
além de consumir todos os derivados de petróleo, vão sofrer 
em virtude da necessidade de se acrescentar ao preço do com-
bustível o preço do frete que será cobrado?_ _ 

O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex~ urii- 3parte? 

O SR. JARBAS PASSARfNHO- Ouço, coni_muito pra-
zer, o Senador Nabor Júnior. · 

O Sr. Nabor Júnior- Tíve a Oportunidade ·ae·abordar 
esse mesmo tema, de que V. Ex~ boje tratá na tiibun·á--do 
Senado Federal, a fim de chamar a atenção para os sensíveis 
pre·:uízos-que a politicá de dese-qualização de preços dos com
bustíveis pode causar aos Estados do Norte e Nordeste, princi
palmente aos do Norte, onde, como V. Ex• acaba de enunciar 
existem poucas bases primárias de suPrimento de éoffibuS~ 
tíveis. Então, com a quebra da política de equalização de 
preços, evidentemente o preço dos combustíveis nessas locali
dades da Amazónia sOfre-da u-m acrésdm6 de 15% a 20%, 
pois, às vezes, são necesSários- 20, 50 dias de navegação para 
que o combustível chegue a tais localidades. Esses estudos 
já foram feitos, inclusive, pelo oepari:amento Nàcional-dos 
Combustíveis, onde estive tratando desse assunto, no ano 
passado, que prometeu buscar·uma·soluçáo pa-ra nâoagravar 
ainda mais a situação dessas pequenas localidades e da popu
lação de um modo geral. Não se trata apenas das usinas que 
usam óleo diesel para gerar energia, mas també111 dos peqUe
nos consumidores, pois aproximadamente trezentas mll pe
quenas embarcações cruzam os rios da Amazónia e sefão 
prejudicadas, bem como os seringueiros que consomem muito 
querosene. Os seringueiros usam as pOrongas, pãrã Se adé::ritr3.
rem pela mata e extrair o látex. De modo -geral, tOdOs os 
seringueiros cõnsomein muito querosene e tambéffi- gasolina 
para seus pequ·enos barcos. Essa medida prejUdicará sensivel
mente nossa região. Quándo v"igõrava a política de equali
zação, o preço do petróleo era o m_esmo em }'arauacá, Xapuri, 
Brasiléia, em Qualquer localidade- dÕ ACre OU-da Amazônia, 
de modo geral. 

Agora, quebrando esse princípio, essa Política "de -eqU-ali: 
zação, haverá encarecimento, e oS deriv8.dos de petróleo atual
mente são demasiadamente caros no Brasil e exercem impacto 
muito grande na inflação. V. Ex~ sabe que toda vez que o 

Governo reajusta o preço dos combustíveis, imediataniente 
o preço das mercadorias são aumentados. Então, será mais 
um pretexto não só para aumentar o preço dos combustíveis, 
mas também de todas as utilidades consumidas nas regiões 

- Nórte e Nordeste. -

O SR. JARBAS PASSARINHO - O aparte de V. Éx· 
é ilustrativo e não apenas· complementa, mas expande o racio
cínio que ia desenvolver, porque me referi, ainda há pouco, 
ão diesel e, em- seguida, voU refet:ir-me, também, a todos 
os derivados de petróleo. É evidente que falei no diesel para 
causar um impacto. A Amazónia, com sua capacidade extraor
dinária de potencial hídrico, começa a pro<;Juzir energia· em 
Tucuruí, transferindo-a para o Nordeste. E verdade que o 
Nordeste, durante algum tempo, manteve, também, no sen
tido contrário-, o fOrnecimento de eletricidade. 

Como V. Ex~ enfatizou muito bem, Senador Nabor Jú
nior, em determinado momento recebemos as pressões de 
política federal. Por exemplo, houve tempo que nós -V. 
Ex• conhece perfeitamente bem isso - não podíamos vender 
borracha para o exterior, se não fosse, primeiro, suprido o 
mercado interno brasileiro. Então, tínhamos que garantír o 
mercado interno brasileiro para, depois, exportar o excedente. 
Houve, também~ durante certo período, na Amazónia- não 
sei se ainda hoje é válido isso - a proibição de plantar o 
cafeeiro. Não podíamos produzir o café, porque eSsa cultura 
era reservada a outra região brasileira. Faz-se iSso com a 
Amazónia, enquanto, por outro lado, tomam-se medidas que 
a prejudicam. Como afirinou o Senador pelo Acre, Nabor 
Júnior, o preço dos derivados de petróleo sofrerá aumento 
de 12% a 15%, o que terá um efeito que imediatamente 
permeará os fatores inflacionários. 

- Embora pareça regionalismo, este é um protesto que faze
mos exatamente em nome da própria Federação brasileira, 
que se caracteriza pela necessidade de haver equihbrio, harmo-
nia entre as regiões. _ 

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. EX" um aparte, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com prazer ouço o 
Senador Jonas Pinheiro. -

O Sr. Jonas Pinheiro - Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, em muito boa hora V. Ex• traz à Casa essa preocupação 
justíssima, sob a forma de protesto. Como representante, tam
bém, daquela quase esquecida região e conhecendo sua reali
dade, eu não poderia deixar de somar o meu protesto ao 
de V. Ex" V. Ex~ e o nobre Senador Nabor Júnior assinalaram 
as distâncias de Rio Branco e de Boa Vista a Cruzeiro do 
Sul. Gostaria de lembrar, sendo levado em conta que Boa 
Vista seria uma base primária, que Macapá, Capital do Estado 
do Amapá, não é considerada base primária. E de Macapá, 
por exemplo, ao Oiapoque, há de se_ percorrer uma distância 
não inferior a 65_0km por via rodoviária, que é considerada 
razoável na época não chuvosa, mas que, no período de chu
vas, fica extremamente preCária e o percurso que se faz, nor
malmente, em 20 horas passa a ser feito em 72 ou 100 horas, 
quatro ou cinco dias, em virtude dos atoleiros que têm de 
ser enfrentados. De modo que esta proposta constitui uma 
ameaça para a nossa região. V. Ex\ que tem conhecimento 
profundo de toda a região Norte_ e da Amazónia, de modo 
geral, sabe que nossos Estados têm uma econom~a frágil. O 
Governo não pode ignorar, de maneira nenhuma, o custo 
social que isso representa, sendo dever dele subsidiar o pre'i,O 
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dos combustíveis, como vem fazendo até agora-.- As dlficÜl
dades econômicas por qUe passa o País são graves, mas não 
Qecorrem do subsídio ao transporte dos combustíveis. p_~re
ce-me que a medida que o Governo está prestes a tomar 
não favorecerá a economia d9 País, _sendo altamente preju
dicial aos Estados de economia ex~remamenie frágil. Devemos 
unir nossas forças, nossas ações, para_ürtpedir que-esse ato 
seja praticado e venha sacrificar de formª" .tão cruel a popu
lação de uma região historicamente carente~_ s-olidarizo-me 
com V. Ex~. neste momento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena
dor Jonas Pinheiro. 

De fato, é estranho que entre as bases primáriaS citadas 
aqui, Macapá não esteja contemplada. 

Ainda há pessoas que tratam deste assJ.Into, na área cor
respondente do Governo, que pensam que Macapá está perti
nho de Belém, e, como Belém é base primária, Mai::apá se 
supriria de Belém. Isso prova bem que o noSSO pessoal precisa 
estudar geografia ao vivo e não-apenas por infoimações equi
vocadas. 

Não devemos acrescentar d~termimldoS lipo:s de qlieixê.\s 
que recebo. Essas não acolho nÇ) meu discUrso, :PorC}tie chega-m 
a beirar um ceíto sentimento df! frustração, 3té de angústia, 
relacionada com algumas propostas de separatismo. 

Lembro-me de que, quando Oficial do Estado-Maior
e passei os meus dez últimos anos no Comando Militar da 
Amazônia- , quando [azia palestras para escolas _ _<!_o Estado-_ 
Maior, começava -a título de chiste- dizçndo assim: "O 
Brasil, o país mais próximo da Amazônia .. .'' _e continuaVa 
a palestra. 

Mas há coisas que, realmente, nos impressionam mal. 
Com relaçã:o a esse dado apresentado pelos Senadores Nabor 
Júnior e Jonas Pinheiro, pergunto: qual é- a v"antãgem que 
existe para o País em quebrar essa equalização? 

Em primeiro lugar, os centros de r~ fino do Brasil já estão 
colocados no_ centro de poder nacional. É difícil encontrar 
uma refinaria, com o porte da Refinaria de-Paulínia, próxima 
de uma cidade pequena do Norte ou do Nordeste do Brasil. 
Então, o que vai acontecer? Vai-se b_enefici~r, ex~tamente, 
aquela população que já está bem-servida. Junto de_ Paulínia, 
há outras refinarias importantes, aqui no Brasil. Para essas~ 
o custo vai ser mais barato, enquanto que, -lá em Macapá, 
no Oiapoque, em Sena· Madureira, -Ou no interior do meu 
Pará, no sul do Pará por exemplo, ou mesmO no Baixo Amazo
nas, vamos ter um problema acrescido de preços que vai, 
evidentemente, como ambos os Senadores que me honraram 
com seus apartes, aumentar o problema inflacionário local, 
conseqüentemente, também. uma composição com o proble-
ma inflacionário naCional. · 

Não vejo, pOrtanto, Sr. Presidente, naàa que poSsa justifi
car, do ponto de vista mesmo de macroeconomia, essa provi
dência. Eu espero que, depois de nossas palavras, com o 
apoio que recebi dos-Senadores, tenhamos alertado suficien
temente o Ministro -de Minas e Energia, que é um hoinern 
de Minas Gerais e que tem um passado brilhante na outra 
Casa do Congresso, para que S. Ex~ medite antes de aceitar 
essa proposta dos seus subordinados. 

Era esse o ç):)j_etivo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
de usar hoje a tribuna do Senado: fát~r Um-ãpelo ao Governo, 
na pessoa do Ministro de Minas e Energia~ ·sobretudo, para 
que não se consume esse tipo de medida, que será altamente 
prejudicial àquelas populações do Brasil que já estão, por 
seu turno, desassistidas em termos gerais. 

O Sr. Pedro S~mon- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobr~ SJO~nador 
Pedro Simon·. - -

O SR. Pedro Simoil-V. Ex~ está abordando um assunto 
que considero da maior importância. Lamentavelrnente;_-esta 
Casa não vem dandO a esse assunto o cuidado que ele merece. 
Nós temos aprovado projetas aqUi que-alteram o pensamento 
de V. Ex~ Temos votado projetos aqui com relação ao aço, 
com relação energia e, em breve virá um com relação à gaso
lina. Agora não se pode falar na CofiStituição de 88, poi"que 
parece que os Constituintes - e falo bastante à vontade_, 
porque eu não fui um deles- só fizeram coisa errada. Mas 
a verdade é que a Constituição de 1988 prevê que o Governo 
deveria fazer um esforço para racionalizar as diferenças exis
tentes entre os EstaQo_s. Esse é um artigo constitucional. E 
o que está acontecendo? Dqrante muito_tem-pO"'", o preço era 
uniforme no aço, na energia e-- na gasolina. Agoia, querem 
terminar com Jsto. Eu não sei o que vãi acontecer quando 
terminarem. Por exemplo, lá no Rio Grande do SUl, eu não 
sei como uma usina de aço vai sobreviver, porque a matéria
prima que utiliza sai de São Paulo e de Minas Gerais. Agora, 
terá que pagar o frete até o Rio Grande do Sul, enquanto 
que, ""durante todo o tempo, com o dinheiro da Nação, essas 
usinas foram construídas em São Paulo e em Minas Gerais. 
De repente, "eles vão ter privilégios. As indústrias de segunda 
e terceira geração só vão- instalar-se ao. lado daquel?s usinas 
de São Patilo e Minas Geiais, porque o preço do aço não 
é--inais unifOrme. Variará de acordo COm o transporte. V. 
Ex~s verão que será uma loucura. Por que o paulista, por 
qu~ o _ga~cho_ n_ão podem pagar um pouco mais para que 
o preço seja uniforme? É uma quantidade de pessoas insigni
ficante a que representa o consumo da Amazônia em termos 
de gasolina. Representa, em termos nacionais, uma quantia 
insignificante. Vai aumentar em quanto o preço c\ue o cidadão 
pagará no Rio Grande do Sul, onde há uma refinaria, ou 
em São Paulo_? Para a Amazônia, a ~ão-uniformjdade do preço 
vai s~gnificar, praticamente, a imposSibilidade de se pensar 
em qualquer -tipo de desenvolvimento. Até hoje, neste País, 
tudo o que se refere a petróleo, refinarias, açq e eletricidade 
foi construído com o dinheiro da Nação. Não foi com o dinhei:. 
ro de São Paulo ou com o dinheiro do Rio Grande do Sul. 
]?ortanto, prever um desenvolvimento harmonizado é obriga
ção nossa. O na-tural é que urna indústria de aço ou de automó
vel, qualquer coisa que signifique desenvolvimento vá Para 
São Paulo ou para Minas Gerais, para o centrQ do País. Se 
é difícil ir para o Rio Grande do Sul, é quase impossível 
ir pará a Amazônia. Se já tem sido difícil com o preço uniforme 
do aço, da energia e do petróleo, imaginem como será. quando 
o preço estiver diferenciado. Fazer com que o cidadão da 
Amazônia pague mais pela gasolina do que paga um cidadão 
em São Paulo, Porto Alegre; fazer com que uma indústria 
de segund~ ou terceira geração de aço em Porto Alegre -
na Amazônia nem se poderá falar em indústrias - pague 
quase que o dobro do que em São_ Paulo significa -·creio 
sinceramente- brincar com o desenvolvimento nacional. Isso 
começQv. há algum tempo. Já votamos neste Congresso leis 
relativas _a_esse assunto e não raos preocupamos. V. Ex" está 
levantando um asSunto da maior importância e sugiro que 
V. Ex~ coordene üma reunião na qual possamos debater, com 
os Ministros, esta questão: como será o desenvolvimento deste 
País? Baseado em uma concentração total e absoluta? Proibi
dos serão de se desenvolverem Estados que não es-tclo ao 
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lado da produção de energia, ao lado das refinarias e ao lado 
das indústrias de aço? Não têm mais chançe nenhuma de 
ir adiante? Eu digo, V. Ex~-m-ais do que possamos imaginar 
- está abordando um dos assuntos mais sérioS, mais graves 
do m_omento e perante o qual não ·estamo_s demonstrando 
a devida atenção. Os projetas estão passando por aqui, estão 
sendo votados e não estamos nos preocupando com eles. Meus 
cumprimentos a V. Ex' 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena· 
dor Pedro Simon. - - -

Antes de V. EX~ ter-me dado - e a nós, do plenário 
-a alegria de sua presença. eu tratava, exatamente, do pro
blema do aço. Eu citei que-,-afnda no GOVerno a""qtie pertenci, 
o Governo Collor, graças a uma iníclativa da Infra-Estrutura, 
a primeira surpresa minha foi com-relaÇ-âQ--ão aço. Mencionei, 
até, que recebi,daqui, na época em que eu estava no Ministério 
da Justiça, colegas do Ceará que foram me falar sobre o que 
aconteceria em Fortaleza a partir do momento em que essa 
regra passasse a viger. _ -

Lá no extremo norte, no Pará, na cidade de Belém, por 
exemplo, temos estaleiros que imediatamente passaram tam
bém a sofrer as conseqüénciás àessa políticã. injusta âê natu
reza macroeconõmica - sob o fundamento justamente de 
que era a macroeconomia que devia ser defendida. 

V. Ex~ ressalta, com muita propriedade, a importância 
disso, que afeta não apenas o Pará mas também toda a Amazó
nia. O problema de combustíveis, por exemplo, abrange g~an
de parte do Brasil, basta estar distante de bases primárias. 

V. Ex~ citou com propriedade, também, o problema do 
Estado do Rio Grande do Sul, que, comparado--ao- Pará, é 
um Estado desenvolvido. Lá, em decorrência da diferenciação 
do preço do aço, se fizeram sentir graves-cánseqUêncíaS. ·· 

O Sr. Pedro Simon- Por causa diss_o, empresários gaú
chos estão começando a se transferir para São Paulo, pois, 
ficando no Rio Grande do Sul, não têm como competir. Indús
trias de segunda geração importantes que tenham 50 anos 
no Rio Grande_ do Sul estão pensando em ir para São Paulo, 
cuja localização é privilegiada e permite a aquisição do aço 
a um preço inferior. 

O SR. JARBAS PASSARINHO~ Isso, se não acabarem 
atravessando a fronteira e indo para b Mercosul. 

Então, é preciso que esse assunto seja discutido por pes
soas como V. Ex\ com a importância que tem e sempre teve 
neste plenário, e agora ainda mais, na condição de ainda 
Líder de Governo - suponho que ainda Líder de Governo. 
Para gáudio nosso, esperamos que seja V. Ex'~' senSíveT ao 
apelo que lhe faz o Presidente da República para permanecer 
liderando o seu Governo nesta Casa, porque p·reciSãfu'oS de 
um Líder de Governo dessa estatura, que tenha a compreensão
de que não é o Líder de Governo apenas feito para bater 
a cabeça em assentimento. Ao contrário, o bom Líder de 
Governo é aquele que vai ao Govenlo e mostra qual é a 
sua posição, qual é o argumento que tem contrário a uma 
intenSãO ·governatn_ental paia Poder ajudar o Presidente da 
República e o GoVerno éomo um todo. --

Acho que pratiquei esse papel no passado; modéstia a 
parte, penso que pratiquei. Nas reuniões no Palácio, no Go
verno do Presidente Figueiredo, acho que algumas coisas não 
aconteceram graças à lealdade que dedicávamos ao Presiden
te. Eu entendia lealdade como já dizia o General Clark, em 
três sentidos: lealdade para baixo, para os lados e para cima. 

O Sr. Pedro Simon - Sou testemunha disso. V. Ex\ 
numa hora que não é a a"tual - agora é fácil ser Oposição, 
é fácil falar, é fácil discordar do Governo.:____, V. E~ discordou; 
e discordou numa hora que era muito difícil. Há pessoas que 
dizem que V. Ex~ não chegou à Presídência da República 
porque discordou demais. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -É possível, mas tenho 
culpa disso, pois não moví uma piilha nesse sentido. 

Acho que o último Presidente feliz que este País teve 
forJuscelino; depois dele, o Presidente Collor, meu malogrado 
Príncipe das Alagoas, que também era feliz, mas depoisdeu~se 
a infelicidade total. 

De qualquer modo, considero que uma posição como 
essa que V. Ex• salienta é extremamente importante. Vejam 
que estou falando sobre a Amazônia; estendo-rõ.e ao Nordeste 
é quando percebo há conseqüências no Río Gra:Ode do SuL 
De form-a que é tudo a mesma coisa. - --

No momento em que se fáZ ürilã política correta de pro
porcionar aos que estão mais atrasados, em relação ao desen
volvimento de se-tores, uma o·pottunidade de se desenvolve
rem, cancela-se essa oportunidade em nome de quê? Em nome 
da macroeconomia brasileira? Que tipo de benefício? 

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

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Gerson Camata, com muita honra. 

O Sr. Gerson Cam3ta- Nobre Senador Jarbas Pàssa~ 
-riiiho, solidarizo-me com o pronunciameriiO de V. Ex~ Tam
bém quero manifestar a preo'Cupaçâ.o do povo capixaba com 
o problema que V. Ex• traz a estã-Casa, que é-muito mais 
gr~v~ p~ra a Região_A~_azónica, mas é uma necessidaqe_que 
tamOérn temos, porque o Governo não subsidia transportes. 
São os consumidores de combustível de São Paulo e de outros 
locais, onde estão as refinarias, que subsidiam o transporte 
para que o combustível chegue às regiões mais dis~antes do 
País. Um outro fator interessante, ressaltado pelo Senador 
Pedro Simon, é que 50% da frota nacional de automóveis 
está no Estado de São Paulo; 30%, nos Estados de Minas 
Gerais e Rio de Janeiro; então, 80% Oa li'Ofa- f:Sfá onde estão 
as refinarias. ora-;-esseS 80% financiarão apro'Xiinadamerite 
10% a 15% da frota nacional, subsidiando o consumidor de 
gasolina, para que nas regiões mais distantes do País o combus
tível não chegue a preços exorbitantes; o transporte do com
bustível até aquelas regiões farta -coin C[ue o seu preço aumen
tasse consideravelmente. Agora, equalizando, já que o Go
verno pretende desequalizar, poderia permitir, por exemplo, 
que o Acre, o Amapá e o Amazonas importassem gasolina 
da Venezuela, que custaria um quarto do preço da gasolin·a 
no Brasil. Aí sim, praticaríamos a livre concorréncia. Quem 
está próximo da Venezuela que goze desse privilégio de impor
tar a gasolina por um quarto do preço. Caso isso fosse possfvel, 
construiríamos um pipe line para importar gaSolina da Ama
zonas para cá. Trago a nossa solidariedade a V. E~ Penso, 
nobre Senador, que há no Brasil muitos problemas impor
tantes a serem resolvidos para que o Governo crie mais um 
onde não existe. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador 
Gerson Camata. 

Vamos aproveitar a sugestão que veio do nobre Líder 
do Governo, que convocássemos o Ministro de Minas e Ener
gia para que S. Ex~ viesse ouvir aqui a: vo:Z" dos seus Colegas, 
dos seus Companheiros de Congresso que vivem o problema 
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talvez com maior intensidade do que S. Ex~ vive, em Minas 
Gerais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. President~, 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão;. 

O SR. NEY MARANHÃO ~(PRN ~PE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores; a grave crise econômi~ que castiga o País 
está desafiando homei).S públicos, políticos, lideranças empre
sariais, as Forças Armadas _e até a Igreja, visto que os risços 
de uma desagregação social atingem níveis verdadeiramente 
alarmantes e colocam em cheque toda a sociedade e o País. 

Não abordarei uma política com vistas â estabílização 
económica do P_~s, até porque, qualquer que seja o caminho 
a ser adotado, seja o modelo ortodoxo, o heterodoxo, a dolari
zação, o estruturalismo dos anos 50, o choque da oferta, a 
apreciação dos preços, a política de rendas ou a prefixação 
do teta inflacionário, ele não levará a um porto seguro _nem 
evitará a eclosão social, notadamente no Nordeste brasileiro, 
se urgentes medidas legislativas não forem baixadas para atrair 
investimentos de risco, gerar produção, emprego e renda. 

Como não sou especialista no assuntCY nem versado no 
"economês", apenas um político se_iri_ vín:Cülo com grupos, 
com mais de 40 anos de vida pública a serviço- de meu Estado 
Pernambuco, do Nordeste e do País, apreSeritáfei a seg-uir 
a minha visão para a solução dos problemas da minha sofrida 
região, calcada na realidade contemporânea e no desejo dos 
agentes econômicos nacionais e i)ltemacíonãis. 

Hoje, há uma unanimidade nacional sobr'ealguns temas· 
que merecem reflexão da_ classe política, a fini" de que ela 
não seja atropelada pelo mesmo movimento popular que der
rubou o Muro de Berlim e coloco_u_a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas em frangalhos. 

A principal unanimidade nacional diz respeito ã ineff
ciência -do Estado_e_aq_r_epúdio da população a políticas econó
micas que privilegiam os feudos corporativistas, em detrimen
to da maioria que está faminta e desesperançada. 

A falência do Estado brasileiro e a insuficiência de recur
sos para investimento em áreas bás1cas como Saúde. Educação 
e saneamento básico exigem novas maneiras de adminiStr-ar, _ 
exigem novas parcerias. A falência do EstadO brasileiro se 
deve ao seu gigantismo~ ao cOrporativismo- de sua estrutura 
administrativa, qüe se fechOu em si mesm·a e não permitiu 
que o Brasil trilhasse o caminho do_çrescimen~o cÕ!D_petitivo, 
aberto às inov.ações t~cnológicas e aos moVimentos de capit3iS 
existentes no my_ndo modçrno. Ele criou ilttas de prosperidade 
apenas para a tecnoburocracia das esta~ais, em prejuízo da 
sofrida gente do Nordeste e de segmentos famintos que vivem 
na periferia das grandes cidades. 

Com tal estrutura corporativista do_ Estado_ brasile,iro, 
o País apresenta os piores índices s.ociais de mo_rtalidadt? in.fan
til, desatendimentos médico-hospitalares, sem falar na maiof 
concentração de renda pessoal e nas maiores disparidades 
regionais do mundo. _ _ 

Não obstante a miséria e a fome que se_ abatem sobre 
o brasileiro, os benefiCiários das corporações públicas, as esta
tais, se dão ao luxo de apresentar déficit da ordem de mais 
de US$8 bilhões e ainda divulgam que estão defendendo. os 
interesses nacionais ao tempo em qüe não-pernlifem ·a-cõntor
rência internacional. 

Poderíamos enumerar, ainda, os vários projetas e obras 
inacabadas, que consumiram vultosas quanti~s dos contribuiu-

tes brasileiros e estão abandonadas num total escárnio com 
o sofrimento do povo. 

Só nas estatais-;-foram investidos mais de US$22 bilhões 
ao longo desses arios. Hoje, os bancos estaduais apresêhtam 
um rombo de mais de US$3 bilhões. O Governo anuncia 
um défiCit orçamentário de mais de US$20 bilhões, aos quais 
_acrescento mais US$6 bilhões, pela negativa do Supremo Tri
bunal Federal à cobrança do IPMF. 

- -Todos esses dados são pr~qcupantes, mas não têm senSibi
lizado a classe política no sentido de encontrar_ a_ saíQ~_ que 
mini~izci o quadro de angústia, que castiga~ Nação brasileira. 

Por 'sso, na inanhã de hoje, quero fazer um- balanço 
de minha atuação política e discorrer sobre os resultado_s, 
apontando a_ saída económica para o Estado de Pernambuco, 
a fim_ de_ que se reverta o quadro da decadência que o tem 
caracterizado aq longo desses últimos decênios, com uma po
pulação faminta e o Estado empobrecido -e ineficiente, nã-o 
obstante o esforço de_ seus Governadores. _____ _ 

Partindo do pressuposto de. que Õ probleina do Estado 
é de capital e tecnologia, já que temos empresários estaduais 
capazes e empresários int~rrtacionais desejosos. de_ compar
tilhar o nosso esforço, tenho, ao longo desse_s_anos, felto cOnta
tos com os países asiátiCos, not;:tdamente. com a·s chineseS: 
para atrair seus investimentos ao nosso Estado e a no"Ssã re
gião, visto que não dispomos de poupança naciOnal sUficiente
para investir nos transportes, no abastecimento de água, na 
indústria, na energia, na telecomunicação, no turismo, e, prin
cipalmente, na irrigação, condição essencial para a redenção 
do meu Estado.e da região Nordestina. 

Portanto, com o pressuposto de ineficiência e gigantismo 
do Estado, com a insuficfêli.cla de poupança estadual e nacio
nal e uma legislação xenófoba, procuramos concentrar os nos
sos esforços para romper tais 'pontos de estrangulamento que 
impedem a solução dos problemas apontados. 

Em função dos nossos contatos, tivemos a satisfação de 
ver inúmeros projetes ini.plantados no riosso Estado. Dentre 
eles, destacamos uma fábrica de bicicleta que será inaugurada, 
agora, no dia 5 de novembro, com uma capacidade produtiva 
de 200 mil unidades por ano. 

Esse empreendimento gerará empregos diretos e iõdire
tos e agregará urna renda em torno de 2 milhões de cruzeiros 
reais à receita do Estado. 

Afora a fábrica de biCicleta, temos a honra de participãr 
aos pernambucanos e aos brasileiros, carta dirigida ao Sr. 
Gbvcrnador de Pernambuco, Dr. Joaquim Francisco, de auto
ríá ·cte um grupo de u_m dos maiores emp_resários da região 
asiática, o Sr. Raymond Tan, vazada nos seguintes termos: 

O Sr. Pedro Teixeir~- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o nobre Senador Pe
dro Teixeira. 

o" Sr. Pedro Teixeíi-à- Nobre Senador Ney Maranh~o.
gostada-- de me Congtátular com V. Ex: pelos esforços que 
tem desenvolvido para permitir a seu Estado um cresci!'llenlO 
substancial, com indústrias gerando empregos. Enfim, essa
movimentação económica tem um sentido muito grap_de não 
só para sua região como j)ã.ra todo o Brasil. Eu mesmo sou 
testemunha disso. Por diversas ve~es tive contato com V. 
Exa no sentido de estudar a viabilidade de se implaflúi-, ta:In
bém, uma fábrica de bícicleta na Região Ce:ntro-Oeste, q-ue·
se presta muito bem a isso, por ser platla~ Seria mais i.ima 
fonte geradora de rendas nesta Brasília, que poucos empregos 
oferece. Quarido vejo um Senador, tão dedicado como V. 
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Ex~, tão partícipe dos esforços que se desenvolvem no seu 
Estado e na Federação, para o crescimento do País, não posso 
deixar de passar em brancas nuvens essa opottuhidade, agora, 
mais ainda, de felicitá-lo pela inauguração j~ det~rminada 
para o dia 5 de novembro, um dia depois do meu aniversário 
-e eu. p-or·ce-rto, farei questão de COmCinorar com V. Ex~ 

O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex• será um convidado 
de honra. 

O Sr. Pedro Teixeira -_Faz_emos questão disso, porque 
sabemos que essa indústria teve riiuito do se_l!~empenho, teve 
muito do seu sacrifíciO, teve limito dO -s-eu bom combate_~ 
V. Ex~ foi como São Paulo, combateu o bom conibate. E, 
agora, por certo, no caminho de Damasco, não vai cair, vai 
perseguir os seus ·objetivos. Então, quando se vê um Parla~ 
mentar tão perseverante, tão atuante, tão trabalhador, tão 
dedicado e que tudo faz com espírito cívico- ·e muito c amor, 
quero buscar em V. Ex~ exemplos para que eu também possa, 
no exercício dessa minha função aleatórfa, dar um pouco do 
muito que V. Ex• tem dado para o seu Estado. Parabéns. 

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Pedro Têixeira, 
quero agradecer a V. Ex~ pelo seu aparte. 

Sei que também o pensamento de V. Ex\ a sua luta 
é para a defesa, o engrandecimento desse Estado que foi 
criado por Juscelino Kubitschek. O grande fundador de uma 
luta marcial oriental, o judô, o qual pratico, dizia: uPoder 
é querer". Vou a}udá~lo nesse seu projeto de também cons
truir uma fábrica ·de bicicletas em Brasília~ Vou abrir espaço 
para isso. Já tenho em mirihas mãos, in~lusive, um projeto 
do Prefeito ·Jarbas ·vasc.oncelos -considerado pela mídía 
um dos mais competentes prefeitos. Dentro de mai~ ou ni.enos 
45 dias, devo seguir para. a Ásia e tenho certeza qu~ esse 
dinheiro, que virá da China continental,- de FormOsa, será 
usado para que possamos inaugurar a_ primeira ciclo via do 
Brasil. E cxatameiiie- como a cidade de Recife se_ presta par_a 
a construção de uma ciclovia, creíó- i:jiie Biãsl1ía também. 

É isso, Senador, que precisamos·observar: a solução dos 
países, como a China, na Asia, com uma população dez vezes 
maior que a do .. Brasil. Os chirieses de Xangai, de Pequim, 
de Cantão, de Chungkin, percorrem, de bicicleta, vinte e 
cinco quilómetros para trabalhar nas fábricas. 

Devo dizer-lhe ainda, Senador - V. Ex~ que será um 
dos meus convidados de honra para a inauguração dessa fábri
ca em Recife, na Avenida Conselheiro Falcão- que as bicicle
tas fabricadas lá contam com a opção ·de um motorzinho, 
com capacidade para 1,51 de gasolina. O ciclista, ao andar 
com sua bicicleta, numa subida, não terá nenhuma dificuldade, 
é só ligar o motorzinho. Veja V. EX.~. comO isso fâdlita o 
ciclista. · 

Agora, quanto vai ganhar c.om iss_o a população? Ontem 
mesmo, votamos, Senador, um projeto aqui contra a poluição. 
E veja V. Ex\ justaniente a China, um paíS com Um bilhão 
e duzentos milhões de habitantes com o automóvel. Em São 
Paulo, por exemplo, o nível de .poluição é tão alto que, às 
vezes, os veículos ficam proibidos de circular no centrg da 
cidade. Temos que implementar c incentivar, cada. vez mais, 
o uso da bicicleta- principalmente dessas rnotorizada~_!_na~ 
grãildes· Cidades:_··· ·· · ··· - - - .... - · -·····- ---

Quero dizer a V. Ex• que, da mesma maneira como o 
convido para a inauguração daquela fábrica em Recife, nós, 
o Senador Mansucto de Lavor e cu, vamos ser também convi-

dados para a inauguração de uma fábrica, no Planalto Central. 
em Brasília, pelo Senador Pedro Teixeira. 

Este é um compromisso que nós assumimos. 

O Sr. Pedro Teixeira- Muito obrigado. 

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex~ me concede um 
aparte. 

O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, antes de 
conceder o aparte a meu companheiro, Semi.dor Mansueto 
de Lavor, gostaria de ler uma carta, traduzida do inglês para 
o português - e vou pedir a sua transcrição nos Anais do 
Senado - , de um grupo da Ásia formado por Cingapura, 
Hong Kong e Formosa, remetida ao Governador de Pernam
buco, no dia 28 de agosto de 1993. 

Precisãmos pressionar o Governo brãsileiro para que dê 
andamento rápido aos projetes que constam, como já disse. 
de um documento remetido ao Governador Joaquim Fran
cisco. Como tenho muitos contatos·coln a Ásia, recebo sempre 
uma cópia de toda correspondência enviada ao Governador 
Joaquim Francisco, a fim de que Saiba o que está acontecendo. 

A carta diz o seguinte: 

"Expressamos ao SenadOr Ney M.ararihão nosso 
interesse em executar alguns projetas no Brasil e ele, 
gentilmente, nos sugeriu que escrevêssemos a V. Ex~ 

_,._. .. ·-r.ogO após a minha feêênte viageffi ao Bfasil, discU
ti com meus sócios e com colegas de trabalho sobre 
vários projetos disponíveis no Brasil, e decidimos levar 
adiante os seguintes projetes em Pernambuco: 

1 - Construção e administração de Porto em Sua
pe, Pernambuco. 

Junto com nossos associados, estamos interessados 
em construir e administrar o porto em Suape. Preten
demos construir um terminal portuário com capacidade 
para carga líquida e seca. 

Aprecülríamos se V. Ex• nos ajudasse a adquirir 
as licenças e autoriz_ação para construção e operação 
do porto, taxas de infra·estrutur a necessárias para o 
seu bom aproveitamento. 

Gostaríamos, também, de saber como adquirir um 
estudo sobre a exeqüibilidade do porto." 

Senador Mansueto de Lavor, isso significa uma injeção, 
uma parceria cortosco. no· mínimo de 700 milhões de dólares. 
Esse é o investimento mínimo, necessário para aquele porto 
poder funcionar e ter sua plena atividade. Essa é a primeira 
proposta deste grupo. 

"2 - Serviço de água. 
Entendemos que mais de 180 cidades necessitam 

de instalações de sistemas de distribuição de água, para 
levar até os povoados. água dos reservatórios ou de 
fontes. Parece-nos que a-empresa responsável por tal 
serviço é a Com pesa. Gostaríamos de entrar em contato 
com sua direção para sabermos os termos e as condições 
de operação de uma companhia desta natureza, área 
de distribuição. 

Gostaríamos ainda de ter acesso aos estudos sobre 
as exeqüibilidades que estejam disponíveis" 

Isso significa, Sen_ador Mansueto de L~vor, Qll:e t_emos 
boa vontade, miis, infelizmente. há escassez de verbas. Ao 
discutir esse assunto com eles, um dos diretores disse-me que, 
pelos dados que havia obtido, acreditava que ainda se poderia 

- desenvolver 70% do que. a empresa necessitava e que, até 
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esse nível, haveria sorriente despesas, mas que, acima disso, 
surgiriam lucros. Quanto mais água vendermos e_~ais esgotos 
(uncionarem, isso, com certeza, implicará em rilais dinheirO 
para os nossos cofres. E quem ganha com iss_o_? ~-ª-População 
de Pernambuco, qUe precisa de saneamento básicO, de água, 
coisas importantes para o descnvolvimentp de um país.-

. • '3 - Serviço de eletricidade · - · 
Estamos, também, interessados em construir Usi:: 

nas elétricas para fornecimen~o de e_(lergia para iridúS
tria:s e áreas rcsiçlencia:ís. Preçisarno~_ sab.er os .t~.nno~ 
e condições para operar com fornecimento de energia, 
distribuição, etc. E, se existirem e_studos soQre a_su_a, 
aplicabilidade, seria importante conhecê-lOs. ~ 

4 ~ Telecomunicações 
Estamos, também, interc;ssaÇlos em desenvolver 

um sistema/rede de telccom~.,~uicaçõeS ein--seu_ E_Stado. 
Precisamos, tamb_é_m, de informações_ sObre às co'ndi~ 
ções de operação de urna companhia de_ telecornunj- _ 
cações c área_de operação, etc. 

5 - -1\finas de granito 
Temos interesse em extrajr_o g~anito brutq ~pro

duzir granito polido para exportar do Brasil. Preci,sa
mos de orientação sobre arrendamento de minas de 
granito nO seU Estado. Informe-nOs, taffibéin, sobre 
os termos para- arrendamento, acesso das minã:s ao pó r
to, período de arrendamento, etc." 

Finalmente: 
"6 - Cassino" 

Caso seja aprovado o projeto de-regulamentação 
do jogo, eles teriam interesse em interesse_e·m admi-
nistrar um cassino erri Recife. ---

Eu disse ·a eles - posso até estar errado - que, em 
Pernambuco, há dois lugares propícios parã implantação de 
cassinos, caso o projeto Seja aprovado: uni nã-llha de Santo 
Aleixo _e outro em Fernando de Noronha. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, veJam· o que· 
este grupo disse ao Governador- e é nossa preocupaçãO: 

"Esperamos estar capacitados a CQntribuir no sen':" 
tido do desenvolvimentO do Brasil. Gostaríamos de 
assinar um memorando de ãc_ordo com o ói'gão gover
namental apropriado o mais rápido possível, Senador, 
para os vários projeto acima relacióoados, de mqdo 
que possamos começar o planejamento dos projetóS. 

Desde já agradecemos pela sua assistência e espe-
ramos uma resposta favorável". -- - -

O documento transcrito fala por si ritesmo. E por isso 
é fundamental que o Congresso Nacional e os políticos nordes~ . 
tinos dêem apoio ao projeto que possibilita a entrada de pou
pança externa, para ajudar ao País a sair da crise, principal
mente _ao projeto de lei de minha autoria, já aprovado no 
Senado Federal, que possibilita o ingresso de capital estran
geiro para ser aplicado nas_ pequen_as, médias e microernpre
sas, responsáveis por mais de 70% do emprego no País. 

Ouço V. Ex• 

O Sr. Mansueto de Lavor -Senador Ney Maranhão, 
o meu aparte é de congratulações a V_,_Ex~ Esse intercâmbio 
BráSil-China - aliás, as duas Chinas: a China da Ilha de 
Formosa c a China Continental --:.tem urif{;àtrori.o,' Que· é 
V. Ex• --

O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Mansueto de Lavor -_E não é só para Pernambuco_._ 
Eu conheÇo, sim, e, realmente; já houve insinuações para 
ConVite nesse·senti4o. · 

- I ' : T , 0 
, o O < -- • • ' _r •-• , •- - ---- , -

O SR. Nl;\' MARANHAO - Aliás. nobre Senador, o 
PrimeirQ Secretário do Pa_ftido Çomun-ista Chinês, o meu ami
go Jiani zemiri,' que hoje é·o Presidente d_à Chiria-, çoD.si(:l~~ 
ra-me, aqui ilà BraSil," o comissário-dó póVo.-

0 Sr. Mansueto de Lavor- Exatamente -sem aquela 
estrelinha... -

O SR. NEY MARANHÃO -Uso a esfie!a brasileira. 

O Sr. Pedro Simon - Alguém mudou: ou V. Ex\ Ou 
ele, nobre Senador. · · 

·O SR. NEY MARANHÃO -Acredito que tenha sido 
ele, nobre Senador, Aliás._ ele. previa ísso ha mllíto tempo, 
deSde a queda do Muro de Berlim, porque é o único Partid_o 
COmunista rió' mU:hdo que perdura. 
- _ A'pr6pósito da sua-ünportante interferência, nobre Sena
dor Pedro Simon, certa vez, quando a União So_viética estava 
começando a se desintegrar, perguntei ao Secretário da En)~ 
baixada americana a respeito da Ch.it:~~· E ~\e~ Srs. ,Se~~do.r~s 
Mansueto de Lavor" e Pedro Simon, Qisse~me. que, _a <:hit:Ia · 
era diferente. ·o Sr. George Bush foi o "'Embaixador" da 
Chiná.. · · · · · -

Esse paJs sairá do comunismo dçvagar e entrará na demo
crácia do jeito deles. Por quê? Porque a história deles é mile~ 
"nar. E "ínãiS ainda: Mao TSé7tung; no seu primeiro passo da 
revolução chinesa, dizia: "Povo de barriga cheia não pensa 
em revolução". E é o que está sustentando a China popular. 
Barriga cheia, Senador, é a -nossa preocupação aqui' riO Btasit, 
é o nosso Nordeste morrendo de fom!'!. :~_::~-s.a é a nossa preocu-
pação, Senador Pedro Simon. ' ' · 

O Sr. Mansuetó de Lavor- Muito obrigaQo, Senador. 
Vou prosseguindo o meu aparte e lembrando _uma fraSe de 
Napoleão, que considerava a China um gigante adormeçido, 
e acrescentav_a: ··Ai de quem despertar esse gigante". 

O SR. NEY MARANHÃO- Despertou, não é, Senador? 

. O Sr. Mansueto de Lavor- Nessa fase-. eSse Socialismo 
realista da china tem realmente '\T .. EX• Como alguém que 
despertou a China para o que há de maiS·íinpOftânte no-Irltindo 
capitalista e em países em desenvolvimento, como o nosso. 
Vamos à questão das bicicletas e do intercâmbio com Pemam~ 
buco. Considero ·esse trabalho da maior importância. Real
rile"rite, Cada Senador aqui tem o·se.u es1ilo de t~abalho: alguns 

-procuram afirmação política do Estado e, então, procuram 
ministérios,_ cargos importantes; outros procuram o apoio do 
Estado para recursos federais, eiltão, é a ·guerra-; a luta na 
ConiissãO de Orçamento para que sejam transferidos recursos 
para obras públicas importantes nos seus respectivos Estados. 
V. Exa procura a forma de intercâmbio entre Estados via 
empresas particulares, e acho que esse é o caminho mais mo
derno, como, por exemplo, trazer empresários para desen
volver uma indústria simples, ecológica, como é a de bicicletas; 
um meio de transporte adaptado. E não vamos dizer que 
a bidcleta é o transporte dos pohres; que é o transporte daque
les que, não _terido alternativa de combustível, a utilizam, 
como ocorreu em Cuba. O que vemos na DinanüiiC:a, na 
Suécia, ria Holanda? Ruas e mais ruas para o tráfego apeilaÇ 
de biciCletas. Naqueles países, o CIClista tem ptioíidãde sobre 
o automobilista, assim como'o pedestre o tem sobre o ciclista 
e sobre o automobilista. Melhor do que andar de bicicleta. 
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par(,~. o corpo humano, só andar a pé, para a ecologia e para 
o coni'ato com a natureza. Mesmo _se o Brasil fosse um País 
rico e se Pernambuco fosse Um: -EStado Onde houvesse uma 
explosão econõniiCa, precisaríamOs desse jOió.t"~Ve-nture Com 
capitais chineses para o estãbelecimeritó 'dess'a illdtistria. ' 

O Sr. Pedro Teixeira - Sena_dor _Ma~s:u~fq de L~vor~ 
V. Ex~ me permite um aparte? Apenas para fazer um adita
mento em relação à matéria que· v. E~ expõe. 

O Sr. Mansueto de Lavor- Pois não, com muito- prazer! 

O Sr.-Pedro Teixeira-...:. Em Bruge~, que flliita cidade 
da Bélgica, há uma integração do metró com _as -biciçle~as 
na garagem, quer dizer, as pessoas vão a~~ o met~ô-~ s~ !ncOr-:-. _ 
poram ao sístema ferroviário". 

O sr: Mansriftõ -De LavOr ____:_ í: imPór't3nte 'essâ Üb~~r-
vação de V. Ex• Significa que a bicicleta não_ é SÓ-() transporte 
do pobre, do operário; é também o transporte de hoje, da 
concepção ecológica que se tem da cidade e da natureza. 
Por isso é que, naqueles países, há tanto incentivo nesse senti
do, mas infelizmente, as nossas_ autoridades públicas ainda 
não estão agindo da mesma forma. E aqui se registre o projeto
do Pr~feitoJarbas V~sçone;eJqs, de Recife, em fazer a maior 
ciclovia do Brasil. Ela é fundamental para estimular e comple_:-. 
mentar essa iniciativa. V. Ex• iriencio-nou, na carta proPosta 
por esse grupo chinês, ~_uas questões .de fundamental impor
tância:- a piíÍneira é a privatizaÇão de certos serviços públicos 
que estão sendo mal conduzidos pelo Estado. Cito, inclUsive, 
no caso de Pernambuco, o trabalho da Compesa:. É uma ém
presa quase falida, com enormes dificuldades e cuja ;iglJ.a 
é a mais cara do Brasil. 

O SR. NEY MARANHÃO - E à água n~o está qa tor· 
neira! 

O Sr. Mansueto -de Lavor- Não é sempre que ela chega. 
V. Ex~ deve ter sentido isso. Chegam no Estado 10 a 15 
pessoas que Vêm tratar desse assunto. São aposentados, viúvas 
e operários com as contas de água e esgoto na mão, dizendo: 
"Desse jeito não dá para pagar; é a metade do meu salário". 
Por quê'? Porque a empresa é ineficiente, é inchada de servid~
res. Se for para privatizar a empresa de abastecimento de 
água do meu Estado, estou inteiramente a favor; a experiência 
tem de ser feita mesmo; essa centrafização, através de uma 
empresa, não deu certo. E eSta poderia f3.:ier grandes ·obras· 
públicas de abastecimento de água, como, por exemplo, a 
adutora do oeste, para abastecer todo o Araripe. A União, 
a duras penas, está começando essa obra. 

O SR. NEY MARANHÃO - E a luta de V. Ex•! 

O Sr. Mansueto de Lavor- Poder-se-ia dar uma cOnces
são para fa-Zer a adutora do oeste, com um contrato bem 
feito, evidentemente, com todas as cláusulas - e ele pede 
todas as instruções. Então, em tempo mais curto do que lev3.ria 
o Estado, poder-se-ia fazer o ·abastecimento de 8 cídades e 
de .32 distritos. V. Ex~ e eu já participamos de várias concen
trações naquelas regiões populares em favor dessa adutora, 
porque toda aquela região está em completo colapso de abaste
cimento de água há mais de 2 anos. Portanto, realmente a 
empresa de abastecimento de água do Estado não tem capaci
dade para tal. E apesar da nossa luta, as· verbas da União 
são cortadas, são desviadas e não chegam para esse serviço. 
Não adianta estar aí o Sr. Aldo Fagundes, da USP, seja d~n
tista ou charlatão- vamos apurar isso na Comissão de Assun-

tos Económicos, porque ele foi chamado para depor - , 
reclamando, dizendo que não há seca, que não há falta de 

. água. 

O SR. NEY MARANHÃO- É porque ele nunca tomou 
água de barril, Senador! 

O Sr. Mansueto de Lavor -_Isso é~ urna irresponsabilidade 
sem fim que será-apurada. Apro"veito a ocasião para declarar 
que, atraVés de re:querirnento __ d!i no_ssa autoria, esse_ sephor 
virá ã Comissão ·de Assuntos Económicos do Senado, junta
mente com o empresário Manoel Dantas, com Francisco Urba
no, da CONTAG, e com o Cássio Cunha Lima, da SUDENE. 
Essa questão tem que s_er passada a limpo. O fato é que 
as populações estão morrendo de sede, e há uma _cmp.panhia 
de_abastecimento de água no Estado que é ineficiente, cara 
e não cúnipre o seu papel. A privatização, n-o caso da COMPE~ 
SA, tem o meu integral apoio, Senador. Se há uma empresa 
internacional querendo assumir essa responsabilidade, vamos 
estudar as cláusulas e apoiá-la; seria um experiência pioneira. 
Assim corilo a adutora do oeste, há a adutora Mox-otó/Ar
coverde. Amanhã estaremos em Arcoverde também em defe
sa dest_a_grande adutora. Esse grupo chinês poderia perfeita
mente entrar nessa linha. Mas V. Ex~ falou em granito. Ora, 
é a grande riqueza mineral do nosSo -Estado. O granito é 
uma matéria-prima de primeira nos mercados internacionais. 
O de Pernambuco é disputado em países de tradição da indús
tria da pedra, como a Itália, a França e a Alemanha; todos 
querem o granito de Pernambuco. Mas faltam capitais locais 
e internacionaís para tocar avante essa indústria mineira; isso 
é fundamentaL .Talvez V. Ex~ incluísse nessa pauta o gesso 
do Araripe. Há poucos dias, esteve um grupo francês visitando 
aquela região, querendo também fazer intercâmbio econó
mico para a indústria. Pernambuco tem 95% da reserva de 
gesso do País. E essa reserva se concentra exatamente na 
região do Araripe. São mais de 300 pequenas indústrias que 
funcionam, como V. Ex~ sabe, ainda em caráter primitivo. 
Algumas grandes indústrias modernas já estão instaladas no 
local,_ e peço que V. Ex\ juntamente com os seus amigos 
chineses, coloquem na pauta tambt!rn o gesso do Araripc. 
Não me vou alongar mais, para não tomar o tempo de V. 
Ex~, mas quero, sínc_e~amente, dar os l]leus parabéns por este 
importãntíssirno trabalhO que V.- Ex~ realiza como Senador 
da República, corno homem público do País e de Pernambuco. 
Assim, estamos lutando para que seja realizado aquilo que 
o Governo central se propõe há tantos anos, mas que ainda 
não_ superou os -obstáculos para isso: um verdadeiro e real 
intercâmbio entre capitais nacionais e internacionais, visando 
exatamente a melhor exploração de nossas riquezas, o cresci
mento económico e-um maior bem-estar do nosso povo, atra
vés da distribuição de rendas e de melhores salários. Meus 
parabéns a V. Ex•! 

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Mansueto de La· 
_vor, quero agradecer a V. Ex~ esse oportuno aparte, em que 
mostrou_ alguns problemas importantes na economia de Per
nambuco e no seu desenvolvimento. 

Para V. Ex" ter uma idéia da proposta desse grupo da 
Ásia com respeito a SUape,- veja o in-teie~sSe que eles têm 
em relação ao porto. Na segunda viagem que fiz às Ilhas 
Formosas, Senador, no Ministério da Indústria, Comércio e
Exportação, as ZPE, em Yangchun, cidade que fica a 65Km 
mais ou menos de Taipé, assisti a um filme. Como Senador 
de Pernambuco, vi alguns detalhes sobre o Suape que eu 

· não conhecia; eu, Senador de Pernambuco! Eles têm um estu-



9218 Sábado 25 DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACI<?r<AL (S<fção II) Setembro de 1993 

do feChado no computador. corno se o Porto de Suape estivesse 
pronto, com a carga total de funcionarriento acoplada_ à Trans
nordestina, porque esta sem Suape não fuildona e Vice-versa. 
Feito esse trabalhq_, Senador, toda a soja do Ger:rado baiano __ 
e, como V. Ex• acabou de citar, o gesso virão diretamecnte_ 
para o Porto de Suape. Enfim, eSseS gruPos quere:ôdiwesHr · 
,onde há segurança. Quando se fala em 3 biJht?_es d~ _dólar~s. 
para nós é muita coisa, mas pará -um país Como Formosa; 
que, mesmo sendo menor do que a Paraíba, possui reserva 
cambial equivalente a duas vezes o que o Brasil deve, ou 
seja, a 95 bilhões de dólares, não significa uma soina tão 
elevada. 

Veja V. Ex~os problemas que enfrenta a União Soviética; -
veja V. Ex~ as graves questões em outras partes do mundo. 
E os brasileiros, mesmo diante da atu~l_ situação, col}fiam 
em seus líderes, confiam em qu'e a esperança é a última- que 
morre. 

Estarei, ainda nesta semana, com o Governador de Per~ 
nambuco, solicitandO para que se apressem providências no 
sentido de se viabiliz_ar o c9ntato com esse empresário asiático 
interessado em executar projetas no nosso Estado, porque, 
·do contrário, esses investimentos nãO irão- para Pernambuco; 
irão para outros Estados. 

Dentro de poucos dias, estará viajando" para Hong Kong, 
Formosa, China Popular e Singapura o Governador de Santa 
catarina. Pediu~ine - e eu fiz - S. Ex~ um_ apoiamento, 
urna recomendação para esses grupos asiátiCos. Mas, como 
se diz no Nordeste: ''Mateus, primeiro os meus, depois os 
teus", vou pr~ssionar o ·Governador para que- ele apresse no 
sentido de que esse investimento não saia de Pernambuco. 
Essa é a nossa preoc_upação . 

•••••• f'ION ......... ., ... 
0 1 0 0 f MO t t t 0 f fI f tI f 'O 

Mr t~ulli\ l'rMeloco 'Ot P~lllol Cavaleu~ll 
Oovttnado+ n~ P.<IIOO 
00\'t"'o DP l' .. H~rta Dt Ptrnambi!ÇO 
1lmll 

.... ' 
oc.u Mr c;"•l~~n\1, 

.O Sr. Mansue_to de Lavor -Para que não se repita o 
que ocorre.u, com .o- grilpó japonês da pesca, que se propôs 
a instalai um ~errnín~l. pesqueiro ná Porto de Suape. Não 
encontrando receptivida9e_ por pãrte das autoridades govema-
1}1-~ntais, _o.&r~p~ i~':estiu, se não me engariô, riO Rio Grande 
do Norte, ou Ceará. 

O SR. NEY MARANHÃO- Complementando, Senador, 
quero dizer que um grupo português, aliado a um grupo brasi
leiro, também se dispôs a investir em Pernambuco. A época 
- era Governo do Sr. Carlos Wilson - tive forte interfe
rência. Houve, por parte do Gove_m.o, boa vontade, mas não 
de,u res!J]tadq,_ ;- .bQa YÇllt~dEf .é -lfl!la coisa e _entrosamento 
para-funcionar é outra. Sabe onde ~stá esse grupo hoje, Sena
dor? Na Paratba. Trata-se de 1.1m grupo português ligado ao 
Grupo Ingá, que, depois da Votorantim .....:.... goSto muito de 
citar o amigo António-Ermírio não no aspecto pessoal, mas 
no económico - , é o maior prodUtor de zinco·. Pois bem, 
esse Grupo está na Paraíba, com 4 navios industriais, cada 
um- com capacidade de 350 toneladas de peixe. A Paraíba 
perdeu a pesca da baleia, mas ganhou esse grupo, graças 
às dificuldades de Pernambuco. 

Portanto, tenho certeza absoluta de que o Govemadoi 
-Joaquim Francisco, telldo recebidq 3. carta do Sr. Raymond 
Tan ......:.... peço que seja transcrita nos AnaiS da Casa - está 
agilizando a proposta. Há também o interesse desse grupo 
em itivestir em outras· partes do Brasil. 

Conch~indo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faso um ape
lo dramático à Câmara dos Deputados e a toda classe política: 
vamos salvar o povo nordestino enquanto é tempo! 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NEY 
·. MA[/.ANHÃO EM SEU DISCURSO: . 

Wc h~ve ,~,,~ ""~ 1ft Mr ~~ ··~•nr r;;y ~Unnh~o o''' ln11T<II ln e~~rry\n~ Qui 1n111' pr(oJ•tll 
'" ""'11 ·~·I ~~~ ~enMnr N··~ M,.,ll'l"o hna ki11~ly ~treC!r~ 111 to ~Nritt ta )'ai:. Falia~ ~r r. 
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1\r~•ll wllh~!liY p.\nncn An~ ~111inc~~ Ui<!I:IAitl, wt nave dcçiMO 1n P''"''' 111c ro:lo••r; 
proj~~;IJ ln ""''""'buço: 

I. C:nr(<lr.:cllnu And Mnn~~trnonl of l'ort AI SII•P'• hniKnlb\lco, llr'MIIl 

Tn;.:~••• w•\11 nur h~<lnesa ~<soçiMtl, wc &~ ln~UUtfd to ~velt•P and moo~~~ :111 
Y<>11 ~~ !)uh~ Wt l•llcnd UI build a llquid, 1\ry bulk &/\4 eontMnor por\ ltl'nlin:.i M 
thc \'MM ~UAJ'"· ~ • would aprroclaro Ir y011 eo11ld ~~~ill'u111• c cu ln& ti• c rc~"'"'" 
IAnd. li.:encn and 1"'"''" for lhe con1t"'crion 1nd <'i>o:rMiM (>( tilo l'~rr. '"' 
lncciuiv•:sand inft'l\1\I'IICIIIIC n-IAIY for tht IIICCCII n( lhf l'nr\, i'ltMf Ai ln léT>It 
wnrtllcr wo c&n JCI a f~~tlibllhy l!u4y of tht Pon from y1111. 

z. Wa(crr Ullll11 

Sábado 25- Jl2f9 

Wc .,nd:rmnd tllat •nort 1h111 UO clt>et I'IQuirc lniiAIIatitln t>f "'"''' tliillrb"''"" 
IY<ICII\~ 10 brin& W&\C( lO'"" rcn~lc (MIM lhe ICie!VUi!IW!Ier wu"•· PI<~< li mijl 
\1'1 it' ~IJ,IIfl~ it'l H'IIC'I\ Wl\)\ '"' APV'OJ'Hiii\lC aovcrnll\Cnt dcrar\ment ln erl,,r..: ('f rh..: 
mc~llcr. Wt \lr'ldertt..an<.l \..,AI th' Autnoril)' C~( l"'=t !\IIMtl eomJ"'MY • Ce..,npc'A 
l)c;"~.-~l.lt<t'\ il 1n ~Ir:~ r~ c ol ll'lt '"IH\(f. ç,, you he- 1p us 1n ~çtun; "' tl'·•:t\ '.lo .. 11 

111'?""• \'r"t WA_n\ \("llll(\W \l'rt \trlf'S AM\ ((llldi\inr.~ n! \hC ('lp,;o.r,:l(''Hl nf 1 "'j\\('f ",J::hl)' 
C:~'11'\)l!.n:', l,htUib~tllC\11 are&$. flÇ. ~le.uc ~lJo. ad ... l'$C w~c1h~r (e,.Mihlllty ,11 r:~o ,.,~ 
AYAIIlblo. . 

3, l::l"'!rk~rlloud 

We ~rc l.l~e lntert"l~ to b11ild powor planu 10 '"P~Ir el~tri~hy "' tnclu1•~~~ and 
r('\ o~ .. ,~l~l ~rÇ,M P!C.\'tl; &Hill u&ln ae:lln~ ln lou~h wlth the _,rm,pruHe ~~n·c•Jll'''"' 
c:tr~t\1\~<tnl ir. cl'lnr;e o( 1/tt mP.t\.Cr. Wc wtn\ 10 k1•nw 1hc ~~'l\11 ~J'.d çn:.ci;~.o~~s of 
thr Pj'lrt~IÍIIII ~~ ~~ ltoÇtriÇit~ bo\lrd, tll>iti~Uii\ln ITCIII, JIC. I'I~A'O n!u .><ol':.<~ 

~ ~ ~ Jt ~ 1?1 1if B! ~ ~ 
DARWAN INVESTMENTS LIMITED 

whct.ner rwloill\~ a\uóie$ an availAblo. 

4, 'J'olli~anmmnlt<AIIn!ll 

We J&rc. 11ho lntcre$~d to T\tn a telecommunlcMíM~ sys\~m/nctwor'K in your St111e. 
}IJ~(c ~nh\ u~ i11 ee·g!:'i ln toueh wilh th~ ~ppropriate &ovemmcnt d'=partmcr.: >:l 
~!wac or tb; '"~Hcr, We w~n\ \o know the tcrms ~nd cor.óit!cm~ of the v~r1dtor.s 
u( r., t~l~çomnl\lníc&tl~ns çornpM)', nc~work arco~. ~\c. 
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....... . 
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Yotlr~ fllll~t'ully, 
DARWAH lNVISTMBHT8 'LIMITBD 

R11ymnnd 'an 
L')ir~clor 

130 XIIII Stlll ~o&d, .. SIIII&'POrt 09a3, 
Ttl: 05•7~~UU F&X: U•730Ha 
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O SR. MAURO BENEVIDES -Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ;-.Concedo 
a palavra a V. Ex~. na forma regimentaL 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-'-- CE. PronunCia 
o seguinte discurso. Sem-revisão do orador.) -Si:-.'Presidente, 
Srs. Senadores, realiza-se, hoje, em Fortaleza, sob os auspícios 
da televisão Verdes Mares, uma promoção que, em cada ano, 
reúne as figuras maís representativas da sociedade do meu 
Estado. Trata-se da festa denominada Sereia de Ouro, que 
objetiva homenagear quatro cearenses -alguns deles têm-se 
projetado naciOnal e in-ternaCionalmente --:-ilustres que, nas 
respectivas áreas de atuação, têm prestado relevantes serviços 
ao nosso povo. Este ano os agraciados_ foram: o empresário 
Fernando Nogueira Gurgel, o Almirante Henrique Sabóia, 
o médico José Anastácio_Magafhães e o Deputãdo e Sacerdote 
José Linhares Pontes, nosso colega no Congresso Nacional, 
integrante da Bancada do PP. 

Dentro de alguns instantes, deverei segu!r para Fortaleza 
afim de participar desse magno evento, já que tive o privilégio, 
no ano de 1985, de também ser galardoado com esse troféu, 
que enriqueceu significativamente o_meu currículo e, sem dú
vida, representou um magnânimo reconhecimento do modesto 
trabalho que vinha realizando até aquela data - prossegue 
até hoje- em favor do povo do meu Estado._ 

O empresário Fernando Nogueira Gurgel é um iióinem 
que se tem projetado por empreendimentos· arrojãdos, entre 
eles a fábrica Mecesa - Metalúrgica Cearen_se Sociedade 
Anónima, que realmente contribui significativamente para o 
desenvolvimento económico _do Nordeste não apenas garan
tindo o emprego a mil e quinhentos trabalhadores do nosso 
Estado, mas, igualmente, contribuindo com impostos e taxas 
para a União, para o Estado e Municípios. 

O Almirante Henrique Sabóia, cearense_, nascido na Ci
dade de Sobral, ocupou-; até há pouco, o Mirilstério da Mari
nha, e o fez com a maior dignidade, merecendo _o ~espeito 
e a admiração dos seus colegas de farda, dos demais integran
·tes das Forças Armadas _e do próprio povo brasileiro. Foram 
inúmeras as suas iniciativas perante a Pasta da Marinha. Daí 
por que, hoje, na reserva, continua a merecer a admiração, 
o reconhecimento, o apreço e, sobretudo, o respeito dos nos
sos· compatrícios. 

Um outro agraciad_o é o médico José Anas_táciu__M_aga
lhães_, figura exponencial da classe médica cearense, professor 
da Faculdade_ de Medicina da Universidade Federal do Ceará. 
Tendo concluído seu curso na Bahia, em 1948, transferiu-se 
para o Ceará e passou a ser, sem dúvida, uma das figui-as 
de maior expressão entre aqueles que exercem a Medicina 
no nosso Estado. 

O último contemplado é o Deputado Padre José Linhares 
Pontes, que vem realizando em favor do nosso Estado um 
trabalho dos mais profícuos e fecundos, de que é mostra a 
Santa Casa de Misericõrdia de Sobral. Trata-se de um nosocó
mio que tem merecido de todos os Ministros_!;l_e_ Saúde que, 
nos últimos dez anos, visitaram aquele hospital, os elogios, 
as manifestações mais estimulantes, sobretudo porque abriga 

·. nas suas enfermarias parcela significativa de indigentes. A 
Santa Casa de Misericórdia é apresentada como paradigma 
das instituições congéneres que àtuam no Brasil e no interior: 
Como parlamentar, o Padre José Linhares tem sinalizado seu 
trabalho em favor das misericórdias de todo o País e, hoje, 

exerce a presidência de uma instituição internacional, que 
ç_ongrega as Santas Casas_ do Brasil, de Portugal e da Espanha. 

Portanto, as escolhas_neste ano de 1993 foram, Sem dúvi~ 
da, das mais justas, d~l por que entendi do meu de'ier aplau
di-I~ e, naturalmente, fazer votos para que os agraciados 

_c9ntinue:m _a trabalhar infatigavelmente- pelo nOssO Estado, 
pela nossa região Nordeste e pelo próprio País. 

O ·sr. Pedro Teixeira - Permite~ni.e V. Ex" um adita
mento, nobre Senador Mauro Benevides? 

O SR. MAURO BENEVIDES -Pois não, com imenso 
prazer, nobre Senador Pedro Teixeira. ---

0 Sr. Pedro Teixeira - Há um refrão, de caráter até 
um pouco religios~. o qual diz que q_~em plãnta tlOreS in( 
colhê-las pelos caminhos da vida. V. Ex~ tem, realmente, colhi
do muitas flores, porque as tem plantado não só na sua vida. 
na sua trajetória, como também- na vida dos seus amigos. 
Por isso, há sempre um pouco de perfume nas mãos de V. 
Ex~ por essa candura, por esse tratamento. Ao colecionar 
mais uma justa homenagem, que lhe é tributada ao ensejo 
do evento epigrafado, o Partido Progressista fica exultante, 
assim como seu amigo e admirador. Pedro Teixeir"a, pela justi
ça que lhe fazem, e parabeniza todos os coordenadores. Gos
taria de ressaltar, tamb~m, a homenagem que se apresenta 
ao nosso conhecido e queridíssirno Padre Zé, que é o Depu
tado José Linhares, com quem tenho convivido por força de 
organizações partidárias. É realmente extraordinário o seu 
elan, a sua dedicação, o seu ideal em servir às Casas de Miscri
_córdia. Ainda na semana passada, na reunião do Fórum de 
Brasília, promov{da pela Federação do Comércio, conseguiu 
um terreno para que Brasília tenha também a sua Santa Casa 
de Misericórdia; nesse sentido contou com a imediata colabo
ração do nosso Governador Joaquini. Roriz, que já fez a doa
ção àquela entidade. O nome do Deputado José Linhares, 
assim como o de V. Ex•, já trafegou pela gratidão de todos 
os brasileiros, em especial por cuidar de uma classe chamada 
de indigentes, de desvalidos, que tanto necessita de homens 
que tenham sensibilidade para esse problema crucial. Em no
me do Partido Progressista e em meu nome pessoal, quero 
parabenizá-lo e aos seus coestaduanos por esta iniciativa que 
realmente dá a César o que é de César e dá a Deus o que 
é .de Deus. Parabéns a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. E.x", 
n·obre Senador Pedro Teixeira·. que chancela com ã ·sua mani
festação a homenagem que tive o privilégio de receber há 
alguns anos atrás, um reconhecimento aos meus modestos 
se-rviços prestados ao Ceará, e naturalmente ao Nordeste, 
pofque- naquela ocasião exercia -eu a Presidência dO Banco 
do Nordeste, após haver cumprido o primeiro mandato sena
torial. 

No que tange ao Padre José Linhares, não há dúvida 
de que é urna homenagem das mais significativaS c a ele servi· 
rá, s~m dúvida, como uma motivação a mais para que prossiga 
na sua faina diuturna de apoiar as misericórdias, não apenas 
a de Sobral, a que ele preside com exemplar devotamento, 
mas todas aquelas outras que tem ajudado com o seu trahalho, 
com a sua cobertura política. Enfim, os outros três agradados, 
o Ministro Henrique Sabóia, o industrial Fernando Gurgel 
e o Dr. José Anastácio Magalhães, são figuras exponenciais 
da vida cearense e merecem, hoje, o registro da tribuna do 
S_enado e, mais do que isso, o aplauso da comunidade cearensc 
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pela justeza da homenagem que lhes será tributada na noite. 
·de hoje. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides1 o Sr. 
Chagas Rodrigues, I(} Vice-Presidente deixa _a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. NábOr Júhiçjr, 
2~' Secretário. - -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso~)- Sr. Presídente, Srs. Senadores, a Conv~çãO das 
Nações Unida_s sob~ o Direito do Mar, em seu_ artigo 76, 
ao mesmo tempo em que garante ao Estado costeiro direitos 
de soberania sobre a exploração dos recursos natuia_is ~Yi'(os 
e não-vivos - até a distância _4e 200 m_ilha$ __ marítimas (370 
Km) a partir das linhas de base, faculta 8.0EstádQ a extensão 
dos direitos de exploração dos recursoS mjn~Gis.até o .Hmite 
exterior de sua Plataforma Çontinental, desde,que S3.tisfeit0s 
os critériOs-eStabelecidos na citada ConvençãO. , 

Esse artigo traz a seguinte definição jurídica de Plata-
forma Continental: - -

"A plataforma continental de um Est~do co.steiro 
compreende o leito e p subsolo_ c:]~ áreas submarinas 
que se estendem além do se_u Mar Territorial, em tõda 
a extensão do prolongamento natural do seu ter.ritóJ!o 
terrestre, até o bordo exterior .da_ J.Tlargeln continental, 
ou até uma distância de 200 milhas marítimas das linhas 
de base, a partir das quais se ffiede a tãrglli-a dO m-â~ 
territorial, nos casos em que o bordo exterior da mar
gem continental não atinja a essa distância". 

O roesn:ro artigo- díz: 

.. A margem continental compreende o prolonga
mento s_ubmerso da massa terrestre do Estado costeiro 
e é constituída pelo leito e subsolO_ da Plataforma ConÜ
nental, pelo_talude e pela elevação c_orttín~ntal.__Não._ 
compreende nem os grandes fundos oceânicos, com 
as suas cristas oceânicas, neni -o--se~ ~~bsalo. •; 

Nas regiões em que a margem continental se estender 
além das 200 milhas marítimas a partir das linhas de_ base, 
o BraSil terá condições de estender a.sua Plataforma Conti
nental além desse limite, segundo critérios estabelecidos no 
art. 76 da CNUDM, que é a ConvençãO das Nações Unid_as 
sobre Direito do Mar. 

A Convenção das Nações -Ünidãs Sobre o"bíi-fiiO dÕ M3r 
foi aberta a assinatura em 10 de dezembro de 1982, na_ ~essão 
de encerramento da III Conferência das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, em Montego Bay, Jamaica. NaéJ.uela oportu
nidade, a Convenção- tecebcu 119 assinaturas, inclusive do 
Brasil. -

A Convenção, ratificada pelo Brasil em 22 de dezembro 
de 1988, marca o início de noVã- era do Direito Internaciç)nal. 
pela amplitude de seus termos, pela ampla aceitação recebida 
da Comunidade Internacional, e, também, pela consagração, 
em seu texto, de novo e decisivo conceito jtirfdicO, o de "~atri
mônio ·comum da Humanidade". proposto pelos países em 
desenvolvimento e aplicável aos fundos marinhos. O Brasil 
participou ativamente da elaboração da Converição. 

O artigo que trata da ''Comi.ss_ão de Limites da Plataforma 
Continentar• dispõe que um Estaâ_o costeiro, -qUando dver 
a intenção de estabelecer o limite exterior de sua Plataforma 
Continental além das 200 mi_lhas ma,rftim.ás~- a-pfesi:ntará à'-

ComissãO, logo que possível, mas em qualquer casQ-dentro 
dos 10 anos seguintes à entrada em vigor·cta Convenção para 
o: referido Estado, as caracteríSticas de ta_l limite, juntamente 
com infor·niações científi'Cas e téC-nlCa.Sôe apoio. A Convenção 
entrará em vigor 12 meses após a data do aepósitO -do sexãgé
simo instrumento 4e_ -r_:atificação ou de adesão junto ao Secretá
iio-Geral das· :Nações Unidas·~- N-6 niorric;:rito;--a~Coilve~ção 
já conta com 51 ratifiCa-ções. 

A-convenção garante-ao Estado costeíro direitos de ~çbe
rania sobre a exploração dos recursos naturais -vivos C: Oã"ÇJ
vivos ..;...._ até. a distância de 200 milha~ marítimas a partir das 
linhas de base. Complementarmente, os direitos de exprorã.Ção 
dos recursos minerais são igualmente garantidos ao Estado 
-cos"téiro i:tté o líri:lite exterior da sua Plataforma CoiiUnental. 

· ·A poS"iÇão do Brasil n·o co'ntexto internacional pode Ser 
examínã:da à luz de três focos principais: 

a)" o novo- Direito do Mar; 
- b} a pesquisá estrangeira ein nossas águas; e 

Cf-a questãO dos meios. ____ __ 
O novo Direito do Mar apresenta três campos--priD.Cípats;·· 

cujo domi_nio_repousa, basicamente, na competência cíentífica 
de uma nação: - - -, - - ---

1- a Plataforma Continental; 
2 -a Zona ECOnómica Exclusiva; e 
3-os Fundos Marinhos. 
A Plataforma Continental é a responsabilidade mais ime-· 

diata de nosso País no que respeita ao novo Direito do Mar. 
Há duas boas éazões de orO. em prática para -isSo: 

- temos __ uma fronteira marítima a localizar, resultando 
num acréscimo considerável de terTitórío~ e -- -

- lá exj,ste petróleo, já em produção,_ e com indíçios_ 
firmes de haver,-além de seus liln1tes, e eiri âOU:iidância. ?utras 
riqUezas natUrais-: 

Em março de 1991, o Secretário da Comissão Inte'iftü
nisterial para os Recursos do Mar traçou as linhas_ i:nestras 
para o nosso País tinir proveito das riquezas que estãO na 
sua Zona Económica Exclusiva. 

Os dois primeiros objetivos -estão daramente e'statllídos 
na nova Lei do Mar. O BraSil deve examinar a captura permis
sível dos recursos vivos de Sua Zona Econômiêa.E:X.cluSiva, 
sem exauri-los. Para iSso, terá de saber, antes, que recursos 
vivq·s- eXistern·nessa zona, para, em seguida, determinar a 
capacidade brasileira de aprOVeitar esseS recurso_s. 

E como, nJ2!turalmente,_ hoje o Brasil aproveita muito 
pouco do potencial da Zona EconômiC3 E~cluSlva, é- bom 
firmar _comO objetivo- ampliar sua capacidade nesse campo, 
conforme posSibilidades de riteins~ agõi:'a e também no futuro. 

_ A zona é dividida em quatro áreas para trabalho do pra-· 
grãma: do Cfi.un1.0 Cabo de São Tomé; de S_ão Tomé á Salva
dor; de Salvador_ a Fortalçza; -e de FOrtaleza até a fronteira 
marítima do Brãsil com a Guiana Fi'ancesa. · · ----

0 Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Ex' um aparte, 
S_enador _Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muita honra. Senador 
Gerson Camata. 

O Sr. Gerson Cam~ta- Ilustre Senador Júlio Cani.pos. 
gostaria primeiramente de cumprimentar V. Ex~ pelo discurso 
que f~z, qUe diz respeitO- ptítictpalmente aos habitantes de 
estados situados à beira do Oceano Atlântico, coroo o Senador 
Jutahy Magalhães. da Bahia. e nós. do Espírito Samo. V. 
Ex~ aborda um assunto muito importante e muito interessante 
para ·o País, que é o sUbaproveitamento de nosso enorme 
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litoral. O discurso de V. Ex~ foi tecnicamente preparado, refle
tido, pensado; vejo que V. Ex•, apesar d_e nãO ser -S~nador 
de um estado litorâneo, preocupou-se em estuc:i_ar, pesquisar, 
refletir, pensar, buscar nos acoidOS Ínternacion"ãiS toda a argu~ 
mentação para a defesa do se~ ponto de vista, _4,em_onstrando 
mais uma vez o apuro e a dedicação com que V. Ex~ exer~e 
o seu mandato nesta Casa. Queria aproveitar esse discurso 
tão bem elaborado, tão bem lapidado, tão bem estudado e 
tão bem refletido, para comunicar a V. Ex• e--à Casa uma 
denúncia que recebi sobre a atuação de navio~_ de pes~ estr~n
geiros no litoral do Estado do Espírito Santo. V. E~ sabe, 
o Espírito Santo é o Estado que mais se presta à pesca-e-sportiva 
do marlim azul. Recentemente, um capixaba cham{ldo Paulg 
Amorim pescou o maior m-ailim da história, com 678 kg, 
e foi parar na noVa edição do Guinness Book of Records._ 
Há poucos_ dias recebi um documento -depois enviarei uma-· 
cópia a V. EJCO -- , de um pescador espo-rtivo do Espírito 
Santo, dizendo que navios de pesca da Coréia e do Japão, 
um navio de cada lado, usando a famosa "rede jumbo" -
que tem 120km de cumprimento, tamanho equivalente à dis
tância daqui a Anápolis - , d~ntro do mar territorial brasi
leiro, vão arrastando o que estiver na frente; os _barcos que 
navegam na área têm de se retirar rapidamente; os peque-nos 
pescadores brasileiros que saiam da fren~e. <?_~ ficarã9_p_r~_§Os 
nessa rede. Sou leitor do Reader's Digest, aSeleções - que 
ainda existe, embora algumas pessoas pensem que nãó é mais 
publicada. Há poucos dias, o Reader's Digest publicou um 
artigo_chamando até mesmo a atenção da ONU para proibir 
a pesca na chamada rede jumbo. Na revista havia qesenhos 
e fotografias mostrando a exte-nsão_ dessii[ede de l?Okm, puxa
da por dois barcos e que arrasta o_ que aparece na frent~. 
seja barco, peixe, peixe nascendo, flora e fauna marítimas. 
Os barcos dos pescadores do Espírito Sãnto têm encontrado 
esses barcos de empresas multinacionais f~zendo _essa pe_sca 
predatória no litoral do Estado. Tendo recebido esse docu
mento, encaminho-o ao- MinistériQ da Marinha que poderia 
fazer um convênio com esses barcos do Espírito Santo, equi
pando-os com rádios, para que ·no momento _oportuno avisas
sem um navio da Marinha, ou barco, canhoneira, helicóptero, 
avião, .. -. -

O SR. JÚLIO CAMPOS- Perfeíto. 

O Sr. Gerson Camata - ... Pãra que a sOberiinià dO
Brasil - porque tal pesca já é proibida - se mantivesse 
sobre a única parte desse mar enorme que temos e que estamos 
aproveitando mal, pois devemos dele extrair alimento para 
o povo brasileiro. Gostaria de aproveitar eSse discurso de 
V. Exa, tão bem elaborado, refletido, pensado, pesquisado, 
para chamar a atenção do Governo brasileirO e também dos 
Srs. COngieSSistas, rio sentido de se Criai corldições para que 
o Ministério da Marinha possa fiscalizar essa pesca predatória, 
realizada por nações amigas, no litoral brasileiro, proibindo 
a utilização da chamada "rede }umbo" na_ costa __ e no mar 
territorial do Brasil. Cumprimento V. Ex~ e peÇO-lhe desculpas 
por ter colocado, dentro de um discurso tão bem feito, t~o 
bem elaborado, um problema prático, sem o devidõ -estudo 
do documento que recebi, do qual envíarei cópia a V. E~·, 
por constatar o seu cuidado e interesse pelo tema. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Incorporo 
ao meu pronunciamento, com muita honra, o aparte de_ V. 
Ex~. assim cOmo a denúncia que féz, cOlaOoiando com à nOsSa 
preocupação relacionada aos problemas do mar brasileiro. 
Embora seja representante de um Estado interiorano, como 

é 9 caso de M.ato GrQsso_,_localizado nas fronteiras do Brasil 
com a Bolívia e com o _Paraguai, sou um apaixonado pelos 
assuntos do mar e, até ce_rto ponto, tento estudar essa proble
mática, porque a potencialidade que o Brasil tem, com a 

_ S,!,lª- bacia marítima, é muito maior d_o que nós, brasileiros, 
temos conhecimento. · 

- Sei perfeitamente que está havendO um abuso muito gi"an
de na costa brasileir~ por parte de navios de_ nações amigas 
do Brasil, como o Japão, a Coréia, e outros países que transfor
maram a política da exploração do mar em grandes riquezas, 
aumentando seu potencial econômico. 

A Marinha brasileira - e até mesmo a Aerortâutica, 
que também poderia dar apoio logístico, com eqUipamentos 
-=:- está totalmente sem recursos para fazer uma política de 
fiscalização~ o que vem causando_ problemas dessa ordem, 
que V. Ex~ denunciou. O pescador brasileiro, o cidadão brasi
leiro, o empresário brasileiro é escorraçado do próprio mar, 
que pertence, por lei, por acordos internacionais, ao Brasil, 
em conseqüência da falta de estrutura mínima de apoio na 
defesa da nossa riqueza marítima. 

Sr. Presidente,.__continuandQ o nosso pronunciamento, 
quero realçar as tarefas básicas que aqui estão delineadas: 
levantar os estoques de recursos vivos; estudar caracte;:rísticas 
fisicas, químiCas, biológicas e geológicas das áreas, os sistemas 
dinâmicos, não apenas de circulação oceân"iC-a,-mãs também 
da capa atmosférica que Cobre o oceano. Ê uma forffildá~el 
tarefa. E aqui ainda não há um interesse económico como 
o petróleo, um dos melhores negócios do mundo, para assumir 
os custos da investigação científica. 

Os Fundos Marinhos : na denominada área dos Fundos 
Marinhos, conceituada pelo Direito do Mar, o conhecimento 
cü:~iilífico da Geologia Marinha também desempenha um papel 
relevante. 

O exercício do direito brasileiro de aproveitar as riquezas 
do fundo marinho, dentro dos princípios de patrimônio co
m_um_da comunidade, também dependerá do desenvolvimento 
de nossa capacidade científica.-

Necessitaremos de um programa consistente de pesquisas 
científicas no leito, subsolo da zona dos fundos marinhos, 
oompatível com a nossa realidade. 

E já que eStamOs num ambiente que trata de política 
e estratégia, os Srs._ Senadores, _como todos os brasileiros, 
p()derão reconhecer o valor desse trabalho, que visa o est~be
lecimento de grandes objetivos estratégicos para nosso País: 
a defmição de uma fronteira marítinia acrescida ao õ.osso terri
tório, o aproveitamento de riquezas minerais, energéticas e 
de alimentos na margem contfnental fronteira à nossa costa 
e, álém dela, nos fundos marinhos. E, sobretudo, a c~paci
t:lÇãO do Brasil para defender no mar tais riquezas. 

Â. pesquisa estrangeira em nossas águas sempre constituiu 
uma questão importante em nosso País. Em trabalho recente 
publicado em revista cie-ritífica estrangeira, pesquisadores 
americanos questionam a nova ConvenÇãO-do Direito no Mar. 

O ponto priricipal da cõntestação dos cientistas é que 
o regime de consentimento por parte dos Estados costeiros 
para· pesquisas em suas águas de jurisdição poderá restringir 
as oportunidades de realização científica em áreas que interes
sem "às hações industrialiZadas que tenham capacidade própria 
em material de ciências do mar e te·cnolo_gia. 

Ós com-entários· acima sintetizãm a essê-ricía ·do Problema 
contido na Convenção, com relação à pesquisa -na platafórriia 
continental de nações em desenvolvimento. 
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A Convenção trouxe em seu bojo, implícito, o _conceito 
de uma plataforma continental jurídica. Seus limiteS são deter
minados por critétios que excedem os -conceitos· da geomor
fologia. Tudo isso teve por propósito a defesa-dos interesses 
políticos das nações menos-desenvolvidas. Esse resultado só 
pode ser bem-vindo, mas representa uma elevadâ responsa
bilidade para o Brasil e as demais nações cm desenvolvimento. 

As operações de pesquisa marinha são, assim, de grande 
envergadura. As exigêndas de meios e pessoal qualificado, 
navios, equipamentos científicOs e dinheiro vãQ além ·da capa
cidade e d_os interesses de uma só nação. A questão de meios 
e fins em pesquisa oceanográfica constitui um sério p-roblema 
para as nações pobres. 

Finalmente, é bom ressaltar que a cooperação- iiiterna
cionaLé uma faca de dois gumes. Ela serve maravilhosamente_ 
à ciência dos oceanos, mas pode, ser também inStrumento 
de abuso de poder económico de uma nação sobre a outra 
menos favorecida. Urna operação de pesquisa no m-ar entre 
uma nação pobre e outra distan_çiadamente mais rica resulta 
numa associação desequilibrada em graus de participaç-ão- e 
realizações. É difícil evitar a marginalizaçã-o da mais fraca. 

Não podemos esquecer que é rlecCssário e inadíáVel pei
miürmos qu-e· o-povo brasileiro tenha, no mfniíno, ·o -pleno 
direito de alimentar-se, vestir-se, morar, cuidar da saúde, edu
car-se. Só assim_será possível a essa gente viver de modO 
mais justo e digno no Brasil. - - --

Da nossa plataforma continental, de nossa z.ona econó
mica exclusiva e dos fundos_ marinhos sairão os recursos natu
rais vivos, bem CQIÍLQ __ matérias~ primas_ para gerar a energia 
necessária para suprir a demanda crescente desses insumos 
essenciais para alcançarmos melhores padrões de qualidade 
de vida para o nosso povo. 

Com esse propósito o Brasil vem realizando um agressivo 
programa de lcvantamen!o de dadps geofísicos ao longo da 
sua margem continental. _ 

No convênio celebrado em 1974, entre a Marinha brasi
leira, pela sua Diretoria de Hidrografia e Navegaç_ão, a PE
TROBRÁS- Petróleo BrasilciroS.A., o Departamento Na
.cional de Produção Mineral- DNPM, a Companhia de Pes· 
quisa e Recursos Naturais - CPRM, o Co"nselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e TecnológicO- CNPq, para 
o .. Reconhecimento Global da Margem _Coii~ineOtal Brasi
leira'' (Projeto Rcmac), deu origem ao mais extenso programa 
de pesquisas geológicas e geofísl.C3 já-realizado na ~rea fll~rí
tima adjacente ao território brasileiro, estendendo-se esse tra
balho até dia 30 de junho de1978. 

O projeto reuniu expressivo vOlume de dados geológicos 
e geofísicos_, que possibilitaram a compreensão mais claras 
das províncias fisiográficitS d~ região oceânica adjacen_te ao 
Brasil. -- ~--

S_eis unidades fisiográficas principais Cariicterizarri a mar-
gem continent.al brasileira: _ -

-a Plataforma Continental, até a profuildidade de 200n1, 
com 3 áreas de largura máxima: Amapá/Pará, Espírito Santo 
e São Paulo/Rio Grande do SuL A área total da Plataforma 
Continental brasileira alCança 800.000km_~_ -0 '~-qulV3.linte- ã ba
cia do Amazonas; 

- o Talude Continental, entre as profundidadeS de 200 
e 3 mil metros. Até a profundidade de 3 mil metros, o Ta]ude 
e a Plataforma Continental englobam cerca de 1.720.000km. 

-o Sopé ou Elevação Contiventâl, entre as profun
didades de 3.000 a 4.000m; 

- O Cone do Amazonas, uma unidade fisiOgráfica Iór
mãda por sedimentos do rio_ h.mazonas; 

- o Platô de São Paulo, constituiildO uma unidade fisio-
___ gráfica 00ir(3. ·envoltória exter!Ja à profundidade de 3.000m; 

- --~_e-is _Ca~deias V':tlcânicas Equatoriais e_a Cádeia Vitó-
ria~ Trlildãde. ' :·- · · .. - - - - · ,., · 

C9m base n~~s~s estudos, :realizados pelo Projeto Rernac, 
cerca de 52% da Plataforma Continental brasileira teria a 
largura de 20U milhas marítimas, ou seja,_370k_!D., Põ't"C1ue a 
borda exterior da margem continental está para dentro dessa 
linha. O restante, 48% da nossa Plataforma Continental, esta
ria limitado, provavelmente, pela linha de 1% de eSpeSsura 
sedimentar além do par do Talude Continental. 

o·s dados, embora incompretos, já-parecem Suficientes 
par-ª ·uml}_estimativa razoável, precisa de_que o novo Direito 
do Mar acrescentará cerca: de 2,7 milhões de quilôme~ros qua
drados ao atuaf territórlõ- do Brasil. De_ 8.500-.UOOkm, que 
hoje são o nosso património, ganharemos mais 31%. Assím, 
pelo novo Direito do Mar, a delÍmitaçao da Plataforma Conti-: 
nerital - em sua conotação jurídica e não fisiográfica repre
sentará um acréscimo de território ao Brasil: a fronteira leste 
do território marftimo brasileiro estará ria borda exterior da 
Plataforma Continental de nosso País. Mas o território marí
timo a ser acresc;ido ao Brasil poderá ser maior. 
- - Algumas áreas merecem investigação científica trials detá
lhada, em especial nas reg"iões do chamado Cone dõ -Arn.aio-. 
rias-, no alinhàffierito Vulcânico Vitória-Trindade, e no Platô 
dO- São Paulo, rl8.S (ruais os estudoS desenvolvidos parecem 
insuficientes para uma asserfiva sobre o provável limite da 
Plataforma Colltinental. É possível que nessas regiões o pros
seguimento das pesquisas leve a borda exterior da Plataforma 
COntinental brasileira a se aproximar da distância· de 350 niil 
marítimas a partir das linhas de_base, ou mesmo a ultrapassar 
esse limite. _ _ _ _ _ ______ . 

Está causando surpreSa neste plenário, reconheço, que 
uln Senador mato-grossense, Estado meramente interiorano, 
que faz fronteíras com dois países que não têm mar, Bolívia 
e Paraguai, venha abordar assunto tão relevante, em termos 
marítimos, para este País. Como eu disse no aparte_ que.õ 
Senador Gerson Camata me ofereceu, somos um estudioso 
de assuntos marítimos, porque, como freqüentador, em nos
sas viagens de férias, ~o belíssimO litoral baiano, terra do 
nosso querido Senador futahy Magãlhães, ternos sentido de 
perto os reclainos dos pescadores do mar brasileiro, com rela
ção ao problema da plataforma continental do .nosso País. 

Apesar de estarmos razoavelmente avançados nas H~refa~ 
científicas que se-rVirãO de fundament9 _para o Brasil definir 
a liligura da sua Plataforma Continentar à luz do novo Direito 
do Mar, ainda resta muito a fazet -paia que se atinja esse 
objetivO em tempo hábil. 

ÃO conclUir este pronunciamento, desejo destacar, Sr. 
Pr~sidente, Srs. Senado~es,_alguns pontos que julgo de funda
mental importância. 

-· Em primeiro plano, destacam-se as re.sponsabilidades as
sumidas pelo Brasil ao ratificar a Convenção das Nações Uni
das sobre_o Dirf:ito çlo Mar._ quais sejam as de locali2:ar_com 
precisão â nossa fronteíra marítima, que deverá __ ser considera
velmente ampliada e onde se encontram nossas maiores reser
vas petrolíferas; ·determinar-a captura permissível dos recursos 

--vivOs de sua Zona Econõmica Exclusiv;l e preparar-se cientí
_fica e tecnologicamente para exercer O seu direito de_ apro
Veitar as riquezas do fundo marítimo, dentro dos princípioS 
do patrimô_nl.O comum da_ humanidade. Nunca será demais 
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repetir a importância que essas responsabilidades representam 
para a melhoria do bem -estar do nosso povo, carente de muitos 
recursos que são abundantes no mar. 

Muito já "foi feito para possibilitar o c~~pdmento das 
tarefas decorrentes deste acordo, muito ben;t ,qemonstrado 
pelos trabalhos realizados no Projeto_ Remac, pprém resta 
muito a realizar para que o _Brasil possa usufruir .dos recursos 
que hoje existem nessa nova fronteira. Par~ qUê isso possa 
ser realizado, convém ressaltar _a necessidade de proteção do 
meio ambiente nas áreas em que se desenvolvem essas ativida
des e sobretudo a necessidade de segurança dessas mesmas 
áreas para salvaguardar os interesses_ nacionais no mar. _ 

Compreendendo a importância do mar e a necessidade 
do_ seu aproveitamento económico e niilitar, já começaram 
as grandes poténcias a projetar seu potencial de pesquisa a 
nível mundial, não tendo o ·litoral brasileiÍ"o passado desaper
cebido. Embora a responsabilidade do controle das pesquisas 
no mar caiba à Marinha brasileira, poucos são os recursos 
orçamentários_ a ela destinados para esse fim. O orçamento 
da Marinha brasileira é quase _que ridículo hoje diante da 
necessidade que ela tem para fazer a preservação do mar 
brasileiro. 

Os gastos das Forças Armadas brasileiras representam 
tão-somente cerca de 0,4% do PIB. Urge, pois, que se desti
D.em maiores recursos à Marinha brasileira para a aquisição 
de um raz.oável número de navios hidrográficos, oceanográ-
ficos, biofísicos e de patrulha costeira e fluviais: -

Estaremos lutando, esta semana, juntamente com vários 
companheiros do Congresso Nacional, para garantir maiores 
recursos_ para que a nossa Marinha tenha uma dotação condig
na no orçamento de 1994, para que ela possa assegurar, em 
futuro próximo o mais breve possível, a preservação da Zona 
Econóinica e Exclusiva de que o povo brasileiro tanto ne
cessi·a. 

Estaremos vigilantes, estaremos atentos, e, se necessário 
for, voltaremos a esta tribuna para denuncia!_ o descas_o que 
hoje existe com relação à p_ofitica-marítima do nosSO -Pã.ís. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Albano Franco_ Aluízio Bezerra _Álvaro Pacheco Amir 
Lando _ Aureo Mello _ Beni V eras _ Dirceu Carneiro Fl-;viano 
Melo_ Garibaldi Alves Filho ~Guilherme Palmeira _-Henrique 
Almeida_ Hydekel Freitas·_ João Rocha _ Josaphat Marinho _. 
Júlio Campos _ Jutahy Magalhl!es _ Magno Bacelar _ Marco 
Maciel_ Moisés Abrão _ Nabor Júnior_ Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotado_ o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sendo evidente a falta de quorum para deliberação em 
plenário, as matérias constantes da pauta de hoje têm sua 
apreciação adiada. 

da: 
São os seguintes os itens cuja aprecia9ão fica adia-

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 330, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 68, de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, 
..que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

2 

REQUERIMENTO Ne 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 764, 
de 1993, do Sena9._pr Marco Maciel, solicitando, nos 
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, 
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do 
Senado n9 67, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre 
a participação- dos trabalhadores na gestão das empre
sas e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP-DF. Pronuncia o seguinte . 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
doies, a ansiedade com que todos nós esperamos ser brindados 
com_aquelas explanações e explicações tão sérias, tão consen
tâneas e tão bem careadas que nos proporciona o nobre líder 
Pedro Simon, compele~me, nesta -assentada, a reduzir o meu 

_discurso, adiando a análise que faria aqui, bem mais longa, 
para outra jornada, pedindo que a conferência que proferimos 
ontem na ADESG seja-anexada ao nosso pronunciamento: 

Não podemos deixar, todavia, de registrar que, ao partíci~ 
parmos- eu e o Senador Jarbas Passarinho- do 229 Ciclo 
da ADESG, em Brasífia, em que a temática enfocada era 
a democracia, ou o valor dos partidos políticos para a demo~ 
cracia;- ali foram aventadas teses que vão ficar para serem 
apreciadas opportune tempore, pelo nobre Líder Pedro Simon. 

- S. Ex~ já nos falou sobre várias coisas, mas nos deve ainda 
um debate sobre esta problemática. Refiro-me exatamente 
ao conceito jus filosófico- do que é um· partido políticõ~ se 
é um entidade de caráter público ou privado. O art. 17 da 
nossa Constituiçãó-deixa entender que o partido político é 
uma entidade de caráter público e aprovamos-uma legislação 
em que ele tem personalidade jurídica privada, somente por
que as suas atas e seus estatutos são registrados- num ca~tório 
civil; mas, logo em seguida, tem que passar pelo trâmite de 
-um Tribunal Superior Eleitoral para fazer o seu devido regis
tro. Então, é uma entidade privada, subordinada ao registro 
numa instituição de caráter público. Mais do que isto, é uma 
grande indagação o inciso II do art. 17 da Constituição Fede
ral, que fala que partido político tem que ter caráter nacional. 

O que é esta figura, caráter nacional de um partido políti
co! É algo que representa uma corrente filosófica ou ideoló
gica de pensamento nacional! Cito casos, como, por exemplo, 
do Partido Verde, que defende ecologia; tem esta mensagem 
caráter nacional ou é um apêndice que deve ser discutido 
nos estatutos do partido? 

Se amanhã for organizado o Partido das Empregadas 
DoméstiCas, isso lhe dará uma identidade nacional, porque 
todas elas tém um fogão à frente e têm um~ mensagem quase 
que comum no dia-a-dia. 

Estamos devendo à Nação, já que elaboramos uma lei 
eleitoral aplicável na espécie, um pouco de doutrina. Com 
relação àquela época em que se falavam nos udenistas, nos 
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pessedistas, nos integralistas, quando isso sigriificaVã-Uina.-cor
rente de pensamento nacional, este foi urri ponto questionado 
11;a ADESG e sobre o qual debatemos. Creio que o eminente 
jurista Josaphat Marinho deveria também debruçar-se nesta 
matéria para explicar ao País os _conceitos filosóficos de um 
partido político: se é realmente uma entidade pública ou priva
da e o que é caráter nacional. 

Íamos abordar esta matéria, mas, antes, formulamos esses 
quesitos para que o nobre Líder Pedro Simon, oportunamente, 
nos esclareça o que é o partido político. 

Solicito seja incluído neste discurso- a conferência que 
proferi e me dou por satisfeito com esses questionamentos. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE Q_SR. PE
DRO TEIXEIRA EM SEU DISCURSO: 

CONFERêNCIA PRONUNCIADA PELO 
SENADOR PEDRO TEIXEIRA, NA ADESG 

DO PLANO PILOTO NO DIA 23-9-93 

Excelentíssimo Senhor ..... . 
Excelências ..... . 

Agradeço à ADESG do Plano Piloto pela gentileza da 
oportunidade que me deu, convidando-me para pronunciar 
esta palestra, cujo tema: "Partidos Políticos e Demoaracia" 
faz parte de uma de minhas preocupações prediletas. 

Procurarei examinar o que é o Partido Político, dentro 
de uma Democracia, e-o que têm sido nossos partidos políticos, 
dentro de ''nossa dita democracia". Não tenham dúvidas. Os 
donos do mando político, nos partidos e--no governo, fizeram 
de nossa realidade política, "uma pseudo dempcracia de direi
to"~ 

Antes de oferecer a meus ouvintes _minha visão jusfilO
sófica do mundo_ político, quero fixar a evidência de que o 
partido é uma sociedade política_: Suas finalidades, ou seja, 
seus "Valores-Fins" são, por definição, "Valores Políticos". 

O Partido Político _bus~:I o Poder, para realizar aqueles 
valores-fins, sinónimo perfeito de Bem Comum, contidos na 
"corrente de pensamento" de seus sócios. 

Como sociedade de ".homens unidos para realizar valores 
políticos" o partido é, por definição, uma inStituição á.drnitida 
por nossa Constituição,_ em se1,1 __ art. 17,_e por isso, órgão 
consHtucional "para tratar de interesses públicos, e não_de 
interesses privados''. 

Como uma institUição, é ~·1,1ma cofrc-rite -de pensarilento 
político, que se organiza, dentro de normaS cOnstitucionais, 
legais e estatutárias, par-ã eleger seus candidatos e buscar o 
poder, como meio de realizar os Valores-Fins contidos em seu 
ideário. 

Esta é- uma realidade posta no mundo, diante de nossos 
olhos. 

Trata-se, portanto, de uffia "experiência: Social". "expe
riência", no seu sentido dinâmico, de processo dialético
que emerge, em um determinado momento, do seio de certas 
coordenadas geo-históricas, experiência eSsa ·premida por exi
gências fático-axiológicas; germina e se- faz "embrião", o qual 
surge, como imposição brotada daqueles fatos e valores que 
o circundam. Desenvolve-se, adquire adeptos, faz-se "cor
rente do pensamento", cresce, se avoluma, toma ··caráter 
Nacional", e só então, por det_erminação do art. 17, inciso 
19 da Constituição, pode vir à luz, dentro da ordem jurídico-

-normativa naciOnal. Antes, não. Não pode obter registro no 
Tribunal Superior Eleitoral. 

Vê-se que os Partidos Políticos--são "associações". Os 
"sócios" de uma "corrente de p~nsamento" se "associam", 
unem-se, ligã.m-se pela norma estatutáriã, sob a égide da Cons
tituição e da Lei~_ que são a "síntese integrativa de fatos e 
valores", geo--biSt6ricos,-segundo prelecion-a o meStre dos mes
tres -. Miguel Reale. 

Quando da elaboração normã.tiva· da Cons_thuiÇão, da 
Lei Orgânica de uma instituição, ou de um estatuto de qual
quer associação, seus elaboradores necessitam levarem conta, 
em profundidade, essa _e_strutura tridimensional concreta dã. 
norma, para poderem construí-la, fiéiS à sua natureza-. Se 
não o fizerem assitn, construirão um monstrengo-fabricador
de-crises, o qual propiciará à sociedãde~ crises--sobre crises. 

· -Sendo assim, a lei que se desvie de sua finalidade natural 
e passe a visar um desvalor é uma contradição em seus próprios 
termos. É uma--ne-gação de si própria: · -- -

E~ lamentavelmente, n6s tOâOs conhecemos a realidade 
cruel, peçonhenta, pesada, constante, da pressão de lobistas, 
sobre os legisladores, em todos os momentos da elaboração 
de normas institucionais que afetem iilferesses· car.tori~is .e 
particulares. 

Nesta arde~ de pensamento, não podem existir leis nasci
das nas ''idéias'' abstrahis dos home-ns; para-protegerem inte~ 
resses particulares, que afetem, de qualquer forma, O Bem 
Comum, e sejam jogadas na realidade social. Essas leis nascem 
feridas, na intimidade- de sua própria ·essência.--São rri.ons
trengos com o nome de "leis". -

Elas -, as leis, já existem latentes na realidade so_cial, 
e é lá que o legislador deve buscá-las, para lhes dar a "forma 
·normativa", pela simples razão de que, ele não pode criar 
a lei, tirando-a da abstração de uma idéia. 

De passagem---: aqui estava o grande erro dos parlamen
taristas. 

Em face de uma multipliCid_a_de de Valores, "quem está 
no ponto de incidência do poder de decidir" deve considerar 
só os fatos, e escolher o valor mais urgente e necessário, e, 
com esses componentes, ebborar a lei. 

Fazer iSto é, para-·o Legislador, uma religião: ser fiel 
à Ciência Política e Jurídica; fazer o contrário é Uri:latraíção 
à causa do povo, âe que ele é um simples represen_t3.rite. 

Há mais de duzeiltOS. anqs, a genialidade de Montesquieu 
vislumbrou essa tridimensionalidade desCoberta, rio nosso Sé
culo, por uma constelação de jU:sfilósofos, cujo Sol é; se_m 
dúvida, o brasileJro Miguel Reate, assim considerado por Her
rera Uchoa, reitor d3. Unive!sid~fdé Jobn_Kenneçly, como o 

--disse, no Congresso de jusfilósofos reunidos em Brasnia, ·em 
1972. 

É de Montesquieu: "As leiS são-RelaÇões NeCessárias (não 
podem deixar de ser) que derivam da natureza das coisas". 

Essa ''natureza'' foi descrita por ele, em maravilhosoelen~ 
cõ de fatos e valores relatados em seu clássico "0 Espírito 
das Leis", e que devem circundar cada povo, de sorte que, 
"só por mera coincidência, uma lei que sirva a um povo possa 
servir a outro povo"-

Enquanto teimarem os políticos em fabricar leis políticas 
para proteger privilégios das cúpulas dirigentes, a crise política 
perdurará até que o povo-passe a exigir a intervenção militar, 
como única solução que lhe sobre. Entre uma ditadura ilegítima 
que não abre mão de seus privilégios, e a possibilidade hipoté
tica de solução, pela outra, optará, fatalmente por esta. E 
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é uma pena que assim possa Q,contecer, provam-nos a história 
e a sociologia. 

Não duvidem disto! 
Isto de "Brasil: Nunca Mais" é utopia inocente, de bons 

brasileiros que não acreditam na Força das Leis Sociológicas 
e da Própria História. 

A verdade é que todos os males, tod_os os vícios, e todas 
às crises, são fabricadas pela teimosia dos legisladores, em 
querer que SetlS.·privilégios permaneçam into_cáVeis dentro das 
normas escritas e das normas de conduta das lideranças parti
dárias. 

Os valores, que são próprios da essência das instituições 
e das normas, foram trocados por desvalores. 

E vem daí que está sendo cada vez mais difícil, desde 
muitas décadas, conseguir obter as reformas urgentes e neces
sárias, no sistema normativo e de conduta de nossa classe 
política. 

"Todas as grandes idéias, as que alteram o curso da histó
ria da humanidade, via de regra, são simples em sua aplicabi
lidade e de fácil entendimento. Porém, justaníente pOr sua 
simplicidade e transparência, ao estabelecer novos paradig
mas, costumam ferir poderosos interesses corporativistas, 
além de encontrar a natural resistência por parte dos acomo
dados, dos anestesiados e dos que enxergam pouco", afirmou 
O--deputado José Edmar Cordeiro, em seu magnífico trabalho, 
"Fábula da Problemática Tribal", que li com -muito prazer 
e atenção. 

Foi imensa a resistênciã-que-Oj:mseram às reformas eleito
rais e partidárias buscadas através dos projetes aprovados 
pelas Casas do Congresso. O Corteio BraziUe-D.se, no fluente 
mês, publicou a preocupação do Presidente do Superior Tribu
nal Eleitoral, o Ministro Supúlveda Pertence, o qUal afirmou 
que: 

"ele teme que a busca pelo consenso, no Cong.r"éSso 
para aprovação dos temas polêmicos, acabe tornando 
a lei para 1994, numa Água de flor de laranjeira". 

E, lamentavelmente, foi ísto que àcóilteceu;com a apro
vação, em regime de urgência, do Substitutivo· de Plenário, 
ao Projeto de que tanto se esperava, substitutivo feito sob 
o pálio de acordo das lideranças partidárias. 

Então indago: -- ----
1. É possível continuar concordando com este sistema 

de ditadores e donos de partidos, que vicia toda nossa "Demo
cracia", pela base? 

Essa ditadura se extirparia~ de maneira tão simples, pela 
outorga claramente expressa dos Juízes e Cortes Eleitorais, 
de competência para decidir sobre qualquer afronta à norma 
constitucional, legal ou estatutária, que torne bem expressa 
a exigência- do cumprimento do Estado de Direito, definido 
logo no aJ1:. 19 da Constituição._ "claramente expressa", repito, 
para evitar a fuga pela tangente por meio das celebérrimas 
"questões de economia interna", através do que têm conse
guido eliminar o próprio princípiO do exercício da jurisdição, 
que é característica primordial e ampla da Justiça Eleitoral. 

2. É possível continuar concordando com a forma de 
se proceder a essas "Convenções" partidári!ls, que são somen
te uma "festa eleitoreira", para homologar as decisões já toma
das pelas cúpulas, que se sobrepõem à competência norma
tizada do órgão máximo do Partido -a Conv~ilçãó Nacional? 

-Norma legal deveria estabelecer uniformemente a lista 
de competências daquele órgão e seu regime, em tqdos os 
Partidos. As Con~enç6es deveriam funcionar, -como funciona 

um tribunal, mas, sempre presididas por um membro da Jus· 
tiça Eleitoral, tal como se faz hoje, nas eleições gerais. A 
presença de um ditador presidindo uma Convenção, que vai 
decidir interesses seus, em choque com outros, elimina a serie
dade de qualquer resultado nela obtido. 

A criação da Justiça Eleitoral também causou surpresa, 
depois da Revolução de 30, mas hoje sabemos quantos bene
fícios sadios trouxe ela nos c~minhos do aperfeiçoamento de
mocrático. 

Com a legislação de hoje, a crise continua exatamente 
a mesma, no seio dos partidos, mas com métodos mais sofisti
cados. Foi apenas instftucionaUzada a farsa democrática: 

3. É possível continuar admitindo com que a impor
tância e o tamanho da tribo do partido se meça pelo número 
de caciques que ele tem, e não pelo número de índios-e
leitores? A tribo nada é, se não contar com muito_s índios. 
O filiado é o povo do_ partido. Todo o poder dos órgãos 
partidários vem do filiado e em seu nome é exercido. E este 

___ "princípio" precisa ser concr~tizado em uma norma expressa, 
dentro do direito político-eleitoral. 

As '"'portas abertas" do partido a qualquer eleitor já per
tencem à nossa ordem jurídico-constitucionãl não obedecida 
a afrontada, por todos os ditadores de nossos partidos. 

O ingresso -do eleitor, no partido de sua preferência, tem 
que ser feito, com uma simples petição de inscriçáo, melhor 
ainda, que seja feita pela via da Justiça Eleitoral. Já existe 
a norma constitucional, malgrado vários dispositivos inconsti
tucionais, em alguns estatutos partidários, em que se apóiam 
muitos donos de partido, quando não querem a presença de 
um "notável" que pretenda nele ingressar. 

Vejamos o que diz o §. 29 do art. 5s> da Constituição, 
que faz dos tratados internacionais a que o Brasil aderiu, 
umanorma constitucional, e o com.bineiPOS com o art. XXJ 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas, de 10 de dezembro de 1948. que estabelece: 

"Art. XXI -- Todo o homem tem o direito de 
tomar parte no governo de seu país, diretamente, ou 
por interniédio de representantes livremente, escolhi
dos." 

Leiamos depois o art. 14 da Constituição. 

""Art. 14. . ............................................... . 
§ 3~ São condições de elegibilidade, na forma 

da lei: 
"" " .. ~ ................................................... ~.~···~········· 

V - A filiação partidária." 

Se a filiação partidária é "condição de elegibilidade", 
e "é direito do filiado tomar parte no governo de seu País 
diretamente", não há outra saída para a interpretação desses 
postulados constitucionais, do que admitir que os partidos, 
obrigatoriamente, devem ter suas portas abertas para todos 
os eleitores que quiserem neles ingressar. 

É isto que se chama "Estado Democrático de Direito". 
O resto é Ditadura nos PartidOs, como vem sendo exercida 
_há muito tempo, no Brasil, o que exclui toda a legitimidade 
da representação de todos nós, os representantes do povo. 

E evidente a necessidade de uma mudança revolucionária, 
não somente nas normas escritas, mas também nas normas 
de conduta e da prática política, desde o momento em que 
os partidos se transformaram em "órgãos constitucion-ais". 

4. Será possível que essas lideranças já se esqueceram 
da tão falada e pregada "pujança" dos "dois maiores partidos 
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do ocidente", cujos chefes, Ulgisses e Aureliano~ _perderam 
as eleições, vergonhosamente. para Femanco Collor e tam
bém par a o E néias? 

Nós não elegemos democraticamente, neiil vereador, 
nem prefeito, nem deputado, nem senador, nem governador, 
e nem tampouco o Presidente da República. Os eleitores, 
apenas optam por um, dentre poucos candidatos impostos pelas 
cúpulas partidárias, por meio de "Convenções", que são, me
ras farsas o_u "festas eleitoreiras homolo_g_a_tória~ das ~e-~isões 
das lideranças políticas", como_certa feita a,firmou Nelson 
Marclezam. 

O povo um dia, não aguentará mais, como tiáo agüerttou 
em 1930, e antes que isto aconteça, seria bem melhor que 
o próprio Congresso, ou_ o Poder Revisor faça a grande refor
ma que o povo quer: um_a refoOn_a que busque a verdade 
eleitoral, que propicie urna- verdadeira democracia pelos parti
dos, e não permita a permanência dessa farsa_ 4_e_mocrática 
que aí está._ 

5. -Parece_que a grande lição da eleição de Collor não 
foi bastante, para demonstrar que este sistema partidário é 
frág_il demais para enfrentar uma possível aliança do poder 
econômico somado ao Poder Jornplístico-Televisivo! 

"Quem não olha para o passado terá o castigo de vê-lo 
repetir-se", afirmou o filósofo e poeta George Santayaõã. _ 

Hoje, vemos as cúpulas partidárias "acertando'', em sua 
eterna cirandadiuturna, quem vai seristo, quem vai ser aquilo, 
esquecendo-se de que, em outras salas, podem estar fazendo 
alianças o Poder Econômíco e_o Poder Jornalístico-Televisivo, 
aquela mesma aliança poderosíssima que· elege-u Fernando 
Collor de Mcllo, e que desmoralizou todos os fragilíssimos 
chamados "grandes partidos", tendo ficado demonstrado que 
eles não estão valendo nada para o povo. 

Antes que seja tarde, até mesmo para salvar a própria 
pele, é preciso que elas._ as cúpulas partidárias, busquem a 
.. verdade elcit_oral", tão des.cjada por Getúlio, e reformem 
as instituições, para fazer tudo, exatame_nte ao contrário do_ 
que estão fa~cndo, b.uscando no fili~(Ío, ii base da legi.timidade 
de uma verdadeira Democracia pelos Partidos. 

É chegada a hora, repita-se, de valorar o filiado e da 
consagração da escolha de todos os candidatos do Partido, 
por meio de prévias eleitorais, efetivadas nos respectivos Colé
gios Eleitorais, de que participem todos os filiados, nos municí
pios, para prefeito e vereadores; nos Distritos Eleitorais, para 
deputados federais e estaduais; no Estado, para governadores 
e senadores, e no País inteiro, para Presidente da República. 

6. É possível continuarem os filiados concordando_ co_m 
que eles nada representem, na orientação do partido, quandO, 
na realidade, eles são a fonte de todo o poder dos órgãos 
partidários, c o partido nada é sem el~~? _ 

O filiado está, para o Partido, no microcosmo partidário, 
como o eleitor está para o macrocosmo político-nació-õãl. _ 

7. É possível continuarem o-s. senhores vereadores con
cordando com que eles sejam os últimos na-escala hierárquica 
dos partidos, quando, em realidade, os partidos só existem 
por causa da soma de seus esforços, nos -rili.micfplos, ·nà hora 
da busca do voto dos eleitores? -

8. Sendo o Partido um "órgão Constitucional",_ ãC-aso 
as normas escritas e todo o Sistema Partidário, hoje obser
vado, não são uma afronta ao "E:)tado de Direito", que exige 
que tudo seja feito, dentro da lei'? 

9. O Partido Politico é Pessoa Jurídica de DireitO Pú6líCo
A equivocada interpretaÇãO do§ 2", do art. 17 da Consti

t~ção, possibilitou-ao malfadado substitutivo já aprovado pe-

las duas Casas Legislativas,-definii O Pàrtido PolíticO, como 
"pessoa jurídica de direito privado", como qualquer sociedade 
comercial, ou clube literário. 

EVidenteinente há aqui um equívOco. o- que a lei diz 
é que "o pãrtido político adquire personalidade jurídica, na 
Forma da Lei CiVil. Adquirida essa personalidade jurídica, 
pelo registro da ata constitutiva· do Partido, em cartório (é 
esta a formalidade exigida), o mesmo parágrafo determina 
que "s~us estatutos serão registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral". 

O simples fato de o P~rtido ser um órgão constitudbnal, 
e sua· finalidade de bUScar -realiZar~- p·or meio de suas funções 
p!J:_blicas,__finalidades também públicas, em benefício do _Bem 
comum; demonstram que· ele, o partido é, por sua própria 
natureza, uma ''Pessoa· jufídica de- direito público", e que 
não pode tratar de interesses privados, e particulares. Defin-i-lo 
como pessoa jurídica de direito priVado é, desc~lpem-me os 
meus pares, uma excrescência jurídica. -

Não podemOs -cruzar os braços, diante da interpretação 
absurda que deram à ConstituiÇão de que os partidos sáo 
pessoas jurídicas de direito privado, não sujeitOs 'ão ESfãdo 
de Direito, mas a seU estatuto partiCular, ou à vontade do 
ditador. 

10. Nã9 é possível mais continuar admitindo esslCcóf
rupção de nossas instituíções, como se-a" Constituição fosse, 
ela própria, uma farsa, apesar de seu art. li rezar: 

"A República Federativa do Brasil, .. COnstitui-se 
em Estado Democrático de Direito." 

Eis aqui, meus prezados adesguian~s, um pequeno pu
nhado de tumores malignos que localizei dentro do Grande 
Câncer NorOi.-ativo, que constitui a nossa "desordem jurídica", 
a começar pela própria Constituição, que é, ou deveria ser, 
"a expressão normativa e concreta do Estado", até chegar 
aos estatutos Partidários, que expressam nonnativamente tam~ 
bém, e da mesma forma, cada Partido. 

Como podem -ver, o graitde mal está na norma fabricada 
pela vontade determinada dos donos dos partidos, das lideran
ças Políticas, seguidas de suas maiorias e dos governos, desde 
longos ãnos. 

Foram eles que fabricaram, na República Velha, antes 
de 1930, as famosas "eleições a bico de pena", que eram 
uma farsa eleitoral, que derrotou duas vezes Rui Barbosa, 
e uma, Getúlio Vargas. 

Este, inconformado, aliou-se a Minas e a Para1ba e-fez 
a Revolução dc_30, para realizar Os Valores Necessários e 

-Urgentíssimos -, já naquela época-,- da "verdade eleitoral, 
do voto universal e obrigatório, do voto da mulher, e da Justiça 
Eleitoral". Foi um passo enorme e benéfico que se deu rumo 
à Democracia. 

A complementação da grande reforma do sistema partidá
rio-eleitoral, necessária e prioritária, para dar governabilidade 
aos governOs, tanto do presente quanto do futuro. e para 
extirpar a Ditadura dos Partidos, - com isto dando legitimi
dade à "República Federativa constituída por um Estado de 
Direfto"-Esteve à disposição da vontade política das lideran

. ças-políticas e do Governo. 
Mas eles,_ definitivamente rlãO quiseram fazê-la, como de-_ 

monstraram com· 'o substitutivO de plenãrio-, timídíssimo Pro
jeto de lei, já- votado e prestes a ser sancionado. 

Que-m.C'perdoem meus ilUstres pares. -relatores e líderes 
que estiveram à frente das decisões e dos acordos das lide-:
ranças. 
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Do lado de fora do Congresso, os estudiOsos do problema 
-cientiStas políticos. a começar pelo Presidente do Superi(Yr 
Tribunal Eleitoral, inquieta-ramRse com o que ia sendo" feito, 
para "'acomodar,. situações.- ---

E foi por istO que o'Ministro Sepúlveda Pertence disse 
que o então projeto ia dar em Hchá de flor de laranjeiras''. 
E não aconteceu outra coíSa. Todo o _sisterria- d_os partidos 
continuará propiciando o mesmo procedimento a seus donos, 
que continuarão a atuar, como sempre 3tuaiam, na área -de 
suas ditaduras partidárias. -- -

Urge, então concitar á maioria· caiaaa e o povo; para 
que jogue tudo isto abaixo, exigindo dos Revi.Soies da Coristi
tuição, que façam por aquela via, as reformas, nó sentido 
de eliminar as ditaduras partidárias, para ser írhplantada a 
Democracia pelos partidos, dando assim legitimidade à nossa 
representaçãO"~- hoje, completamente ilcgíiifn-ã~ --

Foi também, por isto,- que grande parte do povo não 
queria, e continua não querendo, que este Congresso fa:ça. 
a Revisão, mas um outro, com outros líderes, que tenham 
uma visão maior da gravidade da crise polítíCo~paitidária brasi-
leira c de suas conseqüências futuras. - - --

0 problema é só de decisão política; é só quererem as 
cúpulas políticas fazê-lo, pois elaborar um projeto normativo 
para fazer as reformas necessárias é tarefa para qualquer asses
sor técnico, e os há, cm penca, por af, à disposição "de quem 
est~ja _no ponto de incidénci_a do poder de decidir~~: O Gov~rQp 
e as lideranças partidárias. 

Mas, ao que tudo indica, eles não querem! 
A história do Projeto da Câmara, n? 156, de 1992, que 

tramitou, em regime de urgência, em conjunto com os Projetes 
de Lei do Senado n" 243 e 268, de 1991, 6 e 130, de 1992, 
os quais, depois de longa elaboração, para conseguir avanços 
democráticos, foram substituídos, em plenário, por um "con
senso". ou "acordo de lideranças", há-de ser contada, e então 
o povo terá a certeza de que éUificflirno eliminar esta ditadura 
dos partidos. pelas vias democrato-constitucionãTs. -Tal qual 
não o fizeram os políticos, antes de 1930. 

E a responsabilidade pelo que vier depois, será só deles. 
Nossa não, porque queremos reformas pelã via legal. -

Essa Reforma é uma tarefa dC tanta importância, que 
a tenho chamado, inúmeras vezes, de ._.condição transcen
dental" da existência de quaisquer outras reformas, no sentido 
que Emmanuel Kant deu à palavra, isto é, .. condição de possi
bilidade de existência das demais, tal como o tempo e o espaço 
o são, para todos os seres do Universo." 

Por iStõ, uma reforma séria do sistema partidário, que 
instítucionalize .. a·s correntes do pensamento político que te
nham "Carátt!r Nacional", como o exige o inciso 1" do art. 
17 da Constituição, é absolutamente necessária e urgente, 
c_omo condição.de govcmabilidade, para este ou para osgover~ 
nos futuros.~ -

Um dos maiores males que o projeto aprovado fez foi 
a afronta ao inciso lo do art. 17 da Constituição; que· exige 
que o partido para ser criado tenha "Caráter Nacional". 

E não é a lei que dá a ''qualidade de nacional'' ao Partido 
que, por sua natureza, não tenha esse caráter. A lei, por 
exemplo, que dissesse_que um partido que elegesse dois verea
dores teria "carátcr nacional"' evidentemente serià"inconstitu
cional. É a "realidade da existência histórica de uma corrente 
de pensamento, que surge e se avoluma, espalhando-se pela 
Nação inteira, qu(dhe confere o caráter nacional." 

Acredito que a lei não· deverfa ter tratado de defini-lo. 
O Partido que pretendesse o regiStro, no Tribun-al SUperior 

Eleitoral, apenas deveria instrUir SeU pe""dído, Conl a prova 
-daquele caráter. A Justiça Eleitoral decidiria se o -partido 
provou, ou não provou possui-lo. O Regimento Interno do 
Tríbunal Superior Eleitoral, poderia traçar diretrizes proces
suais, nesse sentido. Nada mais. 

Entretanto, eStas questõeS tão séríaS,-foram tratadas ''por 
acordo de lideranças partidárias", par'!- salvar alguns interesses 
ditos dos partidos nanic.os, que, de modo algum, têm "caráter 
naCiO-nal". 

Já se nota no horizonte o tamanho das hatalbas...judiciá
rias, em torno de cassações de mandatos e registras de "par
tidos nanicos", e de "legendas. de aluguel", que procurarão 
se salvar, por meio de coligações, como o pe·rmitiu o substi-
tutivo de plenário. -

Lamento que o tempo a mim conferido, para esta pales
tra, não me permita aprofundar no estudo dos males imensos.. 
que o Projeto em vésperas de ser sancionado causará ao País. 
e que aprofundarão,- fatalmente,- a: crise polítíco-iristit"ucional 
e económico-financeira e ·s-ocial, por que passamos, e de suas 
conseqüências fatais. 

Foi uma pena a oportunidade perdida. Nenhuma de mi
nhas emendas foi acolhida, ou sequer considerada. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr. 
Nabor Júnior, 2v Secretário, deixa a cadeira da presí
dência; .. qiie'é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, !" Secre
táriO. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.) 

COncedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores, agradeço a gentileza do meu antecessor, Sena
dor Pedro Teixeira:· Acredito que o assunto que S. Ex-' traz 
é da maior importância:· o significado dos partidos políticos. 

O chamamento qUe S. Ex•! faz a esta Casa para que debata
mos essa matéria é absolutamente necessário e absolutamente 
atual. Afinal, o que é um partido político? Recentemente 
votamos uma legislação que diz que- Senador não vale nada, 
como dizia o Sr. Nelson Carneiro. E Deputado? Falarei com 
o Presidente da República agora, quando Sua Excelência deve 
sancionar essa lei, e penso que deveria sancioná-la hoje. Há 
boatos que dão conta de haver preço para Deputado ~air 
de um partido e entrar noutro por prohlemas vários. -

É doloroso que tais fatos ocorram, é trágico para nós, 
que temos a responsabilidade de votar matérias dessa nature
za. E o Senador Nelson Carneiro tinha razão aO dizer qu~ 
não deveríamos nos deixar emendar, porque a Câmara votou, 
o que demandou muito tempo, e se nós votássemos não have
ria cOmo a Câmara voltar a se reunir. 

Eu não me apresentei àquela reunião. Não compareci 
prOPositalmente, porque riie recus.ei a votãr por -obrigação-, 
a votar em algo que eu não teria direito de alterar e que. 
sei, é absurdo, de forma que a mínha maneira de protestar 
foi não comparecer. Por isso, afirmo que V. Ex" tem toda 
razão e penso que deveríamos inClicar o Senador Jos<1phat 
Marinho -para que, ·nos próximos dias, iniciasse. um debatl!", 
cpm a nossa presença. para discutirmos as matérias relativas 
a partido político. O que é, o .que não é? 

Sabemos que aqui, no Brasil é complicado. Na minha 
opinião, só houve Um momento em que os partidos polítk~l~S 
estavam _começando a funcionar: era a época do PSD. dã 
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UD N, do Partido Libertador, do PTB .- Elaborãraln os partidos 
de acordo com a figura ·ao Dr. Getúlio Vargas. Eram_Corit:ra 
o Dr. Getúlio Vargas: UDN, PL; eram a favor do Dr. Ge-túlio 
Vargas: PSD, PTB. Dessa maneira, o aspecto-ideOlOglOO-não 
teve qualquer significado. Mais adiante, fomos ver q_ue havia 
muitos reacionários e conservadores no PTB e havia muitos 
progressistãs na UDN; só que haviam ido pãra a tTDN porque 
eram contra Getúlio Vargas. Com o tempo, com a ·morte 
de Getúlio, inclusive, iniciou-se· um·a normalização; a UDN 
passava a ser um partido da elite intelectual burguesa, o PSD 
passava_a ser um partido rural e o PTB um partido de trabalha
dores. Nessa época, aconteceu a revolução, da-qual origina
ram-se apenas dois partidos: um a favor, Arena; e um contra, 
MDB. E, nesse ponto de vista, estão até_ hoje. Assim sendo, 
Senador, sou solidário com V. Ex~, pertsõ que-devemos deba
ter exaustivamente o tema. 

Mas venho aqui falar sobre o que aconteceu na Câmara 
e sobre a chamada revisão da Constituição. -E reporto-me, 
mais uma vez, ao Dr. Getúlio Vargas. Houve, em determinado 
tempo, um debate muito áspero entre João Neves da Fontoura 
e Osvaldo Aranha, dois ministros, dois homens multo impor
tantes do seu governo. O Dr. Getúlio recebeu um e outro 
separadamente depois da discussão; ouviu o desabafo do Os
valdo Aranha sobre o João Neves e comentou: uVocê tem 
razão". Após a saída do OsvaJdo, entrou o JoãÕ Neves. Nova
mente, o Dr. Çietúlio ouviu atentam_ente e respondeu:"Você 
tem razão". A noite, o Dr. Getúlio estava em Companhia 
de sua esposa, Dona Darei, que lhe disse o_ seguinte: "Eu 
não entendi, assisti a sua conversa com_ o Osvaldo Aranha 
e à que teve com o Neves da Fontoura, e você_disse ,a a_rpbos 
que estavam com a razão. Afinal, explique~-m_e se há alguma 
coisa errada ar'. E o Dr. Getúlio, voltando-se para a n~-oarci, 
disse: "Sabe que voc_ê também tem razão?'~ 

Eu não. quero fazer issó desta tribuna. Quero apenas 
argu'mentar que se pinçarmos cada uma das partes que estão 
discutindo veremos que têm tazão. Há mUita argumentação 
certa. O erro que estamos cometendo na condução desse deba
te é partir do princípio de que o o_utro lado é inlriligo e está 
errado. Sincerainerife, a análise a ser feita deve basear~se 
no fato de que há argumentos muito ponderáveis para- fazer
mos a reforma a partir do dia 6 de outubro. 

A situação está tão complicada, tão_difícil, que deveremos 
analisar o contexto da_ hora que estamos vivendo e o que 
estamos ·querendo. Na minha opinião - não Sou juriSta -
, o artigo da Constituição é muito claro: haverá urna revisão 
COnstitucional a partir de cinco anos, não poderá ser no dia 
5 ou no dia 4, mas a partir do dia 6, isso me parece claro. 

Contudo, aqui aparecem as opiniões divergentes. Uma_ 
corrente diz que deve ser agora, porque senão b Brasil pára, 
tem que ser agora, porque essa Constituição tem que_ ser 
alterada. Sobre esse argumento tenho algumas dúvidas. Já 
estamos cansados da teoria do _ _salv_ador da pátria. AfírniOiH;e 
que 3. anistia resolveria, não resolveu, que a eleição direta 
resolveria, não resolveu. A reforma da Cons_tituiÇãCYresolverá? 
Então c_o_nsidero que a sentença "tudo está errado devido 
à Constituição'' é exagerada. Dizer que se mud~rmos a Consti
tuição mudaremos o Brasil é uma afirmativa perigóSã. 

Afírmo que são necessárias algumas reformas, como, por 
exemplo, a reforma tributária, que é necessária,· urgente e 
muito importante para o Governo. Mas daí dizer que é preciso 
mudar a Constituição parã salvar o Brasil, porque é a nossa 
Carta que está contendo o País, que está_ impedindo que a 
Nação se desenvolva, parece-me ser um exagero-;-

Dizem os que defendem a reforma agora que ela tem 
que ser imediata porque senão perderemos um ano e meio: 
est~_ tlnal de ano, o âno que vem e o início do_ próximo, 
1995. Que iSso vai atrapalhar õ p-residente da Repúblíca, por
que Sua Excelência não poderá elaborar os planos de que 
necessita para governar. 

Dizem também que vai depender de quem vencer as elei
ções presidenciais, e se~, por exemplo, ganhar o Sr. Lula, 
e o Congresso NaciOnal for conservador, vão pretender podar 
todos os direitos do Presidente e transferi-los para o Congresso 
Nacional, mas se for o Sr. Maluf o Presidente da República, 
e o CongressQ Naçional for conservador, provavelmente reti
rarão todos os direitos do Congresso_Nacional e da~c!o plenos 
poderes ao Sr. Maluf_. 

Pondero que haja algum fundamento. Mas se esse argu
mento é válido, é lícito o raciocínio d~_ que as _candidaturas 
à Presidência da República estão nas ruas e influenciarão 
c~rtamente as deciSões do_ Congresso, porque estaremos vo
tando em ano eleitoral, às vésperas da eleição. 

Vejam V. ErS, por exemplo~_ a questão da vQtação da 
política salarial. Perdoe-me a sinceridade, mas sabemQs que 
houve pessoas, bancadas que votaraiJl politicamente. lnclu
sive, essa matéria uniu o PT, o PDS e o PDT; tiniram-~se 
na mesma posição o Lula, o Malut e o B_riZola; urna posição 
-política, partidária, urna posição de candidato. Se com política 
s_alarial aconteceu isso, o que não irá acontecer no dia-a-dia 
das emendas constitucionais? 

O Sr. Josaphat Mariilho- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex•, com muito pra
zer: 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, o meu ã.parte 
é relativo àqueles que V. Ex~ referiu que alegar_n premência 
em se fazei a ·reVíSâO CoiÍStitucional, sem o que o fUturo Presi
dente da República não teria como elaborar os seus ·planos 
de governo. Quero ponderar que na atual Constituição, no_ 
Capítulo Da Competência do Poder Legislativo e no art. 174, 
sobretudo, estão contidas as normas reguladoras da elabo
ração de planos nacionais; regionais e setoriais. Se Os--planos 
não foram feitos, foi porque o Governo ou os gov~rnos não 
quiseram. É pteciso não se acusar .a Constituição dos _erros 
dos Poderes. -

O SR. PEDRO SIMON -Concordo com V. Exo 
Quem ouve a argumentação tem a impressão de que- os 

candidatos à_Presidência apresentaram planos fantástiCos, bem 
organizadt?s. de acordo com a Constituição. Ninguém apresen
tou, nenhum candida.to a Presidente ou eleito apresentou pla
nos ou empreendimentos. Querer acusar e -dizer que, com 
esta Constituição,- o candidato vai expor algum projeto ou 
não, parece-me. também, que- é fugir da realidade. 

·- Afirrila-se tamPém qtie é importante que se proceda ã 
revisão logo, porque assim poderemos fazer, imediatamente~ 
a reforma tributária. 

" Quero dizer ao meu queriao amigo senh-or Presidénte 
da República, Itamar Franco, e ao meu querido amigo Fernan
dO Henrique Cardoso que reputo essa questão muito comple
xa. Após a votação no Supremo Tribunal Federal, que decre
tou a inconstitucionalidade do imposto sobre cheques sob o 
argumento da anualidade, qualquer mudança na Constituição, 
no. que tange à criação de novo impostO não tem, pratica~ 
mente, as mínimas possibilidades, se há alguma, é ·quase- um 
milagre entrar em vigor no dia f':' de janeiro do ano que vem. 
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O Imposto Sobre Movimentação Financ_eiia foi" discutido 
o ano passado, imaginávamos que seria votado naquele mesmo 
·ano; foi votado, inclusive, com a maior tranqüilidade, entrou 
em vigorem agosto e gerou toda aquela confusão. 

Será possível imaginarmos que, em outubro, se faça uma 
reforma constitucional, uma Reforma Tributária, a seguir a 
regulamentação dessa reforma tributária, para que o Governo 
cobre os novos impostos no dia r' de janeiro ·cte 1994?. Não 
sei se meu amigo Fernando Henrique, ou sua eqUipe~ já pen
sou sobre isso, mas acho muito difícil. 

Seria- rriais razoável - e venho defendendo essa idéia 
no decorrer deste ano -_se já tivéssemos apresentado um 
pequeno projeto, médio projeto, ou até mesmo .um grande 
projeto de reforma tributária, o qual já e:Süiiia tramitando 
ao longo de_sscs mese.s_e adquirindo uma vida própria no anda
mento desta Casa. 

Posso falar, porque não fui Constituinte- desde o inicio 
da ConstituiçãO apOntei u-nfeffó __:_que o errO ffibrtal cometido 
pelos Constituintes foi o de não adotar o projeto dos "notá
veis" corno plano-piloto da reforma constituciorlal, mas os 
Constituintes poderiam tomar como plano-piloto daquela re
forma a Constituição--de 46, que era ótima. diga-se da passa
gem. 

Começaram do zero, e foi aquela maluquice que resultou 
no Fra-nkenstein I e no Frankenstein II, porque a maneira 
de fazer era aquela! Todos se consideravam na obrigação 
de assim fazer: reúne-se quatro Senadores e quinZe Depu
tados. Sentam-se todos à mesa e falam_ sobre o problema 
do índio, por exemplo. E quem estava presente à reunião 
teria que escrever alguma coisa, qualquer coisa, para não 
ter que explicar por que não falou, por -que não fez nada. 
E deu naquela anarquia tOda. Se falarmos agora sobre o pro
blema do fndio. O que diz o texto da ConstituiÇãO[ Diz iSso 
aqui. É só mudar ou alterar, o que é infinita-mente mais f_ácil 
e mais simples. 

Como dizem algl!ns, aqueles Constituintes, naqueles dois 
anos, foram iilcompetenteS. Está tudo errado. E nós agora 
-nós que somos gênios -. ein três -meses -vãrrlos fazer tud_o 
certo! Será que é poSsível isso? Pelo que estamos vendo, é 
muito complicado. A ConstitUinte iniciou hum clima_de-fC_llU__ 
e de gala, e terminou num clima de festa e de gala. A refQrma 
está começando num clima trágico e não se saoe-co-mo ela 
vai terminar! 

Os equívocos_ cometidos foram na conduç_ão do .tema. 
Primeiro, com relação à presidência. Parece-me claro que 
a presidência é do Presidente do Senado. Fez-se uma confusão 
que gerou, praticamente, uma guerra entre Câmara e Senado. 

Não quero fazer injustiça ao Sr. Inocêncio Oliveira, Presi
dente da Câmara, até porque ele nunca pensou em ser o 
Presidente, mas as pessoas que levaram o Sr. Inocêncio para 
esse tipo de debate não foram felizes. Começaiàm defendendo 
uma tese infeliz, que gerou esses debates, nos quais perd~mos 
um tempo longo em termos de discussão, quando não se tinha 
o que discutir. -

O Presidente do Senado, está na Constituição, é o Presi
dente do Congresso, não pode haver dois Congressos: úm 
presidido pelo Presidente do S_enado e outro presidido por 
uma outra pessoa, eleita pelo Congresso. E, naquela discussão 
que começou mal e qu-e foi se alongando, cometeram-se outros 
equívocos. Alguns Partidos eram contrários, PDT, PT, outros 
Partidos ~ram favoráveis e, em vez de se buscar uma postura 
de todos os partidos, um diálogo, um entendimento, pensou-se 
em reunir os partidos que eram favoráveis -e iSolar os que 

erani contrários. Já que somos maioria ---PMDB, PSDB, 
PFL, ex-PDS--, vamos isolar os outros. 

Não me parece que tenha sido uma decisão competente 
esta. Fntendo que, aqui, também, tenha havido um equívoco. 
Imagülaram que, em tendo a maioriã, a mírtoría ficaria sem 
expressão. Esse estilo foi tão complicado que, dentro dos 
próprios partidos hóuve dissidências. Aqui está o Senador 
Josaphat Marinho, que é do PFL, Partido que compôs-e-ssa
maioria, que também pensa de maneira diferente, como tam
bém o Deputado José Serra, Líder do PSDB. 

Acho que foi infeliz aquela decisão de isolar a minoria, 
porque no momento em que um grupo. consídcrado maioria, 
quis impor o seü iriodelo, o outro grupo se achou no direito 
de se opor. Não era bem essa a, maneira de se com~çar a .. 
revisão constitucional. 

-Assusta-me, também, ver que os grupos, a favor ou con
tra, já_ estão formados. ·auando foi eleita a Constituinte, du
rante muito têmpo, a votação era de consciência. Lá adiante, 
ao·final, é que apareceu o tal do Centrão, e o Congresso, 
então, se dividiu. Mas durante muito tempo o voto foi um 
voto de consciência, como deve ser. 

Na reforma da Constituição vamos dizer como queremos 
a -organização da ·sociedade. Não pode haver questão fechada 
di uma bancada dizendo que é dessa ou daquela maneira. 
Não pode haver uma questão fechada. 

O Sr. Josaphat Marinho- Muito berri! 

O SR. PEDRO SIMON- Eu voto com a minha consciên
cia. Pode alguém dizer que sou a favor ou contra o aborto? 
Pode alguém dizer o que eu penso com relação a problemas 
fundamenfais dà sociedade brasileira? 

O voto é pessoal. Claro que os partidos podem Se organi.: 
zar~ e devem se organizar! Claro que o partido tem uma orien
tação, tem uma filosófia, tem uma-·ctotitrina e pode expô-la! 
Mas o qu~ me_ assusta é que os blocos já eStão (armados: 
já há o grupo do lado de cá e os do lado de lá. Votar uma 
Constituição, assim.;oomo se fosse votar" um projeto tradicio
nal? Isso também me preocupa. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador_. eu quero 
ir ao encontro do se_u pensamento, trazendo a este Plenário 
um precedente histórico. Na elaboração da ConStituição_ de 
1946, quando a ba_ncada da UDN se. reuniu para traçar dire
trizcs sobre a votação do projeto, antes que qualquer dúvida 
surgisse, o Presidente do Partido, que era também o seu líder 
na Assembléia Constituinte, o Deputado_Octávio Mangabei
ra, começou por assinalar que, como era natural em matéria 
constitucional, não cabia questão fechada, porque era proble
ma de consciência. Tal qual V. Ex! .sustenta nesta hora-. 

ú SR. PÉDRú SIMON ---'- Mas repare V. Ex•, jurista, 
amigo e Senador Josaphat Marinho, nós vamos, agora, para 
uma votação. Nós sabemos que a situação do País é compli
cada: votou-se o impeachment do Presidente, a irtflação está 
aí, a sociedade está insatisfeita, há 1,.1m clima, praticamente. 
de Vigários Gerais da vida, de Candelárias da vida., Existe 

-Um clima de angústia muito grande. E, além disSo tudo, vem 
aí l:lma eleição geral para Presidente da República, Gover
nador, 2/3 do Senado, Deputados Federais e Estaduais. 

Situação Como essa. de eleições ge:tai"S, ·só ·acorreu em 
1~50. Mas a essa época a disputa deu-se entre Getúlio e Getú
lio. Não houve mais nada dá que isso. Não havia rádio, televi
são e os problemas sociaiS. Estávamos vindo de um Estado 
Novo que, em tudo, havia sido um governo absolutamente 

---" 
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tranqüilo, de entendimento. Agora, nãol Agora estamos ven
do a efervescência dos problemas. Estamos vendo as questões 
sendo colocadas a nu. Será que vão misturar isso tudo.? _Mistu
rar a efervescência da hora que estamos vivendo. 

Diria mais! Estamos-vivendo uma época de transição na 
história do mundo. Para aonde o mundo vai? Caiu_a União 
SoviétiCa, caiu o Muro de Berlim. Não bá mais o çomunismo. 
Estamos nessa confusão, sim. Mas alguém pode colocar a 
mão no fogo e dizer para aonde se encaminha o m_undo? 
O mundo está caminhando, mas não se pode dizer com convic
ção se para lá ou para cá. Está havendo uma imensa transfor
mação na sociedade, mas não se pode dizer, como dizia o 
Sr. Collor, que é o capitalismo liberal absoluto. 

Parece-me que temos que analisar essa matéria. Digo-lhes 
do fundo do coração, já que não sou um entendido~ não 
sou um gênio7 não sou economista, não sou especialista, mas 
sou esforçado, preocupado e interessado_._E estou muito co_rtfu
so com vários fatos. Não sei para aonde caminho! Eu defendia 
alguns pontos de vista que hoje reconheço que devem ser 
alterados, mas não sei como será feitõ: Uual_o rumo? Qual 
o destino? - -

Será que é hora de mudar a Constiruição no meio_ dessa 
confusão toda? Será que não é hora de meditar, pensar, refle
tir, ver o que está acontecendo? 

O Presidente Itamar Franco não _ _foi eleito Presidente, 
e está no fim dõ seu mãndato, o Sr. Fernando Herlrique está 
ali para fazer Utria transição, esfambs ã:qui termirmtrdo nossos 
mandatos: uns estão pensando em ser Governador, o outro 
está pensando em ser Senador, o outro está pensando em 
ser Presidente da República. 

No meio disso, vamos mudar algo que é a nossa alma, 
nossa vida, nossa Constituição? Se.rá que este é o momento? 

E há mais um ponto que tem que ficar bem claro: acredito 
que o PT, o PDT não querem mudar a Constituição porque 
sentem que não é hora de mudar em ano eleitoral, porque 
acreditam que o mundo está tão confuso que, conforme vota 
o PT, conforme_vota o PDT, o Lula e o Brizola perdem 
votos, votando de um lado, e perdem votos, votando de outro. 

Não é o caso do Maluf, que já tem urna posição definida, 
clara, e vota de uma forma, a Bancada dele o acompanha, 
porque todos sabemos que o SL Maluf é urri homem conser
vador. 

Agora, o mundo deu tantas voltas que a adoção de uma 
medida considerada moderna ontem pode hoje causar Con-
fusão. _ _ 

Por que querer mexer na Constituição, no"s interesses 
de milhares de pessoas. às· vésperas de uma eleição? E Bá 
algo que s-e chama estado de necessidade. S_e_sou can~idat~
tenho que lutar pela minha candidatura. E vamos discutir 
a Constituição em_ cima çle candidat1,1r:;i cj~ _Lula, d~ Blizola, 
de Maluf de Antônio Carlos Magalhães _e candidaturas do 
PMDB? Será que é esse o momento- de misturar o que jà 
é complicado, difícil, o qne_já é absolutaMente Complexo? 
Será que-é hora de misturar as duas coisas? . 

Ex' 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, ouço V. 

O Sr. Josaphat Marinho- E a tudo_qu_anto_ V. Ex~ diz_ 
ainda se deve acrescentar a formação já notória dos grupos 
de pressão sobre o Congresso, sobretudo das classes econ~:>nti
camente fortes. As organizações das chamadas classes produ
toras já estão até distribuindo opúsculos com a enumeraç~o 

• 

das medidas que julgam suscetíveis de re~isão,_ algumas das 
quais começam pela -re-ivindicação da mu-dança dos dir~itos 
sociais. -- -

O SR. PEDRO SIMON - Eu retificaria, com todo _o 
respeito, o aparte de V. Ex• e não falaria em grupo de pressão. 
mas em lobby, que é a expressão democrática, abert.a_, reco-
nhecida em qualquer parlamento do mundo. . . 

São os lobbies que se estão organizando: os lobbies das 
empresas, das multinacionais, dos funciOnários públicos, da 
Petrobrás, dos juízes, etc. Acredito que isso é normal. mas 
será que deve ocorrer às vésperas das eleições? Será que daqui 
a pouco já haverá pessoas falando em lobby? Será que não 
se vão confundir esses lobbies e J.á não se vai falar em dinheiro,_ 
em candidaturas. e que andou alguma coisa para lá, alguma 
coisa para cá, por causa de uma eleição? Será que estamos 
meditando sobre isso? 

A Constib..iição foi promu1gaaa. A Constituinte levou dois 
anos. e vamos ser claros: a maioria das coisas graves ela não 
decidiu. A reforma agrária ela não teve condições de decidir. 
No fim, quando já se sabia que não iam decidir, tiveram 
a saída, que é isto que todos dizem: lei complementar regula
mentará a matéria, ou seja, regulamentará todos os "buracos 
negros" a que chegaram. 

Aqueles Constituintes debateram a matéria durante dois 
anos, tinham à frente um homem da competência do Dr. 
Ulysses Guimarães. estavam no períOdo normal, c a Ca~ta 
Magnâ só não "fOi promulg3.da com "buracos negros" p"Or4_ue
a alternativa foi lançar mão das leis complementares. 

Agora, como· é qu_e vai ser?-Como é que vamos fazer? 
Qual vai ser o destino? A primeira de_cisão_da Mesa os partidos_ 
já entraram no Supremo. Quantas vezes os partidos vão pro
mover ações no Supremo? Como é que vamos conduzir esse 
problema? Qual o clima em que vamos conduzi-lo? 

Não cabe aqui cobrar de quem é a responsabilidade, por
que, a meu ver, a responsabilidade é de todos nós. Sinto-me 
responsável. Os fatos estão nest~ ponto pela minha ação ou 
pela minha omissão, mas com a __ minba responsabilidade. A 
verdade é que algo tem de ser feito. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Permita-me.que lhe 
diga. V. Ex~ está fazendo o que todos devemos fazer: definindp 
responsabilidades. 

O SR. PEDRO SIMON -Algo tem que ser feito. Digo, 
Sr. Presidente, ao meu querido_ amigo, Humberto Lucena, 
a essa altura, não se deve reunir_o grupo que quer numa 
Casa e o que não quer em outra. 

Faço um apelo a meus amigos Humberto Lucena e Ino
cêncio Oliveira para que se reúilam, chamem as lideranças 
de todos os Partidos, do_s que querem e dos que não querem, 
e busquem um grande entendimento, o qual, na minha opi
nião, pode ser feito de duas formas: se chegarem em torno 
de uma pauta que possa ser aceita por todos, vamos votar; 
se não for possível fazer isso, proponho que se deixe a reforma 
da Constituição para a próxirit-a legislatura.-

O art. 39, que determina que, após cinco anos, se faça 
a reforma. diz que é após cinco anos. 

Este Congresso teria grandeza, teria espírito públi~o se, 
através de uma lei complementar, regulamentasse o art. 3°. 
Q_próxini.o ·congresso faria a revisão da Constituição, e aí 
teríamos algo de muito-importante. -

O próximo Congresso iria para o debate, iria para a dis~ 
cussão. cobrar-se-ia dos candidatos à PresiQêncja da B.cpú
blica, dos candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados, 
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e eles viriam praticamente com um mandato cónstituili.te, com 
um mandato para revisar. 

Mas não fico só· nisso. Acredito que há coisas fUnda~ 
mentais que precisam ser feitas. Se-essa feuDiãO-fosse feita 
e se chamassem as lideranças, poderíamos dizer que ficiiri"a 
para o próximo ano. Estaríamos, assim, atendendo à minoria 
que não quer votar agora, e faríamos com -ela uma análise, 
pois há questões urgentes. -

Para esses pontos urgentes far-se-ia uma pauta onde- po
der-se-ia fazer tudo _o que está sendo proposto de agora até 
abril, só que não a revisão, mas a pauta mínima; que sCrá 
votada de acordo com a Coristituição atual: com três_quintos 
dos Parlamentares. 

Estou vendo os_ números e fíco impressionado. TernoS 
50:J Deputados e 81 Senadores. São 584 aó todo. A metade 
é293. E claro que, sendo ~atado Sepanldamente, será Câmara 
lá e Senado aqui, mas estou apenas mOstrando os riúmeros. 

Sendo como rege a atual Coristituição, são 293 a maioria; 
sendo os três quintos, sC:rão 303. Estamos brigando pof uma 
diferença de 10, o que é· urna piada. Perdoem~me a sinceri~ 
dade, mas é uma piada o que está acontecendo! É ridículo, 
mas ninguém parou para periSar a respeito. 

É verdade que há os que qlferem votar a refornl_a_ da 
Constituição em votação única; inas nãU admitirei isSo jamais, 
porque é um absurdo, um escândalo. Votaremos um.a reforma 
da ConstituiÇão nuina única votação? Não vamos dar chance 
de um segundo debate para rever as questões? Afinal, estare
.mos mudando uma Constituição! 

Atrevo~me a dizer ao meu Presidente, Humberto Lucena; 
ao Presidente da Câmara, Inocêncio de Oliveira; ao meu Lí~ 
der, ·Mauro Benevides, e aos Líderes das Bancadas: -acredito 
que é possível fazer tudo como se quer, atendendo às duas 
partes. Para quem não quer, faremos a regulamentação e 
ficará para a próxíina legislatura; para quem _quer, faremo5 
uma pauta mínima e vamos Votá-la até abril. de acordo. com 
a atual Constituição, ou seja, com três quintos da Câmara 
e três quintos do Senado. 

Não há nenhuma crise para o Governo. para -o Congresso 
ou para o País. Se houver o entendimento, sai, caso contrário, 
não; mas que não fique aquilo de se criar expectativa- porque 
sabemos como começa e não _sabemos c_omo termina; ·instalar 
o Congresso Revisdr, fazer o RegimcntO~--determinar que se 
comece no dia 6 e que termine em abril. E se não terminar? 
E se não acontecer nada? E as expectativas, as ansiedades, 
as angústias, os debates, os conflitos e os confrontos que \Ião 
aparecer, como vão terminar? 

Volto a formular a minha proposta: vamos sentar todos 
à mesa e zerar o que aconteceu. Não houve a sessào de quarta~ 
feira, essas coisas nau acOnteceram, e vairtós 'fazei' ó seguinte: 
1 - regulamentar o art. 3" das Disposições ·Transi.tórias, dei~ 
xando~o para o próximo Congresso; 2 - unia ·pãufa mínima 
para ser votada até abril, como eles querem; 3 - vamos 
votar essa pauta mínima--de acordo com a atual Constituição. 
Não vamos fraudar. Não vamos deixar de dar _ao _futuro a 
chance para que façam a revisão, se assün 'quiserem. Não 
poderão nos cobrar: "Mas a Constituição-é-ruim, é uin-nlons
trengo, está errada e não foi revisada!" Vamos ter grandeza 
de atitude, porque melhor do que querermos bancar os herôis 
em fim de mandato é darmos essa oportunidade para que 
o futuro Congres-so, com mandato popufar, possa debilter 
a matéria. - .. · 

É a proposta que trago, Sr. Presidente, no sentido de 
ajudar. 

O Sr. Josapbat Marinho- Permite~me V. Ex' que eu 
~he faça u~a lem~~~~ça? 

O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer! 

O Sr. JoSaphat Marinho - Que vai também em :Ceforço 
da sua sugestão. Já votamos três emendas constitucionais de 
88 aos dias presentes, de a~ordo com as disposições perma~ 
nentes da Constituição. Ne;nhuma proposta originária do Go~ 
vemo deixou, no seu conjunto, de ser votada. Sofreu modifica
ções, como é natural num regime pluripartidário. Nenhuma 
providência partida do Legislativo, do Executivo ou do Judi~ 
ciáriõ deixou de ser posta em prática porque esta Constituição 
o impedisse. Por que, então, não fazermos qualquer modifi~ 
cação nela com obediência às regras permanentes da Consti
ttiiç~ó, garantido o livre debate e _a sere_Ila apreciação das 
·matériaS! -· 

O SR. PEDRO SIMON -Nobre Senador, eu, por exem· 
pio, acho que, embora perdesse o parlamentarismo - e la~ 
menta este fato - a tese do Senador Marcos Freire é correta: 
escolha de ministro, mesmo num regime presidencialista -
como é nos Estados Unidos - deve passar pelo Congresso. 
Mas será que esta é a hora de se votar um projeto desses? 
"Ah, não. Não vamos votar agora". Então, não votamos mais; 
deixamos para o futuro; ou será que esse é um artigo que 
pode ser feito na revisão pelo próximo Congresso? 

Como vai ficar a questão da representação, que foi uma 
grande guerra? Quantos Deputados terá São Paulo e quantos 
Deputados terá Rondônia'? O número_ vai aumentar ou dimi
nuir? Mas querer diminuir os Deputados de Rondônia e querer 
aumentar os Deputados de São Paulo, às vésperas da eleição, 
na hora da eleição?! Será que é esse o momento exato para 
se fazer, perante a sociedade,_um debate dessa natureza, que 
tumultua, que agita, que transforma realmente em posições 
radicais? Não, então não entra na pauta mínima. Bom, se 
não entra na pauta mínima agora, nunca mais vamos discutir 
esse assunto? É um assunto que deve ser discutido numa 
hor~ tran_qüila, numa hora serena, que não seja às vésperas 
de uma eleição. - -

Sistema eleitoral misto: claro que, se o votarmos agora, 
até abril não vamos falar neste assunto, até porque não haverá 
nem tempo para s-e discutir esta matéria. Mas será que não 
vamos mais adorá_~ lo. ou será que o prôximo Congresso terá 
condições, com tranqüilidade, com screnid'ade, de estudar 
se deve ou não ser ad_qtado_ o sistema _distrital? Não digo 
que deva, porque sou favorável ao Ministro; mas pode~se. 
pelo menos, debater, analisar e chegar a _uma conclusão. 

_ Em relação à própría feforma tributária, se fizermos a 
votação na base de um corpo, de um estudo, de um entendi~ 
mente, podemos até chegar a um consenso. Há vários itens 
na reforma tributária, como, por exemplo, o que defende 
o Governo Federal. O que aconteceu com relação à Consti~ 
tuição de 88? Ela aumentou a receita do Estado, aumentou 
a receita do município e diminuiu a receita da União; e não 
deu para o município, com a receita a maiS, encargos a mais. 
assim como não o fez em relação ao Estado. E para a União, 
com á receita a·menbs, deixou os-mesmos encargos. Isso tem 
que ser dehatido e analisado. Mas vamos debater o assunto 
na véspera de uma campanha, com os candidato~ a gowrnador 
e os prefeitos brigando? Será que vamos ter a tranqüilidade 
e a_- serenidade necessárias par_ª discutir a matéria? 

Pelo menos estou refletindo muito sobre a aposentadoria 
por tempo de serviço. Como Governador de Estado, eu me 
apavorei! A situação é quase-insustentáveL Mais algum tempo 
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e vamos ter dois aposentados para um na ativa. Isso vai ter 
que ser decidido. Mas será que vamos decidir um assunto 
dessa natureza num ano eleitoral? Será que o deputado, que 
tem o seu eleitorado, que tem a sua gehte,-vai ter a tranqüi
lidade de votar uma matéria desta responsabilidade_ às véspe
ras da eleição? Não; então, não vai-ser na VéSpe·ra da eleição. 
Isso sai fora da pauta mínima. Bom, se sai da pauta mln'im·a, 
não se vota a matéria nunca mais? 

Volto a repetir: o ideal é organizarriioS~Um grupo, ÜÍlifmos 
todo mundo e dizer: "Esta é a pauta mínima que varrias votar, 
com três quintos da Câmara c três_quintos Oo Se_nado". Essa 
é urgente, essa é necessária; Contia essa··nem PT, nem PDT 
vão entrar no Supremo. E vamOs fazer uma: regUlamentação, 
permitindo que, no futuro, haja a possibilidade para um ~eb:a
te, quando o mundo estará mais tranqüilo, quando haverá 
mais paz, mais entendimento; mais lógica, mais racioií.-alidade 
acerca de questões tão polêmicas- o que é empresa estran
geira, o que é empresa nacional, deve-se terminar de v~z 
com a Petrobrás ou conservá-la, etc. No futuro, teremos mais 
paz para discutir este assunto. . . 

A minha proposta é a seguinte: o que·epara:Tazcr-·agora, 
vamos· fazer agora com um entendimento geral. Não vamos 
tirar a oportunidade de que a reforma seja feita, mas que 
ela ocorra no momento oportuno. 

O Sr. Júlio Campos- Pennite-me V.. Ex~ um_ a:pai"te?, 

O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. E~x' ~om~prazcr. 

O Sr. Júlio Campos - Senador Pedr.o Simon, deixei a 
Presidencia da sessão para vir ao· plcn"áí"io, a fim de pedir 
este aparte a V. Ex~ Gos_tada de realçar o meu ponto de 
vista, no sentido de que concordo em gênero, nú_mero)~, grau 
com a tese que V. Ex~ defende relacionada com a. revisão 
cons.titucional, prevista para ser iniciada no dia 6 de outubro 
próximo. Realmente, V. Ex~ tem razão: o morbeJ!tO átual 
é dos mais perturbados. Na última sessão do Congress·o, secre
tariando os trabalhos ao lado d.o Presidente Humbert9 Luce~ 
na. vimos aquelas cenas de agressões e de dificuldades. Imagi
nem que era apenas para a leitura .do projeto de resolução! 
V. Ex~ já imaginou o que_ vai ocorrer, neSse momento tumul
tuado, na hora da votação? TemoS de analiSar· esse fato . .V .. 

, Ex~ tem plena razão: ainda está em tempo de se reunirem 
as direções das duas Mesas, as Lideranças partidárias da Câ
mara e do Senado e de partirmos para eSsa teSe que V. Ex'·' 
defende, ou seja, de fazermos, até 1995, _UQla reforma rhínima, 
com as emendas necessárias, principalmente em relação à 
questão tributária. O Congresso novo, renovado pelo bafejo 
do voto do ano que vem, teria muito maiS foi"ça. N3o significa 
que este Congresso .. não a t_e!Jha, porque foi eleito sabendo 
que teria a incumbência de fazer ess3. (e_yj~ã.O~JJO dia 6 de 
outubro próximo. Mas vejo que o momento. realmente não 
é propício; é um momento de clima eleitoral. Todos os partidos 
já estão com. os seus candidatos nas ruas; vá_rias. comitivas 
estão percorrendo o Brasil de Norte a Sul e. de Leste a Oeste, 
pregando a sua mensagem. Portanto, este momento é real
mente muito difícil para uma reforma cOnsTitucional, que de
verá ser feita com tranqüilidade, delicadeza. e justeza. Tenho 
certeza absoluta de que a revisão não vai terminar no dia 
2 de abril como se quer; de jeito nenhum! COnvivi com a 
Constituinte de 1gss, cujo Presidente foi o saudoso e inesque
cível Deputado Ulysscs Guimarães. Levamos quase dois anos 
de trabalho constante c permanente para chegar a esta Carta 
Magna que está hoje vigorando no Brasil. Pela pouca expe-

riêncià qu~ tenho, sei que jamais vamos conseguir aprovar 
uma Constituição em seis meseS. 

· O SR. PEDRO SIMON - Effi menos de seis meses, se 
contarmos o carmiVal e oS. feriados. -

O Sr, . .{ti_iio'·Campos - Exato, com os feriados de final 
do ano.:..._ Natal e Ano Novq- e com o carnaval. Realmente 
vai ser rnuitO.diflcíl Cumprir o prazo, e o Brasil está na eXPecta
tiva. Talvez O 3.cór'do, a mesa-redonda que V. Ex~ propõe 
no sentído de discutirmós temas importahte·s ·pài"á o País seja 
a solução. Reconhecemos que devem ser modificadoS, com 
urgência, muitos·artigos de nossa Carta Magna, que, por esta
rein superados, devem dar lugar a outros que garantam condi
ç9_~s de trabalho à área económica do Governo Federal. En~ 
tendo_ que a melhor solução s·eriã. á·-d~· V. Exa, ou seja,_ a 
de·selliarmos à. mesa parã. discutir ilão questões põlítico:..par
tidárias, mas o futuro do nosso __ Brasil. Tem V. Ex' a minha 
solidariedade e o me!l.apoio. -. --- ·· · 

O SR, PEDRO SIMON- Agradeça a V. Ex' pelo aparte. 
-Acrescento que, caso ocorra esse entendimento, nJ~o precisa
remos fazer a reforma da Cõnstituição imediatamente, nem 
precisaremos fazê-la em um ou dois meses; ela pode .acontecer 
depois das eleições, em 1995, e pode ter a duração até de 
um ano. Só que não vamos· incidir no mesmo erro dos Consti
tuintes -perdoem-me a sinceridade - que começaram do 
zero. Ternos a atual ConstituiçãO já pronta, em vigor; podere
·m'õs apenas emendá-la. O trabalho pode, então, ser tranqüilo, 
sel-eno, responsável, sério e· profundo. 

Sei que alguém poderá dizer que o Simon foi à tribun-a 
do Senado Federal para se posicionar contra a reforma da 
Constituição. Pelo cootrário:·sQu a favor. TantO sou a· favor, 
que estou fazendo este pronunciamento; porque, a partir dele, 

.. poderá sair algum entendimerito. Sínto que, a continuar como 
está, não vai sair nada; não vai sair absolutamente nada! Para 
se.fazer a .leitura do projeto de resolução que fixa a data 
da revisão, já houve toda aquelã confusão! Já há até i"ecurso 
no Supremo Tribunal Federal. Imaginem V. Ex·!~ quantos re
cursos haverá no decorrer dos di:bates! Já imaginaram a nossa 
humilhação? Imaginaram que papel ridículo faremos se o Su
premo Tribunal Federal, a certa altura. julgar que o trabalho 
deye s.e~.anulaçlo _por_não terem sido cumpridas determinadas 
exigências aqui e ali? Repito: quero mudar- há.coisis que 
dev.em mudar, que não podem esperar; mas. para fazê-lo, 
o mais racional é o que estou. propondo. 

O Deputado lbsen Pinheiro, à época do impeachment 
~meu amigo Amir Lando deve lembrar-se- fez uma obser
vação bastante pertinente. Havia dúvida em relação ao quo
rum exig"ido para a votação: maioria absoluta ou dois terços? 
No final, houve aquela avalanche de votos. fizemos um grande 
trabalho. _O .. Seoado_r_Esperidj_ão Amin .. nesse momento, tevt;: 
atuação importantíssima, porque o voto do PDS decidiria ã 
questão. S. Ex" teve papel digno, respeitável, elogiáve.l.
inclusive a Banc;lda de seu Partido não queri_a ac;t;itar- quan
do sugeriu, até _em tom de brincadeira, o nome d.o .. Senador 
Jos.é Paulo ajsQl. ~u lhe di~s~: "É fantástico, porque Sf; trata 
de um jurista, um advogado, um desembargador; e vai agir 
como desembargador." Forã.m ·feitas várias pressões em sen
tido contrário, mas o Senador .Esperidião Amin, com rriuita 
dignidade, manteve-se firme .. Com isso, o Senador José Paulo 
fusol acabou integrando a Comissão e começou o processo. 
E por que S. Ex~ começou? Porque nos deu maioria. Se..não 

. fosse ele. o outro _lado teria a :maioria, e o início dos trabalhos 
teria sido completamente di(erente ~ . . 
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Pois bem, existia, nessa ocasrão, a- -dúvida em relação 
ao quorum necessário. O Deputado Ibsen Pinheiro, recebendo 
pressões para que decidisse a questão- houve até um recurso 
perante o STF para que- fosse anulada a sua decisão- disse: 
"Só vou decidir na hora em que a matéria for colocada em 
votação. Não sou obrigado a decidir antes, ã.~éporque prova
velmente não será necessáriO: quem tem maiO:dá -tem também 
dois terços; quem não tem maioria nãO~-tem dois terços". 
De fato, quando se tem maioria, fica fáCil conseguir os dois 
terços; quando não se tem maioria, não se consegue dois 
terços. Foi o que aconteceU: quan-do começamos a avançar, 
não se falou mais em dois terços, porque havia praticamente 
unanimidade. 

No caso em questão, também se pode aplicar esse pensa
mento. Se chegarmos a um entendimento, vamos ter condições 
de contar com a maioria. A reviSão constitucional não deixará 
de acontecer por causa de 10 votos. Se houver entendimento, 
teremos os 303 votos. Quem conse-gue 293 consegue 303; quem 
não consegue 293 não consegue 303. --

0 Sr. Amir Lando- Permite~me V. Ex~ um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Com o maior prazer, nobre 

Senador Amir Lando. 

O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Pedro Simon, V. 
Ex~- aborda um tema que, por certo, será a preocupação do 
povo brasileiro nos próximos meses; Tenho refletido igual
mente sobre esta matéria. Parabenizo_ V. Ex~ por essa ínicia
tiva, pois acredito-que esse assunto vai ser debatido profunda
mente. Essa discussão que ganha as ruas---realmente precisa 
ser analisada responsavelmente pelo Congresso Nacional. No
bre Senador Pedro Simon, as leis são elaboradas para durar. 
A COnstituição, SObi"etU:do, não pode ser lei que se modifique 
a qualquer momento, a qualquer circunstância. A ·consti
tuição é feita p-ãra--durar sempre, mais do que a lei, como 
o Estatuto Magno da Nação. Também por essa· razão devemos 
preservar a Constituição; nesSe partiCular, não ·podemos per
mitir a desmoralização absoluta das instituições constitucio
nais. Nesta hora, portanto, a reflexão de V. Ex~ assume impor
tância superior. O que se quer, os ventos qoe sopram; sobre
tudo das elites brasileiras, são no sentido de se fazer uma 
nova Coristituição, Uma revisão absOluta. E se atendêssemos 
o sentido desse movimento, poderíamos dizer que não ficará 
pedra sobre pedra. Isto me assusta, isto me deixa extrema
mente preocupado. Ainda ontem, éramos nós- o nosso Parti
do, V. Exa, Ulysses Guimarães- que anuncíavá!1_1os à Nação 
a cidadã ConstftuíÇão,esta --constitUição que foi aclamada 
como a esperança, que modificava pontos üit-põrtantes, que 
foi elaborada pelos legisladores do universo; esta Constituição 
que foi corrifJ3:rada à Constituição da Revolução Francesa, 
que deu bas_e de sustentação à Declaração UniVersal dos_ Direi
tos do Homem e do Cidadão. A Constituição brasileira era 
realmente uma inovação universal. Poderíamos repetir diante 
da Constituição de 88- e esta foi a idéia disseminada, aquilo 
que Lamartine falava dos legisladores da Revolução Francesa. 
Entretanto, dias depois- porque, no espaço soCial e histórico, 
cinco anos não significam um lapso de tempo coilsiderável 
-de repente, os males deste País são a ConstituiçãO. É uma 
mentira ontem ou é mentira agora? É a mentira de ontem, 
nós, ou estamos mentindo agora, quando dizemos que a solu
ção é acabar com a Constituição pãra salvar o País? O povo 
brasileiro tem coerência, nobre Senador; o povo brasileiro 
não se deixa enganar por essa forma tão vil e cruel com que 
se modificam os coriCeitos, a toda hora, pela mídia. Nãol 

Precisamos do tempo, porque- ele é o grande divisor comum; 
precisamos testar os institutos- da Constituição. E como V. 
EX~ bem diz: às vésperas de um pleito, com todas as pressões 
d_as ruas, com todas as pressões da eleição, com todas as 
pressões inerentes aos grandes lobbies, este Congresso em 
fim de mandato terá a dignidade de pensar na Nação de forma 
total e absoluta? É a indagação que o povo faz nas ruas. 
Por isso, creio que V. Ex~ tem toda razão: temos que pensar 
em mudança, sím, em emendar a Constituição no essencial. 
Parã iSso, não -é necessária--apenas a :imi.ióría simples ou a 
maioria absoluta, no caso específico; mas podemos, com o 
consenso, chegar aos três quintos. Esse me parece o ponto 
de grandeza. Ou vamos pensar na Nação brasileira, ou apenas 
num momento de brilho dos ateres desse processo. E isto 
é pouco para o povo brasileiro. Assim, agradeço a V. Ex* 
a oportunidade que me dá para um desabafo quase, no bri
lhante discurso que faz, a que agrego essas pálidas conside-
rações. -

ú SR. PEI5Rú SIMON - Muito oporturió o aparte de 
V. Ex', nobre Senador. Quero apenas fazer uma análise, e 
creio que V. E,._. vai concordar com ela. Não há como deixar 
de reconhecer que, na história do mundo, em tão curto espaço 
de tempo, não houve, sem guerra, sem terremoto, sem nada, 
transformações tão grandes como a que ocorreu desde a pro
mulgação da Co~~titu_ição até h_oje. 

A Carta Magna foi promulgada numa época em que se 
debatia o social, o econômico. Ainda estavam lá a UniãQ 
Soviética e o socialismo. De lá para cá, caiu o Muro de Berlim, 
desapareceu a União Soviética, e o comunismo está .sob con
testação no mundo inteiro. Foram fatos importantes. Em cinco 
anos, o mundo_se transformou. Hoje, quem manda no mundo 
são os Estados Unidos da América, que fazem o que bem 
entendem: colocam seus soldados na fronteira do Brasil, dei
·xam foguetes_ lá no centro do Iraque, e não dão satisfação. 
Agora, o Presidente da Rússia dissolve o Parlamento, e eles 
o .apótam. Hoje há um senhor que diz o que quer e o que 
não quer, o que é e o que não é. 

Estamos vivendo uma época complicada. Se queremos 
fazer uma reforma total, mexer em toda a Constituição, temos 
que dar ao Congresso um anO inteiro -p-ara iSfo, e ·não três 
meses somente. Volto a repetir com a mais profunda sinceri
dade: a melhor solução não é reunir os que querem aqui 
e os que não qüerem ali, como se estivessem se preparando 
para uma guerra; porque com isso sai perdendo todo mundo: 
os que querem mudar, os que não querem mudar, o Congresso 
e o Brasil. A solução é chamar a todos para se sentarem 
à-mesa e chegarem a um entendimento. O pior entendimento 
êtfielhor do que a vitória da luta numa questão dessa natureza. 
Qualquer entendimento, seja qual for. é melhor do que uma 
disputa no voto, na guerra e na luta, como parece estar aconte
cendo. 

O entendimento poderia se dar em torno da seguinte 
proposta: regulamentar o art. 3"', estabelecendo que o próximo 
Congresso, no seu primeiro ano, fará a revisão. Isto atende 
à parte que não quer a revisão agora. Por outro lado, quanto 
a todo o resto, para atender à parte que quer a revisão. vamos 
fazer uma pauta mínima e votá-la até abril de 1994. A inteilção 
é dar tranqüilidade; aliás, só porque tem que ser assim, VOu 
estar de acordo com a atual Constituição. Com isso, teremos 
um grande entendimento. E essa discussão, ainda que tenha 
começado mal, pode terminar bem. 
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Essa é a colaboração que trago, com muita mqdesti;,t, 
mas com muita sinceridade. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o di_s_Curs_o do Sr. Pedro Simon, o Sr. Júlio 
Campos, r s~cretário, deixa a cadeira da presid~~da~ 
que é ocupada pelo Sr. Aureo Mello. 

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Ati
reo Mello, deixa a cadeira_ da presidência, que é o_cupada 
pelo Sr. Júlio Campos, 1~ Secretário.-

O SR. PRESIDENTE( Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Nabor Júnior. (Pausa.) 

Concedo_ a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalj:J.ães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go
verno da Bahia tem se mostrado insensível #J. questão e_duca~ 
cional em todos os níveis; porém, o descaso manifestado em 
relação ao ensino univcrsitáriQ é inacreditável. Embora o Sr. 
Governador esteja sempre a afirrriar que -co_hSidcra priorifãrio 
o se to r, os professores das uni~e:r:sidades estadua_is estão rece
bendo os piores salários do País. segundo dados apresentadoS 
pela Associação Nacional dos Doc~n.te& em.EnsinQSuperior. 
A situação agravou-se ainda mais quando o Goveniador deter
minou que apenas 40% dos-professores-tlhiVersiráríos·poderão 
ter regime de dedicação exclusiva. Trata-se_, evidentemente 
de uma interferência iiidCVída na_-áutonomía ___ yil.i_versitária, fe: 
rindo os dispositivos con-stitucionaiS brasileiros. 

O protesto é geral, e o professorado quer sabef qual 
o critéri:o adotado para sé chegar a esse percentual. É óbvio 
que houve a mais absoluta falta de critérios. prevalecendo 
a arbitrariedade, o autoritarismo, o ·abuso de poder. pois esses 
são os princípios administrativos conhl!cidos e- preferidos pelo 
atual governante. São os mesmos critérios- _que adota para 
administrar o setor da saúde:, para estipular o valor dos salários 
dos médicos ... enfim. para todo as medidas referentes ao funcio
nalismo público estadual. 

Sr. Presidente, a Bahia conta .com quatro universidades 
estaduais- em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus 
e ltabuna. São, no total,_ cerca de 1.200 -professores, para 
um universo de _aproximadamente 9.000 alunos. Os profes
sores dessas universidades recebem, mensalmente, pouco mais 
de vinte mil cruzeiros reais. Que. es_tí.tuulo pode ter um profes
sor, se .o que ele ganha por mês não é,.suficiente para as 
compras sernanajs do supermercado? E. se o ensino vai mal, 
pior ainda é a situação das á_rea~e-~pesquisa e extensão univer
sitária. Sem investimcntõS n.o·setor, que esperança perderemos 
ter quanto aos futuros profissionais, responsáveis pelo desen-
volvimento técnico e científico na região? . _ 

Aparentemente, trata-se de uma questão regional, l-es
trita ao Estado que represento nesta Casa. No entanto, uma 
anális_e_mais acurada d_o problema revela-nos aspectos relevan
tes e alerta-nos para as co_nse_qüências futuras dessa política 
educacional. Se, por um lado, a omissão desto_a das promessas 
eleitoreiras c do disCl!t§O demagógico freqüente na pessoa 
do Governador, por outro _lado, a falta cle investimentos em 
educação é uma característica dos regimes totalitários, utili
zada como estratégia de submissão dos povos. O analfabe
tismo leva à desinformação, assim como a falta de oportu
nidades educacionais serve para manter a população sob con
trole. Dessa forma. os mãls espertos se ·aproveitam da igno-

râ~cia alheia para tirar proveito próprio e satisfazer seus inte
reSses pessoais. 

~is a origem _das indústrias da seca. da fome, do tráfico 
de.menores, da.p_~o_stituição. Eis o_ mecanismo utiliZado para 
escravizar_ um povo. fazendo-o_ de_ joguete ·nas mãos daqueles 
que só tê_m __ compromissos com seus projetps. pessoais. Como 
esses objetivos não são declarados, p~ssam despercebidos para 
muitos, mas e:;tã;o, áí_ ~ podem ser facilmente reconhecidos 
-:-._no~ ba,ixos saJários pagos aos professores. nas péssimas 
condições de funcionamento das escolas, na dificuldade. Qe 
aquisição de livros, na escassez de -bibliotecas, no !iesvio da 
merenda escolar. 

Sr. Presidente, Srs. SenaQQr~s. durante a)gun~·anos ?pós 
a derro_ta japonesa na Segunda Guerra Mundial, a economja 
nipôn_ica ficou quase totalmente paralisada._ com uma sér_ia 
escassez de alimentos. uma inflação dc;:scoQ.troiada e um agres
sivo mercado negro. Fábricas foram destruídas pelo fogo dos 
ataques aéreos. A demanda interna caíra com ~ ces_sação das 
encomendas militares, Mas o povo japonês começou a recons
rruir a economia devastada pela guerra, e, em 1951, o PIB 
foi recuperadO aó nível de 1934-1936. Várias reform;;~s sociais 
aju-daram a moldar uma estrutura básica para o subseqüeõte 
desenvolvimento económico. Atualmente, o Japão desempe
nha um papel significativo nas áreas do comércio~ _das firianças 
e da assis_tência ei;onômica e. tec_riólógitã. DeSde 1975, _é mem
b~o ,9a Conferência de Cúpula sobre economi_a do _grupo das 
Sete Nações. · · ·- · · · · --- - -
. -· O _-principal fàtor que está- por tráS .do "milagfe" que 

~~-~l:'ltou no. cresci~ento econônlico _Çio ,l)lpão foi a __ existência 
Oe urna a~undante mão-de-obra, com elevado grau de educa_
çâO. O pessoal militar desmobilizado e os civis desconvocados 
juntaram-se ao mercado de trabalho, proporcionatido-- uma 
larga oferta de trabalhadore~ para a reconstrução econônüça 
no p~ríod~ pós-guerra. A cada ano~ um número razoavel:
mente grande de j_oveilS ingfeSSo4 no merCado c;Ie trabalh9~ . 

Sr. Presidente,_ Srs. Senadores. estamos Percorrendo o 
caminho inverso daquele traçado pelo Japão para atingir o 
desenvolvimento científico, tecnológico e_econ_ômico. Portan
to, temos gra.ndes possibilidades_ de _alcançar resultados opos
tos, pois as regressões culturais têm como. _causaS: i_med~atas 
()_e:sgotamento das pÕtencialidades de uma formação sócio-cul
tural. Assim," quanto menores-as oportunidades educacionais 
oferecidas ao povo, maior será o enrijecime"nto da estfutu,ra 
s~cial, acumulando conflitos_ d~_ classes.~ perpetuand_o inte
resses patrimonialistas que impossibilitam a renovação tecno
lógica e _o progresso científico indispensáveis ao- desenvol
vimento do País. 

Na Bahia, o Governador ainda não descobriu a imror
tância da educação universitária para~ a formação de bons 
profissionais. para o aperfeiçoamento técnico e científico da
queles que deverão aS:surnir, no futuro, o comando _clos __ dest.i
Iios do País.- Parece mais preocupado conl ãs manifesiaçOes 
d~ aplauso e com a popularidade adquirida através do .controle 
da informação e da divulgação de feitos promocionais. A outra 
Qipótese. sempre provável, é de que não_ seja do seu inte(esse 
pessoal favorecer a alfab~tização, investir na qualidade da 
educação, democratizar o ensino. Afinal, um povo que sabe 
ler pode ser cap-az de compreender o que lê. de ~nalisar a 
n~tícia e "de _duvidar da veracidade õas informações que lhe 
são servidas pelos governantes. Isso representa um grande 
risco para os déspotas e tiranos. 

_ Sr. Presidente, antes de encerrar, _de;sejo fazer ainda um_ 
registro. Não tenho _condições Oe participar do noticiário, de 
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colocar notinhas em certas colunas da imprensa brasileira. 
A minha tribuna é esta; aqui posso dizer o que penso e o 
que desejo, e o que disser constará dos Anais do Senado Fede
ral. A minha imprensa é o Diário do Congresso Nacional, 
que publica os discursos que aqritprofifo. 

Ontem todos os jornais publicaram declarações do Sr. 
Antônio Carlos Magalhães, fazendo denúncias contra ministé
rios, especialmente o Ministério do Bem--Estar Social, cujo 
Titular conheço desde que nasceu. PoiS bem: S. E)C-' o Gover
nador pode fazer as apurações que desejar e quantas quiser; 
pode até tornar-se desagradável de tão repetitivo que é. Nin
guém teme as suas acusações. S. Ex~ é qUe deve estar temendo 
as apurações da Polícia Federal, tendo em vista que foi convi
dado por ela para prestar declarações a respeito da conta 
fantasma que serviu para a sua candidatura em 1990. Por 
isto_ tem necessidade de atacar todo mundo: para distrair a 
atenção popular - aliás, esta é uma tática muito c_onhecida 
na Bahia; e tem os meios de comunicação para colocar_ suas 
acusações. No entanto, apenas um jornal, a Folha de S. Paulo, 
for capaz de publicar o convite que S. Ex~ recebeü da Polícia 
FederaL , 

Era o que tihha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Pronuncia o. 
seguinte discurs_o.) - Sr. Presidente, Srs. _e Srs. Senadores, 
quero registrar, como um dos representantes da Amazónia 
nesta Casa, meu intenso regozijo pela indicação do Embai
xador Rubens Ricúpero, para integrar, na qualidade de Minis
tro de Estado, titular dos MinistériOS da Amazónia e Meio 
Ambiente, o Governo do Presidente Itamar Franco, e por 
suas lúcidas e respeitáveis colocações sobre os problemas de 
nossa região. Ele, com sua larga e inegável experiência, levan
ta uma velha questão, com a angulação perfeita e moderna: 
a Amazónia requer, acima de todas as coisas, uma política 
de defesa e total equilíbrio. -

Aplaudo, com a mesma alegria, a posição expressada 
por Sua Excelência, durante entrevista coletiva aos correspon
dentes estrangeiros no Rio de Janeiro defendendo urna pre
sença maior, e mais conStante, de nossas Forças Arm~das, 
naquela importante e tão cobiçada região. ComO ele, penso 
que é riecessáriO~ porque, além da simples defesa de nossas 
fronteiras ser indispensável para a soberania do País, eles, 
os militares, desempenham na enorme e abandonada Amazó
nia, importante funÇõeS civilistas, como a montagem das redes 
de comunicações, al.ém, é claro, da contribuição que ~ão para 
a solução dos problemas da área de saúde. 

A tese do Ministro Rubens Ricúpero é clara, muito clara. 
Ele julga, com acerto, ter chegado a hora de se desmistificar 
este problema. E, com muita propriedade afirma que para 
um País ter defesa, não é necessário que- se-- ã(>Tesenté uma 
ameaça externa concreta. a Suíça não enfra Duma guerra há 
mais .de cem anos e lá, no entanto, sô a··previdência social 
consome mais recursos do que as Forças Armadas. Se formos 
fracos, os inimigos logo aparecem. 

É bom lembrar que a Amazónia é rica, muito rica, e 
que nações, apesar de tudo que se diz em contrário, nãO 
têm aniigos, têm-iril"ereSseS. --

0 ingresso ·do Ministro Rubens Ricúpero no- governo 
Itamar Franco foi iriteilSairiente saUdado no último dia 14, 
pelo influente e independente jornal, o Estado de S. Paulo, 
em seu principal editorial, sob o_ título, "Uma VOz Contra 

o Desinteresse" diz, com muita oportunidade que o País ga~ 
nhou, e não perdeu, com a saída do Embaixador Ricúpero 
de Washington e sua nomeação para um posto aparentemente 
sem os b_rilhos de uma representação diplomática, na coorde
nação das ações federais na Amazônia. Diz o jornal, que 
"não que a sua presença na embaixada em Washington não 
fosse necessária; era-o e muito. Sucede, porém, que ao ganhar 
status de ministro, Ricúpero pode falar com liberdade sobre 
os problemas brasileiros e sobre eles trazer as luzes d~ sua 
longa experiência diplomática e de sua visão voltada -para 
as relações que de fato se dão entre estados." 

Destaca o Estado de S. PauJo que as respostas do Ministro 
Ricúpero" nunia entrevista que publicou ''Pernütem dizer que 
o mundo político tem hoje alguém que fala com sabedoria 
sobre os problemas brasileiros, apontando caminhos e susten· 
tando posições- coisa rara entre aqueles que ocupam posi
ções de relevo no Congresso ou nos executivos federal e esta
dual." 

Depois de ressaltar "a segurança que o Ministro demons
tra ao referir-se à problemátiCa amazôníca, complexa como 
o Brasil" o jornallem_bra que o importante dessa perspectiva 
"é anotar como insiste efn que deve- encontrar um ponto de 
equilíbrio entre as diferentes visões· da Amazónia e como 
s~cita com clareza_o problema do qual muitos fogem: a neces
sidade de o Brasil ter uma política de defesa a fim de poder 
·realíZar sua política externa e ter uma estratégia para a Ama
zônia". 

A lucidez e a compreensão da íntima relação que existe 
eritre a definição das grandes linhas da política externa e uma 
política de defesa, a um tempo suporte da diplomacia e inspira
dora dela, não são encontradas com grande facilidade. Se 
é que a consciência dessa relação dir-se-ia xifópaga entre diplo
macia e defesa foi moeda corrente algum dia. Não deve ter 
sido, dada a inexistência, até hoje, do que se poderia chamar 
de uma política de defesa. 

Essa preocupação não existiu na República de 1964. De
pois de 64, ao contrário do que era esperado, "igualmente 
não se tocou no assunto, prim~eiro para não permitir q-ue se 
dissesse que o período autoritário produzira uma ditadura 
militar no estilo latino-americano, em seguida, pela preocu
pação em equilibrar as contas de um Estado que lentamente 
se afundava no atoleiro da inflação e, apesar de todos os 
esforços, estamos hoje depois de cinco planos de estabilização, 
com uma inflação anualizada de 3.500%. 

Depois de analisar as conseqüências dos governos autori-
- tários na solução dos problemas da região, o Estado de S. 

Paulo afirma que, "o que mostra como o problema da defesa 
nacional é mal concebido e pior explicitado para o grande 
público é dizer como se faz ainda agora que as verbas abertas 
pata () Sivam --=-- o controle-- p-or radar do tráfego aéreo na 
am-azónia-é dinheiro que será dado aos militãreS, quando, 

-se·-darão à Polícia Federal e à Receita Federal no combate 
ao descaminho, ao contraban_do e ao tráfico de drogas, além 
de, em última instâncía, servi[ à defesa do território" da Amã
zónia contra incursõ_es guerrilheiras, como já houve no passa
do recente. Defesa da Amazónia, diga-se de passag_em! cujas 
fronteiras externas não se conhece." 

Lembrando alguns problerriaS bem atLiais que enfrenta-
mos na região, diz o jornal ''que por falta de conhecimeiitos
fátiCos, se se- pode dizer, das linha fronteiriças, o Itamarati 
deve responder, agora, a interpelações do Governo de Cara
cas, que deseja saber como e por que altos funcionários brasi
leiros entraram sem aUtorização no território venezuelano em 
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busca do local "brasilciro" __ em quç se teria cometido a chama
da chacina em aldeia dos índios ianomâmis. -

Ao concluir seu editorial, que se destaca pela clareza 
de argumentos, o jornal afirma que a aça:o do Embaixador 
Rubens Ricú-perO TIO Ministério ·para a AmaZônia pode vir 
a significar um alento para este governo Itamar Franco, que 
não consegue formular projeto nacional de espécie alguma. 
desde que a mediocridade e a politiquice reiilãnfes- lião se 
unam para impedir que Sua· Excelência encontre os meios 
de, coordenando açõe.s, pelo menos permitir Cfti.e o Estado 
brasileiro se faça presente em todo o território- nacional, do 
qual está ausente ~m algumas partes, como assinalou na entre-
vista concedida ao m~~mo Estado de S. Paulo. - -

Faço votos, como milhões .de outros brasile\ros, _que o 
Ministro Rubens Ricúpero consiga desenvolver uma política 
moderna, dinâmica, que lhe permita transformar a Amazônia 
numa regiãO-que usufrua, na realidade. os benefícios das mui
tas riquezas que abriga. e da qual o nosso País ainda terá 
muito de se orgulhar. -

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a pala
vra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente._S_r>:~~ e S_rs. SenãdO,res, 3caba 
de receber o reconhecimentO oficial" do Consefho Superiof 
de Educação o curso de enfermagem da Fundação de Ensino" 
Superior de Olind_a~- FUNESO. cuja atuação, por mais de 
sete anos, já constitui uma referência educacional na região, 
dadas a seriedade com que vem sendo administrada e a quali
dade de ensino oferecida aos que a ela recorrem. 

Ressalte-se a _oportunidade com que se acolhe esse reco
nhecimento, numa época em que o setor-de saúde, cm qual
quer quadrante do País, vem se ressentindo da carência de 
profissionais com a formação requestada para o desempenho 
competente das atribuições na área paramédica. _Ademais, 
a decisão do Conselho Superior de Educação significa, para 
todos_aqueles que, ao longo desses anos, pugnaram, sem esmo
recimento, para dotar a FUNESO de um curso de enfermagem 
qualitativamente eficiente, o prêmio pela pertinácia, pelo de
nodo e pelo idealismo com os quais pautaram sua atuação 
junto à instituição. --

Por reconhecer no projeto do_s ideaiízado_reLd(l Escola 
Superior de Enfermagem "Matias de Albuquerque Coelho". 
ESEn, o nascedouro de U!ll empreendimento -educacional de 
real serventi_a para a população de Olinda e região, empenhei 
os melhores esforços para ver sua atuação ofici3.lizada e recen~ 
temente referendada pelo CFE. 

Guardo na memória a demonstração de júbilo com que 
foi recebida a autoriz.a_ção::_para o funcionamento da ESEn, 
assinada pelo então Presidente José Sarney e por mim, duraflte 
minha gestão frente ao Ministério da Educação--;--e-que tive 
a satisfação de levar pessoalme_nte aos s_eus diretores, adminis
tradores e professores. Vejo-a agora em pleno vigor, graças 
ao dinamismo realizador de todos que apostaram em sua idéia 
originária e cimentaram, com sua atuaçâo,_quer como adrninjs- _ 
tractores, como mestres, ou corno estudantes, o caminho de 
su_a consolidação. 

A FUNESO conta atua"lme_nt_(!_-c_qm._quase cinco mil a_l_u
nos, distribuídos pela Escola de Enfermagem e pela Faculdade_ 
de Formação de Professores. São ofe_recidos cursos de Geogra
fia, História, .Biologia, Matemática, Pedagogia e __ I:-etras_~ 

Com um corpo docente formado por cerca de 120 profis
sionais, que fecebe_apoio de Mestres"e Doutores das universi
dades federais de femambuco, a FUNESQ também tem atua
do na área de pós-graduação, oferecendo cursos de especia
lização em Metodologia do Ensino Superior, História do Nor
deste, Geografia do Brasil, Matemática, Literatura Brasileira 
e Metodologia do Ensino Básico de 5J as~ séi'ies e 2~ grau. 

Com seus cursos em funcionamento estando reconhecidos 
pelo Conselho Federal de Educação, a FUNESO se prepara 
para galgar mais um patamar em sua trajetória de melhor 
~rvir ã comunidade de Olinda e região. Com os olhos voltados 
para o futurO. a rileüt a ser alcançada agora é sua transfor
:rtla~ãõ em universidade: a Universidade de Olinda. Para isso, 
já está pronto o projeto de reestruturação da instituiÇão, que 
passará a contar com três centros: o de Saúde, o de Educ::;tção 
e o Centro de Ciências Exat_as e Sociais Aplicadas. Está pre
vista no projeto a criação de dez novos cursos, que deverão 
ã.mpliar a atual oferta de vagas nos seus cursos em número 

-estimado de cinco mil. 
A diretora administrativa da FÜNESO", Dr'i Francis Ba

tistã- da Rocha, antecipou oS detalhes das transformações por 
que passará a estrutura pedagógica e administrativa da Funda
ção, em brilhante pronunciamento por ocasião do reconhe
cimeÕ.to do Curso de Enfermagem. Esclareceu ela: --

"O Ceritro ·de· EdUcação, que e·nglobará todos os 
cursos da FOFOP, contará ainda com o- mã.giStério das 
série~ iniciais e pré-escolar. O Centro de Saúde,_além 
do curso de énfeTIDãgeTn, cOntira corri quatro nOvos 
cuts-os: magistério para deficientes, audio-cOmuriicii.
ção, fonoaudiologia, fisioterapia e educação físiCa,_com
licenciatura e técnica em_desportós. Já o Centro de 
Ciências Eic.atas e SOciais· Aplic3das contará com os 

~-~seguintes cursos: processamentO de dados, ciências da 
computação, bacharelado em matemática (ênfase em 
informática) e serviço socíal." 

Q projeto de reestrut_uração já~~ encontra no Ministérío 
da Educação e Desporto, para análise. A expectativa de a pro~ 
vação breve gerou uma série de projetas de ampliação e cons
tnição de salas de aula, laboratórios e quadras poliesportivas, 
que estão em vias çle_implantação imediata. 

~or <?Ca_sião do reconhecimento da Escola Superior de 
Enfermagem, a direção da Fundação houve por bem realizar 
uma sessão solene, na qual foi reconhecido o empenho de 
todos quantos empre-staram seu -~$forço na çriação, estrutu-_ 
ração e reconhecimento .da Escola, .. _ .. -

Em aplaudido pronunciamento, o diretor da Fundação, 
Professor Jamesson Ferreira Lima, relemb_wu_ episódios sigrii
ficativ9s que marcaram decisivamente a"históda d3-"f.lJ.1"iES_O, 
desde sua criação, há mais de virite, anos, até o momento 
em __ que se encontra hoje.- Foram nominad~S ~elaboradores 
ilustres, a quem o Professor Jam~sson se r~ feriu ·como ~·eami,:. 
nhantes do idealismo" e "visionários da boa visão", entre 

'os quais estão furidadores, ProfesS:ofes, alunos, f1.1nciOnários, 
~vereadores de Olinda, personalidades do Município, intelec~ 

tuais consagrados. 
As referéncías remontar~m ao àno Cle_l971, qliã.ndo, peta 

LeCMunicipal n" 3.711, foi cria<la a FUN!VERSO, depois 
FüNESO. na gestão do Prefeito Ubyratan de Castrq,~ Silya:. 
Os cursos se iniciaram em prédio doado pela Prefeitura, pas
sando, pouco tempo depois, para o Museu de Ar_te, Contem
porânea de Olinda, inaugur_ado pelo sociólogo Gilberto Frey
re; com o Curso "SociOlOgia e Crítica da Arte". 
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Dois a nós depois, foi Proferida a au-la-Inaugural da p_rimei- Não cabe a elas apenas suprir a demanda do mercado 
ra unidade de ensino superior da FUNESO, a Faculdade Olin- local ou rt;gional com a formação de profissionafs competentes 
dense de Formação de Professores, FOFOP, peJo então V ice- para as diversificadas funções requeridas pelas sociedades mo-
Governador e Ex-Secretário daEducaçào, Professor Barreto dernas. Compete também a elas promover o avanço do saber 
Guimarães, expressão de melhor estirpe da gente pen~am- cientifico e tecnológico, ferramenta:_ indispensável para as na-
bucana. A par de formar profissionais de edUcação qualifi- çÇeS em-desenvolvimento, como o Brasil, lograrem seu espaço 
cados para o ensino médio, a FOFOP tem promovido núritero nO concerto ~os países detentores do conhecimento alavan-
signíficativo de iilici3tiVas relevantes à Comunidade, como con- cador do_progresso. 
cursos de poesia, ciclos de palestras e encontros de atualização Mas há ainda outra tarefa que lhes está reservada, e 
para professores. · que assume importância crucial no combate às tantas desigual-

Mereceu destaque no discurso do Doutor Jamesson o dades que_ diferenciam os cidadãos brasileiros entre si. Refi-
projeto de alfabetizaçãO para criaitças 'pobres da"-Comunidade ro-me às atividades de extensão universitária, que, de variadas 
circunViZinha ao campus universitário da FUNESO, que vem formas, estendem o conhecimento ao alcance_dos cidadãos 
sendo desenvolvido há mais de um ano e meio. Além de , que estão fora das faculdades e universidades e que, no entan-
receberem o ensinamentO das primeiras letras, os menores to, muito têm a ganhar se se apropriam de uma parte do 
recebem merenda, para complementar a alimentação de casa, saber, por pequeno que seja o quinhão recebido. 
favorecendo, desse modo, o desenvolvimento ifttegral de sua A somatória rias iriici::ttí_Va::f em tOdos ~esse$ ffês setores 
potencialidade intelectual e de .sua capacitação biopsicomo- deverá Contribuir para o progresso do País, para o encaminha-
tora. menta eficaZ das soluções dos grandes problemas nacionais, 

Reportou-~e depois o Dr. Jamesson ao anO" de 1980, quan- [)ara o Crescimento da região atingida pelas ações universi-
do foi criado o Centro.de Cultura e Arte, para cuja direção tárias, e, final~ente, para o aperfeiçoaqtento do ser humano. 
foi indicado o Professor Hermínio de Queiró_Z. O Centro tem 
desenvolvido o ensino de música, teatro e artes cénicas. Por O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esgotou-se hoje 
iniciativa do maestro José GomeS -Sobrinho, foCOrganiz3.do o prazo previsto no-art. 91, § 3'', do Regimento Interno, sem 
o Coral da FUNESO,-já conhecido no País. que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão em 

Para demonstrar que a FUNESO Dão ·se maritém alheia Ordem do Dia das seguintes matérias: 
à cultura popular da comunidade que a circunda, foi rememo- -Projeto de Lei do Senado n" 74, de 1992, de autoria 
rada a criação, em 1991, da Oficina de História, que promove do Senador Nelson Carneiro, que .. declara de utilidade pública 
estudos e debates sobre o circuito histórico da cidade de Olinda a Furidação Pró-Instituto de Hematol?g_i~ _do B-~o ele Janeiro•:: 
eregião. _ __.-e--

-'Projdo-de_Lei do Senadu n"' 20, -de -1993. de aUtária 
do Senador MárciO Lacerda, que "acrescenta parágrafo ao 
art. 1.159 e iriciso ao àrt. 1.162 da Lei n' 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil); dá nova redação 
ao art. 10 da Lei n" 3.071, de I• de janeiro de 1916 (Código 
Civil); acrescenta inciso ao art. 2~ da Lei n" 6.515, de 26 
de dezembro de 1977 (Lei do Divórdo); altera o inciso VIII 
e acrescenta o inciso XII ao art. 80 da Lei n~ 6.015, de 31 
de dezembro de 1973 (Lei de_ Registras Públicos)". 

Enfim, pelas homenagens rendidas a todos os que perfila
ram ao lado dos diretores, professores _e_ estudantes da Funda
ção de Ensino SlJperior de óilnda, percebeu-se o quanto de 
idealismo, desprendimento e denodo norteou os passos desses 
homens e mulheres sonhadores, lutadores numa peleja sempre 
dignificante, que é a de disseminar o saber e o c-onhecimento, 
para transformar os alunos que acorrem aos Séüs cursos em 
cidadãos qualificados para o trabªlho e para _uma vida comu
nitária profícua e fecunda. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, credito ao calor das emo
ções daquela noite solene a homenagem especial de que fui 
merecedor, por ter apoiado, em ação contínua, o nascimento 
e florescimento da FUNES'O. No entanto, não o- fiz por moti
vações fúteis -ou vãs. Moveu-me a crença, que me acompanha 
de longa data, de que uma Nação se constrói sobre uma base 
educacional sólida e rija, que fecunda e vivifica todos Os aeinais 
setorcs da sociedade. 

É nas instituições educacionais, Ocupem-se-elas do grãu 
de ensino que for, que se vai construindo o cidadão consciente 
de suas obrigações e deveres, o cidadão que atende e respeita 
os principias da ética e·-da justiça, o Cidadão que responde 
positivamente aos anseios da sociedade. -

É por crer no valor intrínseco da educaçãO que dediquei 
grande parte de minha vida pública à defesa de sua causa. 
Não poderia furtar-me a apoiar· a criação e· _C~~Clilleritó da 
FUNESO, diante dessa profissão de fé assumida por mim 
diante do meu País e de meu Estado. 

No momento em que a Fundação busca alçar-se à cate
goria de universidade, aproveito para manifestar meú apoio 
ao seu projeto inStitucional e educacional, c des_ejar, de ante
mão, que ela cumpra. em seu novo estaluto de universidade, 
todas as atribuições que a sociedade delegou às instituiçõe~ 
de ensino superior. -

As matérias foram aprovadas em apreciação coq.clusiva 
pela Comíssão- de_Constitu.içáo, Justiça e Cidadania. 

Os Projetas vão à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Na presente ses
são terminou o prazo para apresentação de emendas às seguin
tes..ri:tatérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 82, de 1991 (n• 477/88. 
na Casa de origem), que revigo-ra e altera dispositivos da 
Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional 
de Trânsito, revogados ou modificados pelo Decreto-Lei n'' 
584. de 16 de maio de 1969; 

-Projeto de Lei da Câmara n>' 57, de 1992 (n" 2.996/92, 
na Casa de origem), que altera a redação do art. 12 da Lei 
n• 7.520, de 15 de julho de 1986; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1993 (n• 206/91. 
na Casa de origem), de iniCiativa do Tr-ibunãl Superior do 
Trabalho, que dispõe sobre a transformação de cargos no 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da P Região, e dá outras providênciaS; 

-Projeto de Lei da Câmara n•• 64, de 1993 (n" 2.285/91, 
na Casa de origem), de i"niciativa do Presidente da República, 
que autoriza o Banco Central do B~as_il, _autarquia vinculada 
ao Mínistério da Fazenda, a doar o imóvel que menciona, 
ao Município de São-Paulo, Estado de São Paulo; 
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-Projeto de Lei da Cã_rnara n' 120, de 1993 (n'l.393/91, 
na Casa de origem), que define os critérios de natureza ·alimen~ 
tícia previstos no art. 100 da Constituição Federal e. regula 
o processo para seu pagamento pela Fazenda Pública; e 

-Projeto de Lei da Câmara n' 148, de 1993 (n• 1._909/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre contrataçã9 por temEO 
determinado para atender à necessidade temporária de excep· 
cional interesse público, nos termos do inc:iso IX c_Io_ã.rt. 37 
da Constituição Federal, e dá outras providências. 

Os Projetas não receberam_ emendas, 
As matérias serão incluídas e:m Ordem do Dia oportU-

namente. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Cámpos)-'- O Senador João 
Rocha enviou à Mesa requerimento, cuja tramitação, de acor
do com o disposto no art. 235, III, a 1 4, do Regimento Interno, 
deve ter início na hora do Expediente. _ --

As proposições serão anu-nciadas na pró~ima sessãO. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Nada mais ha
vendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos. desig
nando para a sessão ordinária de s~g~nda-f~ira a segUinte:· 

ORDEM .D.O mA 
-l-

PROJETO DE REsOLUÇÃO_N, 68, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

68, de 1993, de iniciativa da Comissão Díi'Cto.r_a, qUe e!!_tabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvim-ento de Rccursó~ Hu
manos do Senado Fedçral e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Francisco RolleJllberg, em suq_stituição ã Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

--2--- -

PROJETO DE LEl DA CÂMARA W 172, DE 1993 
(Em regime dc __ urgência, ~nos tCrmõS-do 
art. 33-6, alínea c, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de" Lei da Câmara 
n' 172, de 1993 (n" 3.973/93, na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da Uniã_o, que dispõe sobi"e a reestru
turação das Procuradorias Regionais da República e dá outras 
providéncias. (Dependendo de pareceres das- Comíssões_ de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e ~e Assuntos_~conômiços) 

-3-· 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 82,pE1993 

(Em regime de urgência nos te-i-mos do 
art. 336, c, do Regimento Interno) 

Discussão,· em turno único, dO Pfõjeto de Resolução n9 

82, de 1993, de iniciativa -da COmíssão de Assuntos .Econô· 
micos, que autoriza a adoção de piocedimentos espécmcOS · 
para a contratação de operações de crédito- aõ ampa-ro do 
PRORUR. .. - 4:.... 

OFÍCIO N' S/64, DE 1993 

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

Ofício n• S/64, de 1993, através do qual o Governo do 
Estado de Minas Gerais S9lic.ita autorização ·cto S~nado Fede-

ral, para que possa contratar operação de crédito externo, 
no valor de duzentos milhões de dóh.!.re.s americanos~ para 
(!S_ f~ns que especifica. (DePendendo_ de parecer da Corilissão 
de_ Assuntos Econômicos). 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Está encerrada 
a sessão. 

(Levania-se a sessão às 12h lOm.in) 

ATO DA COMISSÃO DIRJ;:TORA 
N• 68, DE 1993 

A Comissão Diretorá dp _Se_riado Federal, no uso de sua 
competência regimental e regulamentar, tendo em vista a ne
cessidade da padronização do mi biliário residencial do Senado 
Federal resolve: 

Art. 1 o Fica estabelecido O Plano de Padroniza'~o ~o 
Mobiliário Residencial do Senado Federal, com as especifi
cações técnicas mínimas e obrigatórias, para sua aquisição. 
· _. Art. 29 O Plano de Padronização poderá ter suas especi
fiCações técnicas mínimas, obrigatórias, atualizadas _e comple
menta das, quando h ou ver necessidade da harmonização do 
designe/ou evolução tecnológiça de materiais utilizados pelos 
fabricantes. 

Art. 3~ A atualização e--OOmp}ementaÇãO~d-0 -PYáflo de 
Padronização será proposta, exclusivamente. pela Diretoria 
da Subsecretaria de Administração de Material e Património 
ao Díretor-Geral, que a submeterá à aprovação do P.riineiio 
Secretário. 

Parágrafo único. Em qualquer -hipótese, a substituição 
-dos atuais móveis somente será efetuada em caso de compro
vada necessidade. 

Art. 49 Os órgãos competentes para.aqUisição.dO mobi
liário deverão seguir as especificações técnicas mínimaS obriga
tórias, constantes do Anexo I_ deste Ato. 

Art. SQ Este Ató entrará em vigOr na data de sua publi
cação. -

Art. 6Q Revogam-se as disposições_ em cõritrário-.-
Senado Federal, 2 de setembro de 1993. - Humberto 

Lucena- Chagas Rodrigues- Júlio Campos- B'eni V eras. 

. ANEXO! 

PADRONIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO FUNCIONAL 

·Cadeira 
Especificações mínimas obngatc?.rias: 

_ Cade_ira Tipo ''A'' -
Assento e encostO 3natômlcos;· e·spadar alto ou médio, 

com concha em compensado de madeira de, no mínimo, lOmm 
de espessura ou material com resistência-suficiente para supor
tar esforços concentrados; com capa externa de proteção em 
poliestireno rfgido no anverso do encosto; dispositivo de prote
çãp em. poliestireno cOntra colisão das bordas do assento e 
encOsto.- -

Revestimento do assento e encosto em tecido com um 
rrliflimo de 80% de poliéster, sem botões, na cor preta. 

Estofamento do assento e encosto em espuma de poliure
tano de, no mínimo, 50mm de espessura e densidade mínima 
de 35g!dm2. 

Braços em estrutura de aço, revestidos integralmente com 
espuma resistente de poliuretano semi·rígido, na cor preta. 

Base giratória em aço, com mola amortecedora central, 
pintada com-epóxi por processo de calor em estufa (eletros-
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tático_),_ na cor pretoR fosco; dispositrvO- de proteção integral 
em poliestireno na parte superior total das 5 patas, rodízios 
duplos de nylon rfgido e reforçados. na cor ·preta; coluna 
central pintada com epóxi por procesS'"o·--etê·'c'ãló-r em estufa· 
( eletrostático), ou revestida com poliestire!:n<>_ _na Cor preto 
fosco; regulagem p'net.lm~tiéá ·a gás-oU ã~ârr-oo"-mprirÍI.ido da 
altura do conjunto asse!]._to/encost?; regulagem com ajuste de 
posições -para te'cliilâÇáo.iiidependente do encosto; regulagem 
com ajuste de posições para inclinação independente do asR 
sento. 

Usuário: Senador 
Cadeira Tipo "B" 

. Ass_ento e encosto anatômicos,_espadar médio, com con
cha em. compensado de madeira de_, no mínimo, lOmm de 
espessura ou material com resisténcia.-su._ficienfe p-ara-suportar 
esforços concentrados; C9-Q?._ capa externa de proteção em po
liestireno rlgido no anverso 'do encosto; dispositivo de proteção 
em poliestireno contra colisão das bordas do assento e encosto. 

Revestimento do assento e encosto em tecido com um 
mínimo de 80% de polié.ster, sem bótões, na cor pre-ta. · 

, Estofamertto do assento e encosto em espuma_ de poliure~ 
tano de, no mínímõ, 50'min de-espessufà e d-enSidade mínima 
de 35g/dm2. ' ' · · · · · · · · 

8raçps çm estrutura de aço, revestidos inte_graJrn~~-t~_com 
espuma resistente de poliuretano se'mi-rfgido, ~a ~or preta. 

Base giratória em· aço, com mola amortecedõra central, 
píntada com epóxi por processo de calor erri estUfa (eletros
tático), na cor preto-fosco; cõm disposiiívô'de' prOteçãO inte
gral em poliestireno na parte !-;Uperior total das 5 Patas; rOdfzios 
duplos de nylon rígido e re,f9rç~d9s na cor preta; coluna central 
pintada com epóxi por processo de calor em estufa ou revestida 
com poliestireno ,na cOr preto fosco; regulaiem pneumática 
a gás. ou a ar. ~mprimido, da altura do conjunto assento/en_
costo; regulagem para inclinação do assento/encosto (relax) 
com dispositivo de bloqueio. 

Usuário: Diretor, Auditor, Consultor e Assessor, _ 
Cadeira Tipo "C" - - --- ----- ---
Assento e encosto anatómicos, com concha em compen-

sado de madeira de, no mínimo, lOmm de espessura ou mate
rial com resistência suficiente para suportar esfoi'çOs éoncen
trados, com capa exterma de proteção cm poliestireno rígido 
no anverso do encosto; dispositivo de proteção em- polfestireno 
contra colisão das bordas do assento e encosto. 

Revestimento do assento e encosto em tecido com um 
mínimõ de 80% de poliéster, sem -botões na Cor preta. 

Estofamento do assento e encosto em e~puma de poliure
tano de, no mínimo, 50mm de espessura e densidade mínima 
de 35g/dm2. 

Braços em estrutura de aço, resvestidos integralmente 
com espuma resistent~ com espuma resistente de poliuretano 
semi-rígido, na cor preta. 

Base giratória em aço, com mola amortec~dora _central, 
pintada com epóxi por processo de calor em estufa (eletros
tática) na cOr preto-fosco, com dispositivo de proteção integral 
em poliestireno rfgido na parte superior total das 5 patas; 
rodízios duplos de nylon rígido c reforçados na cor preta; 
coluna central pintada com epóxi por ·processo- âe calor em 
estufa ( eletrostáfica) ou revestida com poliestireno na cor pre
toR fosco, regulagem pneumática a gáS- ou a ar cóffiprorilido, 
da altura do conjunto assento/encosto; regulagem para inclina
ção do assento/encosto (relax) com dispositivo de -blOqueio. 

Usuário: Chefe de Gahinete~ Chefe de Serviço, Assistente 
Técnico. 

Cadeira Tipo "D" 
A-ssento e encosto separados, anatómicos, com concha 

em coinpensado de madeira de, no mínimo, lOm_m de espes
surá'Ou meteria! com resistência sufici~llte para suportaresfor
ços concentrados; com capa externa de proteção em polies
tirenõ -rígido no anverso do encosto; dispositivo de proteção 
em poliestireno contra colisão das bordas do assento e encosto. 

Revestimento do assento e encósiõ em teêido _com um 
mínimo de 80% de poliéster. sem botões, na cor p~eta, 

Estafamento do assento e encosto em espuma de polmre· 
tano de, no mínimo, 50mm de espessura e densidade mínima 
de 35g/dm2. 

Sem Braços 
Base girató_r_ia cm aço, com mola rimorte_c_edÕra central. 

pif!t~d~ com epóxi por processo de calor em estufa ( eletros~ 
tática) na cor preto-fosco;_ dispositivo de_ proteção integral 
em policstireno rfgido na parte superiOr--tOfal das 5 patas: 
rodízios duplos de nylon rígido e reforçados na cor preta; 
coluna central pintada com epóxi por processo- de calor em 
estufa (eletrostática) na cor preto-fosco ou revestida com po-

- licstireno na cor preto-fosco; regulagem pneumática a gás 
ou a ar comprinüdo da altura do conjunto assento/encosto. 

- Usuário: Chefe de Seção, Secretária, Digitador, Datiló
grafo e servidores em geral. 

··'Cadeira Tipo "E" 
Assento e enCosto anatómiCos, Com Concha em compen

sado de madeira de, no mínimo, lOmm de espessura ou mate
rial com resistê'ncia suficiente para suportar esforços, concen
trados com capa externa de proteção em poliestiieno rígido 
no anverso do encosto dispositivo de proteção cm poliestircno 
CôTltia" Colisão das" bordas do assento e encosto. 

Revestimento do assento e encosto em tecido com um 
mínimo de 80% de poliéster, sem botões, na cor preta. 

.Estofamento do assento e encosto em espuffia de Poliure
tano de, no mínimo, 50mm de espessura e densidade mínima 
de 35g/dm2. 

- Sem Braços 
Base fixa em aço curvado em"U", pintado com epóxi 

por processo de calor cm estuCa (eletrostática) na cor preto 
-fosco e sapatas deslizadoras em nylon rígido na cor preta. 

Usuário: Mesa de Reunião. 
Cadeira Tipo "F" 
Assento e encosto anatômicos. com concha em compt!n

sado de madeira de, no mínimo. IOmm de espessura ou mate
rial com resistêncjª suficiente para suportar esforços concen
trados com capa externa de proteção em poliestircno rígido 
no anverso do encosto dispositivo de proteção em poliestircno 
contra colisão das bordas do assento c encosto. 

Revestimento do assento e encosto em tecido com um mínimo 
-- de 80% de poliéster, sem botões, na cor preta. 

Estoramento do assento e encosto em espuma de polluretano 
de, no mínima de 35g/dm2. 
de 35g/dm2. 

Braço direito _ou esquerdo com prancheta escamoteável 
com· um-rnfrtirno d'e 2cm de es.pesura, revestida em_ laminado 
melamíníco na co:r preta, estrutura-de aço revestido integra!R 
mente com espuma resistente de poliuretan9 sem-rígido, na 
cor preta. -
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Base fixa em aÇo cUrvado em ''U" piritada com epóxi 
por"processo de calor em estufa.(eletrostática) na cor preto 
fosco e sapatas deslizadoras em nylon rígido, na cor preta. 

Usuário: Aluno. -
Cadeira Tipo "G" 
Assento encosto anatômicos, com concha em compen

sado de madeira de no mínimo, lOmm de espessura ou material 
com resistência suficiente para suportar esforços co_ncentra
dos, dispositivo de proteç~o em poliestireno confra colisão 
das bordas dQ assento e encostO_. 

Revestimento 1 do assento ,e encosto em tecido com um 
mínimO de 80% de poliéster, sem bofões,-na cor preta. 

Estafamento do assento e encosto em espuma de poliure- . 
tano de, no mínimo, 50rnm de espessura e densidade_ mínima 
de 35g!dm2. · 

Sem Braços 
Base giratória com 5 patas fixas ·em ã_Ço~pintado. com 

epóxi por processo de calor em estufa (eletrostática) na cor 
preto --fosco, sapata de nylon e reforçado, na cor preta, 
coluna central com suporte circular para os pés pintada com 
epóxi por processo de calor em estufa (eletrostátíca), n;l cor_ 
preto -fosco, regulagem pneumática a gás ou a ar _cothpri-
mido da altura do conjunto assento/éncosto. _ , _ , 

Usuário: Desenhista. 
Cadeira Tipo "H" 
Assento e encosto anatômicos, com concha em compen

sado de madeira de, no mínimo, lOmm de e$pressura ou. máte
rial com resistência suficiente para suportar esforços Concen
trados; com capa exterma de proteção em poliestireno rígido 
no anverso do encosto, dispositj_vo de proteção em polies
tireno contra colisão das bordas. do assento e encosto. 

Revestimento dO assento e enco-sto em tecíáo, com ~m 
mínimo de 80% de poliéster, sem "tJotões, na cor preta. 

Estofamento do assento e encosto em espuma de poliure
tano de, no mínimo, 30mm de espessura e_ densidade mínima 
de 35g/dm2. 

Sem Braço. 
Base com 4 pés em aço pintado com epóxi por pràcesso 

de calor em estufa (eletrostática) na cor preto- fosco, sapatas 
de nylo~ rígido e re~orça_d_o na cor preta. 

Usuário: Para Copa/Cozinha:. 
Mesa. 
Especificações mínimas obiigatórias: 
Mesa com tampo e painel frontal em madeira aglomáada 

de, no mínimo, 18mm de espessura, revestida com laminado 
melamínico na cor branca; tampo com encabeçamento ar~e
dondado da borda pelo sistema Post-Formiri!(ilo mínimo, 
25mm de espessura base em aço com es_trutura retangular 
de, no mínimo, 30mm de espessura, pintada com epóxi por 
processo de calor em estufa (eletrostático), na cor preta, com 
orifício para enCã.1xe de telefone e porta-texto, duio para passa
gem de fios em geral. 

Dimensões: 
Mesa Tipo ":.t" 
comprimento: 180cm 
largura: 77cm 
altura: 74crn 
Especificação Complementar:Três gavetas suspensas de 

ambos os lados; com caixa em estrutura metálica ou madeira, 
com trilho em ou aço nylon resistente com sistema de rola
mento; painel em madeira aglomerada ou chapa de compen
sado de, no mínimo, 15mm de espessura, com puxador resis-

tente embutido na cor preta; possuir chave no painel com 
trancamento sjmultâneo das gavetas. 

U~uário: Senador 
Mesa Tipo "B" 
comprimento: 140cm 
largura: 77cm 
altura: 74cm 

, Especificação Complementar: -Três gavetas suspensas-do 
lado direito ou esquerdo; com caixa em estrutura metálica 
ou madeira, com trilho em aço ou nyJon resistente com sistema 
de rolamentos (roldanas); painel em madeira aglomerada, 
ou chapa de compensado de. mínimo,_15mm de espessura, 
com puxador resistente embutido, na cor preta; possui chave 
no painel frontal com trancamento simultân.eo_gav~t.a~. 

U~Qário: Diretor, Auditor e Consultor. 
Mesa Tipo "C" 

. comprimento: 140cm 
largura: 77cm 
altura 74cm 
Especificação Complementar:Três gavetas suspensas do 

lado direito ou esquerdo, com caixa: e;m estrutura m~tálica 
ou.inadeira, com trilho em aço ou nylon resistente com sistema 
de rolamentos (roldanas), painel em madeira aglomerada ou_ 
chapa de compensado de, no mínimo, 15mm de_ espessura. 
corri puxador resistente embutido. na cor preta; possuir chave 
no painel frontal com trancamento simultâneo da gavetas. 

_. uSuários: Chefe de Gabinete; e Chefe Serviço, Assistente 
Técnico e Chefe de Seção ~~ · · 

Mesa Tipo "D" 
comprimento: 120cm 

_ largura: 62cm 
altura: 74cm 
Espeficação Complementar: Três gavetas suspensas do la

do direito ou esquerdo; com caixa em estrutura metálica. ou 
madeira, ·com trilho em aço ou nylon resistente com sistenla 
de rolamentos (roldanas) de .compensado painel em madeira 
aglomerada ou chapa de, no mínírtiO~ 15mm çie esp_esS:uta. 
com puxador resistente embutido, na cor preta; possuir chave 
no-painel frontal com trancanlenta:_simultàneo das gavetas. 

- Usuários: Secretária e Demais Servidores 
-MeSa Típo ''E" 
comprimento: lOOcm
largura: 62cin -
altura: 74<:m 
Especificação Complementar: Uma gaVeta suspenSa do 

_lado dir~i!o ou esquerdo; com caixa em estrutura metálica 
ou madeira. com trilho enl-aço ou nyronresiStente Com-sistema 
de rolamentos (roldanas); painel em--madeira aglomerada ou 
chapa de compensado de, no mínimo. 15mm de espessura. 
com puxador resistente embutido, na cor preta; possuir chave 
no painel frontal com trancamento-simultâneo das gavetas. 

Usuário:Contínuo 
Mesa Tipo "F" 
comprimento: SOem 
largura: 62cm 
altura: 68J74cm (o rebaixamento de 68cm-devenl'ter no 

mínimo SOem de profui"Iidade em toda sua largura) 
Acessório: porta-texto com régua d~slizante e fixadora 

de papel. 
Usuário:Datilógrafo 
Mesa Tipo "G" 
comprimento: SOem 
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largura: 77cm 
altura: 68cm(teclado), 74com (gabinete e vfdeo) ' 
Acessório: porta-texto com régua deslizá!']té e fiXadora.de 

papeL 
Espeeificação COmplementar: tatripb- Pál:i~_Vfdeo conl 

74cm de altura e rebaixamento do tampo paia tecladO 'cOm 
68cm de altura; a largura do tafl?.pO do teclado deve!á ser 
de 77cm. - - - - - - - -- ~ 

Usuário: Operadores de micro 
Mesa Tipo "H" 
comprimento = SOem 
largura = 62crn 
altura = 74cni -
Especificação corilJ.)Iementar: tampo com rasgo ou divisão · , 

para passagem por baixo do formulário contínuo; suporte-para 
formulário contínuo em aço ou nylon resistente trefilado, pin
tado com ep6xi por processo de estufa (eletrostáticO) -na cor 
preto-fosco, na parte inferior do rasgo ou divisão do tempo 
e na parte superior traseira do tampo; suporte traseiro superior 
deverá ter regulagem de altura e fi~ação fácil por hastes de 
encaixe em furos sem necessidade de uso de ferramentas. 

Usuário: Para impressora de formulário contínuo, 
Mesa Tipo "I" 
diâmetro: 120cm 
altura: 74cm 
Especificação: Mesa-redonda, em madeira aglomerada 

ou compensado de, no mínimo, 18mm de espessura, com 
tampo revestido em laminado mclamínico na cor branca, enca
beçamento das bordas com perfil de PVC na cor preta; base 
com suporte central. 

Usuário: Para re_união 
Balcão 
Especificações-nt(nimas obrigatórlas::-
Balcão em madeira aglomerada ou chapa de compensado 

de, no mínimo, 18mm de espessura, revestido com lamin:;tdo 
melamínico na cor branca; encabeçamento do tampo arredon
dado pelo sistema post-forming; estrutura e·m madeira aglome-, 
rada, com revestimento em laminado melamínico na cor preta. 

Balcão tipo "A u 

Dimensões: L 120 x C62 X H II O cm 
Especificação complementar: COm 1 prateleira ein ffiadéi

ra aglomerada, revestida cm laminado_ meJamínicQ,_ na cor 
branca. 

Balcão tipo ""B" 
Dimensões: L 120 X C 50 X H I!Ocm 
Especificação complementar: com 1 preteleira eni madeira 

aglomerada, revestida em liminado rnelamínico, ·na cor bran
ca. 

Balcão tipo "C" 
Dimensões: L 150 x C 62 x H l!Ocm 
Especificação complementar: com 1 prateleira em madeira 

aglomerada, revestida em laminado melamínico, na cor bran
ca; 2 gavetas com fechadura de segredo na parte inferior do 
tampo. 

Porta-texto 
Dimensões: L 38 X C 29 X 2h cm 
Especificação mínima obrigatória: Porta-texto, com régua 

deslizante e fixadora de papel. cm madeira aglomerada ou 
chapa de compensado, revestido em laminado melamínico 
na cor branca, suporte metálico pintado com ep6xi por pro
cesso de calor cm estufa (eletrostático), na cor preta; que 
permita-o encaixe no OrifíCio de fixação das meSaS. 

Porta-Telefone · 

-Dimensões: L 22 x C 22·x 2hcm 
ESpecificação mínima obrigatória: Porta-telefone em ma

deira aglomerada ou chapa de_compensado, revestido em lami
I)ad_o melamínico na cor branca suporte metálico pintado com 
epóxi por processo de calor em estufa-(eletrostático), na cor 
preta; que permita o encaixe no orifício_ de ~xação das mesas. 

Conexão 
- Especificação mínima obrigatória: Conex:io com tampo 

em material resisterite, na cor preta~ com painel em madeira 
aglomerada revestida em laminado melamínico na cor branca. 

ConeXão angular: 90 graus - 60 graus - 40 _gral!-s -
30 grauS. · · · -· · - --- -

Conexão Triangular 
Conexão Quadrangular 
Medidas: 65 x 65 x 6 
1s x75 x 6 _ 
Observação importante: As conexões deverão, obrigato

riamente, ter compatibilid<ide de encaixe de fixação com as 
mesas. 

Volante 
Espééificações Triínimcis-Obrigat6rícis :--
Volante, com tampo com encabeçamento ·arredondado, 

em madeira a-glomerada ou chapa de compensado de, no míni
mo, 18mm de espessura; revestido com laminado melamínico 
na c:ot branca; com·sapatas deslizantes na cor preta; 

Volante tipo u A" 
comprimento = 52cm 
-largura = SOem 
altura = 67cm 
Usuári.o: Para impressora laser. 
Yolante tipo "B" 

---comprimento = SOem 
largura = SOem 
altura = 67cm 
Usuário: Para fotocopiadoras. 
Volante tipo "C" 
comprimento = 42cm 
largura = 54cm _ 

-altura = 63cm 
Especificação complementar: com 3 gavetas com caixa 

em estrutura metálica ou madeira, com trilho em aço ou nylon 
resistente com sistema de rolamento (roldana); com puxador 
resistente_embutidQ..._ na cor preta; possuir chave no painel 
fron_tal com trancamento simultâneo das gavetas; com rodízios 
duplos em nylon resistente, na cor preta. 

Usuário: DiverSos 
Volante tipo "D" 
comprimeúto = 42cm 
largura = 54cm 
altura = 63cm 
Especificação complementar: Com 4 gavetas com caixa 

em estrutura metálica ou madeira, com trilho em aço ou nylon 
resistente, com sistema de rolamento (roldana); com puxador 
resístente embutido, na- cor preta; possuir chave no painel 
frontal com trancamento simultàneo das gaveta~ com rodízios 
duplos em nylon resistente~ na cor preta. 

Usuário: Diversos 
Armário 
Especificações mínimas obrig~t6rias: . 
Armário em madeira aglomerada ou chapa de compen-

sado de, no mínimo, 18mm de espessura, totalmente revestido 
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em lamiriado melamínico na cor branca, borda da pqrta. tampo 
e painéís arredondados. 

Armário tipo "A" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 160cm. . 
Especificação complementa"r: 2 porta~ e 5 pratefelr-aS ,regu-

láveis. 
Armárío tipo ~'B": 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 160cm. 
Especificação co1_11plementar: 2 portaS;-~ p·rateieiras regu

láveis; 1 suporte (gavetas) para pasta suspensa confeccionado 
em metal. --- - --

Armário tipo "C": 
· · .Dim~nsõ.es: L 80 X c 45 X H 160cm. ~. .. 

Especificação complementar: 2 portas; 1 prateleira regulã
vel; 4 suportes (gavetas) para pas.ta susp~nsa, con~e~ion~do 
em geral. 

Armário tipo "D" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H l6.0cm. . .. 
ESpecific.aÇãQ Ço11.1plementar: 2 portas e 3 pniteleírãs regu-

láveis; 2 suportes (gavetas) para pasta suspensa. confeccionado 
em metal. 

Armário tipo "E" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 160cm .. 
ESpecificação comPtemtmtar: i poi-tãs n-a· ()arte -superiOr, 

com divisão vertical fixa na divisão hofizontal e no teta, con~ 
tendo à esq~e-rda z prateleiras e à_direit.a·t gancho para paletó. 
Parte inferior contendo 2 prateleiras regul~veis .. _ 

Armário tipo "F" 
· Dimensões: L 80 X C 45 X H 160cm. 
Especificação complementar: 2 poftas -e-4 prateleiras regu~ 

láveis 
Armário tipo "G" 
Dimensões: L 80 X C45 X. H 160cm, 
Especificação complementar: 2 portas e 6 prateleiras regu~ 

lá veis 
Armário tipo "H" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 160cm. 

Especificação complementar 2 portas e 5 p-rateleiras regu~ 
lavéis - · -

Armário tipo "I" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 7 4cm. 

Especificação complenlentar: 2 portas e 2 prateleiras regu-
láveis 

Armário tipo "J" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 74cm, 

Esp_ecificação co_mplementar: Vasado nas partes frontal 
e posterior. com 2 prateleiras rcgulavéis 

Armário tipo "L" 
Dimensões: L 80 X C 45 X H 7 4cm. 

Especificação complementar: Com fundo, sem portas e 
com 2 prateleiras reguláveis 

Armário tipo "M" 
Dimensões: L 124 X C 36 X K 46.cm. 

Especificação mínima obrigatória: Arquivo suspem;o para 
pasta A-Z, com dispositivo para fixação em parede ou painel. 
Corpo em chapa de a_ço pintada em epôxi, por processo de 
calor em estufa (eletrostática). na cor branca; laterais e portas 
de levantar em madeira aglomerada ou chapa de compensado 
de, no mínimo. 18mm, revestida em laminado melamínico 
na cor branca; fechadura da porta com segredo. 

Paínel 

Especificações mínimas obragatórias: 
Painel divisório com estrutura interna, em quadro de ma

deira de Ie_í maciça, cot;n,lJII~Oh?_ c~luJar, ~~vestimenta externo 
-- em chapa dura.Duraplac ou simHia.r. na ç~r bra~ca, com mon

tantes eril perfilado de alumínio anodizado bronze ou ~imitar, 
que permita encaixe çie sistema de acoplamento e possibilite 
a COnC:xão d.e.;até 4 painéis, com ângulo de 90 graus; sapatas 
com regulagem de altura, guarnecidas com borracha._ 

Painel tipo "A" 
Dimensões: L 124 X E 4 X H 160cm. 
Painél tipo uB" 

. Dim~nsões: L 84 X E 4 X H 160cm. 
Painel tipo "C" 
Dimensões: L 64 X. E 4 X H 160cm. 
"Painel tipo "D" : _· · · _ 
Dimensões: L 124 X E 4 X K 180cm. 

'Pai-Dei tipo "13:" 
Dimensões: L 84 X E 4 X H 180 cm: . 
Painel tipo "F" 
Dimensõe" L 50 X E 4 X H 180 cm. 
Observação Geral: As dimerisÕes I-e~ro estabelecídas po- -

derã_o se.r reduzidas um ampliadas, exclusivamente epela 
"SSAP~, num limite -~áxilno de_10c~. o • • 

A TO DA COMISSÃO DJRETORA 
N• 69, DE 1993 . 

Altera o Ato da C~ssão Di.retora n9 21, de 1992. 

A Comissão Diretora do Senado F~deral, ·~o 4s0 de: sua . 
compétência regimentâl e regulamentar e, à vista do Parecer. · 
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania no Processo 
n' 012096/93-8, resolv~: . . . · 

Art. 1'• O Art. 2• do Ato n• 21, de 1992, passa a vigorar 
. cóm a seguinte redação: - · 

"Art. zo .. Os candidatos serão submetidos, obri-
gatoriamente, aos seguintes exames: 

I -radiografia do tórax (anteroposterior e perfil); 
II - hemograma completo; 
Jll -dosagem de glicose; _ . _ 
IV -dosagem de uréia_ e creatinina; 
V-VDRL; 
VT -J.O. Almeida; 
Vll-EAS; 
VIII- exame parasito lógico de feze.s; 
IX- ele-tr-ocardiograma~ 
X -teste psicotécnico; 
XI -clínico.'' 

Art. 2? Este Ato entra em vigÓr na data ~e-sua __ P~.bli
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal. 23 de setembro de_ 1~93. -IJumberto 

Lucena - Chagas Rodrigues - Levy Dias- Júlio- campos 
- Nabor Júnior- Beni V eras. 

23~ Reunião Ordinária da Comissão Diretora 

Realizada em 23 de setembro de 1993 

Às onze horas e trinta minutos do dia vinte de sete.mbro 
de um mil novecentos e noventa e três, reúne-se a Co_missão 
Diretora do Senado Federal,_na Sala de R:eôn~õe~ da Presi~ 
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dência~ com a preseriça dOs ExcelCntísSinios Séifló.fes Sena- Os pr~sentes. após exame: aprovam~; matéria~ 3. e:ricaini-
dores Humberto Lucena, Presidente; Chagas ROddg~,~.es, Pri- nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
meiro Vice-Presidente; Levy Dia,s, SegundoVice-Presidente; c~a_s; _ · 
Júlio Cán'lpos·, Pririléii'o-SiêretárlO; Nãbof JúitiOr, Segundo- g) Requerimento o9 881, de 1993, no qual o ~ennor ;:)ena-
Secretário,· e Beni' Veias, Suplente._ dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 

DeiXain de comp3recer, por motivos justificadoS,-3. Exce- informaçôes atinentc:;,s ao Projeto ALCOBRÁS, para a cons-
lentísSírria Senhora Senadora Júnia Marise, Terceira Secre- tr_ução de Usina de Alcool no Estado do Acre_. 
tária, e o Excelentíssimo Senhor Senador Nelson__ Wedekin, O~ presentes, apóSeXanie, apl-ovam a matéria ·e a encami-
Quarto Secretário'. - . - " ~--=·- --- - - . nham à Secretaria-Geral da M~sa para as devidas providên-

0 Senhor PreSidente abre os trabalhoS e submete à deiib-e~ Cias· -
ração da Comissão DírCtora as seguintes mitiéd8:ST~ -_ · - · --'h)" 'Requerimento n~ 882, cie 1993, no_ quãi o Senha~ Sena-· 

8) Requerimento na 843, de 1993, _no qual o SenhOr Séna- dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Inte_gração 
dor Nelson Wedekin solicita ao Senhor Ministro da Fazenda Regional informações atinenteS ao Projeto ALCOBRAS, pa-
estimativa dos valores referentes à contribuição s-ocial sobre ra a construção de Usina de Álcool no Estado do Acre. 
o faturamento de que trata_ o art. 195, inciso 1 da CoiiS:fítüíÇão- ~os presentes, apóS exame, aprovam a m<,ttéria e a encam:i-
Federal (FINSOCIAL/COFINS) e que se enconhàm dePosi- nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
tados em juízo, ou não foram arrecadados em deéofiência cías; 
de suspensão por limii13r. - i) Requerimento n9 888, de 1993, no qual o Senhor Sena-

Os presentes, após-exam~, aprovam a matéti3-e a encatni- · dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
cópia-de inteiro teor do processo n' 99.99.0776191 da caixa 

nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên- Económica Federal. 

cias; b) Requ~rimento 0~ 844, de i9~3 ,_ noqu::tl º ~e_nhor Se.J;ta~ Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a erfCami-
dor Nelson Wedekin solicita ao Senhor Ministro da Fazenda nham à Secretaria-Geral da Mesa para -as devidas providên-

cias; 
informações sobre a identificação de pessoas fíSI!;:a.S -e jurfd~cas _ j) Requerimento n~ 889, de 1993, no qual 0 Senhor Sena-
adquirentes do capital social, majoritário ou minoii!ário, áe dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor Ministro da Fazenda 
empresas públicas e Sociedades- de economia mista, alienado informações relativas à DATAMEC. --- -
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (PND), Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encatp.i-
criado pela Lei n" 8.031l90. nham à S~cretaria-GeraJ da M.~Sa para as devidas providên-

Os pJ:esefltcs, apõ"s eX:"ã"trie, aprovam a nlatéria e à entaffii.: clãs; _ · 
nham à Secretaria-Geral dã Mesa para as ·devidas pTovidên- k) Requerimento n9 896, de 1993, no qual o Senhor Sena-
cias· ' . . - dor Eduardo Suplicy solicita ao Senhor_ Min_istro da Fazenda 

'c) Requerimento·n~ 845, de 1993, no qual o-_Sellhor-Sena-' informações relativas à Caixa Econômica Federal. 
dor Jarbas Passarinho solicita a: transCrição; nOSAnais do Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encámi-
Senado Federai; do artigo intitulado "Ra.chel: Prêmio' Cà-- ~am à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
mões" de autoria do acadêmico Lêdo lvo. ctas; 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a cm:.ami- I) Requerimento n~ 899, de 1993, no qual o Senhor Sena-
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devida? providên- dor João França solicita a transcrição, nos Anais do Senado 
cias; Federal, da matéria intitulada "lanomamis - A outra face 

d) Requerimento n" 857; de 1993~ no qual 0 Senhor Sena- da questão", publicada no jornal Correio Braziliense, edição 
dor Gilberto Miranda solicita a transcrição, nos Anais do de 15 de setembro de 1993. 
Senado Federal, do artigo-intituladO "Veta nãO;-presidente!"' Os presentes, 3pós exame, aprovam a matéria e a encarrii-
de autoria do jurista Saulo Ramos, publicado no jornal Folha nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
de S. Paulo, edição de 27 de agosto de 1993. cias; 

--- m) Requerimento n9 907, de 1993, no qual o Senhor 
Os presenteS, após exame, aprovam a matéria e a ~ncami- Senador Gilberto Miranda solicita ao Senhor Ministro da Agri-

nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên- cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária a reavaliação 
cias; do parecer, técnico_ e da prestação de contas, a que ~~refere 

·e) Requerimento n' 858, de 1993, no qual o· Senhor Sena- 0 Ofício n• 1421/GAB DENACOOPIMA, de 23 de outubro 
dor Gilberto Miranda solicita a transcrição, nos Anais do de 1992 .e a análise financeira, a que se refere a Informação 
Senado Federal, do artigo intitulado "Extinção da punibi- n' 001192/DENACOOP/PC, de 13 de novembro de 1992. 
lidade pelo pagamento é correta", de autoria do jurista Walter Os pÍ'esentes, após exame, aprovam a matéria e a encarili-
Cenevivã, publicado no jornal Folha de S. PaUlo, edição de nham à SeCretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
24 de agosto de 1993. ·oias; 

Os presentes, após exame, apmvarn a matéria e a eÓcami- . __ o) Requerimento n~ 911, de 1993, no qual o Senhor Sena-
nham à Secretaria-Geral aa Mes~ para as devidas proviQên- dor Esperidião Amin e outros Senhores Senadores solicitam 
cias; ao Senhor Ministro da Fazenda informações atinentes ao 

I') Requerimento n' 859, de 1993, no qual o Senhor Sena- IPMF. · 
dor Gilberto Miranda solicitã a transcrição, nos Anais do Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami-
Senado Federal, do artigo inti!ulado .. Norma de rejeição so- nhá~ à Secretaria-Gei-a! da M~_?-~ para as devidas providên-
cia!", de autoria do jurista Ives Gandra da Silva Martins, cias· · -
publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 25 de agosto , o) Requerimento n' 916, de 1993, no qual o Senhor Sena-
de_1993~ dor Marco Maciel solicita a transcrição, nos Anais do Senado 
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Federal. do artigo intitulado "Revisão constitucional", de au
toria de Celso L<:J.fer. publicado no Jornal da Tarde, edição 
de 8 de setembro de 1993. . . . . 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a encami~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên
cias; 

p) Requerimento n' 923, de 1993, no qual o Senhor Sena
dor Jutahy Magalhães solic;ita ao Senhor MiriiStiá dãrazend_a 
infonTiações _ atinente~ aos vaJo_re~ das despesas totais com 
pessoal ativo e inativO da Administração Díreta e lndireta, 
inclusive fundações, empresas públicas e sociedades -de econo
mia mista, pag<:J.s_ com teceita~ correntes da União nos ex~rcf
cios fínaO.céiróS_ de "1988 a 1992, e dé}aneiTo a- agos_to i:iO 
presente exerc:íclo fin-ªnceiro. _ 

Os presentes, após exa'me, aprovarri-ã mãtéda-e -à encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providên-
ci~ - ----··-- -

q) Projeto de Resolução n' 103, de 1991, que ''uniformiza 
o prazo de apresentaçãO de emertda~_ perante as cOmissões". __ _ 

É designado o_Senhor Senador ~eni Y~ras, Suplente _da 
COriiissão Dir~tora, para relatar a matéria; 

r) Proposta do Ato que altera o art. 29 do Ato da Cqmis
são DirCtoi"a n~ 21, de.1992, à vista do Parecer da_Comissão 
de ConstituiÇãO. JUStiÇa e Cidadania ao ProcessQ no:r 
012096/93-8. . 

Os presentes, após debates; aprovarO. e ilsSiTia:rô O -respec-
tivo Ato, que vai à publicação. 

A palavra é dada, a seguir, _ao Senhor Primeiro-Secre
tário, que submete aos presentes os seguintes_assuritos_: 

a) Parecer contrário, por falta de amparo legal, aos Pro
cessos n'' 006451/92-p e 006901193-0, nos quais a Associação 
dos Servidores dp Senado Federal (ASSEFE) solicita reade
quação nas instalações operacionais daquei:iAssociação, com 
vistas a um melhQr atendimento do Sistemalntegrado_ d_~ Saú
de, e uma vistoria, pela Subsecretaria de Engenharia, na obra
já realizada nas dependências da Creche/ Assefe. 

Após discussão, o parecer é aprovado; 
b) Expediente do'sé:_nhor SemidorDario Pereira a respei

to da aquisição do medicamento Eprex 4.900. 
Após discussão, a--Comissão Diretóra atifori:ia a aquisi-

ção, em caráter excepcional; -
c) ProcessO n6 018477/93-9, relativo a concessão de passa

gens aéreas, de interesse do Senhor Senador Affonso Ca
margo. 

Os presentes autorizam a concessão, nã. forma solicitada. 
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 

Senhor Segundo Secre_tário, qüe-·subrnete à apreciação dos 
presentes: 

a) Parecer favorável ao Proce~o n". 007851/93--:6. relativo 
a contagem de tempo- de serviçO de servidores oriundos dO 
Quadro CLT. 
---·"--ApóS âiscoSsão, os-Presentes aProVà:"in O pafeCet;-· 

b) Parecer aos Processos n• 007481192-6 e 009797193-9, 
relativos ao forne_cimento de passagens e outros ·serviÇOs -de 
transporte aéreo ao Senado Federal. _ _ . 

O parecer é discutido e, antes de ser submetido à votação, 
o Senhor Presidente sugere seja realiiada u1;11a consl,lltà _a 
re~peito funto ao Tribunal de Conta$ da UniãO",~ q!J.e é apro
vado pelos presentes. - · -- -

_ Por fii!l, ()Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
D~retor-Geral. que leva á -ãpTéciaÇão da Comissão· Diretora: 

. a) Pare~~~ d~ Senho~ Óua~to-Secret.ário. favorável ao 
·Processo n" 009227/93-8. em que b ·senhor Senador o"überto 
Míianda requer ressarcimento de d~spesa médica realizada 
no exterior. 

Após discussão, o parecer é aprovã.do; 
· b) Parecer do Senhor Quarto Secretário ·ao Processo n9 

011573/93-7, em_ que o Senhor Senador Aluízio Bezerra_ solicita 
autorização para o transporte de _carga para a cidade çle Rio 
Branco- AC. no qual conclui pela autorização -Qa concessão 
·de transporte, nos termos da delegação aprovada pela Comis
·são -Diretora em sua 29~ Reunião Ordinária, realizada em 
27.deoutubio de 1989. - ·· - · 

Após discussão. o parecer é aprovado; 
c) Processos n"' 016871193-93--6, 01 T016193-2, 

017092193-0, 017756193-6, 0187Z5193-7' 018984193~2. 
018726/93-3, 018770193,2, 108671/93-4, 018797193-8, 
019030193-2. 018798/93-4, 108iiii0193--2, 107219193-0 e 
017004/93-4, relativos a horas-extras trabalhadas durante a 
Convenção do PMDB. 

É designado o. Senhor Segundo Secretário para relatar 
a matéria; - -

d) Decisão favoráVel do Senhor Presiden_te, ad referen
dum da Comissão Diretora, ao Processo n~ 010493/93-0, rela
tivo a ressarcimento de despesas ao Senhor Seitador Antonio 
Mariz, realizadas por ocasião de tratamento de saúde em São 
Paulo. 

Os presentes referendam a decisão 09 S.eftl)orPresidente. 
Nada mais havendo a trp.tar, o Senhor Presidente declar3 

encerrada a reunião. -às treze !loras, pelo que eu, Manoel 
Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão 
Diretora, lavrei a presente Ãta que. depois de assinada pelo 
Se"Í'lhOr Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora, 23 de setemb.ro de 1993. -
Senador ij.umberto L~cena, Presidente. 
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SUMÁRIO 

1- ÁTA DA 201· SESSÃO, EM 27-DE SETEMBlW 
DE 1993 

L! -ABERTURA 
1.2 - EXPEDIENTE 
1.2.1 -- A viso do Ministro de Estado Chefe da Casa 

Civil da Presidência da República 
- N' 2.104, de 1993, de 23 do corrente, encaminhando 

informações ·sobie (fs quesito"S COnStantes-do _Requerirriento 
n'-' 746, de 1993. de autoria do Senador Henrique Almeida. 

1.2.2 - Avisos do Ministro da Fazenda 
- N'' 769, 771 e 774, de 1993, de 24 do corrente, 

encaminhando informações sobre os quesitOs constantes 
dos Requerimentos n's 608. 578 e 595, de 1993, de autoria 
dos Senadores Gilberto Miranda, Eduardo Suplicy e_ José 
Paulo Bisai, respectivamente. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguirites- matériáS: ---'-
- Projeto de Lei do Senado n'' 295, _de.J991, que 

"dispõe sobre a contagem dos prazos, concedidos às partes, 
nos processos judiciais c adminis~ratiyos". ___ ~ ___ _ -
· -Projeto de Lei da Cámara n' 121, de 1992 (n•279-C, 

de 1991, na Casa de origem), que "dispõe sObn~ a c_óbrança 
de encargos financeiros sobre letras e títulos de créditp 
apresentados e pagos em cartório". 

-Projeto de Lei da Cámara n" 147,de1992, que 
"extingue a 1• Auditoria de Aeronáutica da l•Cir(;unscriç~o 
Judiciária Militare a 3" Auçlitofía da2• CifcUnscriçáo Judi· 
ciária Militar; extingue cargo na carreirã- da Magistratura 
e dá outras providências". 

- Consulta do Presidente do _Senado _FeçleraJ n~> 1. 
de 1993 (Of. n" 418/93, de 17-6-93). - · 

1.2.4 - Ofício 
- N•> 31193, do Presidente da ComiSsão de_ Consti

tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovaÇão do 
Projeto de Lei do Senado n" 295, de 1991, que "dispõe 
sobre a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos 
processos judiciais e administratiVos". 

1._2._5_~ C_Orimnl<:ação da rresidênci3~ . _ _ .. 
--~Abertura de prazo de_cinco _dias úteis para interpo

sição de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que o Projeto de Lei do Senado n'-' 295, de 1991, 
seja apreciado pelo Plenário. 

1.2.6 - Requerimentos 
- N• 1.013 e 1.014, de 1993, de autoria do Senador 

Divaldo Suruagy, solicitando que sejam considerados como 
licença autorizada os dias 2, 3, 6, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 23, 24, 27, 30 e 31 de agosto, e 3, 6, 14, 17 e 20 
de setembro do ano em curso, respectivamente. Votação 
adiada por falta·de quorum. 

- N' 1.015 e 1.01q, de 1993, de autoria do Senador 
Esperidião Ari'lin, ·solicitando que sejam considerados c_o

-mo licença autorizada os dias 24 e 2_7 de seteQ1bro do _cor-
rente ano. _Yo_t_aç_ão adiada por falta de ·quorum. - -

1.2. 7 - Leitura de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n\' 126, de 1993, de autoria 

do Senador Júlio Campos, que "dispõe sobre a identifi· 
-cação crimin_al do civilmente identificado, regulamentando 
·o art. Y, inciSo LVIII da Constituição Federal. 

1.2.8 - Comunicações da Presidência 
- Abertura de prazo para interposição de recurso. 

por um décimo da composição da Casa, no sentido da 
continuação da tramitação do Projeto de Lei da Câmara 
n• 121, de 1992 (n• 279/91, na Casa de origem). 
, - Aprovação, pela Comissão Diretora, doS Requeri· 
mentos n•s 843, 844, 881, 882, 888, 889, 896, 907, 911 
e 923, de 1993. 

-Abertura de prazo para apresentação de emendas 
-ao Projeto de_Lei da Câmara n' 147, de 1993. 

1.2.9- Discurso do Expediente 
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Quadragé

.sirno -aniversário" da Lein'' 2.004 .. de 3 de Ol\tÚbro de 1953, 
que criou o Petróleo Bra"sileiro S/ A - petrohrás.-

1.2.1 O - Comunicação da Presidência 
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da 

Medida Provisória n~ 353, de 23 de setembro de 1993, 
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EXPEDtBNTE 
CI!IITJIO OIIAPICD DO SIDIADO nDDAL 

MANOEL VILElA DE MAOAI.HÁES 
on,.,.o- • Sou4o Po4onl 

DIAaJO DO COJfQu.:) NACIONAL 

la_ ..... ~-... ---·-. AOACIEL llA 51LVA MAIA 
DW•• faCIIIMI 
CARLOS HOMERO VIEIRA lllNA 
DIH"" .W.ioiiiii-
LL;l:t CARI.OS BASI'OS 
Dlntor-INI 
fLOIUNI AUOUSIO C:OtmNHO MADRUGA 
DIHtorAIIju• 

que "dá nova redação aos arts. Y e 19 da Lei n\' 8.031, 
de 12 de abril de 1990, que cria o Programa Nacional 
de Desestatização e dispõe sobre a suspensão de processos _ 
de privatização"; designação da Comissão Mista e estabele
cimento de calendário para sua tramitação. 

1.2.11 - Discursos do Expediente (continuação) 
SENADOR BELLO PARGA.-,- Defesa do_ Pr_ojeto 

de Lei do Senado n" 6, de 1993, de a,utoda do Senador 
Álvaro Pacheco. que dispõe sobre a revogaçã-o do irldso 
I1 do art. 1? da Lei n'' 8.034, de 12 _ _de abriLde 19_90. no 
que se refere à suspensão dos benefício:ili::;.Cãls_ para pessoas 
jurídicas. previstos ria Lei":r'l.'' 7.505, de 2 de_ julho,de 1986, 
e da Lei n" 8312. de 23 de outubro de J99l,_e repristina 
os efeitos fu-i'ídicos da Lei n" 7.505, de 2_de julho de 1986_,_ 
por representar importante incentivo à prodUção cinemato-
gráfica do País. -

1.2.12- Requerimentos 
- N'' 1.017, 1.018 e 1.019, de 1993, deautoria do 

Senador João Rocha, solicitando aos Ministros da Fazenda 
e da Previdência Social informações que menCiona. 

1.2.13- Discursos do Expediente (cootinu.aç_ão) 
SENADOR PEDRO TEIXEIRA - J11dignação de 

S. Ex~ pela credulidade nas acusações levianas feitas .ao 
Governador de Rondônia, Se Osvaldo Pia na, de manda-
tário do assassinato do S_e_na,dor O lav-o Pin!s·:- ·-·~- __ 

SENADOR AM!R LANDO .,-,"Aspectos da- revisão 
eonstituciorial. _ 

SENADOR ÁUREO MEL_I-0- Posíclonamento de 
S. Ex~ com· a revisão constitucional. _ .. "·-· _ . --· 

SENADOR NELSON WEDEKIN .~ Importância 
econômica da utiliz~.ção_ do .. estG,rco líquido suíno pelos pro
dutores rurais. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Três anos 
de vig"ênciã-do Código do ConSumidor. ----

1.2.14- Comunicação da Presidê-ncia 
- Dispensa da Ordem do Dia. da presente sessão. 

nos termos do art. 174 do RegímentCiinterna.· -
1.2.15 - Designação da Ordem do Dia da próxima 
sessão 
1.3 -ENCERRAMENTO 
2- RETIFICAÇÕES 
- Atas das 169·' c 170·' Sessões. realizadas em 24 e 

25 de agosto de I 993. 

TES 

ASSINATURAS 

·------Cd lllotiii.OII 

3- ATOS DO PRESIDENTE 
- N"' 469 e 470, de 1993 
4- ATA DE COMISSÃO 
5- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

SUMÁRIO DA A TA DA 169' SESSÃO, 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1993 

Retilicação 

No item 1.2.6- Discursos do. E.xpediente 
Onde se lê: 

SENADOR CARLOS DE'CARL_L= Análises . 
sobre a privatização de empresas estatais e da red_u
ção de alíquotas de importação. 
Leia-se: 

SENADOR ANTÓNIO CARLOS DE'CARLI 
-Análises sobre a privatização de empresas estatais 
e da redução de alíquotas de importação. 

SUMÁRIO DA ATA DA 170• SESSÃO, 
REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1993 

Retificacões 
No Sumário publicado no DCN, Seção II. de 

26_de agosto de 1993, na página: n" 7.859, 2'' coluna. 
no item 1.2.2- Pareceres. 
Onde_se lê: 

-Projeto de Lei do Senado n" 318/93:na:casa 
de origem, _que "dispõe sohre o contrato de franquia 
empresarial (franchising) e dá outras providenciãs-. .. 
Leia-se: 

- Projctos de Le-i da Câmara n" 02, de 1992. 
(n" 318. de 1991. na Casa de origem). que "dispõe 
S?hn.:: o contrato de franquia empresarial (franchi-
smg) e dá outras provi-dências" - ---- -
E na página n'' 7.8ó1.1-• coluna. noitem 3- ATOS 
DO PRESIDENTE. 
Onde se lê: N·' 31 a 435, do 1993 
Leia-se: N" 431 a 435, de lY93 
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....---- SUMÁRIO DA ATA DA 173'BESSÁQ_, 
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 1993 . 

Retificação 

No Sumário publicado no DCN, Scção II. de 
28--de agosto de 1993, na página ·n·' 8:202, I·· coluna, 
no item 1.3. -ORDEM DO DIA. 
Onde se lê: 

- Projeto de Lei da Câmara n" 109, de 1993 
(n·' 3.602!93, na Casa de origem). qUe regulamenta 
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrá
ria. 
Leia-se: 

- Projeto de Lei da Câmara n" 109. de 1993 
(n'· 3.602N3, na Casa de origem). que modifica a 
Lei n" 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que "regula
menta dispositivos constitucionais relativos à rdor
rna agrária". 

Ata da 201 a Sessão, em 27 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a LegislatUra 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues, 
MagnoBacelar e Be/lo Parga 

As 14 HORAS E 30 MINUTOS.!;CHAM,SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo __ Alb.ano Franco .... Aluízio Bezerra ..... Bello 
Parga _ Beni V eras _, Carlos Patrocínio _ Chagas Rodrigues _,_ 
Dario Pereira-_ Etclo Álv<ife~ ...,. Flaviano .Melo _ Gilberto 
Miránda _Henrique Almeida_ Hydekel Freitas_ João França_ 
Josaphat Marinho _ Júlio Campos _ Lourival Baptista _ Magno 
Bacelar __ Marco Maciel Mauro Benevides ~ Meira Filho _ . 
Nabor J6nior _ Nel~on Wedekin- _- ódacir Soares _ Pedro 
Teixeira _ V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE_(Chagas Rodrigues) -::-.A lista de 
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senlld.ores. Ha
vendo número rcgimcnral, declaro aberta a sessão. c 

Sob a protcção de De_us. iniciamOS nosSOS-trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procederá à Ldtura do_ Expediente. 
É lido o seguinte -

EXPEDIENTE 

AVISO 

DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE 
DA CASA CIVIL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

N-' 2.104193. de 23 do_ çorrcnte, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do ,Requerimento_ n'' 746. 
de 1993. de autoria çio Senador _}-lenriquc Almeida. 

s 
As informações foram encaminhada~. em cópias, 

ao Requerente. 
' O Requerimento vaí.ao Arquivo. 

AVISOS 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N' 769, 771 e 774/93, de 24 do corrente. encaminhando. 
informações sobre as_ quesitos constantes dos Requerimentos 
n" 608, 578 e 595. de 1993. de ~utpria dos Senadores Gilberto-" 
Miranta, Eduardo Suplicy c José Paulo Bisol, respectivamen~ 
te_. 

. As infC,m~açõ~s foram encá.rrlinhaÇas, -e:ro __ cópias~ 
a_os Requerente:i. 
Os Requerimentos vão ao Arquív(L 

PARECERES 

PARECER N• 327, DE 1993 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n9 295, de 1991, que "dispõe 
sobre a contagem dos prazos, concedidos às partes, nos 
processos judiciais e administrativos". 

_ Re_l~tor: Senad~r J()S_~phat Marin_~_S)_ 
Relatório 

L De autoria do ilustre Senador Mauro Benevides, o 
Projeto de Lei do Senado n··' 295. de 1991. que "dispõe sobre 
a contagem dos prazos, concedidos às partes. nos processos 
judiciais e adminístrativos". 

Estabelece que (art. ] 0
): 

"OS Pni:Zos concedidOs às- partes. nos processos 
judiciais e a-dministrativos somente serão computados 
nos dias úteis." 

-2. Tem a propositura por objetivo principal, segundo 
seu aiitor. "conferir às partes. representadas pelos seus advo-. 

. .. .. 
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gados, um prazo mais dilatado, ao prever que a sua contagem 
se .cfetue, exclusivamente, nos dias úteis"._ 

3. Justifica' o ilustre proponente a necessidade de um 
prazo mais exten_so porque os prazos previstos nas normas 
processuais "somente são cumpridos pelos advogados, tendo 
em vista as complexas dificuldades enfrentadas pelo Judiciário 
em nosso País". Acentia a indispensab_ilidade do advogado 
para a administração da Justiça (ai"t. l33 da Cçnstituiçâo Fede
ral) e propõe, por eqüidade, que se est~nda a_in_ovª-ção preten
dida às partes no processo_ admjnistratívo. _ 

4. Aduz que, atendendo ao próprio sentido _fiii.alístico 
da lei, o acréscimo ptoposto de 2 (dois) ou 3 (trés) dias, 
não irá ter interferência maior no andamento do processo. 

5. O projetO esteve à- disposição dos Senhort:::s Senado
res, no prazo regimental, não tendo recebido emendas. A 
matéria foi distribuí.da a_ e~ta O:? missão para "decis~o termi
nativa". - - -

Parecer 

6. A proposição repercute tfas disposições do Código 
de Processo Civil que _se referem ao tempo da realização dos 
a tos processuais. Em primeiro lugar, derroga a norma do 
artigo 178 do CPC, que prescreve: 

"O prazo, estabelecido pela lei ou pelo juiz, é 
contínuo, não se interrompendo nos feriados." 

7. Em verdade, propõe a intern.1pçâo dessa continui
dade, nos prazos administrativo$ e judiciais, para que se con
fira às partes, representadas por seus advogados, um prazo 
maiS dilatado, ao dispor que sua contagem se efetue, exclusiva-
mente, nos dias úteís. __ 

8: Genericamente, são os prazos processuais regidos por 
dois priricípios: o da celeridade e o da igualdade. 

Pelo primeíió~Oi:f prazos devem se_r vistos soh a pespectiVa 
de que o processo deve concluir-se o _maiS rápígo põssfvel, 
desde que não se prejudique a sua instruçãO. 

Pelo segundo a lei não_ deve discriminar tratam(!nto em 
relação ·às partes. Assim, para atos igUaiS, os praZos devem, 
ser idêntico_s para as partes. 

9. O projetO atende--ão Sentido finalístíco da_ lei, pois 
que está imbuído do princípio da eqüidade. Considera urna 
extensão de prazo que, em contraste com as inúmeras dificul
dades de ordem instrumental e mesmo substantiva enfrentadas 
pelo Poder Judiciário brasiieirO,-fornecC -ãs parteS um desafogo 
em termos do andamento do processo como um todo, e que 
não repercute numa demora significativa'quanto à prestação 
jurisdicional ou administrativa, pleiteada pelas partes. 

10. Já o próprio CPC. no art. 184, § 1', admite essa 
equanimidade ao considerar prorrogado o prazo até o primeiro 
dia útil, se o v_encim~tQ C<lir:.em feriado ou em 9i~ em que: 
(I) for determinado o fechamento do fórum; (II) o expediente 
forense for encerrado an_tes_ da hor.fl __ _oorrttal. Ampliando esse 
entendimento, para tomá-lo mais consistente com o enfrenta
menta das dificuldades procedimcntas antes aduzidas, parece
nos legítimas a sua contagem pelas partes - independen
temente de se referirem a prazos legais, judiciais _óu adminis
trativos- somente em dias úteiS. 

11. Diarite -do ex-posto, opinamos pela: constit_uciona
lidade e juridicidade do Projeto, assift! como pot sua integral 
aprovação. 

É o parecer.- _ _ . 
Sala "das Comissões, 23 de setembro de i993." _:_ Iram 

Saraiva, PreSidente - Gilberto Miranda ---:- Pe<J.ro Teixeira 
-. Esperidião Amin - Eva Blay - César Dias - João Rocha 

- Nelson Carneiro- Wil~on ~_a!tins- Iram Saraiva, Presi
dente_- -~leio Alva_res- Josaphat Marinho,~ Alfredo Ca:m~ pos. o - - -- - - -- -- -

PARECER N• 328, DE 1993 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n'-' 121 de 1992 (n<.> 
279-c, de 1991, na Casa de origem), que "Dispõe sobre 
a cobrança de encargos financeiros sobre letras e títulos 
de crédito apresentados e pagos em cartório". 

Relator: Senador Esperidião Anlin 
_Em primeii-o lugar, prevê o Projeto de Lei sob exame, 

no parágrafo únicQ do art. 1'-'- tanto na versão- oriunda da 
Câmara dos Deputados (onde os cálculos cabem ao cartório), 
quanto na preconizada pelo eminente Relator, em sua Emen
da no .01 (onde_ os cálc.ulos cabem.~.Q portador)- que deverá 
ser apurado a partir do dia do vencimento, o valor dos encargos 
financeiros permitidos em lei, a serem cobrados pelos cartórios 
de protesto além da importância expressa no título apresen
tado (cf. caput). 

Ora, a doutrina e a jurisprudência dominantes não ado
_tam essa orientação, pois, embora sufragada, minoritariamen
te, por autores como Fran Martins ("Títulos de Crédito",. 
ed. Forense, 1983, 3~ ed., v. 1", p. 286), contraria-a opinião 
majoritária no campo jurídico, consoante admite o próprio 
autor citado, in verbis: 

''Discutia-se, n_a d.outrina e ju_risprudência brasi-
leiras, se os juros moratórias começavam a correr_ do 

_venCimento do título ou do protesto. Em voto constan
tes do acórdão de 4 de julho de 1946, do Supremo 
Tribunal Federal, o Ministro Oiozimbo Nonato, como 
revisor, focalizou o assunto, declarando: 

"Em direito civil, é sabido que o princípio -dies 
interpellat pro homine é o que domina. ( ... ) Mas, em 
Direito Comercial, a mora deriva, em princípio, da 
notificação, interpelação ou do protesto, ainda que haja 

-data certa do vencimento" (citado por Ferreira, Walde-
mar. "Tratado'•. v. 8'. n" 1.810. p. 390, n" 1). 

Por outro lado, é abundante a jurisprudência admi
tindo a fluência de.juros mpçatórios apenas com o pro· 
testo cambial. 

Tribunal de Justiça de São ]'aulo. Apel. n" 11.618, 
da s~ Câmara Civil: . _ .. . ~ , . 

''Só com o protesto cambial passam os juros de 
mora a correr. Inexistindo protesto, correm da citaç_âo 
para a causa.~· 

Tribunal de Justiça do Paraná, Apel. 275/63. Acór
dão n" 39.149: 

.. Quando a cambial é protestada, contam-se os 
juros moratórias a partir do protesto. Inexistindo esse, 
contam-se da citação inicial." 

Supremo Tribunal Federal--:- Trib. Pleno- Rec. 
Ext.. em grau de em~bargos, Acórdão n·' 47.314: 

""Títulos comer-ciais, na falta _de estipulação das 
pa"rtes, só produzem juros depois do protesto." 

E muitas outras decisões no mesmo sentido." 
(Op. et loc. cit., pp. 286-287. nota 8.) 

Vale observar, ainda, que o instituto do ressaque está 
previsto nos arts. 37 e 38 do Decr~to-Lei no 2.044, de 31 
de d~-zembro de 1908 ("'Define_ a letra de câmbio e a nota 
promissória e regula ã.s operaÇões caffibiais"r, _e nó art. 52 
da Lei Uniforme sobre Letfas-qe CâmbiO e Notas Promissória~ 
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(Convenção de Genebra, assinad,a pelo Brasil em 7~6-30, ratifi
cada pelo Decreto Legislativo n?-54, de 8-9-64, e promulgada 
pelo Decreto_ ExeclJtivo n" 57 .663,_ de_ 24-1-66). Segundo o 
autor acima citado: 

"Consiste esse (in-stituto) no .s;;tqlie, pelo portador. 
de uma nova letra de câmbio, à_ vista,_col).._tra o obrigado 
de quem deseja obter a soma camb_lal, sendo~ portanto, 
c_ondições para o ressaque que o portador tenha o direi
to de _ação regressiva e que a nova letra .emitida seja 
à vista.( ... ) _ . .. . · · 

A nova letra, à vista, emitida pelo portador no 
ressaque, incluirá não apenas a ímpoitãnciá ptindpal 
da letra não paga, mas também as despesas feitas pelo 
portador para o recebimento da cambial, juros legais? 
desde a data do protesto, e diferença de câmbio, se 
houver. A nova letra deve ser acompanhada do título 
original, do instrumento de protesto. quando houver, 
e da conta de retorno, que é a especiiicitção das despesas 
que acrescem a soma original. ( ... ) 

Apesar de regulado na lei brasileira e na Lei Uni.:- _ 
forme, o ressaque, na realidade, não tem sido usado. 
Entretanto é um meio legal para o portador receber 
o pagamento _da soma cambi;;~.l, que dispensa a ação 
judicial, em geral mais demorada e mais dispendiosa." 

(Op. et loc. cit., pp. 268-269.-Sublinho.o-se.) 

2.3~ Corno se obsl!rva, é o ressaque um meio legal já 
disponlVel, ao menos para os títulos de çré_dito próprios. Nesse 
caso, seria não só desnece_ssário, como até inji.Jrídico -por 
contrariar o princípio da literalidade cartular e o da prevalência 
da Lei Uniforme -legislar-se agora para admitir a inserção 
(pelo cartório ou pelo portador), no próprio título ainda não 
protestado, de uma nova espécie de "_conta de retorno", sucin~ 
tamente anotada, em que se cobrariam ''encargos financeiros_,, 
desde o vencimento e não da apresentação para protesto. 

Em segundo lUgar, o Projeto não iria des~fogar o Poder 
Judiciário, como alegado na Justificação; ao-éóntrário, acarre
taria grande aumento de ações, para deslinde das controvérSias 
conseqüentes-. __ -- : - - -

O Projeto sob exame, tanto na versão_ yjnpa_ da Casa_ 
de origem, quanto na que resultaria das emendas oferecidas 
pelo eminente Relator da CCJ, é sobremodo genérico, não 
explicitando: 

a) que cspécie.c;; de títulos, apresentados para protesto, 
poderiam ter o acréscimo do valor dos "encar_gos financeiros 
permitidos em lei"; 

b) o que se entenderia por "encargos financeiros"; 
c) quem irià tegulam~ntar a matéria. 
A expressão "letras e títulos de crédito" não ~parece 

no texto, mas~na ementa do Projeto, a qual, como se sabe, 
não tem força legal. No çorpo-da futura -~ei, restaria apenas 
a referência a "título apresentado", "próprio título" ou só 
"título"- o que é de todo imprestável para delimitai o campo 
de aplicação da norma jurídica. Admitindo-se, todavia, que 
a ementa suprisse a lacuna do texto, ainda assim não haveria 
como esclarecer a quais ''títulos de crédito" se referira o legis
lador. Vale assinalar que o já aludido comercialista Fran Mar~ 
tins arrola vinte e quatro, "dentre as mais importantes espécies 
de títulos de crédito no direito brasileiro", sem contar os 
valores mobiliárioS, oriae aponta mais sete, E assim se· jus
tifica: 

"Grande é o número de espécies de títulos de 
crédito, nas suas diversas categorias, e tudo indica que, 

com- O passar dos __ _tempos, com o natural desenvol
vimento das atividadcs económicas, novas espécies sur
jam para atender ·as- necessidades dã _coletividade, en
quanto outras possam modificar sua estrutura ou mes
mo desaparecer." 

(Op. et loc. cit., pp. 30-31.) 

O Proje-tO de Lei te da, pO-iS, cfue delimitar ·as esPécies 
ou a natureza dos títulos, consoante o faz, por exemplo, o 
Código de Processo Civil, no art. 585, arrolando como "títulos 
executivos extrajudiCiais: (I) a letra de câmbio, a nota promis
sória, a duplicata e o cheque"; ou, no art. 586, onde estabelece 
que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 
em título líquido, certo e exigível." 

3.4. .Por outro lado, afirmou o nob_rc Relator da Comis
são de Finânças e TribUtação, na Casa_ de origem (fi. 3, p. 
2): 

"A proposta em análise objetiva tão-somente esta~ 
belecer que os títulos pagos em cartório sofram a inci~ 
dência de encargos financeiros como correção mone
tária e juros legais, o que já ocorre nos débitos cobrados 
judicialmente, por força da Lei n'' 6.899. de 8 de abril 
de 1991. 

A falta de expressa previsão legal de tal incidência 
tem tornado absolutamente ineficaz a maior parte dos 
pagamentos de títulos efctu_ados em cartório, levando 
à proposifufa de ações judiciaiS para cobrança dos 
acréscimos devidos.'' 

(Sublinhou-se.) 

3.5. A nOsso ver, a expressão ·~encargos financeiros", 
constante do Projeto;é tão vaga e ambígua que, ãlém de 
.ensejar abusos, n~o supriria a aludida ··falta de expressa previ
:são legal de tal incidência", _causa.do acesso ao ~udiciá.rip 
que se pretende evitar. Por exemplo, a incidência", de corre~ 
ção monetária não estaria expressa, mas implícita, ao contrário 
do _ocorrido na mencionada Lei n" Q.S99/9l ('~Det~r_mina -~ 
aplicação da correção monetária nos débitos oriundos. de de_ci
são judicíãl e dá outras providências"), que foi bem explícita, 
prevendo, inclusive, que "0 Poder Execufivo ( ... ) regula
mentará a forma pela qual será efetuado o cálculo da correção 
monetária" (art. 2°)._ TáCita Seflà, também. a incidência de 
outros encargos, como a chamada comissão de permanência, 
até hoje suscitando divergências jurisprudenciais. 

Finalmente, o que consideramos de maior importância 
é o fato de que esse Pro}eto, logo no caput do art. 1 ", atribui 
aos- cartórioS de protestos de títulos a função de cobrança. 
desnaturando-lhes o múnus de registro público, que juridica
nlente, os car3cteriza, ao colocá~loS a serviço de pressões e 
opressões retrógradas em relação à doutrina, à jurisprudência 
e à legislação aplicáveis (Lei o·' 6.690/79 e CPC, arts. 798 
e 804 ele 882). 

Parte ele, portanto, do pressuposto injurídicoe pernicioso 
que permite aos cartórios de protestos cobrar a importância 
expressa no título apresentado; assim, caber-lhes-ia, por força 
de transformação deste Projeto e-m_ Lei, cobrar "o valor dos 
encargos financeiros permitidos em lei". Ora, é incontroverso 
que a função do cartório de protestos de títulos é registrar 
os protestos, ou seja, o título de crédito é apresentado para 
protesto, e não para cobrança. O ·pagameiie<:>"em cartório é 

~~ fo~~a que existe para o devedor sustar o regi~tr?_ de prot~sto. 

Em face do exposto, so~os pela rejeição do Projeto de 
Lei da Câmara n·' 121, _de 1992, inQbstante reconhecermos 
as elevadas intenções dos ilustres parlamentares que o propu-
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seram ou apoiaram, inadvertidamente, até o presente mo
mento. 

Sala da Comis~o;23 de setembro de !993 . .,-Iram Sarai
va, Pres~dcnte-F;:speridião Amin, Relator- Wilson Martins 
- Eva Blay- César Dias- ElcioÁlvares- Nelson Carneiro 
- Gilberto Miranda- Alfredo Campos- Josã.phat Marinho 
-.João Rocha - Pedro Teixeira. 

VOTO EM SEPARADO 

Ao Parecer do Relator da CCJ, Sr. Senador Esperi~ 
dião Amin, relativo ao Projeto de Lei da Câmara o~ 
121, de 1992 (no 279-C, de 1991, na Casa de origem), 
que ''Dispõe sobre a cobrança de encargos financeiros 
sobre letras e títulos de crédito apresentados e pagos 
em cartório''. 

(Do Senador Epitatio Cafeteira) _ 

O preclaro Relator desta Coritissão de Constituição Jus
tiça e Cidadania proferiu voto_ favorável ao PLC n" 12i. de 
1992, ementado à epígrafe, do qual nos permitimos discordar 
pelos motivos adiante indicados. __ _ _ 

2. Em primeiro lugar, prevê~ ProjetÓ·d~ Lei~ob exame -
no parágrafo Unico do art. 1~- tanto na_versão oriunda d~ 
Câmara dos Deputados (onde os cálculos cabem ao cartório) 
quanto na preconizada pelo eminente Relator, em sua Emen
da n' I (onde os cálculos cabem ao portador) -que deverá 
ser apurado, a partir do dia do vencimento, o valor dos encàrgos 
financeiros permitidos em lei, a serem cobrados pelos __ cartórios 
de protesto além da importância expressa no título ãpfes-en~ 
tado (cf. caput). 

2.1. Ora,-a doutrina e a jUrisprudência dominantes não 
a_dotam essa orientação, pois, embora sufragada, minorita
namente, por autores como Fran Martins (Títulos de Crédito 

"Ed: Forc~se, 1983, 3• ed., v. I', p. 286), contraria a opiniãd 
maJontána no campo JUrídico, consoante admite o próprio 
autor citado, in verbis: 

"Discutia-se, na doutrina e jurisprudência brasi
leiras, se os juros moratórias começavam a correr do 
vencimento d_o título ou do protesto. Em voto constante 
do acórdão de 4 de julho de 1946, do Supremo Tribunal 
Federal, o MinistrO Orozimbo Nonato,_ como revisor 
focalizou o assunto, declarando: . ' 

"Em direito ciViJ, é sabido que o princípio dies 
interpellat pro homine é o que domina. ( ... )Mas, em 
Direito Comercial, a mora deriva, em princípio, da 
notificação, interpelação ou_d_o protesto, ainda que haja 
data certa do vencimento" (citado por Ferreira, Walde
mar, Tratado, v. 8', n' 1.810, p. 390, n' 1). 

Por o_utr_oJado, é abundante a jurisprudência admi
tindo a fluência de juros moratórias apenas cotn o pro
testo cambial. 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Apel. n' 11.618, 
da s~ Câmara Civil: 

"Só com o protesto cambial passam os juros de 
mora a correr. Inexistindo protesto, correm da citação 
para a causa." · 

Tribunal de Justiça do Paraná, Apel. n' 275/63, 
Acórdão n' 39.149: 

"Quando a cambial_é protestada; contam-se os 
juros rrtoratórlos-·a patttr·cto-tHt:itesro: Jn:existimio- es·se, . 
contam-se da citação inicial." 

Supremo Tribunal Federal - Trlb. Pleno -- Rec. 
Ext., em grau de embargos, Acórdã<>_n' 47.334: 

"TítUlos comerciais, -na falta de estipulação das 
partes, só produzem juros depois do protesto." 

E muitas outras decisões no mesmo sentido." 
(Op. et loc. cit., pp. 286'287, nota 8.) 

2.2. Vale observar, ainda, que o ínstit"uto do ressaque 
está previsto nos arts. 37 e 38 do Decreto (Lei). n_9 2.044, 
de 31 de dezembro de 1908 ("'Define a letra de càmbio e 
a nota promissória e regula as operações cambiais"), e no 
art. 52 da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas 
Promissórias (Convenção de _G~enebra, assinada pelo Brasil 
em 7-6-30, ratificada pelo Decreto Legislativo n9 54, de 8-9-64, 
e promulgada pelo Decreto Executivo n~ 57.663, de 24-1-66). 
Segundo o autor acima citado: 

''Consiste esse (instituto) no saque, pelo portador, 
de uma nova letra de câmbio, à vista, contra_o obrigado 
de quem deseja obter a soma cambial, sendo, portanto, 
condições para o ressaque que o portador tenha o direi
to de ação regressiva e que a nova letra emitida seja 
à vista. ( ... ) 

A nova letra, à vista, emitida pelo portador no 
ressaque, incluirá não apenas a importância principal 
da letra não paga, mas também as despesas feitas pelo 
portador para o recebimento da cambial, juros legais, 
desde a data do protesto, e diferença de câmbio. se 
houver. A nova letra deve ser acompanhada do título 
origiõ.al, do instrumento de protesto,- quando houver •. 
e da conta de retorno, que é a especificação aas ae-spesas 

-que áCtestem a soma origíriaL· (. .. )"· · --- -
Apesar de regulado na lei brasileira e na Lei Uni

forme; o ressaque, na- realidade, não tem sido usado. 
EntretantO é Um meio legal para o portador receber 
? pagamento da soma cambial, que dispensa a 3ção 
judicial, em geral mais ~emorada e mais dispendiosa." 

(Op. et loe. cit., pp. 268-269. Sublinhou-se.) 

. 2.~. Comp se· observa, é o ressaque um meio legal já 
dispomv~l, ao_rnenos para os títulos de crédito próprios. Nesse 
caso, sena não só desnecessário, corno até injurídica -por 
contrariar o princípio da literalidade cartular e o da prevalência 
da Lei Uniforme -legislar-se agora para admitír a inserção 

--pelo cartório ou pelo portador), no próprio título ainda não 
protestado. de uma nova espécie de "conta de retorno", sucin
tamente anotada. em que se cobrariam ''encargos financeiros" 
desde o vencimento e não da apresentação para protesto. 

3. Em segundo lugar, o Projeto não iria desafogar o 
Poder Ju~iciário, como alegado na Justificação; ao contrário, 
acarretana grande aumento de ações, para deslinde das con
trovérsias conseqüentes. 

3.L O Projeto sob exame, tanto na yersão vinda_ da 
Casa de origem quanto na que resultaria das emendaS ofere
cidas pelo eminente Relator da CCJ. é sobremodo genérico, 
não explicitando: 

a~ que espécies de títulos, apresentados para protesto, 
podenarn ter o_ acréscimo do valor dQs "e:ncargos financeiros 
permitidos em lei"; 

b) o que se entendei-ia por "encargos financeirOs"; 
c) quem iri3 regulamentar a matéria.. ..-. 
3.2. A expressão Hletras e títulos de crédito" não parece 

no texto, mas na ementa do Projeto, a qual, corno se sabe, 
não tem forçaJegaL No corpo da futura Lei, restaria apenas 
a referência a H título apresentado". "próprio título" ou só 
"título_"- o que é de todo i~pres~ável para delimitar o campo 
de aplicação da norma jurídica . Admitiildo-se, tQdavia, que 
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a emer ~a suprisse a lacuna do texto, ainda assim n_~_o_ haveria 
como ;cbrecer a quais "títulos de crédito" se :r;c;_ferir~ _o_ legis
lador. Vale assinalar que o já aludido comerc;ialista Fran Mar
tins arrola vinte_ e quatro, "dentre as mais importantes_ éSpéCiéS 
de __ títulos_de crédito no direito brasilejr_o", sem contar qs 
valores mobiliários, onde aponta mais sete.._ E assim se jus
tifica: 

"Grande é o número de espécies de títulos de 
crédito, nas suas diyersas categorias, e tudo indica que, 
com o passardes tempos, com o natural desenvol
vimento dãs ativídãdes económicas, novas espécies sUr
jam para atender às necessidades da coletividade. en
quanto outras possam modificar sua e_strutura ou mes
mo desaparecer." 

(Op- et loc- cit., pp. 30-31.) 

3.3. -o Projeto de Lei teria, poís, qüe delimitar as espé
cies ou a nature_za dos títtJ.los, co_osoante o faz,_por exemplo, 
o Código" de Processo_ Civil, no ~rt.,585_~ arrolando_como "títu
los executivos ex_trajudici3is: (1) a letra_ de .. c_ârobio, a nota 
promissória, a dUplicata e o cheque"; ou no art. 586, onde 
estabelece que ''a execução para cobrança de crédito fundar
se-á sempre cm título líquido, certo e exigfvel" .. 

3.4. Por outro lado, afirmou o nobre Relator da Comis
são de Finanças--e TributaçãO, na Casa d~ origem_ (fl. 3, p. 
2): 

.. A proposta cm análise objetiva tãO~somente esta
belecer que os títulos pagos em cartório s_ofram a inci
dência de encargos financeiros como correção mone
tária e juros legais, o que já ocorre nos débitos cobrados 
judicialmente, por força- da Lei no 6.899, de 8 de abril 
de 1991. 

A falta de expressa previsão legal de tal incidência 
tem tornado absolutamente ineficãz_ã.. m_ã]Qfjjãite dos 
pagamentos de títulos efetuados cm cartório, levando 
à propositura de ações judiciais para Cobrança dos 
acréscimos devidos." 

(Sublinhou-se.) 

tância expressa no título_ apresentado; assim, caber-lheS-ia, 
por força de transformação deste Projeto em Lei, coÇrar ·•o 
valor dos encargos financeirOs permitidos em lei". Ora, é 
intorttroverso que _a.função do.ca_rtório .de protestos de títulos 
é registrar os protestos, ou seja, o título de crédito é apresen
tado para protesto, e. não -para CObrança. O pagamento em 

___ cartório é a_ forma que existe para o devedor sustar o registro 
de protesto. 

5. Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto 
de Lei da_Câmara n? 121, d_e 1992, inobstante reconhecermos 
as elevadas intenções dOs ilustres parlamentares que o propu
seram ou apoiaram, inadvertid~mente, até o presente mo-
mento. _ 

Sala das Comissões, 27 de_ setembro de 1993. ~Senador 
Epitácio Cafeteira. -

PARECER N• 329, DE 1993 

Da Cornissão_de Constituição, Justiça e Cidadania 
sobre o Projeto de Lei da Câmara no 147, de 1992, 
que uExtingue a J• Auditoria de Aeronáutica da 1~ Cir
cunscrição Judiciária Militar e a 3" Auditoria da 2• Cir
cunscrição Judiciária Militar, extingue cargo na car
reira da Magistratura -e- dá outras providências". 

·Relator: Senador Pédr"o Téixeir:ft 
Versa, a presente matéria. sobre a extinção da J" Audi

toria de Aeronáutica da P Circunscrição Judiciária Militar, 
da 3" Auditoria da 2• CircUnscrição Judiciária Militar, bem 
como de dois cargos de Juízes-Auditores e dois de Juízes-Au
ditores Substituto_s, em atendimento à nova eStrutura da Jus
tiça Militar da UníãO, estabelecida pelo art. Ü, alíneas a 
e c, da Lei no 8.457, de 4 de setembro de 1992, que reduziu 
de sete para seis as Auditorias da ld Circunscrição Judiciária 
Militar. situada na cidade do Rio de_ Janeiro. e de três para 
duas as Auditorias d<:! 2" _Circ~,~nscriç~o Judiciária Militar, com 
sede na cidade de São PaulQ,. - -

Como de_corrênçia dessas extii].ções, são propostas no Pro~ 
jeto as seguintes medidas: 

a) a extinção de dois cargos de_ Advogado-de-Ofício-e-
3~5~ ~A --nosSo_ ver, ã expressão ~·enca-rgos- financeir-os".- dois cargos de Advogado-de-Ofício Substituto da carr~ira da 

constante do Projeto-, é-tao_vaga-e ambígua qué; além de - De:fensoria dC_Ofício daJustiça Militar;_ _. ~ _ 
ensejar abusos, não supriria a al~dida "fãlta __ dc expiessa previ- b) nova deSignação por ordem nU-mérica dãs _AUditorias 
são legal de tal incidência", caUsã. dO aceSso-ao . .Judiciário da 1 ~ Circunscrição Judiciária Militar. em virtUde não apenas 
que se pretende evitar. Por exemplo. a incidêOci"ã de correçilo dãs extin'ções de uina de suas AúdítOi'ias, mas, ainda, em 
monetária-não estada expressa. mas implícita, ao contrárío função do caráter de_ jurisdição mista dado pela Tetroireferida 
do ocorrido na mencionada Lei n"' 6.899!91 ("Determina a _L.ei de Organização Judiciária Militar, cabendo, agora, a cada 
aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de deci- _ Auditoria:- o 'Conhd::imento dos feitOs relativos à Marinha, 
são judicial e dá outras providências"), que foi bem explícita, :E.xéfcito e Aeronáutica; __ _ 
prevendo, inclusive, que "O Poder Executivo ( ... ) regula- c) colocação em disponibilidade dos magistrados ocupan~ 
mentará a fonna pela qual será detuado .a cálculo Ça correção tes dos cargos extintos, "até seus aproveitamentos em cargos 
monetária" (art. 2"). Tácita seria, também, a incidência.de idênticos; -
outros encargos, como a chamada comissão de permanência, d) redistribuição dos Advoga4os-de-Ofício, dos AdVoga-
até hoje suscftã.ndo_divergências jurisprudCnciãis. dos~de-Ofício Substitutos c_ dos demais servidores efetivo::, lo-

4. Finalmente, o que consideramos _de ma.iOr impor- tados nas Auditorias extintas -pela Lei de Organização- Judi-
tância é o fato de que esse Projeto, logo rio capnt do art. ciária Militar. para a!' Auditorias das Circunscrições Judiciárias 
1?, atribui aos cartórios de protestos de títulos a função de Milit-ares. por ato do Presidente do Superior TnDurial Mili~ar; 
cobrança, desnaturando-lhes o múnus de registro público, que e 
juridicamente os caracteriia, ao colocá-los a serviço de pres- e) redistrihuiçãodosprocessosem andamento nas antigas 
sões e opressões retrógradas em relação à doutrina, à jUriSpiu- Auditorias extintas pela Lei de Organização Judiciária Mililar 
dência e à legislação aplicáveis (Lei no 6.690n9 e CPC •. átts. às de_mais Auditoriasdas. mesma? CircunScriÇões, bem COll].O 

798 e 804 c/c 882). - dos ~çus respectivos acervos. 
4.1. Parte ele. portanto, do pressuposto frrjürídico e per- No mesmo _projeto é proposta, ainda, a transferência para 

nicioso que permite aos cartórios de pi'otesfos-cObrar a impor- o Quadro Permanente da Secretaria do Superior Tribunal 
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'c '." .. 
Militar de dois cargas efl?. FOmissão de Diretor de Se:creta~ia 
do Grupo de DireÇãO é'Ass'esSotafnento SuperiOr e de duas_ 
funções de confiança DAl-111.3, do Grupo-DireçãO e-Assis
tência Intermediária. do Quadro Permanente das Secretarias 
das Auditorias da Justiça Mllit<ir,'transformando-os em Um 
cargo de Dire!tói" O~ :SefViço=é uhl<:argo-·cte SecretáriO de 
Planejamento e- Controle, cçrp~!!rvando-se, -pái"ém, a mesma 
natureza e o mesmo_ padrão de __ vencimentos dos cargos que 
lhe deram origem. ' 

São sugeridas mais as segUintes alteiações -mi referida 
Lei n" 8.457/92: - -

-exclusão do Es_taçlo q
1
e; Rondônia da 9~ Circunsçriç~o 

Judiciária Militar para inclÚf:lo na 12~' a fim ae tornar a,.compoM 
sição das Circunscriçõ-es JudiCiárias MiiH_ares .consentâneas 
com a divisão das Regiões.· Miljtares; 

-adequação da comp'etêncíá âo STM. com as compe
tências constitucionais perúhentes em vigor, m.etliante a alteraM 
ção da alínea a e a supressão da alínea b, ambas do inciso 
I do art. 6'! da Lei de Organização Judjciái"ia-Militar. 

-redefinição das competéncias do JuizMAiiaítor Substi
tuto, com vis.tas a evitar qualquer dúvida quanto às mesmas 
competências de que dispõerh em ·relação aos J ufzesMAudiM 
tores, inclusive às pertitl.Crites à execução d.a .se.nt~nça, _que, 
pela disposição atual; só lhe é confeiida-"quãndo no exercício 
pleno do cargo~·. 

Por derradeiro, é prevista a dotaçãO orçamentária para 
fazer face às de.spe~as dec.orre-qt.e~ da aplicação da futura lei, 
na hipótese da aprovação do profeto de Lei em apreço. 

Quanto aos aspectOs de co"nStituciona.lidade, juridicidade, 
regimental idade. e Jécnic41: .legislativa, cumpre-nos tecer as seM 
guintes consideraçõ-es: . ..,

0 
• 

·1. a proposiçãO em feia', proVertierite do Superior Tribu
nal Militar, foi eximiti8.'tla pela Câmara dos Deputados, onde 
obteve aprovação após sofrer ligeíra-s mOdificações, sem, conM 
tudo, resultar alteração substancial da matéria, mas apenas 
modificãçõ,es_ de redação, visando a reparos de técni~a legis
lativa. 

2. a competência para a iniciativa· de lei$· pelo Superio·r 
Tribunal Militar encOntra amparo no caput do art .. 61 da Cons-
tituição Federal. ~ 

3. a matéria objeto da presente pi"oposição tem funda
mentação prevista no art. .96, inciso II, alínea b, do texto 
constitucional, que atribui competência aos Tribunais Supe
riores para propor ao Poder Legislativo respectivo "a criação 
e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de .. seus 
membros, dos juízes, oinclusivc dos tribunais inferiores, onde 
houver, dos serviços auxiliares c os dos juízes que lhes forem 
vinculados". 

4. o art. 48, iricisó.s· ""IX''- e "X_", da Carta ConstituM 
cional, confere competência ao CongreSSo Nacional para disM 
por sobre todas as matérias de competência da União, espe
cialmente sobre organização juridiciária da União, bem como 
sobre criação, transformação e extinção de cã.rgo_s, empregos 
e funções públicas. 

Por todo- o exposto, concluímos que o Projeto, além de 
constituciorial, jurídico e de "'boa técnica legislativa, é também 
oportuno em seu r1lérito, pois consideramos cõnv·enientes as 
modificações nele preconizadas a fim de que se confira eficácia 
plena à supramencionada.Lei n~ 8.457/92 (Lei de Organização 
Judiciária Militar), confoirn.e justifica a sua bem explanada 

exposiÇão de motivos. Somos, portanto, pela aprovação da 
rrratéria. - · - · 

Sala das Comissões, 23 ·cte setembrO de 1993. -Iram 
Sar~iva, Presidente - Pedro Teixeira, Relator - Eva Bay 
- Nelson Carneiro ~ João Rocha - César Dias - -Jarbãs 
Pas~arinbo- Wilson Martins-. JoS~phat Marinho":'"" Est?eri
dião Amim - Alfredo Campos - Gilberto Miranda - Elcio 
Álvares. 

PARECER N• 330, DE !993 

Da Comissão de Constittiiç.ã9, Justiça e Cidadania 
sobre a Consulta do Presidente do_Senado Federal n~ 
!, de 1993 (Of. n' 418/93, de 17-6-93). 

Relat9MO 
Relator: Senador Josaphat Marinho 

1. Consulta o Sr. Presidente do Senã.do Federal, 
· ··Nos termos do art. 101; incís·o V, do Regimento InterM 

no, sobre a viabilidade jurídic<:! e regimental da remessa 
dos documentos solicitados pelo Senador Alfredo CamM 
pos, constantes do ofício anexo, uma vez que a matéria 
envolve sigilo bancário e, aínda, pelo fato de a Comis
são Parlamentar Mista de lpquérito que apurou as~~M 
núncias do Sr. Pedro Collor de Mello sobre as atividaM 
des do Sr. Paulo Cés~r Cavalcante Farias se encon(rar 
extinta." 

Es.clarece, ainda, .. 
~·que a· Secretaria- Geral Qa. Mesa e aj:~onsu1t()r1a 
Geral se pronunciaram ·pelo indeferime.:iito do pedido, 
conforme pareceres que aCOmpanham o presente expe
diente." . 

2. - o·ofício do Presidente da Comissão Parlamentar Mis
ta de Inquérito, que apura irregularidades na TV Jovem Pan 
Ltda., elucida que o órgão deliberou por maioria absoluta: 

"Solicitar ao Presidente do Congresso Nacional que 
seja-fornecida a este Órgão Técnico cópia dos cheques 
levantados pela Subcomissão de. Banco_s da C.PMI que 
apurou as denúncias do Senhor Pedro Collor de Mello 
sobre as atividades do Senhor Paulo César CavaJcaóti 
Farias, que envolvam- o Senhor _Hamilt-on ·Lucis_ de 
Oliveira." 

3. O processo foi distribuído, origiú3riamente, ao Sena
dor Elcio Elvares, que se declarou impedido para relatar, 
por integrar a Comissão.solicitan_te, 

Voto 

4. Os dois pareceres mencionados no ofíciO" do Sr. Presi
dente do Senado Federal, o da SecretariaMGeral da Mesa e 
o-·da Consulto"ria-Geral invocaram o §_3_9 do art. 58 da ConstiM 
tuição Federal, o art. 29 da L.ei n~_ 1.579, de 18-3-52, e o 
art. 142 do Regimento Interno, assim como a Lei n"' 4.595, 
de 31-12M64 (art.. 38), para concluir sugerindo o desacolhiM 

-meilto da solicitação. 
o· parecer da Secretariá-Geral da Mesa ainda acentua 

4ue a Constituição protege o direito à privacidade (art. 5°, 
X), e a CPI requerente "'não encaminhou o pedido de infor
mação· com Vistas a quebra d~. sigilo bancário a quem de 
direito~' .. :·o atend_im~nto da postulação- acrescenta-- equiM 
valeria a uma determinação de quebra.de sigilo bancário, 
autorizada pelo Presidente do Congresso Naciona.l, sem ampa-
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ro legal". E, por fim, referíndo-se ao Parecer n" 173, desta 
Comissão, considera que ;,a quebra do sigilo bancário não 
retira o caráter reservado da informação. 

Já o parecer do Consultor-Geral salienta que "sequer 
o pedido é endereçado à CPMI - PC Farias, por sinal já 
encerrada". 

5. Vistas as normas citadas na sua letra, pode afigurar-se 
a impossibilidade de atendimento do pedido. 

Consideradas, porém, na sua finalidade de propiciar a 
apuração de fatos que concernem ao interesse público, e tendo 
em conta, por igual, que o sigilo hancário não se limita- a 
resguardar direito privado, porque se relaciona com institui
ções e operaçôes sobre as quais o Estado não pode ser indife
rente, na proteção da economia iiãcional- impõe-se_ conclu
são di versa. 

Confere a Conslituii;áO- às coniissõeS parlamentares de 
inquérito ''poderesde investigação próprios da autoridades_ ju
diciais" (art. 58, § 3~) e a Lei_ n~ 1.579 indica providências 
que elas podem adotar como "necessárias'', inclusive •·reqUi
sitar de participações pública e autárquicas informações e do
cumentos~· (art. 2°). A Lei n'' 4.595 declara, decerto, que 
as "insfífuiçõcs financeirãs conservarão sigilo em- suas opera
ções_ ativas e passivas~' (art. 38). Mas estabelece, também. 
e com remissão_ à Constituição e à Lei n'" 1.579, que "as Comis
sões Parlamentares de _Inquérito, no exercíCio legal de ampl~ 
investigação, _obterão as informações que necessitarem das 
instituições financeiras, inclusive através do Banco Ce_ntral 
do Brasil" (§ 3o do art. 38). Semelhantcmcntc dispõe o art. 
148 do Regimento Interno do Senado. Se as Comis_sóes têrri 
poderes para obter tais informaçõeS ''incluSive através dó Ban
co Central", não está impedido de fornecê-las o Podei- Leghila
tivo, por qualquer de suas Casas, se as tiver obtido regular
mente, como no caso. Tanto mais quanto o direitO-à privaci
dade não pode servir de obstãculO à apuração-de-irrégutã-=
ridade, envolvente de interesse público. 

6. A circunstância de estabelecer o § 1" do art. 38 da 
Lei n~ 4.595 que as informações c os esclarecimentos obtidos 
"se revestirão sempre do mesmo caráter sigilOso, só podendo 
a eles ter acesso as partes legítimas na causa, que deles não 
poderão servir-se para fins estranhas à mesma", não obsta 
ao atendimento da solicitação feita. ~ote-se, em primeiro 
lugar, que o Senado, nem qualquer de seus órgãos, é parte, 
nem no caso há causa. A Comissão é órgão de -iitvestigação, 
e age mediante inquérito, em nome do Poder Legislativo, 
para defesa do interesse público e coletivó. 

7, Além disso. volte-se a acentuar a natureza do sigilo 
b.ancário, que ·assenta, segundo os estudiosos da matéria, -·'em 
irrecusável interesse do Estado na proteção da economia na
cional. a que estão intimamente vinculados os negócios bancá
rios e afins", e que "não é estabelecido para ocultar fatos, 
mas para revestir a revelação deles de caráter de excepciona
lidade'• (Alvaro Mello Filho, Dimensões jurídicas do sigilo 
bancário, in Rev. Forense, vol. 287, pp. 466-477, cit .. p. 469). 
Vale dizer, ''a inviolabilidade do_ segredo, mesmo confiada 
aos chamados confidentes necessários. é de ordem pública 
eminentemente relativa", como assinalou o Ministro ·c pena
lista Nelson Hungria, em voto relembrado em estudo sobre 
O Sigilo das InstituiçõeS Financeiras e o Fisco (Florianq_ MiUer 
Netto, in Rev. da Proc. Geral do Estado do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, \'OI. 16, n" 44, 1986, pp. 24-29, cit., 
p. 25)~ Ou ainda: "apesar de objctivar a protcção de interesses 
privados, o interesse_ social é a base do segredo profissional". 

... "Assim-. pode-se dizer que a proteção legal do segredo 
bancário, inaís que a uma fillalidade dc_ordem privada, atende 
a uma finalidade de ordem pública_, que seja a proteção do 
sistema de crédito" (Carlos Alberto Hagstrom, O Sigilo Ban
cário e __ o Poder Público, in Rev. de Direito Mercantil, nn 
79, 1990, pp. 35-61, cit., p. 37). 

8. É-oportuno salientar, poi fim, que Hecior JOrge -Es
cola, mesmo não admitindo superiorídade do __ inter_esse público 
sobre o interesSe PriVado. reconhece -que aquele tem "priori
dade" com relação a este,_por -ser ~·um i_l)teress~ majoritário, __ 
que Se confunde e se assemelha coin o querervalorativo atri
buído à comunidade" (E! Interés Publico, Depalma, B. Aires, 
1989, p. 243). . . . 

9. Diante dessas razões de_ mérito, não devem preva
lecei qUeSYõe-s formais, como a relativa ao enc_erf"affiento dos 
trabalho da CPMI-PC F3rias, salvo se o processo ou cópia 
dele ilão estiver sob a guarda do Senado - o qu_c não se 
alegou. _ _ _ ___ . 

Se eSsa Comissão colheu cópias de cheques de Hamilton 
Lucas de_DLiveira, nada impede que possam ser fornecida~ 
à Comissão solicitante, criada igualmente para preservar inte:.. 
resse público. Se a Comissão é outra, o interesse público 
se reveste da mesma índole. E é de observar~se_que o sigilo 
já rião: eXiste com a obtenção dâs cópias, se ocorrida, peJa 
primeira Comissão. 

Cumpre apenas frisar que a noy(l Comi~sãq_, t~mbém _de 
investigação, deve usar as cópias somente para as finalidades 
a que se destinam séus trabalhos. 

-10. Nestas condições, opinamos pelo atendimento da 
solicitação da Comissão Parlamentar Mista de Iry_quérito que 
apura irregularid3des na TV Jovem Pan Ltda., reservada~ 
as cópias de cheques que lhe forem enviaÇas às finalidades 
de investigação para que foi criada, e se forem a estes perti

_nentesL 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1993. - Iram 
Saraiva, Presidente- Josaphat Marinho, Relator- Lourival 
Baptista - Pedro Teixeira - Eva Blay - Magno Bacelar 
- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - João França 
- Jutahy Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho - Magno 
Bacelar - Nelson Carneiro - Mário Covas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Expe-
diente lido vai à publicação. -

Sobre a mesa. ofício que será lido pelo Sr. l'' Secretário:
É lido o seguinte 

COMISSÃO DE_C_ONSTTTUIÇÁO 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Brasilia, 23 de setembro de 1993 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, co-munico a V. Ex" que esta 

Comissão aprovou, terminativamente, o PLS n\' 295; de 1991, 
que "dispõe sohre a contagem dos prazos, concedidos às par
tes, nos processos judiciais e administrativos", de autoria do 
Senador Mauro Benevide:.;, na_ reunião re_alizada em 23-9-93_. 

Cordialmente. Senador Iram Saraiva, Presidente. 
-.O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Com refe

rência -ao e-xpediente 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 
úteis para interposição de recurso. por um décimo da campo-
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sição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n"' 295, _ 
de 1991, seja apreciado pelo Senado. 

Sobre a m~a. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1"' Secretário. · · 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 1.013, DE 1993 _ 

Rcqueiró, nos termos do art. 43, II, do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam consideraçlas como-licença auto
rizada minhas ausências àss~ssões dos dias 2,-3, 3_, (18h30min), 
6, 9, 13, 16, 17, 18, 20, 23,24, 27, 30,3118. -

Sala das Sessões, 2· de setembro de 1993. - SenadOf
Divaldo Suruagy. 

REQUERIMENTO N> 1.014, DE 1!!_2~ ~. 

Requeiro, nos t~rmos do art. 43, II, do Regimento Inter
no do SenaQ.o federal .• sejam consideradas como licença auto~ 
rizada_minhas ausênci;1s às_ sessões dq_s dias 3 .. _9,~14, 14 (18h30 
min), 17,20/9.. -- ___ .. - ·"" _ 

Sala das Sessões,_ 21 de setembro ç1t;_1993. ---=-Sep~~or 
Divaldo Suruagy. 

REQUERIMENTO N• 1.015, DE 1993 

Senhor Presidente. __ _ 
.Solicito, nos termos do artigo 13,- do Regímeilto-Interno 

do Senado Federal, seja considerada co_mo lice_nça min_ha au:' 
sênéia dos trabalhos da Casa DQ <!ia 24 dO corrente mes,-·quan:. 
do estarei ·participarido, como membro, -da elei_Ção da· Dire
toria e Conselho Consultivo do Instituto-;F1istó_ricó _e Geográ-
fico de Santa Catarina. - · 

Sala das Sessões·. 23_ de _sctembrp=_a~ 1993. ~ Serl<idcir_ 
Esperidião Amin. · - - - · " - ' ' 

REQUERIMENTO N• 1.016, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Solicito, noS ·termos do artigo 13, do Regimento Interno 

do Senado Federal, seja considerada como licença minha au
sência dos trabalhos da Casa no dia 27 do corrente mês, guan
do estarei proferindo palestra na Fundaç-ão·_Edºcaci<frlii\ ~e~ 
gional de Jaraguá/SC, sobre o t~ma "A Adminis_gação por 
Excelência", na Semaria do Administrador. 

Sala das Sessões:, 23 de setembro ·de 1993. ---:- Sem:t:d<ir 
Esperidião Amin. - · · 

O SR. PRESIDENTE( Chagas Roçlrigucs)- A votação 
dos requerimentos fica adiada, por falt"a de quorum.-

Sobrc a mesa, projeto de lei do S.enado que será lido 
pelo Sr. l'l Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADQ 

No 126, DE 1993 

Dispõe sobre a identificação crimi~al do civilmente 
identificado, regulamentando o art. s~, inc. LVIII, da 
Constituição Federal. 

O Congresso Nacion<).l decreta: ___ . _ _ _ _ . . . __ 
Art. 1" O civilmente -identificado não será submetido 

a identificação Criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. 
Art. 29 Poderá ocorrer identificaçãO crítitina1 quando: 
I- o iridicíado não ..apresentar documento de -identiclade 

original, civil ou prof:ssional; 
II -o documento apresentado tiver sinais de adulteração 

ou falsificac;;ão; 

IIi:...._ o indiciado portar doCumentos de mais de uma ideo-. 
tidade; ' · 

IV -pou~e.r'co~9-enação por ilícito penal~ 
' V- à idC!]tHiqçã() for essencial _às_ inve~t!gaçõe~ poli-

ciais. '' ·· ·---· --··-· · 
Art. 3" Quandb houver n~cessidâde de idcptifiC3ião 

criminal, a autoridade encarregada tomará as pro.vidêndãS- " 
necessárias para evitar o constrangim-ehto do identifkando~ 

Art.. 4\' Esta lei entra em vigor na ~ata de sua publi- -
cação. 

Justificação 

. a projeto ora ·apresentado pretende regulamentar um. 
dos dispositivos na ConSti""l:utção' Federal de_l988, qual seja 

. o que impede a identifícação crimínal de pe'ssoa_ civ_ilmente_ 
identificada. De fato, freqüentemente -ãUtoridades policiãis 
valem~se da necessidade da identifiÇ:aÇãó~s=:riffiTn-al pãra cons
tranger o indiciado, ao arrepio das no-ções dé decência e respei-
tO -ciue a polícia deve- apfesentâ} â ~Sociedade. ' 

- Por outro lado, a identificação criininal é por vezes essen
cial ao bom andamen-to das investigações- policiais, quê r por
que haja dúvidas quanto à veracidade dos documentos apre
-sentados, quer porque não hâ documentos háhcis. 

Destarte, o projeto que submeto. à .apreciaç.ão de, m,C!J.S 
ilusiú~s Pares pretende diSCiplinar aquela disposiçãO da Consti
tuição, coittinuando o trabalho de integração da norma consti-
tuciOnal ao-pilnorâma jurídico brã5Heiró.- -· ~ · ' · · · 

Sala das S_essões, 27 de .s.eterobt:o de _1993. - Senador 
Júlio Ca!JlpOS. 

. LEGJSLAÇÂOCITADA 

CONSflfú!ÇÃb DAREPÚBLICA FEIÍERA'i"lVADO 
. BRASIL 

. TITULO II 

Dos Direito$ e Garàótia§: J:unda~e~tS:~ : 
CAPÍTULO I 

Dos Direitos e Devel:es Ir.idividuaiS e Coletiv:qS 

. _A;t, 5~ ·" T~çlos s~Ó ·ig~aiS p~fa,nte à lei .. sem dis.ti.n·ção. 
de qualquer natureza, garantindo-se ao braSil~iros. e. 4Q ~st~a,_n- .. 
geix:,os resid~nte~ po País a invíolabi~idade do direh.o à vida ... 
à liberd_ade, à igu"ld.ade •. à s~gurança.:e à propriedade, nos 
termos seguintes. _ 

...... LVI' ii-~ -~-~i~ii;;;~~;~-~i·d~~tifi~d~ ... ~ã.~~~~~~b;;ti~i~ 
a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 

.c ............. !Xcot:iisú.fFiiii"'có"Nsii'lüiÇjíj.'.'fFsii: '· 
·çA E CIDADANIA- DECISÃO TERMINATIVA.) 

·O SR," PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,_O projeto 
será publicado e remetido à comissão competente. 

Foi encãrtiinhado à publicação Parecer da .Comissão d~ 
Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui pela injuridi
cidade do Projeto de Lei da Câmara~· 121, d<; 1992 (no 279/91, 
na Casa de origem), que dispõe sobre a cobrança de encargo~ 

_ financeiros sobre letras e títulos de créditQ. apresentados _e 
pagos Cm carl:óriô. · - -· _ · - · · ·- -

Uma vez que o P_arecer não fOi -unânii1_1_~" ã R_~~idênci_a~ 
determina a abertura do prazo previsto no art. 101. § l", 
combinado corri.- o art. 254 do Regirriento lntérno, -para inter
posição de recurso de um décimo do_s, membros ~o ~~na_do, 
no sentido da continuação da tramitação da matéria. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrig.u~s). :-:A Pr!'si
dência comunica ao -Plenário quê: a Comissao Diretora apro
vou, em sua reunião do dia 23 do corrente,_ os R~querimentos 
de Informações n•' 843, 844, 881,882; .888;889, 896, 907, 
911 e 923, de 1993, dos Senadores Nelson Wedekin, Eduardo 
Suplícy, Gilberto Miranda, Esperidião Amin e Jutahy Maga~· 
Ihães, aos Ministros_ que mencionam. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encami
nhado à publicação parecer da Comissão de Constituiçãc;>, 
Justiça e Cidadari.ia que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n•147, de 1993. 

A matéria _ficará perante a Mesa, durante cinco sessões 
ordinárias, a fün de receber emendas, nos termos do art._ 
2~5; II, d, do Reaimtmto Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Presi
dência lembra ao Plenário que o Senado Federal eS-tá convo~ 
cada para uma Sessão_ Especial a realizar-se amanha, dlã 28, 
às llh, destinada a comemorar o 40'1 aniversário da Lei n~ 
2.()(M, de 3 _de outubro de 1953, que criou a Petróleo Brasileiro 
SIA - Petrobrás, nos termos do Requerimento n'~ -750, de 
1993, de autoria do nobre Senador Nabor Júnior e de outrOs -
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-<e 
à lista de oradores. 

C.oncedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-SE. Pronunci~ o 
seguinte discurso~)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, no dia 
3 de outubro de 1993, a Lei n' 2.004 completa 40 anos de 
vigência e, como parte das _comemorações, o Senado Federal 
realizará, no dia 28 do corrente, amanhã, às 11h, Sessão Espe
cial para rememorar esse importante acontecimento para o 
progresso de nosso Paí~ e para refletir sobre as nossas perspec
tivas nessa área tão -complexa, como a nossa auto-sufidêhcia 
no campo energétiCõ, a TeQuerlfncnto-do Sr-. -S-enador NabOr 
Júnior. -

O vibrante movimento dp, povo brasileiro, liderado por 
estudantes, intelectuais, lideranças comunitáriaS do campo e 
das cidades, militares, donas de casa, sindicatós e associações 
de classe em torno de um tema que- galvanizou a opiniãd 
pública nacional a partir da década de 40, logo nos anos·iniciaiS 
do pós-guerra, depois das campanhas, debates, congressos 
e grandes manifestações populares, esse movimeóto re~ultmi 
vitorioso com o advento da Lei n9 2.004 de 3 de- oUiubro, 
de 1953, que crioU a Pctrobrás e instituiu o monopólio estatal 
do petróleo. 

A Petrobrás comemora os seus 40 anos de criação e esse 
fato merece amplo debate e reflexões da: sociedade e de suas 
lideranças para que se conceba, em profundidade, a dimensão 
da importância desse fato para o desenvolvimento do nosso 
País. 

A criação da Petrobrás é motivO de orgulho pai:_a t_q~os 
nós que assistimos e participamos da célebre campanha "O 
petróleo é nosso" e para as gerações presentes e futuras, 
pois muitos dessa mocidade de hoje têm ascendência entre 
aqueles que lutaram, que foram às ruas, que protestaram 
em defesa da exploração nacional do petróleo, em defesa 
dos ideais em que se transforiiiou a Petrobrás, com seu imenso 
acervo de benefícios que tem trazido para o nosso País. 

De uma perspectiva sombria, incerta e duvidosa de seus 
anos-40, quanto à forma de se resolver a nossa dependência 
de combustível, explorar as nossas prováveis reSerVas de pe~ró-

leo, _cujos diagnósticos da época não identificavam o seu po-
fe-ncial. - -

A Nação brasileira, contr~ tqdq o pessimísinO, resolveu 
investir suá c·oragein e ca·pacidade e; através da Petrobrás, 
tomou a si a responsabilidade de vasculhar as entranhas do 
seu território na busca da sua auto~suficiência em petróleo 
e, hoje, produz 652 mil barris diários, cdm a preVisão de 
710 mil barris até o final deste ano, para fazer face a um 
consumo interno de 1,2 milhões de barris diários. 

A história da Petrobrás, das campanhas para a sua criação 
até a atualidade, constitui-se em urna verdadeira epopéia na
cíohal neste ramo. Hoje, a empresa, com 50 mil funcionários, 
um lucro de US$180 milhões registrados em maio deste ano 
e o reconhecimento internacional de recordista de eficiência 
e tecnologia, traduzido no prêmio ofidai reCebido no ano 
passado, em Houston - capital mundial do petróleo --...: ~ 
concedido pelo Instituto Americano de Petróleo, a inclui"entre 
as maiores empresas de petróleo do mundo, sendo campeã 
na exploração de produtos em águas profundas, corno é o 
caso do POço de Merliril, com 781 metros de lâmina de água, 
uma proeza tecnológica fantástica, admirada pelas outras gran
des empresas do ramo. 

Não podemos falar na Petrobrás sem fazer refer~~cia 
ao Estado onde ela teve sucesso, pois isso rç:I?re~e11tou tamb~m 
um grana e benefício p~ra·esses Estados oride a empresa sediou 
bases de trabalho e exploração. Com apenas 10 anos de opera
ção, em 16 de agosto de 1963, a Petrobrás descobriu em ca·r
móPolis, Sergipe. o pOço d_e maior volume de óleo já encon
trado na parte te:rrestre do Brasil, consti~uindo-se esse fato 
uma conquista de excepcional importância. naquela época, 
para o fortalecimento e Corisolidação da empresa,_que entrara 
em funcionamento em 1954.- Atualmente, Çarmópolis é O 
rilãiOr càmpo petrolíferO em voluine dê-óko órigrnal, _é o 
sexto lugar em reserva, é o décimo em- produçã() diária, C?m 
um montante de 200 milhões de_ ban1.~ pi'odUiidOs- em trinta 
anos.. No conjunto, é sup~iado apenas pelos campos de Marlim 
e Albacora, no litoral dq Rio de Janeiro. --

0 R~lJlpO de Ç~rmópolis, em Sergipe, já perfurado por 
centenas de poços, conforme recente avaliação,, ten: produção 

_ econõmicà garantida p~ra os próximos 2_5 an,o.s, e ,o seu.COfl1-
. plexo já abra-nge outro~ !llunicípios de su~ vi~inl!ança em ~erg~_

pe. compreendendo uma área de cerca de 140.quilômetros 
quadrados. - _ . . . . . . 

Sr. Presidente, eui 16 de agosto passado, lembrando os 
30 anos da descoberta do poço de_ Carmópolis e as conse
qÍientes explorações e descobertas de petróleo na orla marí
tima, com as suas plataformas con~inentais, e a descoberta, 
em 1968, do primeiro campo petrolífero na plataforma conti
nental brasileira, localízada a 26 quilômetros de Aracaju, em 
Guaricema, comentei qUe -estou lígado â Petrobrás desde as 
campanhas populares pela sua criação, das quais participei 
em minha mocidade e, depois, na vida pública. 

Sempre defendi e exaltei a Petrobrás, tendo feito mais 
de cinqüenta pr~nunciamentos no Senado, e quando Gover
nador, numa fase de grandes realizações e intensas atívidades 
da empresa naquela região, para onde trouxe inestimáveis 
benefícios. 

Reafirmo aqúi, Sr. Presidente, de pronunciamentos ante
riores, que a história -da Petrobrás e a história recente do 
desenvolvimento de Sergipe têm laços profundos de mútuo 
intercâmbio, pois o meu Estado também muito contribuiu 
para o crescimento da_empresa a partir dos poços pioneiros 
ali descobertos. A Petrobrás é mbtivo de orgulho para todos 
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os sergipanos, para todos os brasileiros que cÕntribuíram para 
a sua consolidação como uma empresa propulsora do desen
volvimento _do País. uma institUição que honra o ideal e as 
esperanças de todos aqueles que lutaram, no passado, pela 
sua criação, que apostaram no sonho e na extraordinária capa
cidad_e_ de nossa gente, uma instituição que sempre esteve 
a serviço do progresso e do bem-estar de toda a ~ação brasi
leira. 

E não poderia esquecer nesta oportunidade que a Bahia 
também deu sua grande contribuiç.ão a esse extraordinário 
empreendimento que honra e dignifica a coragem e a compe
tência nacional. E muito me alegra lembrar, neste momento, 
que foi justamente p_General Juracy Monter:tegro Magalhães, 
ex-Governador da Bahia, a qLiem ela muito deVe, o primeiro 
Presidente da Petrobrás na fase mais importante e desafiadora 
da sua implantação e funcionamento. 

Faço esta citação em homenagem também ao ilustre Sena
dor Jutahy Magalhã~s. que, nos cargos já exerçidos, nos man
datos que vem cumprindo sempre tem se destacado con19 
um digno representante da Bahia. . 

Vez por outra tenho lido comentários e opiniões, n-a im
prensa, com argumentos que defendem a privatização na área 
do_ petróleo. Sr. Presidente, há poucos_dia_s foLdivLilgado um 
levantamento entre do.ze ou quinze maiores empresas de peM 
tróleo do mundo G apenas umas quatro ou cinco _eram total~ 
mente privatizadas. A grande maioria das empresas de petró-
leo dos países do mundo é cstat~l._ _ _ 

Não sei, Sr. PresideÕ.tc, e acho-q-Ue muitos- não sabem 
como seria o Brasil de hoje sem a_cqntiibuição d~_empresas 
como _a Telebrás,__a Elctrobrás e a Petrobrás. 

E- nesta _fase em que o Brasil ainda está ~ngatinhando 
na experiência das privatizações, tocar no assunto em relação 
à Petrobrás ou fazer insinuações te_nd~rtciosas vis~ndo a~ingir
lhc o prestígio c confundir a opinião. pública, mais do que 
leviano é um gesto de: afronta ~-inteligência das pessoas e 
um desrespeito a uma geração de brasileiros que lutaram c 
lutam por essa con_quista que tão grandes brasHejros têm trazi
do ao País. .ll! 

O Sr. Pedro Teixeira --Permite-me V. EX' u,~ apàrte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA .,-,Com prazer, eminente 
Senador. 

O Sr. Pedro Teixeira- Eminente Senador Lourival Bap
tista, quero fazer coro febricitante cbm o prOnunciamenfo 
que V. Ex• fa~ nc.sta"tarde, por ser da maior justfça c da 
maior valia. Realmente, deve-se dar louro_s ª quem tem se 
esforçado para colhê-los. Neste momento~ V. Ex·' cita a Petro
brás, que amanhã será alvo de evento neste plenário, comemo
rando tantos e relevantes anos de trabalho. Realmente, todos 
nós estamos acompanhando os trabalhos de bras_ileiros nas 
suas dificuldades iniciais e no id~al que moveu a Petrobrás, 
para que ela não seja, na atual disputa a favor ou contra 
a privatização, objeto de desmerecimento pelo muito que tem 
feito por est_e País~ V. Ex" é, hoje, um dos mais lídimos, 
eficazes e cOmpetentes -representantes do glorioso Estado de 
Sergipe, que é, indíscutívclmente, graças a um esforço ingente 
da Pctrobrás, o primeiro produtor de petróleo do País. É 
bom que se releve que essa nossa empresa, nacionalmente 
envolvida ·com os sentimentos do bra_sileiro c com o espírito 
de crescimento do País. tem envidado esforços e tem investido 
independentemente da certeza dos rcsultados._E Sefgipe está 
dando hoje prova de um trabalho que foi feító com perseve
rança, com fé, e que deu resultado positivo, colocando o 

''Estado de V. Ex\ l_loj_e, nç:t ápice_ d()s produtores de petróleo. 
Quero, então, congratular-me_côm V.-E_X~ qu_aºdo faz referên
cias elogiosas ao ~pírito nacionalista, sem ser-Corporativista 
e sem ser fa-riático, com_responsabilidade, com uma resposta 
presente e veemente aos aoseios dos b~asjle~ros, como ~, ~ 
caso da= J?etYobrás. _(_)u~ro dia, aqui, chegou-se a falar qu-e 
a Petrobr.ás prOduz a gasolina ~· nuiria lingu~gem até não 
muito poética - mais fétida e mais poluente do mundo, o 
qúe não é verdade, porque, hoje, o Brasit"e- o lapáojá Supri
miram a preseri.Ça- do- chumbo_t_etraetí1ico n~ gasolín3.~ permi
tindo que ela não seja tão _impura como se desejá .. E a prova 
mais veemente é que exportamos gasolina para os Estados 
Unidos, que são tão~-cierites e zelosos das suas questões am
bienrais.-Não se pode dizer que estejamoS fazendo parte dessa 
gama de pessoas que não estão preocupadas com o meio am
biente. QuerO~ me só1i<iarizar com _V. ~:.r'_ por trazer à baila 
um assunto de tamanha magnitude e por prestar hOmenagem 
aos brasileiros que se têm esforçado para que, mesmo com 
os nossos elementos rudimçf'!tares) com as nossas dificuldades 
e com a nossa vil moeda, possamos demonstrar" ao _mJ.!.ndo 
que somos capazes de conseguir alguma coi:sã. -Parabén.s a 
V. Ex" 

O SR. LOUIUVAL BAPTISTA- Muito obrigado, emi' 
nente Senadàr Pedr9 J~ei>;eira. Sel!. nlagnâ,ilinló--áparte muito 
enriquece e honra o rp_eu pronunciamento. - -

Quandõ -}ovem acadêmico- nãq tão j_ove1_11 çqmo hoje 
-,corri nas ruas da Ba~ia fazendo propaganda. soPre a Petro
brás. Quando Oovernadol--e: dfepois, comoueputado Federal 
também ll}tei p~la Pctr~Qrás. 

Sentei-me Qesta cadeira onde hoje esto1,1Lpcla primeira 
vez, cm 1971, ao tomar posse como Senador da República, 
e neste lugar continüO até hoje. Daqui já fiz cerca de cinqüenta 
pronunciamentoS defendendo a Petrobrás e várias feivindi
cações para o meu Estado. As realizações estão lá para quem 
quiser ve·r. O primeiro Estado a produzir petróleo·roi a Bahia 
e o segundo, Sergipe, que honram o Brasil dando origem 
à Petrobrás. 

Tocar no assunto 'da Pétrobrás ou fazer ·insinuações ten
denciosas visando a atingir ó ~p-restígio-e-·oo .... rifúrtdit ã -opirtião 
póhlica, nesta fase em que o País ainda está .-engãtiflhãrido 
com a experiênti.'a- das privatizações, mais do que leViano, 
é um gesto- de afronta à inteligê'ncia das pessoas e um desres
peito à geração de brasileiros que Jutar~m e continUam ·a 
lutar por essa conquista que tão grandes benefícios tem trazido 
aO- País. 

Finalizando, Sr. P-resídente, querO me congratular com 
a iniciativa, de que há pouco tomei conhecimento, do emí
nente Senador Nabo r Júnior, que convdcou uma·- sessão espe
cial a ser reaUzada amanhã, às 11h, com a finalidade de reve
renciar e homeriagear a Petr~brás. 

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr. 
Chagas Rodriguf!s, J'.' Vice~Prr?sidente deixa a cadeira 
da prr?sidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Senhor Presi· 
dente da República editou a Medida Provisória n'' 353, de 
23 de setembro de 1993, que dá no~a redação aos arts. 5° 
e 19 da Lei n" 8.031, de_ 12 de abril de 1990, que _cria o 
Programa Nacional de Oesestatização-e dispõe sobre a suspen-
sãO de processoS de privatização. -- --- - ---- ---

- De acordo com as indicações das Lideranças e nos termos 
dos §§ 4'' e 5' do art. 2" da Resolução n" 1/89-CN • .fica assim 
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constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 
1. Ronan Tito 
2. Amir Lando 
3. Bello Parga 
4. Jarbas Passarinho 
5. Mário Covas 
6. Pedro Teixeira 
7. Valmir Campelo 

Titulares 
1. Luiz Viana Neto 
2. Félix Mendonça 
3. Nelson Jobim 
4. Roberto Campos 
5. José Aníbal 
6. Augusto Carvalho 
7. Sidney de Miguel 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 
1. Mansueto de Lavor 
2. Ruy Bacelar 
PFL 
3.--Guílheqne_ "Palmeira 
PPR 
4. Louremberg Nunes Rocha 
PSDB 

. 5. Jutahy Magalhães 
PP 
6. Meira Filho 
PTB 
7. Luís Alberto Oliveira 

DEPUTADOS 
Suplentes 
BLOCO". 
L Paes Landim 
2. Osório Adriano 
PMDB . 
3. GOnzaga Mcita 
PPR 
4. Fetter Júnior 
PSDB 
5. _Moroni T or.gàn 
PPS 
6. Sérgio AroUca-~ 

De acordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 27/09- Designação da Comissão Mista; -
Dia 28!09- Instalação da Comissão Mista; 
Até 29!09 -Prazo para recebimento de emendas. Praro 

para a Comissão Mista emifir o parecer sobre a admissibi- · 
!idade; 

Até 09/10- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 24/10- Prazo no Cõngresso Nacional. 

O Sr. Bello Parga - Sr. Presidente, peço ·a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a 
palavra a V. Ex~ 

O SR. BELLO PARGA (PFL --'- MA. Para uma breve 
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, está tramitando no Senado Federal, em fase de 
exame pela Comissão de Assuntos EconómicoS,- Uin impor
tante projeto do Senador Álvaro Pacheco, que condiz com 
a cultura brasileira. Para tristeza nossa, eSsa cultura, no último 
Governo, foi relegada a um descaso até criniii'1oso, ~m que, 
além de não lhe ser dada a importância devida, como cabe 
em qualquer país civilizado, mais do que isso, foi Praticamente 
tornada sem efeito uma legislação de incentivos à cultUra brasi
leira: a denominada Lei Sarney .. 

Tanta foi a grita levantaaa no Pais, Principal~ente nÇ>s 
meios artísticos e culturais, que o Governo anterior víll-se 
mesmo na alternativa de ter que fazer alguma coisa e, efetiva
rnente, através da Asse_ssoria da Presidência da República, 
foi encaminhada ao Congresso Nacional uma nova lei da cultu-

ra, a chamada Lei Rouanet que. mesmo na sua integralidade, 
não substituía as qualidades da legislação anterior. 

No momento atual, o Senador Álvaro Pacheco apresen
tou esse_oportuníssimo- projeto que repristina ã Lei Sarney. 
Entretanto, como membro daquela Comissão, achei por bem 
apresentar uma emenda por julgar que havia algum mérito 
na Lei Rouanet, notadamente na parte que trata do seu aspec
to fiscal e que disciplina, de uma forma que considero acerta
da, a çiistribuição~ a captação e a distribuição dos recursos 

_de que o Governo abre mão através da essência fiscal. 
No entanto, nessa medida, que considero meritória, opor

tuna e justa do Senador Álvaro Pache_c_o,houve um pronuncia
mento de destacado elemento da classe artística, de um produ
tor ci~ematográfico que tem bastante conceitO e é respeitado 
pela sua atuação nos meios artísticos brasileiros, contra a ini
ciativa do Senador Álvaro Pacheco. Todavia. o Sindicato Na
ciOnal da Indústria Cinematográfica assumiu uma posição ofi
cial completamente diferente da que o cineasta, Sr. Zelito 
Vianna, manifestou numa entrevista ao jornal O Globo. 

Então, passo a ler a correspondência que o Sindicado 
dirigiu ao jornal O Globo, a fim de que fique registrado nos 
Anais o apoio que este importante segm-ento da cultura brasi
leira, a indústria cinematogr~fica, pel~ quase unanimidade 
dps seus membros, dá à oportunawl'roposição do Senador 
Alvaro Pacheco. _ 

Diz o Dltetor-Secretário do Sindicato Nacional da Indús-l 
tria Cinematográfica, Sr. Adnor Luna Pitanga: : 

"Tendo em vista que em matéria publicada na 
_edíção de sábado, no dia 25 de setembro, à página 
4 do Segundo Caderno, intitulada "Cultura pode ter 
uma nova lei", sobre a possível revitalização da chama
da Lei Sarney, em que se coloca, entre inúmeras decla
rações de artistas e intelectUafs~ _apenas 1.irÍ1à .o.pínião 
divergente, emitida pelo cineasta Zelito Vianna, a qual, 
por ser isolada, representa apenas a si próprio. o Sindi
cato Nacional da Indústria Cinematográfica- que- tó"n-

- grega amplos setores da produção e indústria do audio
visual, vem, através desta, pronunciar-se publicamente 
ep1 desagravo e integral apoio à iniciativa do Senador 
Alvaro_Pacheco, que vem se revelando, no Congresso 
Nacional, desde 1987, defensor íncansável da Cultura 
Brasileira, tendo sido o Relator da Lei do Audiovisual 
(Projeto de Lei n~ 133/93), que resgatará, de forma 
definitiva, o desenvolvimento da Indústria do Audio-
visual em nosso País. -

A revogação da Lei Sarney abriu grande lacuna 
na área da produção cultural que o Embaixador Sérgio 
Rouanet procurou a todo custo preencher implemen
tando a Lei de Incentivo à Cultura possível àquela 
época. · _· - -

O projeto do Senador Álva-ro PachecO, ora em 
tramitação no Congresso Nacional, não só repõe o es
paço perdido, mas princ_ipalmente amplia e aperfeiçoa 
os II).ecanismos existentes, reunindo -Q cjue era de mais 
efetivo na Lei S_ãrney, e que promoveu com em tempo 
~lgum ?i cultura brasileir~_ ~ criou, o que _ _é mais impor
tante, um novo espírito de colaboração entre o Estado 
e a iníi::í3tiva-pi-iv<ida. COm relação ao cinema:dezenas 
de filmes foram produzidos com o apoio dos incentivos 
proveníentes da Lei Sarney, entre os quais podemos. 
destacar ''Memórias do Cárcere'', "Luzia Homem'' etc. 

Por todas as razões, a Lei deve ser ratificada cOm 
os aPrimoiamentOs da Lei ROUauet, sobret_udo a cria-. 
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ção do FundQ Nacional da Cultura, defendido co_m 
clarividéncia pelo eminente MiriiStro Aritônío Houaiss. 

Temos infornúiÇões de que a claSse -"êUltUi:'al, de 
maneira geral, e o sctor cinematográfiCO_ erh_ particular. 
assim como o MinistrO da Cultura. Embaixador 1erô
nimo Moscardo, apóiam integ"ralmen:tffá ifiiCiativã- do 
Senador Álvaro Pacheco, todos motivados pela necessi
dade de se criar um efiCáZ instrUmento de desenvol
vimento da cultura brasileira em todos os seUs llíveis. 

É por este motivo e Pela relevânCia da- qUestâO, 
Sr. Diretor, que solicitamos a publicação desta car~a 
no Jornal O Globo." 

Foi ·essé,--sr. Presidente e Srs._ Senadqre_s, o pronuncia
mento cabal e terminante des~a e~tldad~_ de Clã:sse que coogr-e~
ga todos os profíssionais da indústria ç:lne_iji"ãfográfica e dq 
audiovisual em nosso PaíS. - --

Sinto~me jubiloso de tê~lo lido, porquanto representa ir~ 
restritamente o mcu,pensamento de que deve ser repristinada, 
revitalizada a Lei Sarney ,todavia acrescendo-se a ela os pontos 
positivos que, inegavelmente, existem n.a L_gj_ Rouanet c_ que, 
por isso, foram objeto ·cte emenda. minha .8: esse projeto dO 
Senador Alvaro Pac}leco~ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa. 
requerimento que será lido pelo Sr. t~""Se'cTetário." 

É lido o seguinte - -

REQUER!MENTON'' LOI7. DE 1993 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal combinado com o previsto nó art. 50, 
§ 29 da Constituição _F~deral requeiro sejain soliçitadas ao 
Ministro da FaZenda as seguintes informações, qué ·deverão 
ter seus valores convertidos em dólar comercial. 

1-Total das_Rece:jtas CO_r_rent~_ãtl'é<#ldadas_ e;gt1992; 
2-Total das Receitas Tributárias arrecadadas em 1992; 
3-Total das Receitas Patrimoniais arrecadadas em 

1992; - .. 
4-Total das Receitas de ContribuiÇões--atreêadadas em 

1992; . . 
5-Rendimentos financeiros auferidos pelo Tesouro Na

cional em 1992 sobre as receitas tril;mtáfjas e âe contr~buições; 
6-Montante de juros pagos em 1992 sobre o saldo da 

dívida interna do Tesouro e jur.os rolados (do exercício e 
não pagos); · · - ·- · · 

7- Montante de juros p·agos em 1992, sobre o saldo 
da dívida externa do Tesouro e juro~s rolados (do exercício 
e não pagos) (de responsabilidade do Tesouro); 

8 -Juros pagos de dívidas interna ~ e_xte.rnas em ·1992 
em decorrência de aval do Tesouro para empresas estatais 
e privadas individualizando-as;_ _ - __ _ 

9-Total das Receitas Correntes arrecadadas em 1993 
até agosto; .. 

10-Total das Receitas l)ibt!Ç_áfias .. 9ejaneiro a agosto 
de 1993; 

11 -Total das Receitas de Contribujçõés de janeiro a 
agosto de 1993; 

12-Total d_as- Rçceitãs Patri~<?.niais atrecãdadas em 
1993 até- agosto, individualizando-as e mencioila_ci6 as fontes; 

13-Total das Receitas de Capilais em 1993 até agosto, 
individualizando-as e meç.cionando as fontes; -

14- Montante dos reçursos do. P!.l:l e PROTERRA arre
cãdadOs em 1993- até agostO e datas das tran_~ferêÕcias para· 
o agente administrador~ mês a mês; 

15- Montante dos recursos do PIN e PROTERRA apli
cados em 1993 até agosto, relacionando Estado por Estado 
beneficiadO e menciortãf-cfitêrio de distribuição para os Esta
dos· 

'16- Total das Receita_.s Tributári~s em_agosto de 1993.; 
17-Total das Receitas de Contribuições em agosto de 

1993; -
18-Total das Receitas PatrirnonüUs eni~ªg_9Sto de 1993; 
19-Montante dos juros pagos pelo Tesouro em 199'3 

até agosto sobre a dívida interna do Tesouro; . . 
20- MOntartte de juros em 1993 até agosto sobre _a dívida 

externa (Tesouro); __ _ 
21 -Montante amortizado em 1993 até agosto do prin

cipal da dívida interna (Tesouro); 
22- Montante amortizado em 1993 até agosto do prin

cipal da dívida externa (Tesouro); 
23- Montante do principal e-juros; indiVidualizando os 

pagos em 1993 até agosto em decorrência 9'? avais_a,_em.presas 
estatais, governos e~t~duaise municipaí~: êmprésás privadas, 
nominando-os; - · · · --

24- E~l_ação do? _dez _(lO) principais credores da dívida 
interna do GoVerno Federal, indivídUaliz-ãnào os valores dos 
créditos de cada um e perCentual de cada um sobr!! ó montante 
da dívida; 

25- Relação dos dez (lO) principais cn!âores da dívida 
externa do Governo, individualizando~Os e valores_ de créditos 
de cada um e percentual de cada _um sobre o -_montante da 
dívida; 

26- R~ndimen~os fini[lCeiros atlferidos pelo Governo 
em 1993 até ag9sto sobre ·os -saldos disponíveiS de receitas 
tributárias e de receitas de co~ltr~buições, individualjzando-os. 

JUSTIFICAÇÃO 

Solicitação das infQJJll~Çõ~s ao_ Exmo. Sr. Ministro da 
Fazenda requeridas pelo Senador João Rocha, -Presidente da 
Comissão são-de Assuntos Económicos, diz respeito à aprecia
~ção pelo ·senado Federal, de matéria atinente __ a_sua- compe-

tência fiscalizidOra. ----- ----
Brasílíã~ 23 de setembro de 1993, Senadoi João Rocha 

(À Comissão DCretorO.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri
mento será encaminhado ao exame da Mesa. 

Sobre a mesa,_ requeri~ento que será lido pelo sr. 1" 
Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.018. DE 1993 

Nos termos do disposto nO art. ·so, § -zo da Constituição 
Federal e do art. 216 do Regiment() Interno do Senado Fede
ral, requeirO que- seja- encaminhada ao Senhor MiniStro da 
Fazenda a seguinte solicitação de informações: 
·- 1-Volumes de recursos- d0 Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO- tni.nsfefidos ao Banco da 
Arnazôriiâ Sociedade Apônima·- BASA, convertidos e-rrl dó
lar comercial, em 1989, 1990. 1991, 1992. e·1993 (até o 1'' 
de setembro}: _ -
- · 2- VófUmes de rectirsos do FNO·,_-co-n·vertidos err\. dólar 
COmercial, aplicados ano a ano, de 1989 a 1993 (até agosto 
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de 1993), detalhados por Estado, Pará, Amazonas, Amãpá, 
Acre, Rondônia, To.cantins e Roraima. · 

3 -Saldos de recursos do FNO em poder do- BASA 
e não aplicados_ que estiveram disponíVeis naS seguintes datas 
(valores convertidos em dólar comercial): 

I• de julho de 1989; 
P de janeiro de 1990; 
I• de julho de 1990; 
19 de janeiro de 1991; 
1• de julho de 1991; 
P de janeiro de 1992; 
I• de julho de 1992; 
I • de janeiro de 1993; 
1• de setembro de 1993; 
4-Aplicações individuais do FNO, convertidas em dólar 

come·rcia1, acima de 100 mil dólares, realizadas em c3da Esta
do, ano a ano, de 1989 a 1993 (ãfé O mêS de-agosto), com 
breve histórico dos projetas de pessoa física ou jurídica, asso
ciações ou cooperativas. 

5 -'--Remunerações pagas pelo BASA ao FNO pelos re
cursos disponíveíse-nâiVaJ)IiC.ãOos, ano a ano, de 1989 a agosto 
de 1993, convertidos em dólar comercial. 

6- Saldo dos recursos· do FNO disponíveis no BASA 
em 1• de setembro de 1993 (em dólar comercial) para aplicação 
em projetes aprOvados e a serem aprovados. 

7- Refuuneràções--anuais (convertidas em dólar comer
cial) obtidas pelo BASA, de 1989 a 1993 (até o mês de agosto), 
referentes à administração dos recursos do FNO. 

8- o- valor em dólar comerci31 das inadimplências de 
Estado da Região Norte sobre as aplicações de recursos do 
FNO, detalhadas por Estado, ano a ano, até 1993. 

9-Volumes de recursos ·cto FNO (convertidos em dólar 
comercial) alocados para projetes aprovados cujas-verbas não 
foram liberadas, em cada um dos Estado da Região Norte, 
com detalhes sobre a flrialidade prevista das aplicações, prazos 
dos financiamento-s, carências, jurOs, índices·redutivos da TR 
e garantias ofere-cidas. 

Justificação 

O Regimento Interno do Senado Federal deternllna ein
seu art. -216, inciso- I, que os requerimentos d~ infOirilação 
"serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assuiito 
submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua compe
tência fiscalizadora". A solicitação de informações_ ao Exm" 
Sr. Ministro da Fazenda sobre as aplicações de recUrsos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, 
requerida pelo Senador João Rocha, Presidc11te da Comissão 
de Assuntos Económicos, diz respeito a matéda atinente à 
competência privativa do _ _Senado Federal, conforme definida 
no art. 52, incisos V e VII da Constituição Federal. 

Brasflia, 21 de setembro de 1993. -Senador João Rocha. 
(À Comis_são-Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri
mento lido será encaminhado à deliberação da Mesa. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l" 
Secretário. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO W 1.019, DE 1993 

Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal combinado com o previsto no art. 50, 
§ 2~ da Constituição Federal; requeirO- sejain solicitadas ao 

Ministro da Previdência Social as seguintes informações, que 
deverão ter seus valores convertidos em dólar comercial: 

1 - Montante _das "Receitas de Contribuições" e ~·Re
ceitas Financeiras" referentes ao exercício de 1992; 

-- --2--Montante _das "Receitas de Contribuições" e "Re
ceitas Financeiras" referentes ao __ exei'cício de 1993 até o mês 
de agosto/93; 

- 3 - Montante das Receitas de Contribuições referente 
ao mês de agosto/93; 

4- Saldo dispOnível em 1'' de setembro de 1993 (supe
rávit), principal ejuios. 

Justificação 

A solicitação das informações ao Exm" Sr. Ministro da 
Previdência Social requeridos pelo Senador João Rocha, Pre
siçientc da ComfSsão de AssUntos Eço-nómicos._ diz respeito 
à apreciação pelO Senado Federal, de matéria atinente 3. sua 
competência fiscalizadora. 

Brasi1ia, 23 de setembro de 1993.- Senador João Rocha. 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requeri
mento será encaminhado posteriormente à decisão da Mesa. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PP -DF. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, assomo à tiibuna desta Casa para Produzir 
breve pronunciamento sobre a tentativa de envolvimento do 
Governador Oswaldo Pianna como mandante do assassinato 
do Senador Olavo Pires. 

Tbmo tal decisão, como Senador da República e como 
membro do Partido Progressista- PP- DF. de cujas fileiras 
fa"z parte o· mandatário máxirrlO do Estado de- ROndônià. - -

Surpreso e perplexo foi como me senti, ao ler na mídia 
jmpressa e ao ouvir nos meios de comunicação radiotelevisiva 
o prejulgamento do Governador Oswaldo_ Pianna como ãutor 
do crime hediondo g_ue tirou a vida de um membro desta 
CaSa. -- · ---- - -

Perplexo. mais ainda, me·-vr.--quando a opinião pública, 
iriobilizada pelo poder fulminante da comunicação ilaciomiL 
acolheu, como verdadeira, a acusação de um dos supostos 
assassinos d9 Se: nado r .Q~.avo ~ires. N~quele momento,_ a pala
vra de um possível facínora valeu mais do que a de uma 
autoridade pública. 

Minha perplexidade decorreu do fato de que, em nosso 
País:· vai começando ·a Se tornar comum, corriqueiro mesmO, 
o terrível mau hábito de se difamái', caluniar ou injuriar o 
homem público, antes da busca criteriosa das provas concretas 
de sua culpa. Aliás, tais difamadores estão tentando destruir 
aquele salutar princípio de Direito que diz: .. o cidadão é ino
cente, até prova em contrário". Agora, não. A autoridade 
pública brasileira é julgada culpada, até que prove sua inocên
cia. Na verdade, este preconceito danoso começa a se inserir 
no campo da comunicação. 

Sr. Presidente, o Governador Oswaldo Pianna acaba de 
ser vítima desta estratégia diabólica e estanecedora de dene .. 
grecimento moral de quem exerce função pública. Intolerável, 
incabível e, sobretudo, injusto foi o fato de que, "numa edição 
extraordinária", quase 100 milhões de brasileiros viram e ouvi
ram o Governador Oswaldo Pianna ser lançado à opinião 
nacional, como crimirioso, como bandido qUalquer, respon
sável pelo bani111ento brutal de uril de nossos pares. 
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Si's. Senadores, pergunto-lhes, aqui e agora, se fosse um_ 
de nós, transformado em réu de tão macabra farsa ou complô? 
Pensem, peço-lhes, nas repercussões de tão vil trama em suas 
esposas, filhos, mães, pais e demais patentes. Pergunto-lhes, 
ainda; como sair às ruas, enfrentar as -pessõas, os amigos, 
os viZinhos, os subordinados e os _auxiliares, depois que a 
mídia, no mínimo, lançou a suspeição do delito? Sem respOsta. 

Não quero e nem posso entrar nos meandros do mérito 
do processo de tão rumoroso caso. Todavia._não posso deixar 
de alertar esta Casa e a soci~Oadc brasileira para a õcorrência 
freqüente de tentativas torpes de desmoralização das inStitUi
ções brasileiras e de seus titulares, _de forma leviana, injusta 
e imoral. _ _ ·- -

No cas_o_Qe _RQndônia, 9 mais reCcnie, veio "à tona esta 
terrível síndrome de primeiro aCusai,-dencgrlr-e desrríoralizar, 
de forma sensacionalist~. para depois coriigir-· o- eCfUívoCá; 
de maneira discreta. 

O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com muito prazer, nobre 
Senador._ 

função do falecimento do S~nador Olavo Pires. NO Cãso, S. 
Ex~ também seria um dos beneficiários desse infortúnio. 

O sr: AiD,ir Lando- Permíté-rne V: Ex~ um aparte? 

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Ouço o nobre Senador, 
-com muito prazer. 

O Sr. Amir ~ando- Devo dizer _que, teoricamente~ ep 
poderia beneficiar-me da morte do Senador O lavo Pires. Con
tudo, tenho a certeza_qe que ~e iria benefiCiar, ·sobi-etudo, 
da vitória do Sériador Olavo Pires_.:_ S. ~~~_era o_vj_rt_ual Gover
nador do Estado de Rondônia. D_e_m~Jdo que, na ordem dos 
benefícioS da morte, eu me retiro para me colocar na sucessão_ 
d_a vitória. Não quero,_ efetivamente, acuSar ninguém. Isso 
é tarefa da polícia. Tenho-me pronunciado no sentido de que 
não posso antecipar o resultado das i_nvestigaçõ~s. maê, real
mente, toma:se necessária uma inves_tigaç_~ó. ~éria, percucierite 
e isenta a fim de se buscar os culpados. Em verdade, não 
poderemos conviver com a inCógnita desse Criirle. Não há 
segurança para que os políticos de Rondônia enfre'nteni. a 
próxima eleição, sem que esse delito seja desvendado. Doa 
a quem doer. Evidente, não faço acusação_ a ni(lguém~- mas 

O Sr. Aureo Mello -É sabido e conhecido em todo todos_devem ser investigados. Inclusive, Senador_, estou abso
o País aquele provérbio, talvez jurídico, que diz que ao acusa- lutam-ente tranqlillo, Pórq Ue níngU:éirf faz umá. a:cusaÇã_o tão 
dor cabe o Ôntl,S_Q.Çt_prova. Realmente, não há provas que grave de forma tão gratuita. Evidente que se trata de um 
incriminem õ Sr. Governador ~janna nesse -doloroso episódio crime engendrado e também engenhoso numa cúpula. As e li-
que tirou a vida de um Companheiro nosso. Os próprios pseri-- tes do Estado de Rondônia não queriam ver Olavo Pires Go
do-acusadores ou descredcnciados acuSacfores vieram à Co- vernador. Tenho afirmado isso, constantemente, de~ta tribu~ 
miSsão da Pistolagem, na Câirlara "dOs DeputadoS, e aH des-- na, e o que se sabe é que realmente esse desejo de eliminá-lq 
mentiram frontalmente as suas asseverações, va_rrendo dare- foi vencedor. Es_s_as_pessoas ---o acredito que não seja urna 
putação do_Goveti\3dOr Oswaldo _Piar:ma as acusações que: só, não_ acredito tainbém que S. Ex• o Gõvernaçlor, pessoal
somente a eles, ex-criminoso~, co_!lfesSos~ erarri· atiíbuídas. mente, tenha coordenado a execuçã9 desse crime. Mas é pre
Realmente, é muito de$a"gradável, principalmente na área po-- ciso qúe se desvende tal crime com urgência. Não constitui 
lítica, quando se procura desmoralizar edes_ac;red_itar um hp- _novidade a participação ·desses delinqüentes- em cert9 ma
mem público, vinculando-o a qualquer pecha OU mancha C_On- . ..,...~nto d;1s investigaÇ"Ões, OU logo apÓS O crime, ele!;" foram 
denável que possa surgir. Pessoalmente.,_ te.nho a impressão detidos e pos~~riormente libertados-: O que nos preocupa
de que seria -iilconcebível esse fato, porquanto o Governador isso precisa ficar claro-:- é que o crime seja realmente desyen
Oswaldo Pianna ·serra -õ--bcneficiárío~itnediato" d_p desapare- dado. Eu gostaria de ser retffã.do i!Xatan:t_ente, desta hipótese, 
cimento do nosso Colega Senador O lavO Pires. ~ _e_~_9~nci~ nias admito a sucessão legal, porque concorremos, erÍl suble- -
e o interesse seriall)..c>;cessivamente front_aiS, ·para· que S. Ex•, gençia, com o Senador Olavo Pires. S. Ex~ teve mais votos 
filho de um médico ilustre, ele, tambéffi, médico Ilustre e-, do que nós e, conseqüentemente, fcii o titular dá cadeira. 
portanto. de tradicional faml1ia_en{-PO~t9_ VelhO, _fOsse envol- Mas, de qualquer sorte, nós que estávamos ali, trabalhando 
ver-se em uma circunstância tão fria quanto esta, em que; lado a lado, naquela campanha, sentimos que a vitória se 
de repente, viu o seu nome trazido· à. t(n~a-· .. -~..::.política -_de desenhava no segundo turno, quando S. Ex~ foi desbancado 
Rondônia é eferVescente e, até mesmo, fi"!. Ui to perigo'sa, daí cOm ãmortê brutal, com este assassinato ignoiniriitiSc:Ye~, canse-
por que estou ratificando este créditt;>. de confiãnça que- V. qüentemente, abriu-se curso à participação de Oswaldo Pia-
Ex~ transmite ao seu colega do PP-DF_.- · - - - tlita:-Estes são os-fatQs; espero que a verdade venha à tona. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA -V. Ex', Senador Aureo 
Mello, a meu ver, cm breves palavras-. cht.!góu ã ·fazer uma 
análise na órbita, na orla - vamos dlzer - semijiirídicã de 
uma circunstância que· existe. Ou ·Sejil;·o ôrius dà prova -com
pete a quem alega. Trata-se de um velho brocardo:"até prova 
em contrário, torlos são considerado~ inocentes in dubio pro 
reu." Enfim, todos esses velhos brQç,ardos foram feitos no 
sentido de que se evitassem erros- judiciários. 

V. Ex~ diz que a suspeição poderia incidir sobre a pessoa 
do governador. Evidentemente, S. Ex~ poderia ser um do_s_ 
beneficiários-com-a m.orm-do meu_comt>-anhciro de 1967. meu 
grande amigo, Olavo Pires, aqui cm Brasília, desde o pcfíodo 
da Retífica Nacioilal. Se fôssemos di~C.r iSSo, diría!TIOS que 
aqui está presente o Senador Amir JAndo, glória, honra e 
dignidade desta Casa, que assumiu o cargo de Senador em 

Acredito na verdade._ Muito obrigado. 

O SR. PEDRO TEIXEIRA.- Senador Amir Lando, V. 
Ex~ não nós surpreendeu em sua análise. porque o conhecemos 
como jurista, como homem de bem e como um impetuoso 
combatente das causas desditosas e aparentemente indefen
sáveis. Portanto, tínhamos a certeza de que V. Ex~ chegaria 
a· essa c-onclusão, de que um crime desse jaez merece c -precisa 
ser esclarecido, não só pelo fato já ocorrido mas também 
como medida preventiva para que outros-não ocorram. ___ . 

Jamais, em hipótese alguma, coloquei- V. Ex• no rol dos 
suspeitos. TOdoS o- conhecemos _e Sabem_os da~?ua _candura 
e da sua seriedade. Se eu me tiver· explicitado mal, retiro, 
a priori, qualquer su_speiçãó, mesmo porque- cont:otdo com 
V. Ex~ - tudq indicava que o Senador Olavo Pires seria 
um cons_agrado vitorioso e que V. Ex·-' não s_e_ beneficiaria 
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de urna desdita, e sim de uma vitória. Realm_ente,_ o fato 
precisa ser apurado. 

Desejo traZer ao conhecimento dos meus ilustr~s Pares 
que o Governador Oswaldo Pianna, espontaneam-ente e com 
a responsabilidade de suas elevadas funções, solicitou a coope
ração do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, por diver
sas vezes, no sentido de que esse crime fosse desvendado. 
Dirigiu-se, por escrito, ao Senador Jarbas Passarinho- Minis
tro da Justiça à ocasião - , ao Ministro Célia Borja e ao 
atual Ministro Maurício Corrêa, para que -determinassem to
das as providências possíveis. objetivando a busca da verdade. 

Tais iniciativas com. provam o destemor e o empenho pes
soal do Governador OSwaldo Pianna para a identificação dos 
responsáveis por tão lamentável crime. 

Sr. Presidente, permita-me que eu recorde para aqueles 
que mourejam nesta Casa dois sábios aforismos: .. A jUstfÇa 
divina tarda, mas não falha" e ''É mais fácil pegar um menti
roso do que um coxo". E foi assim. Srs. Senadores,_ que, 
dias depois, os acusadores desmentiram a difamação, _a calúnia 
e a injúria pronunciadas contra o Governador de Rondônia, 
provocando o desabamento do circo ma.quíavelicàment~-óton-:
tado. Assim, o pesadelo acabou; pelo menos na mfdia, acabe)U. 
A farsa começa a ser desfeita e "a oPereta bufa,-, vai chegando 
ao seu final. 

DevO-ainda transmifí{a eSta Casa que ninguêm, niilguém 
mesmo, mais do que o GoverOador Oswaldo Pianna, deseja 
o elucidamento, o mais breve possível, de tão macabro imbró
glio. Pois a demora na descoberta da verdade só beneficia 
os engenheiros dessa tragicomédia, p_~cjudicando o cidadão 
e_ Govemadõr Oswaldo Pianna e, sobretudo, a imagem e_ o 
con-ceito dos brasileiros de Rondônia. Portarito, urge que as 
autoridades responsáveis se empenhem a fundo para identi-
ficar os culpados. -

NessaS condições, conclamo o Presidente da República, 
o Ministro da Justiça e a Polícia Federal a restabelecerem 
a verdade, imediatamente, e somente a verdade. 

Finalizo eStas breves palavras. solidari:Za~do-me com o 
meu companheiro de Partido, Oswaldó Pian_n_a, pela vitória 
do primeiro round e pedindo a Deus, _que tudo sabe c tudo 
vê~ que apresente à sociedade brasileira os verdadeiros autores 
do fatídicO assassinato do Senador O lavo Pires. Muito obri~ 
gado. 

Durantf! O discurso do Sr. Pedro TeiXeira, o Sr~ 
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que_ é 
ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Amir Lando. 

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronunciao seguinte 
discurso. Sem revisãO do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senado
res, compelido pelas circunstâncias e pelo momento hlstórlco 
do nosso_ País. assomo à tribuna para expressar as minhas 
convicções, o meu sentimento, fruto· da auscultação popular, 
sobre a revisão constitucional. 

As constituiçõeS Sáõ feitas para durar; as conStituições 
não são norm-as transitórias que têm o brilho dOs relãmpagos; 
as constituições _são prinélplO:s-gerais que se cblocain no hori-

zonte de cada nação para apontar-lhes os caminhos e o destino. 
As constituições não podem ser alteradas a toda hora e a 
todo tempo, pois a paz social reside, sobretudo, nas _garantias. 
na estabilidade e nas referencias que a constituição confere. 

Certa vez pergu!ltarafl! a Sólon __ ~e ele teria propiciado 
a_sua pátria a melhor constituição. Sólon respondeu que talvez 
não fosse a melhor constituição, mas era, com certeza, a Cons-
tituição que. melhõr convinha a seu p-ovO~- - - _ 

A Constituição brasileira não foge dess3s IdéiaS e desses 
conceitos dados a conhecer por Sólon. 

A Constituição brasileira que foi proclamada- é verdade 
__: como a Constituição cidadã por Ul:Ysses (Juimarães, como 
um novo estatuto dos direitos e garallfias- fndividuais, sociais 
e polítícas do povo brasileiro; Constituição que foi proclamãda 
por todos os recantos deste País, em.cadeia nacional, como 
urna Constituição que trazia, no seu seio", as se~das d-i salV3:çãp 

·nacional; esta Constituição, Srs. Senadores, nesses curtos 5 
anos, não teve oportunidade de sair do papel e enfrentar 
a realidade na sua aplicação. 

Não acredito também, Srs. Senadores, que se possam 
resolver os problemas sociais a golpes de leis. Não é a Consti
tuição a razão da felicidade geral da nação. Não são boas 
as leis porque sábias, mas sim boas porque aplicadas. A nossa 
Constituição, no seu todo, não mereceu ainda o respeito do 
teste da apl~cação, ~té porque vários dispositivos ainda não 
fpram re-gul~mentados. Mas nesse processo de mistificação, 
nessa forma de engodar o povo, de ernbair a Nação, sempre 
se cria uma nova miragem, como se agora a solução fosse 
desmanchar a Constituição. 

Sr. Presidente, eu me pergunto muito sobre a vida política 
neste País. Tenho feito constantes. reflexões sobre a respeita
bilidade do Parlamento brasileiro. Este Parlamento que em 
1992 ganhava a credibilidade pública. Este :Parlamento que, 
naquele momento, representava uma comunhão legítima en..: 
tre o povo e a Nação, entre representantes e ·representados 
deste povo, 

Na sua absoluta maioria, este Congresso respondeu à 
vont~de soberana das ruas, e as ruas, enquanto· povo, aqui 
encontraram um eco para que o impeacbment fosse uma reali
dade. 

No entanto, o que acontece neste País é que os Poderes 
constituídos carecem de credibilidade. O que fez o Congresso 
para, num curto espaço de tempo, modificar a sua imagem 
e respeitabilidade? 

Sr. Presidente, eu me indago e, refletindo, concluo que, 
realmente, o que falta é um mínimo de coerência na ação 
parlamentar. Este Parlainento, de momentos de glória e gran
deza, passa, a toda hora, por momentos que pouco dignificam 
a represcntaçãú popular. Nós, por diversas vezes, estamos 
esbarrando na Constituição, estamos afrontandq as disposi
ções constifucionais. Srs. Senadores, o Legislativo não pode 
violar a Constituição, senão sustentá-la, como exPressa o nossú 
juramento;-senão também guardá-la,_como cabe ao Supremo 
Tribunal Federal. 

Lembrq-me das discu_ssões sobre Q Ie:MF. Aqui desta 
tribu03 sustentei a inconstitucionalidade até da emenda consti
tucional, porque foi esta Cónstitu-iÇão cidadã que representou, 
naquela época, urna revolta contra o Estado autoritário, um 
momento de aversão nacional aos hümens acima da lei e sem 
lei que dispunham d_as gara_nti_as e_ dos direitos do cidadão, 
a s_eu talante, de acordo com as circunstâncias, quando a con
veniência do interesse próprio- e, às vezes, coletivo- deter
minava certo comportamento. 
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Houve uma reação geral desta Nação, que saiu às ruas. 
Por todos os -recantos, a ditadura e o autoritaiism_ó __ Oeravam 
calafrios. _Nessas circunstâtJ.cias, o que se ·que-na, -re~lmente, 
era mudar o Estado ame·rior para ser instituído O Estado 
Democrático; o império da lei e não o império da vontade 
pessoal_do ditador; o império da ófdcm e não a desordem 
da vontade daqueles que detinham o poder. 

Essa reaçãcr poderia ter sido exagerada. Todavia, repre
sentava, naquele momento, uma ansiedade geral do povo bra
sileiro de forma mais ampla: A idéia domin-a-nte erri todos 
os setores da soC1edad~_era aexpectativa de urria constituição 
que pusesse um ponto final ao Estado autOritário, ao desres
peito sistemático da lei, da Constitui~ão,_ que se fazia por 
um processo formª-1 de edição_ de a tos inStitUCionais,_· de a tos 
complementares e também de leis geradas ao sabor dás cir-_ 
cunstâncias e das conveniênCias. · _ --

Foi nesse passo que esta Constüu-içãb cohságroti, -no SSU 
art. 5", várias disposições que poderiam constar até da legisla
ção ordinária, O desejo_ nacional foi_captado pelo Constituinte 
e trazído ao seio da Constituiç_ãcí: "Essa é_:a realidade que 
dominava o País. 

As leis devem sempre refletir os anseios g'erais, e eSta 
era ·a ConStituiÇão que rhelhor convinha ao povo brasileiro, 
era a média das aspirações. A CQnstituição- nur:tCa-póde Ser 
um diploma ideal; antes, entretanto, uma norma que surge 
parturida no seio da sociedade, edificada na própria sociedade, 
cabendo ao Constit~inte "claQorá-la~ dar-lhe ~~mtornc;>s gerais, 
técnica, mas, sobretudo, não desvi_rtuar o conteúdo e o s~u 
significado social. _ ___ _ __ ---- -

Por isso, S!~ Presidente, nesta hora, ni condiçào de repre
sentante do povo, cobro e clamo, desta tribuna, um míõ.imO 
de coerência dos Constituintes que ainda estão nesta Casa. 
que proclamaram, de viva voz, que a solução dos proble:ffias 
estava na edificação da Constifuiçãü" de 1988, do que discordo, 
porque a felicidade dos povos n-ão se faz a gõlpes de lei; 
faz-se com a_ção concreta, com políticas voltadas para os diver
sos setores da economia c da sociedade, Cú_!l]. vistas a propor
cionar inélhor condição dC vida ao povo e à gente brasileira. 

Neste particular, Sr. Presidente, dCvCrrios recorre~; aõ tex
to constitucional c ler, corh atenção, aquilo que está descrito 
no art. 3": -

.. A revisão constitucional será realizada ~pós cinco 
anos. contado.s_Qc;t promulgação da Constituição, pelo 
voto da maioria absoluta d_o_s _l_r:ielnbr.os do Congresso 
Nacional. em sessão unicamera)"." ·- - · · 

Essa interpretação, no ·entanto. Sr. Pre?idente, deve ne
cessariamente ser embutida no texto constitucional. Se aten
tarmos ao disposto no -art. 2ndo Ãi.o daS DlspOStções CàOstítu
cionais Transitórias, poderemos abstrair uma ilação lógica e 
necessária para urna -InterpretaçãO cOrreta da Constituição, 
sobretudo do disposto no art. -~. --

Seria inquestionavelmente imperioso realizarmos a revi
são constitUCional, se realmente houvesse sido aceita a mu
dança do sistema e da fornlade goverrib. Todavia, foi mantido 
o status quo ante c, conseqüentemente, o caráter imperiOSo 
e imediato perde sentido na exegese do textoconstitucional._ 

Realmente, Sr. Presidente, se houvesse sido iilstitüfdÓ 
o parlamentarismo ou a monarquia, essas <ilteraçôes seriam 
imperiosas e, sobretudo, haveria u:m_ ca-fáter de imediatismo, 
diante da necessidade de adap~ação às mudanças plebisci-

táHas. Contudo, na ausência destas, esse caráter COff!.pulsivo 
perde a razão c)e ser. E aqui, de qualquer sorte, ãlinho-me 
àqueles que comungam dessa idéia de que a r_evisão çonstitu-
cional perdeu a razão de ser._ _ 

Mas é verdade, Sr. Presidente, que agora, sobretudo as 
elites, sobretudo o poder econômico, que viram na Consti
tuin_te e no diploma legal superveniente_ a lesão a privilégios 
ancestrais, a lesão -a interess~s consagrados_secuhnmente, r~
belam-se e cr\am um estado adverso à .CcinSiituiçclo ,como 
se ela fosse a fonte e..a razão de todoS-os_maies. Mentira. 
Sr. Presidente! Í3aleíã, Sr. Pi"eside_ntel P_o~que, ·o~ ·mentfirlos 
antes o~ estamos mentindO -agora. E aí não há coerência de 
ação Pública; aí, algo realrricnte está errado e ·a éredibilidade 
do Congresso passa por um momento de crítica e até, por 
que não dizer"; de crise e, conseqüentemente, a perda da credi
bilidade torna~se uma conseqüência nece_ssária. 

Sr. Presidente, nós, hoinens públicOs, devemos fazer da. 
ação pública uma· ação vírtuosã, ·voltada para o bem comum, 
dey:emos necessariamente manter_ um mínimo de coerência 
nas nossas açOes, porque ou os fatoS mudam a realid~de ou 
tentamos enganar que queremos mudar para conservar sempre 
os mesmos privilégios. 

Esse. argumento, _evocado pelo povo brasileiro e muitas 
vezes não aceito e repelido por todos nós, de que falta convic
ção, falta definição de princfpios. falta compromisso político 
do Parlamento brasileiro em determinadas questõeS, para 
manter uma linha que mostre um carf1ii.nho reto de convic_ções, 
~!).leça ~Cga·nhar asas ~ :- pcrr que ilão dizer - procedência. 
E. ·neste particular. o Congresso· muitas v·ezcs mu-da como 
biruta de aer_oporto. 

Numa mesma questão, não se justificam as-posições que 
são contrárias_ de ·momentO para outro, sem que s-uportes fáti
cOs dêem autori~ação para mudanças tão bruscas. tão coritrá
rias e tão nocivas ao povo brasileiro. _ _ 

Falo de uma questão recenteroente debatida neste Parla
mento, como foi ;1 política salarial. O povo-eStá ate h to "j:H5fqUe 
essas questões mexem no bolso do brasileiro, mexem nas con
dições de vida, nas condições de miséria ou bem-estar. E 
é por isso que se observa, além de um~_çampanha- é preciso 
que Se diga tiinbém -perversa contra o Parlamento; que
o Parlamento também não ~uta para manter como um todo 
uma visão da realidade política e sociªl e, sobretudo, dos 
compromiSsos que assume publicamente a todo instante . 

E agora, no fiii.al de iliari.dato dos deputados federais, 
de dois terços deste Senado, quer-se realizar uma revisão 
tão ampla como se fosse a edificação de uma nova Consti
tuição. A Constituição não traz em si própria o recurso da 
sua destruição; não dá com uma mão e tira com a outra; 
a Constituição, quando estabeleceu o ar~, 3~4o Ato _c,las.Dispo
sições Transitórias, quis, em verdade, possíbilitaruma revisão 
necessária; não anterior a di!Co :anos, inas apóS cíncõ-anos. 
para que se fizessem os ajustes ind"tspensávels ãSm.odíficações 
que poderiam ser-introduzidas via plebiscito. - -

E por isso, Sr. Presidente, que precisamos defender a 
Constitu-ição. Não podemos admitir, COmo também tçm ensi
nado o Supremo Tribunal Federal, que essa revisão seja ampla 
e gefal. como se apregoa por al afora- como já-tive oportu
nidade de receber prospectos onde um projeto de ConstitUição -
já vem apresentado à Nação -, querendo definith:amente 
afastar as conqui-stas socíais do povo brasileiro; conquistas 
que rrtültas delas ainda estão no" papel, mas que o povó exige 
com urg~ncia a implementação desses atos, para que real
me-nte a realidade se transforme. 
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É nesse passo qu·e pensamos que a continuidade dessas 
disposições, ao menos por hora, é indispensável à felicidade, 
à paz e ao progresso do País. Não se pode alterá-las a todo 
momento, com o intuitO âe dar-se um sOnho~ uma fantasia, 
uma falácia ao povo brasileiro. - -

Não será alterando a Constituição que Vamos realmente 
melhorar as condições de vida. Ê preciso, Sf~, que _façaffios 
valer a Constituição, que comcceroós por respeitar a Consti
tuição, a toda hora violada inclusive por este Senado Federal. 

Dízia eu, da emenda constitucional, qUe- ffiUWOs -âepu
tados e senadores estranharam o fato de o Supremo Tribunal 
Federal, ao interpretar o art. 60, § 4", da ConstituiÇ~fo", decla
rasse a inconstitucionalidade da emenda. t eVidente que sim, 
Sr. Presidente, porque o ConstitUinte estabe1eceu -co-rilo cláu· 
sula pétrca os direitos e garantias individUais e, Sobretudo, 
o princípio da anualidade, que é um princípio que ve!ll antei'ior 
até à Magna Carta de 1215 -já tiVe oportunidade ~e analisar 
este ponto aqui da tribuna e mostrei que este é um princípio 
até anterior à Magna Carta. E agora, de uma hqra para outra, 
quer-se fazer tábula rasa dessas garantias que são c-onqUistas 
da humanidade e não exclusivamente da legislação brasileira.' 

É por isso, Sr. Presidente, que quando se prega à Nação, 
de forma tão mentirosa, que é preciso, ·nesta hora, fazer um-a 
ampla revisão na Constituição para resol_ver os l?r_oblem_as 
nacionais, estamos, mais uma vez, enganando a nós mesmos 
e não ao povo, que não acredita nessa- balela, não acred_ita, 
mais nessas questões. O quC o povo quer Ve"r sãO-lneniorias 
concretas nas suas condições de vida. O povo quer que se 
faça uma política voltada para O interesse geral. Ú povo quer 
a reforma agrária, terra c trabalho. E não é a Constituição 
que impede a criação de empregos, mas sim urna ação governa
mental que, há décadas, arrasta·se voltada exclusivamente 
para os interesses das minorias. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Amir Lando, agra
da·mc bastante ouvi·lo e, sobretudo, ouvi·lo dizer que a Cons
tituição não está criando dificuldade nenhuma para ~s soluções 
de que o País necessita." Esta irtdagação preCisamos fazer, 
nobre Senador Amir Lando, repetidamente: o que deixou 
de ser feito, de 1988 a 1993, por que a Constituição o impe
disse? Todos os _conservadores argúem que esta Constituição 
é um obstáculo à solução de que __ o País precisa. No que a 
Coristiftiição impediu qualquer solução? Tod~so-~~_emendas 
constitucionais que os Governos solicitaram "foram votadas 
neste Congresso, até contra~a CoD.stituição. Todas as medidas 
que os três Presidentes da República pr~cisara_m adotar, adota
ram. Onde está o obstáculo criado pela Constituição? Nin· 
guém o diz. Todos argúem. Todos argúem, porque_ querem 
o quê? Querem restaurar o veihõ liberalismo, cediço e supe· 
rado no plano económico, para reduzir O poder do Estado 
e ampliar os privilégios do poder económico pffvado. 

O SR. AMIR. LANDú- Nobre Senador Josaphat Mari
nho, V. Ex", com a propriedade do mestre_, oferece a este 
pálido discurso um aparte que, porcerto,lhe dará luz e brilho. 
Mas eu, nobre Senador, vejo que o tempo corre contra a 
minha intervenção e gostaria de analisar, na esteira dessas 
colocações de V. Ex•. alguns pontos que me propunha, ou 
seja, o papel do Estado nesse contexto. O que se quer, como 
V. Ex• disse, é arrebentar as últimas defesas do Estado para 

que os interesses económicos do País tenham curso livre para 
se apropriarem dos derradeiros ati vos do povo brasileiro. 

Dizia eu, antes dO iparte, que estou trabalhando numa 
inv~~tigação sobre a privatização. E lá, Sr. Presidente, pude 
con_stata~ que incomod;:t às elites essa estrutura do E5tado 
que, cham~m de emperrada, de burocrática, mas o que querem 
realmente ver destruídos são os redutos finais de defesa do 
património público. 

O Sr. Pedro Teixeira- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. AMIR LANDO - Concedo o aparte a V_ Ex', 
com: muitü prazer, csnn a tolerância do Presidente desta_~asa. 

O Sr. Pedro Teixeira- Obrigado. O -Presidente é sempre 
tolerante. Não pretendia intervir, mas a afirmativa- dO iluStre 
Set:Jador Josaphat Marinho compeliu·me a não calçar a luva, 
porque S. Ex• falou, genericamente, que todos- espero que 
não esteja registrado o que ouvi - estão preocupados em 
ampliar o quadro do poder económico. Como tenho sido revi· 
sio_nista-:- não na amplitude qu_e se pretende dar, mas achando 
que determinadas circunstâncias precísãm Ser analisadas para 
permitir, inclusive, a governabilidade -:- , realmente percebi 
aqui, atrelando·me aos apartes _que já foram feitos a esse 
brilhante discurso que está formulando, que ninguém questio· 

. nau_ em quê a ConstitUição prejudica, rrias tainbém riinguém 
disse, até agora, que a não homologação está benefidárido 
e_"que as lacunas e outras coisas que estão ocorrendo estão 
criandp um impasse altaill_,(_!"nte perigoso para o País. Ê preciso 
que se faça uma distinção, e incluo-i:ne riesses que estão real· 
mente preocupados. E os discursos que tenho proferido aqui 
são_ substancialmente contra o poder económiCo, especialmen· 
te contra a classe dos banqueiros, que é o câncer -que está 
pr~jU.dicando este País. Deixo claro (j_ue sou a favor dã revisão, 
mas já que o Senador Josaphat Marinho disse que todos estão 
preocupados em ampliar o quadro de influência do poder 
econôm:ico, quero me ·excluir de veZ. Posso até mudar, mas 
não por esse argumehto. Te-nho pensado, examinado_ se é 
o momento apropriado ou não, estou até acordando que isso 
tudo possa ser adiado- por que não'?- , porém não recua· 
reinos com esse epíteto de que fomos vencidos porque estáva
mõs realmente atrelados a esse carro maledicente c compro
missado dos que estão sugando este País há muito tempo. 
Vim aqui apenas esclarecer V. Ex" que não estou ligado à 
classe dos banqueiros, mas à classe dos_ bancários. 

O SR. AMIR LANDO - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Parece·m_e, contudo. que a resposta à dúvida que V. Ex~ ofere
ce a este orador deveria ser respondida pdo próprio Senador 
Josaptiat Marinho. Todavia, acho que V. Ex• não deve estar 
incluído ... 

O Sr. Josaphat Marinho- Se V. Ex~ me permitisse ... 

O SR. AMIR LANDO - Com todo prazer. 

Q_Sr. Josaphat Marinho- ... eu diria que, com muita 
satisfação, V. Ex• e eu ouvimos a intervenção do nobre Sena
dor Pedro Teixeira com a certeza de que S. Ex·' não quer 
ser um arrependido tardio. 

O SR. AMIR LANDO - Mas, Sr. Presidente, dizia eu 
que, nas investigações que procedo junto à CPI das privatiza
ções, verifico, com cert_o pesar, que realmente os grupos eco· 
nômicos não se detêm ante os feios éticos e morais do interesse 
geral do povo brasileiro. O que querem é extrair vantagens 
c mais vantagens, acobertados pela lei, que muitas vezes care
ce de legitimidade, especialmente a Lei n'-' 8.031, que foí em· 
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purrada "goela abaixo~' deste Congresso nuiri_ I!lOn'lento exccp~ de? Qual é o Projeto Brasil a que esta ConstitUição constitui 
cional da vida brasileira, lo_go após a vitória- do Sr. Collor um óbice? 
de Mello. E foi, na realidade_,_ !J.ITI3 delegação ampla para NãÓ há projeto, não há nada realmente que se possa 
o Poder Executivo proceder cõino- bem entendesse e dísP-or contrapor à Constituição. E é por isso, Sr. Presidente, que 
como_bern quisesse sobre o patrimônio do povo brasileiro. quando falam que esta Constitujção impede o bem~estar do 
E a lei aí não suprime uma necessidade fundamental dos atos País, afirmo: o que impede o bem-estar é exatamente. essa 
da administração pública, que é a legiti:iriidade. postura de maus brasileiros que só querem extrair vantagens 

A legalidade, Sr. Presidente, em muitas circunstâncias e mais vantagens do Erário. Se fizéssemos Uma auditoria sobre 
pode ser contestada, mas para dar essa garantia ni.aiór é preciso os- patrimônios· nacionais dos ijltimos tempos, -talvez graride 
também que se dê ao ato a cobcrtur~ dgt legitimidade, e essa parte deles n,ão passasse por um teste de legitimidade, porque 
lei e esse processo, realmente, carec~m désse piincíj)io funda- todos·Surgíram de negócios vantajosos com Ç) governo brasi-
mental. leiiõ, com os governos dos Estados. Essa é a realiçlade. · 

Ainda voltarei a esta tribuna, enl rri6Tnento- oportuno, Entretanto, se se tentar destruir a estabilidade do servidor 
para fazer uma radiografia do processo de privatização. Mas que está ali representando o inter~sse da adnünisÚação, que 
na CPI tenho ouvido, constantemente, depoimentos no sen- tem na estabilidade uma garantia de poder dizer "não", este 
tido de que é preciso romper, -de uma vez pàra ·sempre, indu:.: terá que dizer "sim" ou irá para o olho da rua. A partir 
sive o monopólio, e privatizar a Petrobrás, o sistema Telebrás daí, não haverá mais uma estrutura interna garantindo a per
e o sistema Elctrobrás. manênda dos interesses do Estado .. Essa questão é mais uma 

Em verdade, toda a reforma -da ConstiiUiÇãO' dirlge-se grande farsa que se monta neste País, como se o servidor 
fundamentalmente a esses dispositivos, que dão a garantia foSse a causa da desgraça. 
do monopólio ao Estado brasileiro, porque aí vão encontrar Talvez haja a neceSsidade de fazermos alterações no Estáw 
a última reserva de ati vos patrimoniaiS dõ -País-e~-p-ot um - tu to do Servidor_, atribuir-lhe responsabilidadés, criar um siste
processo escabroso, onde não há realmente leilão porque já ma rígido de penas e de punições, mas não podemos extrair 
se sabe previamente quem vai comprar e pói Cfuaino vai adqui~ sua estabilidade porque os servidores públicos representam 
rir os bens do País. Novamente, essa mesm.a minoria vai se a parte permanente do Estado, são_ su_a memória. Eles é que 
beneficiar dcsse--pãfrHnônio_ co_nquistado ao longo de déCadas poderã:o dizer "não", para que não ocorra aquilo que se esta
que representa o suor do· povo brasileiro, porque é o imposto beleceu fio Esquema PC: uma destruição total da adminisw 
pago por todos aqu-eles que realm~nté CUmprem com as suas tração pública com a reforma que representou desorganização 
obrigações tributárias. - administrativa, sobretudo com a disponibilidade em massa, 

Esse é o ponto que está na alça de mira. Podewse dizer época em que o servidor se tomou servil, dócil e submisso 
que já cantam vitória e já dize'ITI de forma aberta, clara e aos interesses do chefe~ - · -
di reta que vão alterar tudo isso nesta revis~o conStituCiorial. Os governos rriudam, mas o servidor permanece, Porqúé 

o_._ o Estado não é um ente abstrato, manifesta-se, principal
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ permitewme uri:Ia nova mente, pelos seus agentes. da administração. ,S.ão estes os rew 

intervenção? presentantes dos interesses consagrados na lei- porque ume1 
ação adminiStrativa é, em especial, uma ação estabelecida 

O SR. AMIR LANDO- Com muito praz-er, -nobre Sena- expressamente pela lei-' são eles que representam a vontade 
dor. viva da lei. Por isso, essas garantias são mínimas e ind~spen-

0 Sr. Josaphat Marinho- Vêwse qUe V. Ex~ situa bem sáveis para qUe não se abram as portas dos _interesses -do 
o problema: examina o problema da privatização e o vincula povo brasileiro àqueles que não têm nenh~m pejo, não têm 
à revisão. As privatizações vêm se: realizando. Que beneficias nenhum problema de consciência de extrair vantagens oblí-
experimentou delas até agora o povo, õ homem comum? quáS, ilícitas e criminosas. 

O SR. AMIR LANDO _v. Ex• sabe, e a Nação inteira É por essa razão, Sr. Presidente, que quando se quer 
tambêm, que nenhum. -- --- fazer essa :t;evisão de forma ampla e geral, desrespeitando, 

inclusiVe, -o que a ConstitUição estabelece no_- art. 60, não 
O Sr. Josaphat Marinho -0 que o povo está requerendo se deseja melhorar as condições de vida do povo braSileiro, 

não é revisão constitucional, não é privatização, é redução são as elites que já elaboraram um projeto, que estão com 
da inflação, é redução do custo de vida, é uni governo ter uma máquina de lobbies enfrentando essas questões, tentando 
a audácia, na forma _c;la lei, de ir às casas-comerciais." c6ítki' convencer, através -da mídia_ e de todos os mecanismoS de 
às farmácias, e flagrar os exploradores_ da economia popular. persuasão, que a salvaçãO está Tia f~efoi'íria da Constituição. 
E é isso o que não se quer faze!. Fica-se, eritão, nesse arcaw Mentira, Sr. Presidente, mais uma vez, mentira! 
bouço de fÓrmalidades que de nada serve à economia popu}ar Em verdade, observa-se, por outro lado,_ uma reação do 
nem à Nação. Amanhã homenagearemos a PETROBRAS, povo brasileiro. que vê, nesSe casamento de interesses, um 
e haveremos de fazê-lo defendendo o monopólio -estatal do golpe contra suas conquistas. Há um sentimento geral do País 
petróleo, dentro da linha que V. Ex~ o .defende da tribuna. que identifiCa õa reVisãO uma tentativa de de-struir as ccinquisw 

O SR. AMIR LANDO ~-Senador Josaphat Marinho, tas sociais e os direitos políticos do homem brasileiro. 
estarei ao lado de todos aqueles que pensam nesfe País, não O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Amir Lan_dq_, V. 
apenas na gestão imediata, mas sobretudo nas gerações futu- Ex~ concedewme um aparte? 
ras. Essa é a visão dos estadistas. 

E quando se quer fazer uma reforma da Constituiçã-O O SR. AMIR LANDO- 0!-l_ÇO V. Ex\ Senadoi Jutahy 
porque ela apresenta ingredientes de ingovernabilidade, perw Magalhães. 
gunta-se: governar o quê? Sobre que projeto? Que programa O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Amir Lando, não 
nacional temos a ser executado que a atual Constituição impe- desejo fazer um debate com V. Ex~ sobre essa questão, mas 
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apenas manifestar minha opinião pessoa!. Tambéin-penso que 
a revisão não é necessária e não deve acontecer já. Acredito 
que teremos condições de buscar~ consenso ~omtr~s.quintos, 
o que não é tão difícil, se tivermos de acordo sobre questões 
que mOstrem a necessidade d~ _resolvermos osoproblemas na
ciOnais inõdifícàndo isso ou aquilo, e apresentarmos uma 
emenda à Constituição. Essa propOsta f(!i feita p~los :Oossos 
companheiros na Câmara Federal, pelo Senador Pedro Simon 
e por várias Lideranças. Comó V: ~r. ãca_bou de dizer, quando 
fizemos ã. Cónstitui_rite, a socíêc;Iad_e partici~ot.rda elaboração 
da Constituição e, hoje, não teremos Ull}a discusSão dos seg
mentos sociais organizados, pelo c_on~rário, esses segmentos 
estão contráríos à revisão: Enfãõ, veja V. Ex~: na Con.stituirite 
nós tínhamos a OAB, a CNBB e outros· organizaçõeS traba
lhando em favor da Constituinte. Hoje, elas se manifestam, 
por várias razões, contráriaS à necessidade -da revisão constit~.: 
cional de imediato. Além disso, os fatos estão ·aí demonstrando 
que seria extremamente desvantajoso e pálgoso fazermos 
ambém disse: estão· ptepatartâo modificação daquelas con
quistas sociais· qu-e· obtivemos na Coi:tstítulnte-. E, modificações 
dentro desses princfpios, não _9_ev_erpos aceitar. E: p~ra se fazer 
qualquer modificação nece·ssâria para se pro_curar·o eqliihbrio 
do Tesouro, po·r exemplo, devemos buscar o consenso. Quais 
são as modificações· necessárias? Vamos prOcutat saber quais 
São, porque até agora não temos uma· idéia exa_ta do que 
é necessário. Mas no momento em que tivérrrios eSsa pfbposta 
vamos discuti-la serenamente para chegarmos a:umaconclusão 
e, a seguir, faremos as modificações que se fizerem necessárias. 

· O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Jutahy Maga· 
lhães, V. Ex~ traz um dado_ que me parece extremamente 
fundado no bom senso. Evidentemente, eu aqui me referia 
de forma veemente contra a revisão ampla e geral. Na realida
de, o que se propag~§ ~ edifi~ção de u~a qoya_Coristituiç_ãii, 
não ficando pedra sobre pedra. Agora, haveremos de encon
trar o·caminho do consenso, da crença comum nas instituições 
e no bem-estar do povo _lJrasiJeiro para se fazer modificações 
indispensáveis, sobretudo no que se refere ao sistema tributá
rio~ o ajuste fiscal. ·Nós realmente poderemos caminhar de 
mãos dadas, todas as matizes de representação, em busca 
de soluções necessárias pãra a gov·c-rnabilidade. No entanto, 
devemos fazé-lo não com umap~lavra mágica, toas com aquilo 
que é indispensável p3ra gerii" melhor o destino do País._ · 

Sabemos que não será_ es_sa alte-ração geral, e_ssa pregação 
de uma mistificação naci<:riial que resolverá o problema do 
povo brasileiro. Não foi _ocaso das "Diretas Já'', nao foi 
a Constitilirite, não foí, antes disso, a'anistia e ileni o imPeach
ment que resolveram os problemas mais graves deste País. 
Realmente, nobre Senador, neste caminho possivelmente es
taremos juntos para o bem geral do povo brasileiro. 

- -0 Sr~Josaphat Marinho= P-ermite-me V. Ex• üm aparte, 
nobre Senador Amir Lando ? 

O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - GosÍariã de S:olidarizar-me 
com V. E~ ainda neste desdobramento._ Recebi do meugabi
nete uma publicação da Associaçãn ComerCial dQ Paran"á a I 

respeito da revisão constitUcional. _Sabe V. Ex~ qual é a primei
ra matéria assinalada entre as matérias a revisar? Os Direitos 
Sociais e Trabalhistas. · · 

O SR.1 AMIR L ANDO - V. Ex• tem toda razão. O que 
querem, realmente, é reduzir essas conquistas. Disso tenho 
sido testemunha nos depoimentos colhidos na CPI da Privati
zação. Mais do que isso; imaginem V. Ex~s. em pleno desdo-

bramerito da campanha eleitoral, poderá este Congresso, de 
sã consciência, examinar qUestões tão relevantes para o inte
resse· do povo brasileiro? Essa preliminar deve ser um ato 
de reflexão individual. 

Teremos nós condições de debater assuntos de tão magna 
importância, quando, até agora, tentou-se modificai O papei 
do Estado, mas, até este momento, não temos ainda clareza 
de conceitos, não possuímos uma visão clara das funções do 

-EstadO? 
Viemos no caudã.l do liberalismo que soprou nos quatro 

ventos do globo e que hoje começa a ser contestado, sobretudo 
nos países_ mais desenvolvidos._ De _tu_c?9 isso~ queria dizer 
que sempre tivemos uma vocação p_ara, caudatariamente, se
gUir os-ventos aas idéias que sopram dos outros recantos do 
globo. 

Nós, aqui, não tiveinos a paz e a tranqUilidade - até 
pelos eventos que se sucederam da "era Collor" para este 
tempo- , não tivemos a oportunidade de examinar, detida
mente, essas questões que agora querem ver transformadas 
ao sopro de pressões, de pressões irresistíveis, no meio de 
urn __ processo eleitoral, onde faltará a este congresso" tempo 
necessário, tra:nqüilidade indispensável para dar um Estatuto 
definitivo com um caráter mais definitivo do que o de 1988 
ao País. 

São essas as questões, Sr. Presidente, que pude levantar 
com humildade. Senti-me no dever de vir a esta tribuna e 
deixar o meu testemunho, sobretudo quando pude perscrutar 
o sentimento nacional de desconfiança contra a revisão, por
que esta significa para o povo brasileíro a perda dessas con
quistas. 

Não podemos, Sr. Presidente, colorar essa Constituição 
com suspeitas~ acusações e ultrajes, com argumentos de oca
sião. Vamos encontrara conformidade de opiniões e çiilr ao 
País reformas na Constituição indispensáveis ao bem-estar 
e ·sobretudo à justiça social. 

Vamos, Sr. Presidente, seguir essa atração invisível da 
fé comum. Temos um terreno ainda possível para o encontro 
do bem-estar geral. Aqui, sim, os homens de boa vontade 
não negarão o seu assentimento para construir um Brasil me
lhor, um Brasil que não apenas muda o Presidente, mas as 
condições de vida dos 32 milhões de famintos; um Brasil que 
possa assentar, .no seu território imeitso-, ·essas_ popul3ções 
(J_üé" ilãõ ·rem emprego, para que possain ter onde trabalhar 
e o que comer. 

-A terra é exuberante e fértil. Podemos, sim, construir 
um Brasil, preservando os interesses da Nação. Precisamos 
resgatar não apenas o conceito de cidadania, mas sobretudo 
o sentimentO de nacionalidade, nesta hora esquecida e olvida
da.- Não será abrindo os portos que vamos realmente dar 
saúde à nossa economia. É preciso pensar na abertura dos 
potws~ sim;nütS "üüii0t!i11 na·preserVãçàOâoS -interesSes dãque
les que produzem para o povo brasileiro em território nacio
naL 

Sr. Presidente, nós somos um País em desenvOlvimento, 
um País frágil. As nossas fronteiras estão aí, quase que por 
acaso, seguras. Nós acreditamos que a presença dos brasileiros 
é realmente a afirmação da soberania nacional. Vamos. Sr. 
Presidente -·e eu creio_que neste ponto.encontrareri:tos o 
caminho da fé comum - , dar as soluções necessárias para 
a góve·rnabilidade, reformando a Constituição através de 
emendas, que, atendendo ao bem comum, encontrarão, por 
certo - eu não tenho dúvidas --,-a adesão de todos aqueles 
que pensam no Brasil, que pensam no povo brasileiro. (Muito 
bem!) 
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Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o SY. Bel/o 
Parga, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Chagas_ Rodrigues, ]'! Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Çhagas Rodrigues) -Concedo 
a palavra ao-nob_rc Senador Aureo Mello. 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)_-Sr. Presidençe_~Srs. Sena
dores, é verdade, a revis-ão paira sóbre o Congresso e O~povo 
brasileiro como a sombra de um urubu destinado. a pousar 
na nossa sorte-: para insistir nas recordações poéticas, desta 
vez não citando Casimiro-de Abreu, mas o valoroso paraibano 
Augusto dos Anjos. ~aira como urn ·urubu, porque ela está 
a fim de atingir as vísceras e desejar 'a putrefação da-queles 
que, ainda vivos, talvez por terem _sorvido algumas gotículas 
da água redentora de alguns benefíCioS,-agitam-se dando si?ais 
de vida e de alegria, como é o caso dos servidores públicos 
e também dos militares e magistrados. 

O pretexto contido no art. 3~ da_Çqnstituição dá-oportu
nidade a que as vampirescas elites. interessadas em sugar, 
até a medula e os nervos, o sangue do povo e o .sangue da 
Pátria, já se agitem, já crocitem, já movimentem as suas asas 
pré-históricas para fazer com que, medíãnte esse ihstrumento, 
se derrubem, se derroguem as conquistas obtidas naquele se
minário fantástico que foi realizado nesta Casa e na Casa 
próxima em 1988. ·. -

Ao fragor da reconstitucionalização do Brasil, ao em puxo 
do oxigênío novo que surgia da auSência das ditaduras, era 
a oportunidade viva CC acesa para que a rtossa gente converte~se 
o seu novo Regimento, o seu novo ·documento substan~Ivo 
em algo capaz de lhe proporcionar um pouco de bem-estar 
de uma organização de país civílizado. 

Nota-se agora, principalmente após o decesso do Presi
dente eleito constitucional01_ente por esta Nação- e o decesso 
dizia das fontes de renda e daquelas normas heróicas que 
permitiram uma diminuição da inflaÇãO e alguns dividendos 
e lucros capazes de fazer também aluir a nossa dívida externa 
e interna-, assanham-se O? egoístas, _a_gueles para os quais 
pouco importa que_a coletividade d~s periferias e dos interiores 
longínquos sofram _fome. e aproveitam o pretexto de_ que se 
vai modificax_a_Cottstituição de 1988 para alterá-la para pior, 
para retirar conquistas sociais, para estraÇãlh<;~..r o que- tem 
de bom nesse_ co_rp_o, substituindo-lhe o coração que palpita 
por um pedaço de pedra, ou por uma máq i.iina de latão desti
nada a obedecer a cadência dos interesses desumanos roboti
zados pela falta de ternura, de amor_ e de filos9fia. 

Essa é a peculiaridade daqueles que agem megalomania
camente no trato das coisas do Estado ou da economia çlas 
nações. 

Estou soliQ.ário com os Senadores Amir Lando, Josaphat 
Marinho, Jutahy Magalhães, Pedro Teixeira, Pedro Sim'?n 
e com todas as vozes que, daqui desta tribuna, já se levantaram 
para lançar o aviso: Atenção, brasileiros, não é esta a hora 
de se modificar a Carta Magna, porque querem modificá-la 
para pior! 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Con·cedo o aparte a V. Ex•, 
com muita honra. 

O Sr. Josaphat Marinho- Na linha de suas conside
rações. nobre Sen_ador_Aureo M;~llo, conviria que se relem
brasse -não para os membros desta Casa, mas para o povo 

-o que aconteceu nos Estaçlos Unidos na crise da década 
de 30. Quando Roosevelt assumiu o Governo, numa grave 
crise económico-social, não pensou em reformar a Consti
tuição, que,. àquele tempo, ainda não havia completado dois 
séculos. O __ que ele fez foi usar· aquela Constituição liberal 
e torná-la um instrumento de intervenção do Estado no domí
nio social e económico. Marchou, sqbretudo, para desenvolver 
a agricultura e, com isso, criar -novos empregos e ampliar 
a mão-de-obra, porque era o de que o povo necessitava. É 
o que Se ve:rific~. hoje, no Brasil: há mpa crise económico
financeira; há desempregados. Vamos aplicar esta Constitui
ção - que é assecuratória, de ~m lado, da livre inicüúiVa, 
e, do outro, do poder de intervenção do Estado no do~ínic;> 
ecOnôhiico e de planejar- e, daí, extrair as medidas objetivas 
necessárias. São ess~s que servem ao povo e não a ilusão 
de revisão constitución::il. 

O SR. AUREO MELLO- V. Ex', como mestre de Direi
to, sabe mais do que ninguém que alguns povos desenvolvidos 
do mundo nem constituição têm. A Inglaterra ainda guarda 
numa redoma os farrapos de uma Carta Magna que vem dos 
tempos de JOão Sem Terra e que serve de estatuto e de norma 
para que o seu governo -que se vem equilibrando ora em 

- vitó'rias do labor party, ora em-vitórias dOs partidos conserva-
dores - triJhe o rumo certo, a bússola perfeita que induz 
o povo ao caminho de um equilíbrio e de uma realização 
econômico-financeira a capaz de proporcionar bem-estar e 
felicidade, combatendo aquilo que se faz necessário, quer 
na dificuldade do pagamento e na retribuição pelo trabalho 
dos_ m..ine_iros- que, _no ~mago da ter"ra, Cobrem de fuligem 
o rosto vermelho-, quer aplicando um esqueina de aproveita
mento industrial alcançado em função da exigUidade da sua 
terra, da íntt;Iigênêia na -àp1icaÇão dos meio~ chaníados mecâ
nico's de transformaç_ão <fo esfo,rço hu~ano, do petróleo e 
do ferro, que fazem da Inglaterra a potência fantásticà ·que 
é. 

Sr. Presidente, ~ou._dàqueles que aciedita na boa:-:f~:!, nas 
boas intenções, no coração puro do Presidente Itamar Franco. 
Penso assim porque o conheço dos tempos de Minas Gerais, 
quãndO, ao lado de ve:Xilares do naciona~ismo - entre os 
quais eu situaria o meu- quer~do amigo, o poeta SOares da 
Cunha -,-defendia o princfpio de bem-estar dos -pobres; de 
satisfação dos humildes, de atendimento das clas~es mais ne
cessitadas. Mas tenho que obtemperar que, nos dias atuais, 
o -seu Governo vem tendo, ao seu lado, vazamentos e ralos 
que impedem seja a sua administração ·o sucesso absoluto 
que tanto esperamos e esperávamos. 

· A prova disso é que a agricultura brasileira, que havia 
atingido, durante a administração do Ministro da Agricultura, 
do Abastecirri~ilto e da Reforma Agrária, Antônio Cabrera, 
um ponto fantástico de 70 inílhóeS: de-toneladas, b~ixou para 
30 milhões, reduzindo-se, assim, e adelgaçando-se a possibi
lidade brasileira capaz de rediinir esta Nação e de beneficiar 
a classe agrícola e agrária- de todo este País. 

E o seu Ministro da Previdê-iida Social, Antônio Britto, 
vem ao jornal O GLOBO, acolitado por quatro ou cinco Depu
tados que adoram, antes de mais nada, ver os seus nomes 
exibidos nos jornais, ameaçar, como disse anteri6rmê0te desta 
mesma tribuna, a situação- dos aposentados,_ modificando a 
Constituição, aproveitando a oportunidade para prejudicar 
e acabar com as aposentadorias por antigüidade e por tempo 
de serviço. S. Ex• estabelece um teto máximo de dez salári?S 
míniinos para aqueles que se aposentarem, ou seja, dando-lhes 
a oportunidade de perceberem apenas cerca de 100 mil cruzei-
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ro:: .. f"'lis, nos dias de hoje e nos de amanhã; S. Ex~ vem 
su ~ as aposentadorias especiais, sejam elas decorrente~ 
do _.. .. ,ço ou não daqueles que, trabalhando em dobro, fize
ran. Jl._ a esse tipo de prêmio;colocando como figuras jurídicas 
aceitáveís aqUelas empresaS da chamada seguridade privada, 
cujo passado é sujo, é lodoso·, é prejudicial, é antipático e 
desonesto; há provas daqueles q_ue dela se socorreram de 
não cumprirem aquilo que lhes prometeram, de decepcionar 
o investidor, de serem realmente um fracasso, uma vergo-nha 
no momento em que se lhes exige aplicação. 

No entanto, estão auxiliares do Governo ameaçando, co
mo "urubus rondando a carniça", a imageril cimbaleante de 
um homem no deserto, com tais medidas que prejudicarão 
o povo~ ·atingindo classes honra,das de trabalhadores e, assim, 
dando oportunidade aos dragões vorazes, que quando sopram 
fogo estão dormindo e quando sopram fumaça estão acorda
dos, visando lesar nunca beneficiar as grandes coletividades 
sofredoras e_ sofridas desta Nação. 

O Sr. Jritahy M"agalhães.:..:.Penliiú~-me V. Er um aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Ouço-o com muita honra, 
Senador Jutahy ~agalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Aureo Mello, permi
ta-me discordar de V. Ex~ Ao fazer referência ao prob1ema 
da Previdência Social, seria bom rccorda.r!UOS que o seu atual 
Ministfo;-Aritónio Britto -que não é do meu Partido, mas 
é,uma pessoa que merece a admiração de todos nós, pelo 
trabalho que vem executando-, tem tido uma terrível dificul

, dade para fazer frente ao-OriUs que herdou da administrãção 
. passada. Não me refirO à administração do ex-Ministro Rei
nhold Stephanes, que estava fazendo um trabalho também 
elogiável. O Ministro Antônio Britto está p~gaildo os aposen
tados, e os 147% fora-m pagos pela atual adtni~isff-ãçãg. As 
modificações que fez e os acertos que terá que fazer para 
aumentar a arrecadação da Previdência Social é que permitem 
que S. Ex• faça frente ao paga'!lento dos apoSentadOs. V. 
Exa tem ac.ompanhado as infoimações fornecidãs pela impren
sa, portanto, sabe que o ônus para pagamento d~ aposentados 
aumentou, mediante medidas judiciais que estão sendo toma
das e acatadas pela Justiça dentro do seu pensamento conside
rado correto. Mas essas obrigações aumentam a cada dia e 
é preciso um esforço muito grande da atu_al administraçãot 
para fazer frente_ a -esses gastos, ou Seja, levar os recursos 
necessários ao pagamento dos aposentados. Com ou ~e"!-- ~e"_'i
são constitucional - creio que sem - , temOs que estudar, 
examinar e verificai O qtie fazer em relação à Previdência 
Social e à Saúde pública no País. Não podemos permitir que 
a saúde se deteriore. por exemplo, por falta dos recursos 
que se_ fazem necessários. Não sou a favor da privatização 
da Saúde pública ou da Previdência Social, mas sou a favor 
de que o assunto seja examinado com todo o cuidado, com 
toda a seriedade. Creio que ta-l questão está aCima e antes 
de qualquer outro tipo de modificàÇão. No meu entendimento, 
tais modificações é que poderão permitir o equihbrio das finan
ças públicas. Se_ conseguirmos eq~acionar esses problemas, 
poderemos mais facilmente solucionar os demais. Por essa 
razão~ lamento, no discurso sério de V. Ex",_ discordar das 
suas crítiCas. 

O SR. AUREO MELLO - Agradeço sempre quando 
mereço a honra da intervenção dO mestre Jutahy, homem 
que da sua casam ata vem norm<!-Imente oferecer ponáerações 
judiciosaS e pontos de vista merecedores de consideração e 
respeíto. 

Mas, mestre Jutahy, muito mais simples do que se estran
gular, garrotear e impossibilitar a vida do servidor público, 
a título de melhorar a situação nacional, é receber as dívidas 
da Previdência Social. Não se vai co-ntra esses devedores, 
sejam eles quais forem, até organismos do Estado, inflectindo 
com gana, com apetite e com decisão no sentido de fazer 
com que paguem o que devem, mesmo que sejam considerados 
impenhoráveis. 

O Sr. Jl!tahy ~agalhijes- Permite-me V._ Ex'! mais uma 
mtei-vellção? 

O SR- AUREO MELLO ~Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex• está defendendo o 
que a atual administração da Previdencia Social vem faZendo, 
isto é, cobrarido as dívidas que existem contra ela. Por inter
médio dessa cobrança, dos acertos de contas que têm sido 
feitos em todos os níveis, seja de órgãos estatais, de prefei
turas, de Estados, de empresas privadas, de particulares, é 
quoé a Previdência Social tem tido condição de efetuar o paga
mento devido àqueles com direito a recebê-lo. Há também 
uma preocupação no ·sentido de impedir novas fraudes na 
Previdéncia. Vimos que é um setor em que existem muitas 
fraudes, ~ é por meio de um trabalho sério que. elas estão 
sendo evitadas. Ninguém está preocupado em garro~e_ar_o 
funcionáriO; ao contrário, teilho -deteiidido várias vezes aqui 
que não podemos permitir esse achatamento salarial, que her
damos da administração passada. Devemos reconhecer, entre
tanto, que, mesmo totn todas as dificuldades, hÕuve uma 
pequenã melhoria; ainda está longe das necessidades do fun
cionalismo e dos aposentados, mas;se V. Ex~ fizer um estudo, 
examinando o que tem sido pago,. o aumento da folha de 
pagamento - não falo em aumento vegetativo, mas em au
mento· real, em termos até de dólar, que é uma moeda à 
qual temos sempre que apelar quando queremos ter alguma 
idéia do v~lor real do nosso dinheiro-; V.- Ex" vai verificar 
qrre tem havido ganho, embora muito abaixo daquilo que 
se faz necessário. V. Ex~ está defendendo uma te5e _que já 
vem sendo atendida pelo MiniStro António Britto, que está 
fazendo um trabalho que mere_ce o aplauso de todos nós. 

O SR. AUREO MELLO -Senador Jutahy Magalhães, 
o Si. António Britto tem sido até cogitado, como candidato 
de conciliação, para a Presidência da República. Na minha 
opiiiiâo, que o TOdO~Poderoso nos livre disso. Eu até era 
um admirador do Sr. António Britto, pelas medidas iniciais, 
pelo esforço ainda não recompensado no sentido de defender 
a cobrança das dívidas da Previdência, que ele tem conseguido 
resolver paulatinamente. De repenfe, o Sr. Antônio Britto, 
um gaúcho lampeiro e reluzente como ele é, tem a coragem 
de _declarar ao jornal O Globo o seu plano de estabelecer 
um_ teto de até dez salários mínimos para o aposentado do 
fUturo. V. Ex\ Senador Jutahy Magalhães, concorda com 
isso?- eu lhe pergut:J,to. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Não vou concordar nem dis
cordar desse aspecto. O que_ tenho dito é que temos que 
discutir, com toda a seriedade, sem nenhuma preocupação 
eleitoral, a sit!Jação da Previdência e_ da SaúdC, e buscar, 
dentrO dos cálculOs atuariais, o que pode ser feito na Previ
dência para permitir até recUrsos para a Saúde. Essa é a prin
cipal questão, no meu entendimento, que se coloca perante 
_a Administração Pública hoje. Se conseguirmos resolver esse 
problema, poderemos então partir para as demais de_cisões. 
V. Ex~ pergunta sobre a questão dos dez salários mínimos. 
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Essa é uma proposta que fala em previdência particular. Eu 
não sou a favor da privatização da Previdência nem da Saúde 
pública, mas é um, a questão que deve ser discutida~ e discutida 
seri3ni.ente, sem nenhuma· preocupação antecipada de ser a 
fav_Or ou contra. V'a~os ·ver o que é melhor para o Brasil, 
o que é' melh()r para o~ trabalhadores. Em vários países exiSte 
previdência privada, que dá bons resultados e bons dividendos 
para os próprios trabalhadores. Pqr cs~a razão, temos Que 
examinar o que vai· ser ·melhor, não para nós,-m-aS para o 
povo, para aqueles que necessitam de atendimentO depors 
de aposentados. Essa questão tem que ser discutid~ come toda 
a seriedade, com tOc;:l9~ o~ cál,culos, para poder se definir q 
,que é mel_h,or para o ~rasil_e para os tra?a_Ih~~ore_~· __ 

. O SR. AUREO MELLO- Queridp Senador Jutahy Ma
galhães, se nós, funcionários- e aqui posso me incluir tã.m~ 
bém, porque sou um mísero Procur~dor do INCRA7 Instituto 
Nacional de Colon_izaçãq_ e Reformá Agrária, níVel 25 :........:., 
ilÚseros funcionários, mal podemos -arcar cox:n a ~nossa Previ~ 
dência estàtal, de que maneira iremos também arcar com 
a previdência privada, de_terríveis e negatiVas tradições ne_ste 
País? organismos de previdência privada têm sido urriã-Vetda~ 
deira arapuca, uma ratoeira, uma arm~dilha para pegar os 
inCaUtos e fai.ê~los depositarem dinheirq_de que nerrt dispõem. 

O S~. Mauro )JeneVides -V. EX~ nie pertitité~ unYãparte, 
Senador Aureo Mello'? · · · 

O SR. AUREO MELLO - C~J:Il~uita: hQ~ra: Sen;dor 
Mauro Beneyides. --

0 Sr. Mauro_Benevides --Antes de V. Exa direcionar 
o debate para o problema relaciotiadq cQID a previdência priva
da, eu me permito fa_zer algumas considerações sobre o que 
tem sido até aqui a atuação do MiiJ_I~t.ro AntõniO _Brittó _à 
frente do M_io_is_iério" da P_revidência_.SoFial. N~_sses glJase onze 
meses_ de atuação :-:-.e. já praticamente nos- aproXiiriamos do 
primeiro ano da Adlt:linistração ltainar Franco e, conse_qüen~ 
temente, da gestão do Deputado -A.tit9tjío Bfifto à frente da 
Previdência-, posso até mesmo dizei'~--sem:que isso co-nstitua 
desapreço aos demªis integrantes da _equipe ministerial, que 
S. Ex•'teni. Sido, sem dúvida,_aquele que mais capitalizou 
simpatia e apoiO junto à coletividade brasileira. Até me per
mito lembrar a V. Ex~ que, há cerca de,dq dias, pãrticipan:do 
de um prog~ama de televisão, coro debates e a int~rveps~~ 
de telespectadores, sobretudo quando_e_stávamos naquela Tase 
de expectativa em torno da decisão Qo PMDB sobre se o 
Partido romperia ou não com a Adm!~istração Itamar Franco, 
foram yários os te~espectadores que intervieram no programa, 
exatamente para apelar a mim, Líder ~d.o Partido no Senado, 
para que, na reunião c_!o Partido, defendesse a perma-nência 
do PMDB no Governo, exatamente_ para que também no 
Govetnn perma·necesse o Ministro Artfônio Britto. Lembro
me bem que um dos telespectadores_ era um segurado do 
Grajaú; que entendia que a presença çle Antônio Britto Sigtiifi
caria a certe-za de que os pensionistas' é aposentados continua~ 
riam a perceber as vantagçns da Previdência Social brasileira. 
Portanto, no instante em que S. Ei(traz a debate, natural
mente para uma ampla discussão com a'soci~dade, essas teses, 
que, agora analisadas por V. EXi' e COJll o aparte do seriad!)r 
Jutahy Magalhães, começam ·a ser apri!ciadas,-·não há dúvida 
de que q que o MinistrO pretende é ·.razer luz- ein torn-o- de 
uma· questão rumorosa para, afinal, chegarmos a um rumo 
que possa atender à Previdência c-, sobretudo, à sua grande 
massa de beneficiados. ~ 

O SR. AUREO MELLO -V.,Ex', sem querer, me trouxe 
à lembrança aquelas páginas admiráveis de Eça de Queirós, 
em que_ele fala naquelas cartas ao Marquês de Molinet, aquele 
homem de testa escalvada, aspecto profundamente intelec
tual, que desde jovem era um exemplo e Um modelo de con~ 
fiança para as pessoas que o aprecülvam. E.assim, aos poucos, 
ele foi galgando os vários postos, até chegar a Ministro da 
Educação. No momento em que foi convocado a prestar contas 
perante o Cong_r~sso Nacional, ele, debatepdo_com um depu~ 
tado da oposição, respondeu: "Enquanto V. Ex~, aí desta 
tribuna, faz berreiro·, eu, aqui da minha cadeira, faço luz". 
E papo encerrado;-falou e disse. Não era o Conselheiro Acá~ 
cio, mas o setl- ém_ulo das_ páginas de Eça de Queirós. Ele 
mesmo, quarido cOnsultado a respeito das "Cartas Espanha~ 
las" pela imprensa, sempre ávida de informações, olhou fito 
para todos os jornalistaS e, com aquela simpatia física inSpira~ 
dora, fez um gesto a respeito da situação espanhola, à hori~ 
zontal, cortando, como se fOsSe--unia ·régua, o ar que estava 
à sua frente. E aquilo causou uina admiração faritáStica a 
todo mundo. _ 

Realmente_ estamos em tempos ·em· que o ''V.éllio" Eça, 
se.estivesse presente, estaria cheio de mat~ria~prima-para pro
duzir obras admiráveis. 

Não é minha in-tenção, no entanto, confundir o tlOSSo 
Ministro Antônio Britto--com o personagem de Eça de _Quei~ 
rós. Quero apenas asseverar que S_._E___x\ desde o momento 
em que começou a t_rabalhar, reve_!ou o ~espírito voltado para 
a solução dos problemas administrativos àa Previdência Social. 
'I_c;tdavia, é este mesmo Ministro Britto-que am.eaça;-e S-. Ex~ 
f!ãOvem as_sim coni e·ssa disposiçãó de qUe "fala V. Ex•, desejoso 
apenas de debater, de escadficar, çle resolver) por meios de~ 
mocráticos, aquilo que porventura julgUe" aCertado. S. EX~ 
vem af~rmando que V~i filzer, que pretende fazer, que há 
de fazer, que conseguirá fazer, qlle .. alcançará faze_r e que 
chegará a extinguir as aposentadorias especiais, os 30 anos 
da aposentadoria da mulher; implantará a previdência privada 

.. no meio de retribuição pelas aposentadorias; fará _o sistema 
de aposentadoriã com dez salários-mínimos e ameaças de.~se 
tipo, que já nos deixam, povo brasileiro, tão t~raurnatizados 
pelos baques, pelos verdadeiros atropelamentos que sofremos 
dos caminhões admini~trativos que, desde decênios, nos vêm 
sendo jOgados para nos atropelar, trêmulos, apavorados, espc~ 
rando o pior. · 

se é para esperàr o pior, se é para esperar para ser atrope
lado, se é para-receber essa demçmstraçãode incapacidade, 
que nãO se via, inclusive, no Governo anterior _:_ poique 
o Governo anterior sempre tinha no fim do mês um superávit, 
_que usava para pagar a dívida externa e a interna-, ent~o. 
é melhor não haver revisão nenhuma. Vamos esperar -corrio 
disse o Senador PedrQ Simon- que çhegue a nova legislatura_ 
ou, então, que isso vá, ad perpetuam rei memoriam, na direção 
das ~atendas _gregas, que nunca existiram, porque dos males 
o menor. 

Não queremos males, queremos, sim, benefícios para sa~ 
tisfazer principalmente os aposentados, porque o aposentado 
é o ser mâis ·respeitável que existe no ser"-:iço público. O apoM 
sentado é justamente aquele que atingiu a idade provecta, 
que perdeu as suas forças, ·que é-rheinCirado e respeitado no 
seio da sua familia; que tem um lastro imenso de trabalho 
exercido durante: a sua profissão e á sua atividade e que merece 
um prêniiO,-um alteamento da sua recompensa. Quando aplica 
o seu dinheiro na Previdência, não está buscando umª esmola, 
está buscando a retribuição por essa aplicaçãO, por-ess-e câpital 
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que ele investiu e que agora lhe é devido, não como esmola 
ou espórtula, mas como um direito que lhe é inalieriáVel e 
que só pode ser aplicado para beneficiar e !Itirtca para preju
dicar. 

O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador Aureo Mello,_ V. 
Ex.~ me permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Nobre representante capixa
ba, V. Ex~ me bQnra com o seu aparte. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Aureo Mello, confesso 
que tenho pelo Ministro Antônio Briti:Õ a 3.dirihá~iãQ que é -
decorrente do seu comportamento na vida pública. Gostariã. 
de fazer algumas colocações -- inclusive .como participante 
de fatos ligados ao atual Governo - que definem Inuito bem 
a dificUldade encontrada pelo sistema previdenciário brasi
leiro, O que o Ministro Antônio Britto tem feito, com muita 
honestidade, com muit.o zelo e, acima de tudo, com uma 
clarividência que o credencia ftOS_olho~_ de todos que acreditam 
numa política séria em favor deste País, é _advertir que o 
nosso _sistema previdenciário atual, da f(l_anei.ra_ CQII).Q est~ 
montado, está praticamente condenado a teruma insolvência, 
talvez a curto ou_ médio prazo. Para que V. Ex~ tenha uma 
idéia, quando integrei uma comiSsão de_signada pelo Presi· 
dente Itamar Franco_ para discutir a situação dos hospitais 
brasileiros- na ocasião, era Ministro o Deputado Jamil Had· 
dad -,fiquei estarrecido ao·saber que os 15% determ~n3:dos 
pela Lei de DiretrizeS_ Orçamentáriils"ilão etam repa-ssados 
à Saúde; toda a demanda da Previdêncfa pedia, inclusive, 
a partiCipaç-ão dós 15%. O Sr. Ministro Antônio Britto-etiót· 
receu a todos aqueles que compareceram à reunião presidida 
pelo Presidente Itamar Franco -da qual participaram o· Sr. 
Ministro Fernando Henrique Cardoso e todos os Ministros 
envolvidos na área - que era precisó encoritra·r dispositivos 
de lei que pudessem tarribém dar ensejo ao finariclamenfó 
desse custeio. Infelízmente, a· Carta de 1988- temos de assu· 
mir essa realidade - criOu uma série de benefÍcios, gravou 
a união de vários serviços públicos e de v;frias respons-ãbi· 
lidades em bene_fícjo do_EStado e fio Municípío e, de repente-, 
verifiCãmos, conforme V. Ex• disse muito bem, que, para 
pagar aos aposentados, uma faixa da população que tem toda 
nossa simpatia, há alguns entraves. Sobre este assunto, eu 
gostaria de fazer um iegistro: meu pai, aos 92 anoS de idade, 
é um aposentado da Previdênçia, que, com mt.iitá-alenção 
e angústia, acompanha todo esse notkíáriõ refer~nte-~o-paga· 
menta de sua modesta pensão, mensalmente~ Nesse ponto, 
V. Ex~ tem toda razão ao afirmar_ que· nao podemos criar 
fatos alarmistas para deixar essa grande legião de aposentados 
inteirame-nte intranq"üila~ tenios que asi:fumü uma· responsa~ 
bilidade que é nossa. E, ao constatar qti.e o debate da revisão 
constitucional- está seguindo outros caminhos, preocupo~me 
com a governabilidade do País. Dentro da governabílidade 
do Pa{s, dentro dos m_e_can_ismos gue terrios que ·dar ao Gover
no, inegavelmente está a necessídade __ de_s_~_jnstrum~ntalizar 
a Previdência de uma maneira tal que, amanhã, não_ tenhamos 
o dissabor de ver essa legião imensa de aposentaçtos, que 
depende dessas pensões, sofrer a dura realidade de um ,Go· 
vemo que não_ tem dLnheiro. -para que V. Ex• tenha uma 
idéia·;-senador Aureo Mello, de acordo co~ a mecânica que 
aí está, 35% da arrecada_ção vai p~ra os EStados e Municípios; 
35%, para pagamento do funciOnalisinó; 15%, para -rolagem 
da díVida; e apenas 7% para o Governo- afCfu'~Com toda essa 
demanda de despesa que é solicítãâa ao Presidente da Repú~ 
blica. Tive que compulsar" esses números co·m ·o Ministro Fer-

nando Henrique CardosO. Portanto, queto fazer aqui uma 
j1,1stiça, Senador Aureo Mello: o Ministro Antônio Britto está 
dando uma continuidade admirável ao trabalho do Deputado 
Reinhold Stephanes. Diria que_ Reinhold Stephanes coineçou 
Uma noVã. concepção de Previdência e AntóniO Biittq, den_tro 
da realidade que aí está, conseguiu inclusive humaniZar _a 

Previdência de tal maneira que, hoje, o seu riome está profuri· 
damente ligado aos aposentados. Recentemente, na crise do 
PMDB, o volume de correspondências de milhares de aposen
tados que, o Pa_lácio_ dO Planalto recebeu, pedindo a perma· 
nência de Ailtónío B.titto, dizem bem do_ acerto que S. Ex" 
vem mantendo à frerite -do Minislétio da Previdência Social. 
Gostaria, neste iilstante, cc-participando da sua preocupação 
depoimento: sou Senador pelo PFL, mas não regatearei, de 
maneira alguma, palavras de encórnios ao Ministro António 
Britto, pois o que S. Ex~ está fazendo é muito importante. 
Nós, Senadores e Deputados Federais, que somos o Congresso 
Nacional brasileiro, temoS que pensar seriamente que, no 
momento em que a revisão constitucional começa a sofrer 
críticas muito fortes, não podemos_ exigir do Governo Itamar 
Franco e·de seus ministrOs providências, quando não oferece· 
mos, de maneira nenhuma, as disponibilidades fírianceiras 
que vão ocorrer a esses custos forçados, principalmente com 
relação aos aposentados. que merecem toda .nossa co_nside_· 
ração. Ponanto, deritro da s_u_a __ vis_ão, empresto·lhe minha 
solidariedade. np que tange à preocupação com os aposen

·"tâ.dos. Se V. Ex~ me permitir, na cóiidíção de espelhar a verda· 
de, quero dizer de público que o trabalho do Ministro António 
Britto_talvez seja um dos pontos mais positivos do atual Go· 
verno Itamar Franco. · 

O SR. AUREO MELLO-Meunobre Senadorcapixaba, 
V. Ex~ não.terá decerto que se pre.ocupar com o seu generoso 
e admirável" genitor, a quem tenho a honra e o prazer de 
conhecer, P.Orque quer me parecer que essas medidas ~strao
guladoras, que o admirável Ministro de V. Ex~ ·articula para 
apertar o pescoço da classe ~aposentada deste País, não terão 

. um efeito retroatiYo, não chegarão ao ponto de violar aquele 
princípio ele-mentar do Direito, s-egundo o qual, a lei não 
retroage para prejudicar. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Aureo Me_llo,__permita-me 
um esclarecimento: a preocupação que -deixei "Clara é-quanto 
à, garantia do pagamento, que corre risco no momento em 
que o CompromissO da Previdência fQr_ muitO maíor· do que 
a disponibilidade financeira do Erário. Podemos ter um-atraso, 
o que seria calamitoso, vez que um dos pontos positivos da 
Administração António Britto foi pagar rigorosamente todos 
os direitos serripre em dia. Outro ponto que gostaria de salien
tar - perdoe_-me mas o te;ma que V. Ex~ está abordando 
na tribuna é fascinante__: diz respeito à responsabilidade com 
os funcionários-também. Por formação sou advogado_e defen· 
do o· direito adquirido, mas penso que há uma necessidade 
muito séria de abordarmos, dentro ou fora da revisão coristitu· 
cional, o-problema, por exemplo, da estabilidade. Respeitado 
o direitO adquirido, temos que projetar o problema da estabili
dade a futu_ro, porque o Brasil não pode depender, de maneira 
nenhuma, de uma situação que é incómoda, como é o caso 
da estabilidade, e com o detalhe da aposentadc.ria. Hoje, 
praticamente, para um funciOnário na ativa temos cerca de 
dois aposentados. Então, para· essa desproporção que-é estabe
lecida,_ ternos também uma preocupação em relaç<1o ao m~ca
nismo da Previdência. Agora mesmo, recentemente, o P~rtido 
da Frente Liberal enyiou urna comissão ao Chile, onde o 
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sistema previdenciário é urit dos mais adiantados do mundo. 
para tomarmos conhecfmento_. Não pode ser desprezada, de 
maneira nenhuma, a possibilidade de privatizailriOS parte da 
Previdência, justament~ com aqueles que podem pagar, para 
aliviar um pouco o EstadO _de um ónus que, cada vez mais, 
está se transformando em asfixiante, -em Virtude do número 
de aposentadorias e a e.scas:se_~ de _fontes de _cu.steió. Mais 
uma vez agradeço _a V. Ex~ a generosida_de _d~ penni_t_ir o 
meu segundo aparte. 

O SR. AUREO MELLO -É sempre um prazer ouvir 
V. Ex~ e responder-lhe. Logo a seguir, terei_ a-honra de conce
der o aparte ao nobre L;íder Mauro Benevides. 

Realmente, o problema da carência de pagamentos não 
é apenas um problema·setorial ou previdenciário, é um proble
ma de governo. Repare bem V. Ex'-, durante o Governo Co
llor, que foi apeado sob os -maiOres apupOs e os maiores-apo
dos, isso não aconteceu. O Gàverno Cbllor, no plano geral, 
encontrou recurs-os para pagar a Previdência e a dívida exter
na, que decres-ceu de 9DO_bilhões para 600 bilhões de dólares; 
encontrou superáVit para· pagar- a dívida interna, assim comõ 
encontrou maneira de ampliar a produção agrícola deste País, 
que, como falei, passou de 700 bilhões de grãos para os atuais 
300; encontrou meiOs, ã.trãvés da privatiza~ãef adequada das 
grandes empresas estatais que estavam dando prejuízo, para 
ri:formular a nossa economia; encontrou meios, através_ da 
reformulação dos portos, para que tivésSemos oportunidade 
de maiores ganhos. E, de" um modo geral, govem~-_ _!!-_aquele 
que faz baixar a iriflação, como fazia-se tani.bém naquela épo
ca. 

Governo é aquele que encontra fonte de receita para 
suStentar o Ministério da Saúde, vivo e forte, prestando bene
fíCíOS-e--serviçóS; inas não ·acUmulai formas de renúnf:.ia, Jõrmas 
de negação, formas c!e d~~espero, dizendo que o __ Pafs- está 
iilsolúvel, para poder aplicar 9 guan!e-d~.f~~rl? .na ~esta d~q_ue
les que já são amargurados e massacrados po_r sua própria 
natureza. 

O GOvetüci (}úé: se-volte para-os importadores, os vende
dores de cimento; que vá cObrar mais caro os gravames aplica
dos sobre os que vendem cimento a 200 mil cruzeiros a sitCa; 
que se volte para a indústria de automóvel; que apfiquc' os 
seus meios de pinçar riqueza para trarisfeiir -essa· aplicações 
à própria Previdência e a Previdência que intensifique, que 
aumente, que acentue a sua c_o_brança de atrasados. Porque 
a Previdência não _é UID planeta à parte, não é uma nação 
Singular, não é um país especial que deve s~r examinado ela 
só, enquanto o restante do País caminha a passos largos para 
a insolvência e para a miséria. -

Sei perfeitamente que os gastos do GoveFno atual, infeliz
mente do querido Itamar, não estão correspOridendo às neces
sidades.do povo. É preciso_que haja medidas heróicas, mas 
não contra os pobrezinhos, não contra os trabalhadores das 
bancadas _de repartição pública, não _contra ·aqueles que já 
são heróis por natureza por ganharem miséría ·e por ganharem 
insignifiCância; mas ·sim-contra as organiza_çQ_es minoiítárias 
que têm os seus ganhos extrapolando as normas do bom senso 
e __ do equihbrio. E preciso também uma política externa que 
permita, no plano das importações, haver oportunidade a que 
os ganhadores em excesso, eles próprios, corrijam~se, através 
do sistema da oferta e da procura;- c. que as--privatizações 
sejam feitas com a maior racionalidade e _corit o maior equilí
brio, atingindo aqueles que são realmente sanguessugas da 
Nação, subtraentes da Nação, defasadores na Nação. Mas 
estabelecendo planos em que esteja fora de cogitaç_âo essa 

história de dois aposentados para um em atividade. Se há 
dois aposentados para um em atividade é porque deveria haver 
quatro em atividadc para dois aposentados. E _não q'ue Os 
dois aposentados sejarri culpados e, após terem trabalhado 
30 ou 40 anos, dévain ser atingídos e prejudicados por um 
esquema que é muito- bonito de _se ouvir e de se dizer, mas 
que é muito feio quando parte de pessoas que já têm a sua 
~tJJação_ pessoal definida e delineada financeira e .e.tóriOmi
camente e que não podem compreender nem sentir o qUe 
é a amargura e o sofrimento daqueles que nada têm, que 
pouco têm e que caminham para, talvez. pouquíssima coisa 
Vifatef.- · · · :· -· -

Gostaria, se me fosse dado o direito de me aprofundar 
nesta questão, de voltar a esta tribuna para trazer dados mais 
exatos a respeito da matéria, para continuarmos_o opimício 
dO Sr. Britto, mas que ess_e· Britto cOntinue a ser o Mi_riistro 
benéfico que foi no início da sua gestão e não esse Miriistro 
ameaçador, cujas unhas parecem afiadas em titânio para mer
gulhar na pele inerme daqueles velhinhos e velhinhas e taro

. bém- prejudicar as mulheres, com a perspectiva de reduzir 
o seu tempo de aposentadoria. 

O Sr. Mauro Benev_ides- Senador AureQ Mello, V. 
Ex" me concede um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Ouço V. Ex·- com prazer, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro BeDevides- Nobre Senador Aureo_ Mello, 
vOlto a aparteá-lo, maiS-Uma vez, para realçara postura absolu
tamente, incontestavelmente eficiente do Ministro António 
Britto à frente da_ Pasta da Previdência. Recordo a V._E~ 
que foi ainda ao tempo da administração Fernarido Collór 
dç Mello, a que V. Ex• serviu com exemplar devotamentO, 
que o Ministro Reinhold Stephanes- realizou o trabalhO _inicial 
de modernização da Previdência brasileira. E o_ Ministro Arltô
nlo "I~riúo, que o sUcedeu à frente-daqUele iffipOrtante Setor 
governamental, em nenhum instante deixou de reconhecer 
o esforço hercúleo do nosso Colega de Congresso, Reii1hold 
Stephanes, para oferecer uma estrutura à Previdência Social 
brasileira capaz de garantir a sua sobrevivência e, coi:tse_qüen
temente, a tranqüillâade de milhões de_ aposentados e pensi'o
.nistas_Recordo tàmóém a V. Ex"- e nãO será demais-fazê-lo 
agora - que ·o Mii1istr0 Ariiónio Bfht"o defrontou-se co_in 
a. imensa difiCuldade que era o pagamento dos 147%. Isso, 
realmente, aviltava a dignidade dos segur3dos da Prev~dência, 
que não faziam jus sequer àquela vantagem que a sucessão 
de decisões judiciais termiriou por garantir inquestionavel
mente. Pois bem, coube ao Ministro pagar os 147% e, muito 
mais do que isso, Senador Aureo Mello, foi o Ministro qUe 
extinguiu as filas quilcmtétricas da Previdência. E isso natural
mente ensejou que S. Ex• capitalizasse o respeito, a adiniração 
e a.simpatia da grande massa pre.videnciária_ brasileira. Ainda 
recentemente, quando da decisão, na semana Passada, do 
SUpremo Tribunal Federal determinando que~ pensão previ
dencíária não podúia ser inferiOr aO--saláriO mínimo a- partir 
da promulgação da Carta de 5 de outubro de 1988, estava 
eu -no Palácio do Planalto e lá chegou o Ministro António 
Britto. Eu me encontrava na companhia do Líder na Câmara, 
Deputado Genebaldo Correia, quando o Ministro, cientifi
cado da decisão do STF, levou_ o fato ão Conhecimento do 
Presidente da República. E disse: "Presidente, vamos buscar 
os recursos indispensáveis ao pa-gamento dessa dívida agora 
proclamada como indiscutível pelo Supremo Tribunal Federal, 
úttima instância para deliberar a respeito d~ssa motne"9tosa 
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questão"., Portanto, veja V. Ex~ o espírito desse--Ministro: 
pagou os 147%, acabou com as filas da Previd~ncia e_ agora 
busca os recursos indispensáveis para pagar à diferença daque
les que, de 1988 até 1993, estavam recebendo as suas pensões 
e aposentadorias com valores defasados. _P~ntanto, foi ~um _ 
homem desse porte, dessa envergadura, dessa austeridade, 
dessa dignidade pessoal que o Presidente Itamar Franco enten
deu de confiar a Pasta da Previdência. E naturalmente todos 
os seus esforços se direcionarão para garantir à Previdência 
aquela sustentação atuarial indispensável que possibilite o pa
gamento em dia das aposentadorias ~ pensões devidas aos 
seus beneficiários. 

O SR. AUREO MELLO- Nobre Senador Mauro Bene-. 
vides, a quem sempre me apraz imensamente- ouv1r--::.:: foi 
um dos primeiros apartes que recebi quando assomei a esta 
eminente e augusta tribuna, quando aqui tomei posse - , 
longe de mim a intenção de desejar que o Presidente Itamar 
aplique um piparote na augusta cabeça do emi.nente Ministro 
Antônio Britto. Muito ao contrário. No momento em que 
S. Ex~ suprime as filas de sofredores - que pareciam até 
filas de leprosos, que pelas madrugadas ficavam esperando 
a hora de rec_eber Qs seus proventos magérrimos-, só merece 
aplausos, só mereçe encórnios, só merece respeito e conside
ração deste humilde orador e de todos os brasileirps que por
ventura tomam conhecimento desse fato. 

No momento em que inflete na direção do Presidente 
para pedir verba, dinheiro e autorização para pagar aquilo 
que o Judiciário determinou que fosse pago, S. Ex• somente 
merece elogios, admiração e apreço._ Que S. Ex~ se perpetue 
saecula saeculorum naquele Ministério, relativamente falando. 
Mas, por favor, que o_ Ministro- que é um gaUcho de têm
pera, um gaúcho daqueles de quatro costados- p.ão dê parte 
de fraco num momento como este. É preciso que esse gaúcho, 
que foi anjo da guarda de.Tancredo Neves, na hora em que 
mais precisambs dele nãO venha nos decepcionar, não venha 
transigir e fazer com que os seus admiradores _mais fervorosos 
fiquem pensando que aquela miraculosa cUca qUe tem por 
sobre os ombros deixou de _funcionar e que a brilhante inteli
gência, capaz de criar coisas úteis e pôsHivas em favor da 
grande massa, de repente tenha se voltado para prejudicar 
os pobres, as mulheres, os jufzes, os militares, os aposentados, 
os sofridos da Nação. Isso não._Que o gaúcho venha a conti
nuar sendo o valoroso representante de uni :rTiiili;úlríÇi cem-su
cedido neste País. 

Com relação a Reinhold Stephanes, conheço-o muito 
bem, fui seu colega no Ministério da Agricultura. Servi na 
consultaria jurídica do Ministério, como _requisitado, durante 
sete anos. Homem sério, homem respeitável, sempre voltãdo 
para a pesquisa de assuntos- económico-financeiros, lembro
me bem do seu plano, no Governo Collor, de iniciar a reforma 
da Previdência - o qual, conio _s_e in(e_re das_ declarações 
dos nobres Senadores, continua sendo executado nos dias 
atuais, mas não de maneira prejudicial. Tenho certeza de 
que o ex-Ministió Reinhold Stephanes, que acaba de editar 
um livro - até tive o prazer de receber um exemplar, ainda 
não o li, porque o recebi anteontem --._-não irá compactuar 
com nenhuma medida garroteadora dos interesses das classes 
trabalhadoras brasileiras. 

O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. AUREO MELLO - Com riniita honra, Senador 
Carlos Patrocínio. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Aureo Mêllo, 
não tive o privilégio, como os meus demais Pares, de escutar 
a íri"tegra do pronunciamento de V. Ex•, por demais impor
tante. 

O SR- AUREO MELLO -Senador Patrocínio, estáva
mos falando aqui que não queremos a revisão constitucional 
a essa altura. Se é para a revisão constitucional vir a se transfor
mar em um veículo para medidas prejudiciais _que venham 
a eliminar conquistas sociais, por favor, não a queremos. 

Foi o que o Senador Amir Lando acabou de falar. secun
dado pelo Senador Josaphat Marinho. que o aparteou de for
ma brilhante. E tomo a liberdade de me perfilhar nesse ponto 

. de vista. Realmente, se ~ J?ara se alterar conquistas sociais, 
então que a Constituição permaneça corno a fizemos. Se está 
feita, deve ser cumprida. "Quem não t_e_m_ competência, não 
se estabelece" -diz o ditado português. 

O problema não é nosso. O problema é do Executivo, 
do Chefe de Governo. 

O Sr. Carlos Patrocínio - Agradeço os esclarecimentos 
de V. Ex~ Ao chegar ao plenário, estive converSando _com 
o--nosso eminente Colega João França, que está euf6rico por
que é um dos Poucos humãnoS QUe tiveram a oportUnidade 
de ter estado, no decorrer desta semana, na Antártida. 

O SR. AUltEO MELLO - S. Ex• está de cabeça fria. 
(Risos) 

O Sr. Carlos Patrocínio- Sem dúvida! Mas eu gostaria 
de dizer a V. Ex~ que vejo aVanços significativos no desem- . 
penho da Previdência Social. O que houve, na realidade, foi 
uma perfeita sintonia, uma harmonia entre o e;x-Ministro Rei
nhold Stephanes. nosso correligionário - e posteriOrmente 
houve a absorç.ão e a colocação em prática daquilo que ele 
planejara- e o Ministro Antônio Britto, qui! tem dado conti
nuidade ao trabalho de austeridade, de cobrança, procurando 
punir os inadimplentes. Porém, antes de puni-los, procura 
chamá-los para a negociação tão necessária. Senador Aureo 
Mello, ontem, o Partido da Frente Liberal realizou urna me
morável convenção -a V Convenção do PFL. Na ocasião, 
fiquei Sãtisfe"itõ -quando ouvi que o nosso Governador da Ba
hia, Dr. AntôniO Carlos Magalhães, teve a ousadia até de 
contestar o maravilhoso discurso do eminente Senador Josa
Phat Marinho, -que se posiciona CQntra a revisão constitucional. 
E eu, que também tenho um pensamento semelhante ao do 
eminente Gov~rnador baiano, fíquei até certo ponto satisfeito, 
porque é difícil que alguém tenha condições de contestar um 
posicionamento do eminente Professor Josaphat Marinho, 
principalmente no que concerne à questão da revisão constitu
cional. O Partido da Frente LiQC;!ral estabeleceu, pela _quase 
uri~nimidade_ dOs seus Membros; que está fecha-ndo qUestão 
em tomo da re~isão constüucíotlal,_com início previsto para 
o próximo dia 6 de outubro. Creio, nobre Senador, que um 
capítulo tem que ser muito bem ·averigüado, verificado e modi
ficado é o da seguridade social. Hoje, no serviço público, 
temos um aposentado para um trabalhador da ativa; na inicia
tiva privada, essa proporção é de um inativo para dois em 
atividade. Mas. essa pirâmide está tomando proporções que 
poderão vir a ser desastrosas. Nesse ponto, temos que ficar 
com o que pfeConiza O eminente- Ministro António Britto, 
mesmo porque temos que antever o futuro. Entendo que tere
mos que olhar esse problema da aposentadoria por tempo 
de serviço, o áúmero de contribuições, as aposentadorias espe-

. ciais etc. Há pouco tempo, quando esteve aqui o Ministro 

- . ___ j 
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Fernando Henrique Cardoso, procurando nos orientar para 
a votação do IPMF, S. Ex• disse que haveria uma averigüação 
dos megassalários das estatais. QuantO a isso, não vi nada 
de positivo até agora. Sempre posicionci-nie cõlltra esses salá
rios. _Não sabemos, por ex:em,PIO, quanto gaflha um dir~tor 
de alto nível da PETROBRAS ou do Banco Central. Isso 
pare_ce _estar virando uma caixa--p-reta, embora haja informa
ções de que o Banco Central abriu essa caixa-preta por esses 
dias. ConcOrdo, também, que o GOverno nãO tem feitõ abSolu
tamente nada de positivo para debelar o processo inflacio
nário. Mas gostaria de dizer a_V. Ex~. fína~~en_~e -:- ur:na 
vez que o nosso Presídente está nos a,lertando sobre o tempo, 
e S~ Ex~ já foi até rituito paciente - , que concordo com 
aqueles que preconizam, para o próximo dia 6 de outubro, 
como é o caso do meu Partido, o Partido da Frente Liberal, 
o iriício da revisão constituciOnaL Conforme já explicitei, um 
capítulo que tem de ser bem revisado é o que diz respeito 
à seguridade social; caso contrário, o Brasil, efetivamente, 
não dará conta de carregâr esse fardo e pagar em dia aos 
seus aposentados. Entretanto, louvo a preocupaçãO de V. 
Ex• quando defende o dit:e_ito_ dª_queles que já o adquiriram 
e, tenho certeza, a lei não haverá de retroagir para prejudi
cá-los. Cumprimento V. Ex~, mas gostaria também _de prestar 
minhas homenagens ao ex-Ministro Rcinhold $_tephanes e ao 
Ministro Antônio Britto e dizer que, a rilel.i" fUfzo, caberá 
ao Congresso Nacional dar a palavra final. Aliás-. o Congresso 
Nacional não tem sabido usar suas prerrogativas. MuitO obri
gado, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite ui:n aparte? 

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado pelo aparte. 
querido amigo Carlos Patrocínio. Quero advertir que- aquéle 
jacaré prometido a V. EX~ -e X Sua- digna conSõi'te por Cste 
modesto pintor já está pi"óntó e, na prinieirá oportunidade, 
terei a honra de levá·lo c entregá-lo pessoalmente a V. Ex·' 
O jaCa-ré saiu horrível! _ _ _ _ 

V. Ex• tenha a certeza que estou muito_ satiSfeTto- com 
seu Partido pois ele realmente atingiu meu coração. Nunca 
vi uma diretoria tão Jinda quanto a que foi eleita pelo Partido 
da Frente Liberal. 

O Sr. Jutahy Magalhães --Tão collorida! 

O SR- AUREO MELLO - Sempre respeitei o Partido 
de V. Ex•, o PFL, porque é muito sério, uin partido das 
classes, vamos dizer, mais conservadúras, onde existem cabe
ças realmente pensantes e tenho certe·za de que esse partido 
será capaz de oferecer, através de uma das suas ·comissões, 
a solução para o País, sem prejudicar os pobrezinhos, desva
lidos e desassistidos. 

Volto a sublinhar que estou amando o Partido de V. 
Ex" Que dirctoria lindíssima! Ela está me como.vendo profun
damente. Fiquei cnca:ii.t<ido com a eleição do_ex-Ministro Jorge 
Bornhausen, para Presidente; do ex-Ministro Ricardo Fiúza, 
para Vice-Presidente, além da eleição do nosso querido Cole
ga da tropa de choque, Odacir Soares, inclusive pela escolha. 
como um dos diiigt!ntcs, desta alma admirável;_ o nosso que
rido Senador Lourival Baptista, que é um homem equilibrado 
e eqüidistante_. 

Trata-se de um partido apaixonante, -pfincipalmente por 
que nele já estava essa inteligência rútila e fulgurante, que 
é a do Senador Josaphat Marinho. Quanto a "isso_ não _há 
dúvida. O Governador Antônio Carlos Magalhães que se cui
de. Ek não deve investir eiri discordância ao Senador Josaphat 

Marinho, porque senão ele pode cometer algum erro de pers
pectiva. -o Senador Josaphat Marinho representa a Bahia. 
e a ~ahia é a mestra Qe toda a vida. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Perrriite-me V. Ex~ um apatte? 

O SR. AUREO MELLO- Conçedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Jutahy Magalhães - Reportando-me ao aparte 
do Senador Carlos Patrocínio, gostaria de dizer que, compa--
rando-se personalidades e idéias, "fico com o Senador Josa
phat Marinho e não abrÔ" .'Penso que, tanto nas idéias quanto 
na personalidade, o Senador Josaphat Marinho supera em 
muito o Governado! dã. Bahia. Mas vejo que o Se-nador Aureo 
Mello ficou muito feliz com a_escolha _ _Qo Pf_L . .ReªLmente, 
daquela mistura que houve só poderia sair Um candidato. 
O Sr. Antônio Carlos Magalhães foi, até o final, contra o 
impeachment do Sr. Fernando Collor. - -

O SR. AUREO MELLO -Senador Jutahy Magalhães, 
sei que V. Ex• adora, admira e até ama o Sr. Antônio Carlos_ 
Magalhães; sei que V. Ex~ tem por ele uma admiração incondi
Cional e que é, por assim dizer, uin cabo eleitoral em potenCial 
dele para a Presidência da República. Como diz aquela estória 
do jacaré ao contrário: "dobabe", que quer dizer bêbado 
ao contrário. É uma anedota que depois conto a V. EX"1

• 

Mas V. Ex•, realmente, há de convir que inVestir na dire
ção desse "baixinho" Josaphat, que está aí na frente, é uma 
alta temeridade. É preciso ter muito cuidado, ir com arma
dura, couraça, colete à prova de balas e tudo o mais. E, 
graças a Delis, Josaphat está do nosso lado, do lado daqueles 
que pensam que essa revisão é inoportuna nos dias atuais. 

Cr_eio que o comedimento e a erudição é uma boa re-co
mendação e uma excelente receita para aqueles que estão 
conio auxiliares de Itamar, que ~ realmente um socialista. 
S. Ex~ sempre fohrm homem bem-intencionado. um homem 
que quer ver o bem-estar da c_oletividade proletária. Itamar 
sempre foi candidato das forças populares de Minas Gerais. 
S. Ex• é um homem bom, de coração nobre, homem de atitudes 
ferv~ntes e tenho a certeza de--que não aprOVará, em hipótese 
alguma, essas medidas r.eacionárias que vísam prejudicar a 
coletividade brasileira. 

·Er·a o que eu tinha a dizer·, Sr. Presidente. (MuitO liem!f 

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADOR!':S: 

Almir Gabriel __ Amir L.andQ _ Ayreo_ ry{eliO .Dirceu 
Carneiro _ José Fog.aça _- iutahy .Magalhães _ Levy_ Dias _ 
Márcio Lacerda 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekiri. -

O SR. NELSON WEOEKIN (PDT - SC.~ PronunCia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, _Sr"" e .Srs. Senadores, 
nos últímos anos. a ·criação de suinos no Brasil, particular
mente no Sudeste e no Sul, ganhou singular importância eco
nômica. A carne de porco parece destinada a ter tanta impor
tância no abastecimento da população brasileira quanto a do 
frango. que hoje substitui, com vantagem, a do boi. A cres
cente importância do porco na economia de Estados comR 
prcendidos nas regiões referidas começa a suscitar interesse 
acadêmico para os diversos aspectos ligados à sua criação 
e racional aproveitamento econômico. 

Entre_ os problemas importantes ligados à eco-nOmia do 
suíno, devemos pôr em relevo o adequado aproveitamento 
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dos dejetos desse animal para eliminar a poluição ambiental 
da água, da atmosfera e da própria terra (pelo desequilíbrio 
dos nutrientes repentinamente concentrados), mas igualmente 
pela sua importância ecortômica JJOtória, face à geração de 
recursos mediante seu uso na adubação orgânica, na piscicul
tura, na alimentação bovina e de animais de pequeno porte, 
e na produção de gás, dando ao produtor rural independência 
energética. . 

Não há dúvida de que a cria.ção e o aproveitàmentó indus
trial do suíno tornou-se uma próspera atividade económica 
em Santa Cátadna,-Estado que tenho a honra de representar. 
À proporção em que aumenta a contribuição da carne de 
porco na dieta __ do brasi_l~iro médio, essa atividade cresce em 
importância para o produtor rural, uma vez que permite um 
substancial aumento em sua renda. A intensificação e o rápido 
desenvolvimento na criação de porcos promovei"ªm-- a adoção 
de sistemas de produção em que os animais São confinados 
em construções nas diversas fases do ciclo produtivo. 

Os professores ~Egfdio Arno Konzen, Hélio Lopes dos 
SantoS e Israel Alexandre Pereira Filho, pesquisadores do 
Centro Nacional de Pesquisa de Milho c Sorgo da EMBRA
PA, em Sete Lagoas, Minas Gerais, ·realizaram interessantt:: 
trabalho sobre "a utilização do esterco líquido de suínos: uma 
alternativa para a redução de custos para o produtor." Os 
citados especialistas observam que a modalidade de arraçoa
mento à vontade durante todo o período de vida do suíno 
e a concentração de grande número de animais em pequenaS 
áreas trazem, como conseqüência, uln apreciáVel acúmulo de 
esterco em um _mesmo lugar. O grande volume de dejetos, 
por si só, merece atenção especial pelo conte_údo em elementos 
aproveitáveis e-pelos incómodos que causa, além do potencial 
de poluição que apresenta. 

· Constatam os citados professores, em seu estudo acadê
mico, que o esgoto de uma criação de suínos, 

1
em relação 

a alguns aspectos, é cerca· de 100 vezes mais ppluentc\: do 
que o esgoto urbano. A estes aspectos deve-se acresceptar 
ainda o desconhecimento, por parte da maioria dos prcpdu
tores, do volume real de dejetos produzidos por uma cri~ção 
de suínos. A desinformação a respeito leva o pn)~utor a sU~di
mensionar as eStrUtUras de manejo e armazenamento do ester
co, ocasionando a ele próprio sérios incómodos, aléin de criar 
o hábito de escoar normalmente os excedentes para dentro 
de córregos e rios, gerando poluição e elevados prejuízos 
aos cursos d água e à população de modo geral. 

Empresas rurais de Minas Gerais que se de"diCam -à sul no
cultura, Sr. Presidente, S~ Senadoras, Srs. Seªadores, reve
lam grande preocupação em obter aproveitamento do esterco 
líquido de suínos ·na produção agrícola. A adequada utilização 
do esterco de porco impõe conhecimento preciso sobre seu 
conteúdo em nutrientes e as quantidades a serem aplicadas 
no solo. Com este objetivo, foram planejadas pelo Centro 
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo de Sete Lagoas, diver
sos trabalhos em colaboração çom a Agroceres-PI(;; Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), e 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão_ Rural_ de Minas 
Gerais (E!4ATER-MG), visando a conhecer melhor a utiliza
ção agrícola dos estercos líquidos de suínos. 

Em 1984 iniciou-se, então, o projeto de utilização de 
~~terco lfquido ·de suínos na adubação _de milho, visan~o qua
tro--õbfétiVOS bás_íC6-s: -avaliilr :a SUbStituiÇãO rora1-6U parcial 
da ·adubação química do plantio e cobertura do milho pelo 
esterco- líquido de suínos; determinar a dosagem adequada 
e económica do esterco líquido de suínos na adubação de 

milho; verificar a eficiência da aplicação do esterco líquido 
de suínos em sulcos ou a lanço, de forma exclusiva ou combi
nada com a adubação mineral; finalmente, averiguar 9 efeito 
residual da aplicação de esterco líquido de suínos na adubação 
de milho. -

AS pesqUisas realizadas por esses organismos, segundo 
os especialistas, na análise da composição química das amos
tras de esterco líquido revelaram a existência de_elevadas 
quantidades de nitrogênío, fósforo, potás~io. cálcio e magné
sio, entre outros nutrientes. Outra conclusão importante dos 
especialistas é a de que a utilização do esterco de suínos possi
bilita a adubação de uma área de milho equivalente a 65% 
das necessidades alimentares de uina criação. O esterco de 
Suínos revelou-se, como fonte de nutrientes, barato e seguro 
quando convenientemente utilizado. O estudo _técnico mostra 
as difererites tabelas de aplicação do esterco líquido de suínos 
ao lado de adubação química. em dosagens adequadas. 

Os técnicos salientam. Sr. Presidente, Sr" Senadoras, Srs. 
Senadores, que a análise das produções médias alcançadas, 
tendo como testemunha terra sem esterco e sem adubo, com
prova que o uso de esterco na produção de grãos supera 
os efeitos da adubaçã~ química, que produziu 64,4 sacos por 
hectare, enquanto que somente a aplicação de 45m3 de esterco 
por hectare produziu 82,7 sacos de milho por hectare. 

Além de superar as produções alcançadas pela adubação 
química, constatou-se, segundo aqueles especialistas. que o 
esterCo líquido de suínos supriu totalmente _a__ cültura do milho 
com seu nitrogénio, o que dispensa a adubação nitrogenada 
em cobertura, conforme tabela anexada ao estudo. As diferen
ças de produção alcançadas somente com a aplicação de ester
co nos níveis de 45m3, 90m3 e 135m3 por hectare foram peque
nas (de S.a 15%)"se coni.parádas com as obtidas com esterco 
mais nitro gênio em cobertura. O tratamento c_om 135m3 mais 
60kg de nitro gênio por hectare proporcionOU aumento de pro
dutividade da oràem de 30% a mais do quê 45m3 de esterco 
o quilo de nitrogênio por hectare, _valendo salientar que_ a 
diferença do custo da adubação representa 186% a mais. 

Concluem os técnicos que. diante desses resultados .• as 
adubações com as maiores produções (135m3 de esterco mais 
60kg N/ha com 122,9 sacos e 135m3 de esterco mais 30kg 
N/ha com 118,6 sacos) não são a:s mais ecof.lômicas-. Estima
tivas realizadas pelos pesquisadores do CentrO nacional" de 
Pesquisa de Milho e Sorgo de Sete Lagoas, utilizando o méto
do de regressão linear, chegaram a urna dosagem ótima econô
mica de 64m3 de esterco líquido por hectare para uma produti
vidade em torno de 100 sacos de milho. 

Si. Presidente, Sr,~~ Senadoras, Srs. Senadores. desde que 
o produtor de suínos utilize adequadamente o esterco de sua 
criação, poderá produzir, no mínimo, 65% das suas necessi
dades de milho, sem despender qualquer soma na compra 
de adubo. Essa alternativa certamente contribuirá para reduzir 
o custo de prõdução, tanto do milho quanto do suíno, aumen
tando. em conseqüência-. ª-!fjl.!.abilidaQe da sua propriedade. 

O estudo realizado, portanto, demonstra claramente que . 
o esterco líquido de suíno, quando adequadamente aplicado, 
contríbui para sensível aumento na- produção do milho, am
pliando a renda do produtor rural e, ao mesmo tempo, evitan
do a contaminação ~biental da água (b~cté~ias, fung~s etc.). 
da atmosfera (qdor) e da terra (descqutlíbno de nutnentes). 
Oeste roo Hquiâo de süínos serve para ahmentação de bovinos,_ 
alimentaçáo de peixes e produção de gás na propriedade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr"' Senadoras, 
Srs. Senadores. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Coneedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ~ BA. Pronuncia 
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr«~ e Srs. _Senadores, 
a Constituição Federal de 1988, no Tít1,1lo II -Dos Direitos 
e Garantias Fundamen_tais-:--- ins~riu no capítulo dos Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos a promoção da defesa do 
consumidor pelo Estado e determinou a elaboração do Código 
de Defesa do Consumidor. 

Ao inserir na Carta Magna o inciso V do art. 170 e o 
art. 48 das Disposições Transitórias, os constituintes pieten~ 
deram conferir às relações de consumo o cárâter de questão 
concreta de justiça sOcia.l, cm estreita c efetiva vinculação 
com os princípios básicos que regem os direitos humanos nos 
pafses ciVilizados: - -

Dando cumprimento às normas constifudoni:ÜS, a legisla
ção sobre a matéria foi elaborada c, em 11 de setembro de 
1990, fui sancion-ada a Lei n'' 8._078, que modificou 80% do 
Direito Civil e 40% do Direito Comercial Brasileiro. Como 
"pai coruja" do Código d~ Defesa do Consumidor - pois 
tive a satisfação de- ser o responsável pela apresentação de 
sua proposta iniciãl, aproveitando as sugestões apresentadas 
por um grupo de trabalho criado pelo ex-Ministro da Justiça 
Paulo Brossard, acrescidas de outras, introduzidas por mim 
e pelo Senador Dirceu Carne-irO e~-posteriorm-ente, pelos De
putados Joaci_ G_oes _c Geraldo Alkmin- , ocupo, hoje, a 
tribuna desta Casa para falar sobre esse filho dileto. 

Venho acompanhando de perto a aplicação do Código 
de Defesa do Consumidor, ao longo desses três anos de exis
tência e dois anos e meio de vigência efctiVa~- iniciada _em 
março de 1991. Pude constatar as profundas modificações 
que ocorreram nas relações de consumo em nosso País e o 
quanto esse instrumento legal tem sido impOrtante para que 
a sociedade brasileira se conscientizc de seus _direitos e passe 
a exercê-los e a exigir-que eles sejam respeitados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no mundo de hoje, o 
desenvolvimento de um país está intrinsicarnente assç,cíado 
ao aperfeiçoamento contínuo-de produtos e proce_ssos. Nas 
nações mais desenvolvidas, o controle difuso -e rião burocrático 
de milhões de consumidores deram origem a· textos legais 
que fixam padrões de qualidade e estabelecem penas para 
as empresas infratóras, e os coiisUmidores desempenham um 
papel dinâmico no processo de desenvolvimento do país. 

O ex-Secretário de Política Económica, António Kandir, 
em seu artigo "Defesa do Consumidor e Dese;nvolvimento", 
publicado no jornal Folha de S. Paulo, de 13.06.93. considera 
que "o exercícío coletivo do_ direito ele não ser enganado nas 
relações de compra e venda induz as empresas a investir, 
crescentemente, na renovação de produtos e processos, para 
atender -padrões de qualidade cada vez maiS rigorosos." Se
gundo ele, "quem cobra qualidade adequada dos serviços e 
produtos que consome faz mais do que cuídar de seus inte
resses individuais: trava uma batalha surda_ que interessa a 
todas_ e tem enorme importância para o fufurõ do País". 

Sem dúvida, a ação de consumidores atentos e reivindi
cantes tem ampliado, no Brasil, o espaço da cidadania. A 
consciência do consumidor está crescendo dia-a-dia, tem disci
plinado, também, a conduta dos agentes económicos e contri
buído, decisivamente, para o pfóprio desenvolvimento e_conó
mico do País. 

O mercado interno brasileiro vem emitindo sinais posi
tivos de mudança nas relações de consumo_, de março de 1991 

para cá. O Brasil começou a ter condiçõe~ mais modernas, 
mais justas e confiáveis no relacioi:tainento-entre produtore_s, 
comerciantes e consumidores. Nas médias e grandes empresas 
tem crescido o número de _ser\':iços de ate_ndiwent.o_ a9_sclien
tes. Dentro dessas ~mpresas, principalmente as de bens durá
veis, tornou-se importante preservar a imagem do fabricante 
junto ao público consumidor. _ _ _ _ 

Uma das maiores evidências dessa preocupação é a utili~ 
zação do mecanismo do recall, antes só usado nos Estados 
Unidos e nos países da Europa O_ciden_tal. O recall é um 
alerta aos consu,midqr.es ... sobre falha~ _de. fabricação de. !J._m 
determinado produ~o _e _uma con_vocação para que esses consu
midores compareçam para efetU.ãr, gi"atuitamel)te, reparos ou 
trocas desse produto. Antes da existência do Código de Defesa 
do Consumidor, o recall praticamente não existia no Brasil. 
De fins de 1990 para cá, as estatísticas re-gistram 16 casos 
de utilização desse mecanismo no País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nosso Código de DefeSa 
do Consumidor consagra os mais avançados princípios de pro~ 
teção às relações consumido.ras, chega,ndo mesmo a iq.ova_r 
e a. ultrapassar :'"em certas disposições, leis similares existentes 
em países mais desenvolviQos. Felizm.el}te, há dois_anos e. 
meio, -os braSileirOS têm uma das mais modernas legislações 
codificadas de proteção ao consumidor existentes em _todo 
o mundo. 

O Código de Defesa do COnsumidOr. tor.~O~-~e -~ln Ínsvu
mento de grande eficácia para contrapor-se aos abusos come
tidos contra o consumidor, o elo mais frágil na cadeia de 
comercialização_. 

Ao entrar em vigência, em 1991, o Código" ei-3 95-%~ 3Ut0-
aplicável. Os restantes 5% foram fiualrn_entç; regulamel}t;tdos 
pelo Presidente Itamar Franco, em 9 de julho passado, com 
a assinatura do Decreto n" 861, que dá poderes aos órgãos 
de defes_a do consumidor, em nível mun~cipal 1 est~dual e _fede
ral para punir os infratores do Código com_ multas que vão 
de 200 a 3 milhões de UFIR.. Contendo 58 artig__os, essc_dec~eto 
tipifica_34 crimes contra o consumidor e, além de multa, pie_vê 
outras onze punições aos infratores. 

Na prática, a recente regulamentação não muda a atuação, 
dos Procons, nem altera a metodologia de trabalho. Seu prin
cipal mérito foi dar mais poder aos órgãos públicos de defesa 
do consumidor e estabelecer que sejam criados os Procons 
municipais, pois o cidadão vjve no município e é junto a 
essa esfera de poder que devem ser denunciados os abusqs 
cometidos contra e(e. 

Foi e é objetivo do Governo descentral_i:?:ar as açõcs de 
defesa do consumidor e garantir a punição rápida dos infrato
res. Por Isso, o- decreto dá plenos poderes para os órgãos 
municipais atuarem na área-: O infrator autuado tem o prazo 
de 15 dias para apresentar sua defesa e, caso a punição seja 
mantida, poderá recorrer da decisão ao Procon do Est;tdo. 
Nos municípios onde não existir órgão de defesa do consu
midor, os autos de infraç_ão serão encaminhad()s para o órgã~ 
estadual, cabendo, nesse caso, recurso ao Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor- DPDC, ao qual compete 
a coordenação política do Sistema Nacional de Defesa dQ 
Consumidor. 

Antes do Decreto n!' 861, um processo administrativo 
só era aberto quando a irregularidade afetava a sociedade, 
ou_ seja, um grânode número de consumidores. Nas redamaçóes 
de casos específicos, o prácedimento era tentar ·um aCordo 
çom o responsável pela infração. Atualmente, mesmo QOS 

casos específicos, o Procon tem autoridaQe para emitir um 
auto de infração, abrir um processo_adminislrativo e aplicar 
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uma multa ao estabelecimento, independente da resolução 
do problema do consumidor afetado. 

A principal mudança _introduzida por esse decreto é a 
regulamentação das sanções administr~ti_vas ~_multa~ .. Espe
ra-se, com isso, reduzir os abusos praticados contra o consu
midor. pois o_ poder econ_ôrnico senfírá tiçf bolso as conse
qüências de sua falta de _sensibilidad~ social, sobretudo _ness~s 
momentos dificeis _ _que o País atravesSa. __, 

Lamentavelmente, o Brasil ainda não conseguiu enfrentar 
devidamente o problema do abuso do poder económico, e 
tod_os nós temos. plena consciência disso .. É importante que 
o Estado divulgue cada vez mais o Código de Defesa do Consu
midor para que os cidadãos de_Ste País, COn_S_Cie"i"(tc_s, lutem 
por seus direitos e exijam; que as Sánções sejam aplicadas. 
O consumidor brasileiro-tem sido vítima permanente de explo
radores c especuladores- que não podem fiCar impUnes·; -sfs. 
Senadores. _ · _ 

A dimensão da atuação dos oligopólios no País pOde 
ser medida pelos dados recentemente divulgados pelo Secre
tário do Direito Ec_onômico, António Gome-s, segUriâo o-qual 
''o abastecimento_do m_er_cado nacional de alimentos, de bebi
das e de produtos de higiene c limpeza está cooçentrado nas 
mãos de apenas 17 grupos industriais, e esses três Setores 
respondem por 40% da nossa inflação". 

São perversos e bem conhecidos _os expedientes ~pecu
lativos no processo de formação de preços no mercado interno 
nacional, produzindo. lucros escorchantes à sombra das,_a"dver
si'dades notórias impostas pela: difícil e persistente Grise que 
atravessamos. _ _ _ ,~ -~ 0 _ ~ _ _ __ 

O Presidente Itamar Franco deu mostras de estar atento 
e disposto a agir com firmeza. Para melhor enfi-entar o prbhle
ma, a partir de 17 de agosto passado, o Governo passou a 
contar com mais_ um instrumento de combate aos cartéis e , 
de defesa do cons1,1midor, Um convênio assinaao entre--o Mi
nistério Público e a S_ecretaria do Direito E~qnómico p_assçu 
a agilizar as açóes de defesa dos direitos do consumidor e 
de comb~tc aos oligopólios:atiã_vés da tiOca_de informações_ 
técnicas e operaCionais enttC éSses õl'gãõs:-Assim, Ç> Ministério 
Público passou a poder promover, com mais a'gilidade, as 
ações_ penais que viSam a punir os crimes coiltta)J.-ordem 
econômicaeasrelaçõcs de_ consumo. _ ····- _ -··-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao encerrar esse pronun· 
ciamento, que faço por ocasião do terceiro aniversário da 
assinatura da Lei n"' 8.078, que rege as relações de_ cons_umo 
no Brasil, gostaria de dizer que estou convicto de que o Código 
de Defesa do Consumidor foi um dos instrumentos legais 
que contribuíram mais decisívamente para despertar no cida
dão brasileiro a conscíênêta de seus dir~i.tos._ para ampliar 
o espaço da cidadania, e para induzir refOrtii.as moderniza
deras nas relações de produção e consumo, que vêm impulsio
nando o desenvolvimento económico do País •. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi· 
dência, nos termos do art .. l74"do Regimento lnterno, dispensa 
o período correspondente à Ordem do Dia da sessão de hoje. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Piesidêoct~ -vaj eriCerfú 
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã_ 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68. DE 1993 
(Em regiine· de urgênCia, nós termos do art. 336, c, do 

~egime~to Interno.) 

Votação, e:m turno únicO, do Projeto- de Resolução n" 
68, de .1993, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece 
a estrutura -do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado_ Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário, Relator: Sena
dqr Francisco Rollemberg, em_ substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

~.2-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N·• 172, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos dO art. 336, alíena c; 

do 
Regimento Interno.) 

. - - ~·. 

Discussão, em turno único~ do Projeto de Lei da Câmara 
n~_172, de 1993 (n·! 3.973/93._ na Casa de origem), de iniciativa 
do Ministério Público da U"riião, que dispõe sobre a reestru-
turação das Procuradorias Regionais da República c dá outras 
providências. (Dependendo de pareceres da.;; Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos,) 

-3-

PROJETO DE RESOJ.UÇÁO N" 82, DÉ )993 
(Em regime de urgênCia; nos ter111os d9 art. 3~6. C~ do 

· - Regimento InternO ----

Discussão, em turno único, âo Projeto de Resolução n'·' 
82, de 1993, de iniciativa dão COmisSão de ASsuntOS Econó
micos, que autoriza a adoção çie_procedimentos específicos 

-para a contratação de operações de crédito ao amparo do 
PRORUR. 

'-4~-

0FÍCIO N" S/64, DE 1993 
(Em regime de urgên-cia, nos termos do art. 336, c, do 

Regime11:to Interno.) 

Ofício n'-' S/64, de 1993, através do qual o Governo do 
Estado de Minas Gerais solicita_ ~utorização do Senado fede
ral para que possa contratar operação de crédito externo, 
no valor de duzentos milhões Qe dóla~;es _amer(canos, para 
os fins que especifíca. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Económicos.) 

- s·--
PROJETO DE LEI DO SENADO N•• 172, 

. _DE 1992 · COMPLEMENTAR 
Votação, ~m turno único, do Projeto de Lei do Senado 

n"' 172, de 1992- Complementar, de autoria do Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o cumprimerilo imediato do dis
posto no§ 2~ ~o ar!. 192 da Constituição Federal, tendo PA
RECER FAVORAVEL, sob n" 194, de 1993, da Comissão 
de Assuntos Econômicos. 

-6-
REQUERIMENTO N" 764, DE 1993 

VotaÇão, _ein turno único, dO reqUerimento n" 764, de 
f993, dO Seríador Marco Macícl, solicitando, nos termos do_ 
art. 172, inciso I, do Regi~mento Interno, a ínêlUSão, em Ordem 
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do Dia, do Projeto de Lei do Senado n!> _67, de 1991, de 
sua autoria, que dispõe sobre a participaçãO dos trabalhadores 
na gestão das empresas e dá outras providências. _,_ 

REQUERIMENTO N' 890, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no 890, de 
1992, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos 
regimentais, a convocação do Ministro de Estado dã. Fazenda, 
para prestar, perante _o_ Plenário do Senado Federal, esClã.red
mentos sobre a elaboração e condução da política económica 
do governo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão'. 

(Leva,;_ta-se a-sessão às 17h45min.) 

ATA DA 169• SESSÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO 
DE 1993 

(Publicado no DCN -Seçãoll. de 25 éce agosto de 1993) 

RETIFICAÇOES 

Na página n"' 7849.., 1• coluna, imediatamente após a mu
dança da Presidência-, ·exdu3.-se, por puDiicação indevida, o 
seguinte: - - - -

A ComisSão Diretoraàpresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' 25, de 1993 (n' Z98193, na Câmara 
dos Deputados), que dá nova redação ao art. 4" do Decreto 
Legislativo n' 92, de 1992. . _ . - · . _ 

Sala de Reuriiões da COmissão, 24.de·agosto de 1993. 
-Chagas Rodrigues, Presidente- Lucídio Portella, Relator 

- Nabor Júnior- Nelson Wedekin. · -- · · 

Na mesma página. 1• coluna, no item ·9 da ORDEM 
DO DIA, imediatamente. após o despacho da Mesa: 

Onde se lê: 
É a seguinte a redação final aprovada:_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 25, DE 1993 

(N• 298193, na Câmara dos Deputados) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
Presidente do Senado Federal, nos term.os.do_ art. 48, item 
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N', DE 1993 

Dá nova redação ao art. 4~ do Decreto Legislativo 
n' 92, de 1992. 

O Congresso NaCional decreta: . 
. Art. 1" O art. 4" do Decreto Legislativo n" 92, de 1992. 

passa a vigorar com a s_eguine-redação: · _ -·· · · - -__ ---
" Art. 4\' Nas viagens oficiaiS ão e.iter_ior, o Presi

dente da República e o Vice-Presidente.da República 
farão jus, optativamente~ a diárias de valor correspon
dente a um trigésimo da respectiva remuneração, fixada 
de acordo com os arts. 1" e 2", ou ao pagamento das 
despesas de hospedagem e alimentação." 

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

Leia-se: 
-É a ~~g~i~te a redação finai-~Pro~~da: 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 
n~ 17, de 1992 (n~ 24, de 1991, na Câmara dos Deputa
dos), que_hO!flOIQga ato do Conselho Monetário Nacional 
que 'áutorizou a· emissão adicional de papel-moeda no 
valor de NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e sete bilhões 
e seiscentos milhões de cruzados novos). 

O Congresso_Nacional decreta: . . . . . .. 
_ Art. 1" Fica _homologado o ~to do_Çonseijlo .tyionetário 

Nacional que autorizuu a_eroi_ssão adicional de papel-moeda, 
n-o---exercíc_io de 1990, no valor global de 
NCz$87.600.000.000,00 (oitenta e.sete bilhões e seiscéntos 
milhóes de cruzados itovás)~ em resposta à solicita-ção e às 
razões constantes -da Mensagem no 158, de 2 ae março de 
1990, do Poder Executivo. . 

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

ATA DA 170" SESSÃO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 
. . . DE 1993 
(Publicada no DCN - Seção II, de 26-8-93) 

RETIFICAÇÕES 

_ Nã Página n°7ª-6Çf, iineCHatamerite-após a legislação citada
que acompi:l.nha o Projeto de Decreto Legblativo n~ 28, de 
1993, inclua-s~, por omissão, o seguinte despacho: 

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
- - cional.) - - - -

Na página n1> 8111, imediatamente _após a fala do Sr. 
Presidente sobre o Parecer da Comissão de Assuntos E_çonô
micos, cOncluindo pela apresentação do Projeto.de Resolução 
n" 70, de 1993, e antes da concesSão çJa palavra ao Senador 
Lourival Baptista, inclua-se, por omissão, o seguinte: 

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Foi encami
nhado à publicação Parecer da Comissão de Constituíção, 
Justiça e Cidadania, que conclui favoravelmente ao Projeto 
de Lei da Câmara n' 102. de 1993. 

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. 

ATO DO PRESIDENTE N• 469, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais e regulamentares e, com base no clisposto 
no§ zo do art. 1'·' do ato n" 38, de 1988, da Comissão Diret_ora 
do Senado Federal e o que contém o processo n°PD0449/93-8, 
resolve: designar o servidor CARLOS MAGNO CATALDI 
SANTORO. Analista de Informá~ica Leg1Sla1íva, do Quadro 
Permanente do PRODASEN, para cumprir missão técnica 
de estudos no México e Estados Unidos da América, incluindo 
participação no .. 1 Encuentro Ibero/americano de Bibliotecas 
Parlamentarias" e no "Illinois 18th Judicial Circuit Co_urt". 
com ónus, durante o período de 19 a 3Õ de Qutrubro de 1993, 
incluindo trânsito. 

Senado Federal, 24 de seterpbr:o de 1993. - ~enador 
Humberto Lucena, Presidente. 
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ATO DO PRESIDENTE N• 470, DE 1993 

O l'iesidente do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções re_gimentais e regulamentares resolve~ designa~ STLV A~ 
NA LUCIA RIOS SAFE DE MATOS, Diictora da Subsecre
taria de Biblioteca do Senado Federal e REGINA CÉLIA 
PERES BORGES, Diretora Executiva do PROPASEN para 
participare-m, a convite do Exmo Senhor Deputado Francisco 
José Paoli Bolio, Presidente do Comi fê Ofganiiador ,_inclusive 
com apresentação -de trabalhos, do I Encuentro Iberoame
ricano de Bibliotecas Farlamentarias a realizar-se na Cidade 
do México, México, no período de 18 a 24 de outubro de 
1993, inclusive trânsito, coiii -ônus parcial. --

Sena® Federal, 24 de setembro de 1993. - Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO DE ASSUNTDS ECONÔMICOS 
24~ Reunião, realizada em 14 de setembro de 1993 

Às dez horas e quarenta minutos do dia _quatorze de 
setembro de mil novecentos e noventa_ e tr_cas_, na_Sala de 
Reuniões da CõhiiSsãO, Ala Senador Alexandre Costa, sob 
a Presidência do Senador João Rocha, com a presença dos 
Senhores Senadores Elcio Alvares, Jonas Pinheiro, Meira Fi~ 
lho, Bello Parga, Marluce Pinto, Albano Franco, Ronan Tito, 
Valmir Campclo, Darío Pereira, Mário Covas, Garib3ldi Al
ves Filho, Gilbertá Miranda, Dírceu Carneiro, Ronaldo Ara
gão, Jutahy Magalhães, Wilson Martins e Eduardo S.uplicy, 
reúne-se a Comissão de Assuntos EconômiçQs. 0 SenhOr Pre
sidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura 
da Ata de reunião anterior ,-que -é·dad:i por aprovada e;- seguir, 
convida o_S_enador Jonas Pinheiro a ler o parecer oferecido 
pelo Senador Esperidião Amin - ausente- da_ reunião - à 
MSF n" 292193, Do Senhor Presidente da República solicit<indo 
autorização do Senado Federal para que seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo _ _no valor equiva~ 
lente a US$60,000,000.00 (sessenta rnilhõe~ de dólares ameri·
canos), entre a República Federativa do Brasil e o CREDIOP 
-Credito pei lmprese eLe Opàc Publiche S.P .A., no âmbito_ 
do Protocolo Financeir-o Brasil Itália; favoráve_l no_s termos 
do PRS que apresenta. Usa da_ palavra para uma questão 
de ordem, o Senador Ronan Tito. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente solicita ao Senador Albano _Franco que leia o pare
cer oferecido pelo Senador Luís Alberto Oliveira - ausente 
da reunião -, favorável_ nos termos .do PRS que apresenta 
ao _Oficio "S" nn 86/93, "Do Senhor Presidente do Banco 
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal a solici
tação da Prefeitura Municip~J de Céu Azul (PR) relativa à 
operação de crédito pretendida junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. Banestado, no valor de CR$27.828.240,29 
(vinte e sete _milhões, oitocentos e vinte e oito"mil duzentos 
e quarenta cruzeiros reais e vinte c nove centavos), utilizando 
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
- PEDU". Em seguida, o Senador Ronan Tito passa a ler 
o parecer oferecido pelo Senador Mário Covas ao Ofício "S" _ 
n" 79193, "Do Senhor Governador do Estado de São Paulo 
solicitando autorização do Senado Federal para elevar os limi
tes de endividamento do Estado de São Paulo a fim çle que 
possam ser emitidas e. colocadas no _m~rcado Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, no mon
tante de 123.899.758 (cento e yinte e três m_ílhóes, oitocentos 

e noventa e nove mil e setecentos e cinqüenta e oito) títuJos 
da mesma espécie, com vencimento no segundo se-mestre de 
1993", favorável nos termos do PRS que apresenta. Com 
a palavra, asseguir, O Senador Elcio Alvares, para ler o pare
cer oferecído pelo Senador Mário Covas, favorável nos termos 
do PRS que apreserita à MSF 0" 160/92, ''Do Senhor Presi-: 
dente da República, solicitando autorizaçãC? para a celebraçãQ 
dos instrumentos de cessão e transferência, às Companhias 
Docas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia 
e do Rio Grande do Norte, de direitos e obrigações decor
rentes dos contratos de arrenda_:mentos mercantil fjrmados 
por entidade dissolvida. a empresa de Portos do Brasil S/A
PORTOBRÁS". Em seguida, o Senador Jonas Pinheiro pro
c:ede à leitura do parecer oferecido pelo Senador Mário Covas, 
favorávelnos termos do PRS que apre&enta à MSF n' 165193, 
"do Senhor Presidente da República, submetendo à autori
zação do Senado Federal, proposta para que seja assinado 
protocolo financeiro entre a "República Federativa do Brasil 
e a República Francesa, para doação de bens _e serviços __ no 
valor de até FF 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil francos 
franceses), destinados ao Projeto .. Gerendamento de_ Recur~ 
sos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do __ Sul", que será execu
tado pelo Departamento Nacional de Água e Energia Elétri~ 
E". Com a palayra, asseguir_, q Senador Meira _Filho, para 
ler o parecer oferecido pelo Senador Ronaldo Aragão à MSF 
n" 97/93, "Do Senhor Presidente da República, propondo ao 
Senado Federal a, e_xpedição de Resolução que disponha sobre 
contratos de financiamento a serem firmados pela União com 
deVedores originais de obrigaçôes financeiras junto a Çr~_4or~s 
externos, nevadas mediante a emissão dos "Brazil investiment 
Bonds", cujo parecer é favorávei nos termos do PRS que 
apresenta. Em Seguida usam da p~lavra para apresentar suges
tões os Senadores Ron;:tn Tito e E leio Álvar:es. A ~residência 
acata as sugestões de ambos e, a seguir, coloca em votação 
os- iteris 2·, 3 e 4 da Patt_t11 Extra e os itens 2, 3 e 4 da Pauta 
normal. Todos são aprovados por unimidade. Passe-se, então, 
à apreciação dãs Emendas n"' 1 e 2 de autoria do Senador 
José Paulo Bisol, oferecidas ao Substitutivo ·da CCJ sobre 
o PLS n~ 256/89,_ que "dispõe sobre a declaração, _o domínio 
e a posSe das terras indígenas, ou a exploração ds riquezas 
do solo, dOs rios e- dos lago~ neles _exis_tentes, e dá outras 
providências". de autoria da Comissão Diretora, cujo relator, 
Senador Aluízi6 Bezerra, apresenta parecer favorável após 
ser colocada em discossão a votação- da matéria é adiada por 
solicitação da Sebadora Marluce Pinto. Prosseguindo os traba~ 
lhos o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Gari
baldi Alves Filhq para relatar o PLS n' 149/91, que "fixa 
prazo para a entrega dos recursos do PIN e PROTERRA 
aos fins que se destinam", de autoria do Senador .Ronal_do 
Aragão, ao qual oferece parecer favorável com a Emenda 
n~ 01-CAE, que após ser colocado em discussã_o_ e .votação 
é aprovado pela Comissão-. A seguir o Senador Dirceu Cár
neiro procede a leitura do paracer da lavra do Senador Esperi~ 
dião Amin, favorável ao projeto, oferecido ao PLS n"' 2/93, 
que "dispõe sobre a criação de Zona de Processamento de 
Exportações - .ZPE, no Município de Imbituba, estado de 
Santa Catariria"~ que após ser colocado em discussão e votação 
é ~provado pela Comissão, dando prosseguimentgo aos traba
lhos o Senador Jptahy Magalhães procede a leitura do parecer 
de autoria do Se_n<!dor José Richa, favorável ao PLS n~ 141/92, 
que "modifica o art. 109_da_Lci Jl" 5.682, de 21 de julho 
de 1971, para dispor sobre a imunidade tributária dos partidos 
políticos, e v_edar-lhes a isenção de Impostos na importação 
de Veículos Automotores", que após ser colocado em discus~ 
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são e votação é,aprovado pela comissãO. Em seguida o Senador 
Bello Parga procede a leitura do parecer de autoria do Seria dor 
Elcio Alvares, contrário ·ao PLS n'·' 124/91, que "fíxa limites 
para aplicações e resgates em fundos de apliCação de c::urto_ 
prazo". que após_ ser colo~do em_ dis<;:us!{ão e vótãção é ~pro
vado pela Comissão. A seguir O Senador Jona~ Pinheíro proce
de a leitUra de S"eü pareter-Iavorãvel ao PLS n<J JZ/93, que 
"estende ao Estado __ do Am<l.pá os benefíciQs_c_cilCedídos- à 
Área de Livre Coíhércio.de Macapá e Santana pela Lei"n'·' 
8.387, de 31 de dezembro d~ 1992",_que_após coloCado em 
discussão é concedida a vista à Senadora Ma_duce Pi"OtO.-Nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente_ declara _cumprida 
a firialidade da reuniãO, iltfórmando que fica adiado_ para uma 
próxima reunião o PLS n<J 227/91. Nada. mais h_avendo a tratar, 
o Senhor Presidente declara encerrada a reunião_às doze horas 
e quinze mínutos,lavrando eu, Dirceu Vieira Mã.chado Filho, 
a presente ata que, lida e_ aprovada, será assinada pelo Senhor 
PreSidente. -Senador João Rocha, Preside~te. 

COMISSÃO DE ASSUI'JTQS l:CONÓJVUCQS 

Reunião- 14-9-93 ~ 10h43min 

(Não há gravação do início da reunião) 

O SR. JONAS PINHEIRO- O item 2 é da pauta extra; 
mensagem de inici<i.tiva do Presidente da República. 

Item 2 da pauta extra: Mensagem n<J 292/93, do Senhor 
Presi-dente da República, solicitando autorização do Senado 
Federal para que seja autorizada a contratação de _operação 
de crédito externo. no va}oL__g_qulvalente a 60 milhões de dóla
res americanos, entre a República Federativa do. Brasil e o 
CREDIOP - Cred_ito per lmpres.e e Le_ Opere Pubbliche 
SPA, no âmbito do protocolo financeiro Brasil/Itália. _ 

Vem a esta ComissãO de Assuntos E.conômicos a Mensa
gem n" 292, do Senhor Presidente da República, na qual é 
solicitada a autorização do Senado Feder_al_ para a realização 
de operação de crédito externo entre a República Federativa 
do Brasil e o CREDIOP, no valor equivalente a 60 milhões 
de dólares. ,_ , . -.. , . . , 

O financiamento destina-se ao çusteio parcial da expor
tação de bens e serviços a serem Cohtratados COfl1_ e_mpresas 
italianas, em continuidade ao protocolo fhüinceiro Brasil/I
tália. _ 

Tal protocolo. firmado em 20 _de_ março de 1987; sofreu 
aditamento em 11 de novembro de 1_992.- o que permitíu aU
mentar o valor do financiamento para o montante ora pro
posto. 

A operação de crédito externo _ _tem a seguinte caracte:
rística: valor total: 70,6 milhões, sinal: 15%, equivalente a 
10,6 milhões; valor finanCiado: 85%, e_quivalcnte a 60 milhüt!S, 
divididos em 3 tranches de 20 milhões cada, que se tomarão 
disponíveis após a verific"ação da correta realização dos reem
bolsos das parcelas vcnc;içlas das tranches_já l_ibc.:rª-das. 

Amortização: 10 parcelas iguais e semestrais. ve-ncen
do-se a primeira 6 mes_cs após a utilização de ca,da tranche; 
juros exigidos semestralmente~ comis_são~ .:5"Q%. fl_at - 0,5%, 
cakulada por toda a duração; juros de mora, 1% sobre a 
libor mensal; término de utilização; segu·ro-: garantia~ tudo 
de conformidade com a legislação. 

Finalmente, Sr. Presidente, o processo fOi adequadamen
te instruído, dele constando_a doc;umcntação exigida pelaRe-
solução n" 96/89 que rege. a matéria. _ 

Dentro das disposições da refedda Resolução, cabe- ob
servar: 

a) O programa AMX está incluído no Plano Plurianual, 
e exiStem recursos orçaJ'!!_e-q!ários no presente exercício para 
pa-gamento do sinal, segundo o parecei da STN- S-eCretaria 
do Tesouro Nacional, COREF e DIREF n' 136. 
- ,-6) A Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona,J p_osicio

nou-se favoravelmente quanto à legalidade do contrato, atra
véS d-o pareCer que menciona, inclusive a aquieSCência do 
Banco Central do Brasil à operação financeira. 

Considerando que foram cumpridas as formalidades le
gais e que os ó_rgãos envolvidos atestaram a regularidade da 
operação, e seu enquadramento nos linútes de endivid;1mento 
da União. somos de parecer favorável ao ;1colhimento do 
pedido de autorização dã. Mensagem n" 232!9J,_para cel~bra
ção çla operação de crédito eXternO entre a República Federa

. tiva do Brasil e o CREDIO!' - Cred)to per le Imprese e 
Le Opere Pubbliche. · · 

Esse é o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. RONAN TITO - Apenas para um esclareci
mento, eu gostaria de saber se estamos de posse do proces
sado. E p-eÇO também socorro aos SI-s. Seriadores, porque 
jur_os de rilora. 1% sobre o libor mensal é muito!_ 

O SR. JONAS PINHEJRO ~_A libor deve ser O%. 

O SR. RONAN TITO- Sim, mas mais I%? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Vamos examinar o proces
sado, pois pode ter havido um ei:-ro de datilografia. 

. O- SR, RONAN TITO - É muito pesado esse valor 
~ I% da libor mensal. A libor hoje- eStá_ em _túrhó _ _de 6_% 
ao ano. É mais ou menos isso? -

_Então, já temos 1,5% ao mês?· 

O SR. JONAS PINHEIRO- Nesse caso é penalidade, 
é pelo atraso; é para o Governo não atrasar. 

O SR. RONAN TITO- Não. Temos um flat de 0,5%, 
correto? 

Vamos raciocinaJ. CoffiÕ é rrleTisal, só p~l-a e-feito _de cál
Culo, vamos colocar 12% ao ano_, porque 1% ao mês não 
é-12% ao ·a"fto;~é mais. Então você tem a libor de 6%, porque 
varia. Dá 7,2%, não é isso? 

O SR. RONAN TITO -Não. Uma coisa são os juros 
interrios; outra, são os·externos. Hoje, no mercado interna
ciónal, você capta o que quiser a juros externos, de país a 
país, em torno de 6% a 7% ao ano;-qualquer quantidade. 

É uma redação nova que vejo. Eu não conhecia esse 
tipo de redação. Mas parece que no processado a redação 
é _t__aro_bém a mesma. 

Há outra_ coisa aqui: você _tem um firlimciame11to de 70 
milhões e 600 m_il dólares, mas tem o sinal de 15%_. que seriam 
10 milhões, e você_ paga os juros sobre os 76 milhões. 

Valor financiado: _60 milhões divididos em 3, então, se-
- riam 20 milhõe:s cada. O contrato é que é de 70, mas o financia- -

mento é de 60. Então.- está cúto. 
Comissão: flat - SD% ao ailo; 0,5% ao ano, calcuiado 

por toda a duração do período de utilização sobre o valor 
do crédito, _ 

Juros de mora: 1% sobre a libor mensaL_ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nesta redação, 
o custo seria bem inexpressivo. Se houver uma libor mensal 
de 0,6% ... 

O SR. RONAN TITO - Se for isso, creío que está 
OK. 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Airida não coloca
mos em votação a matérl.a. Vamos pedir ao Senador Albano 
Franco que faça a leitura do .iterri- III da pauta extra. É um 
pedido do Banco Central, encaminhado ao Senado, solici
tando autorização para operãÇão de crédito na Prefeitura Mu
nicipal de Céu-A.Zt.il, no Paraná. 

O SR. ALBANO FRANCO ~Sr. Presid~ntc, Srs. Sena
dores, é encaminhado para apreciação do Senado Federal 
o Ofício "S'. n" 86, de 1993, através do qual a Prefeitura 
Municipal de Céu Azul, Paraná, solicita autorização para con
tratar operação de crédito no valor de 27 inilhões, 828_ mil, 
240_cruzeii-os reais-e 29 centãvos, a preços de junho-de 1993. 

Os recursos advindes d_e_ssa_ operação de crédito desti
nam-se à realização de obras de infra-estr:utura urbana, através 
do Programa Estadual de D_esenvolvimento Urbano, e serão 
contratados junto ao BANESTADO. Originafmente, são re
cursos s_o F_undo_E~_tadual de Desenvolvimento Urbano, oriun
dos _do Tesouro_ do Estado do Paraná, contando, ainda, com 
recurso.s do BIRD. _ _ . 

As condições financeiras básicas da~opéração de crédito 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: já foi dito; 
b) juros: 12% ·ao ano; 
c) atualização monetária: reajUSüfvC1 pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação de recursos:· tambéÍn já foi dito; 
t) condição de pagamentos: do principal - amortização 

em 48 parcelas com carência de 12 meses; -de juros - não 
existe período de carência. 

Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo 
OfíCio "S" n9 86, de 1993, nos termos do seguinte projeto 
de resolução. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ao Senador RQnan Tito que faça a lcitur.a d_o item IV, 
que solicita a autorização do Senado para elevar o limite de 
endividamento do Estado de São Paulo. 

O SR. RONAN TITO - (Procede-se à leitura do item' 
IV.) 

Está- dentro do combinado; o Estado vai rolar 90% do 
principal da LFTP. Isso está dentro da tradição, porque, na 
verdade, a Lei n" 838 fala em 85%, mas, ·depois, houve um 
acordo desta Comissão no sentido de que se passasse para 
90%. . . . 

Parece que já há uma precedência muito grande de auto ri-· 
zações de emissão de 90% d_o valor das Letras, para refinancia
mento das dívidas. __ Está de acordo. 

O SR. PRESIDENTE __ ( João Rocha) -A Presidência 
pede ao Senador Elcio Alvares que faça a leitura do item 
II da pauta ordio.ària, à página 19. 

O SR. ELCIO ALVARES - (l'rocede-se à leitura do 
item II.) . 

Sr .. Presidente, Srs. Senadores, o parecer está às folhas 
19 do avulso distribuído aos Srs. Senadores. Mediant~ a Men
sagem n" 60, encarriinhada ao SenadQ Federal_, a 18 de março 
de 1992, conforme_ a emerlta já explicitou, foi pedida ·autori
zação para celebração de instrumentos de cessão e de transfe
rências às Corrtpãnihas de Docas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, instrumentos de obrigações e de direitos decorrentes 
dos contratos de arrendamento mercantil fii"rnados por empre
sa dissolvida, a Empresa de Portos do Brasil SA, PORTO
BRÁS: 

Segue o relatório às folhas 19 c 20. Às folhas 21 é feita 
uma análise sobre a proposta, e, às folhas 23, consta o voto, 
cuja conclusão é a seguinte: -

"Assim, em virtude dos argumentos expostos, voto pela 
autorização solicitada pelo Poder Executivo, através da Men
sagem n" 160, de 1992, para a celebração dos instrumentos 
de arrendamento mercantil, firmados- pera- extitita Empresa 
de Portos do Brasil SA, PORTOBRÁS, nos termos do projeto 
de resolução, que vai anexo às folhas 23" a 25.~' 
_ O parecer é assinado pelo Ré:lat.or, Senador Mário Covas, 
e, neste momento, dou inteira afii:m·a-ção ao seu parecer, subs
crevendo-o in totum 

É o parecer, o relatório e o voto~ __ _ 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ao Senador Jonas Pinheiro que faça a leitura do item 
III da pauta normal,_ à página 27. 

O SR. JONAS PINHEIRO -·sr. Presidente, Srs. Sena
dores, trata-se _do parecer da Comissão de Assuntos Ec.onô
riiícos sobre a Mensagem n~ 165, de 1993, do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da República, submetendo à autorização 
do S_enado Federal proposta de assinatura do protocolo finan
ceiro entre a República Federativa do Brasil e a República 
Francesa, para á- doação de bens e serviços no valor de até 
7 milhões e 100 mil francos franCeseS-. - -

Segue~se O relato, às páginas 27 e 28, terminando cdrn 
a_ emissão do seguinte parecer: 

"De conformidade com o parecer da Procurado
ria-Geral da Fazenda Nacional, as formalidades prévias 
à contratação prescritas na Constituição Federal, na 
Resolução n" 96/89, restabelecida pela Resolução n" 
17/92, ambas do Senado Federal, do Dccreto~Lei n-" 
13 e 12!74, como se acha em vigor, e nos demais dispO
sitiVos legais e regulamentais pertinentes, foram inte
gralmente obedecidas. . . . 

Corno~ a a-tual operação constitui-se numa doação 
sem encargos financeirOs e sem-contrapartida de recur
sos financeiros por parte da União, resta ao Senado 
Federal dar cumprimento ao estabelecido pelo incíSo 
V do art. 52 da Constituição Federal, autorizando a _ 
assínatura do aludido protocolo financeiro, nos termos 
do seguinte projeto de resolução." 

De modo, Si. Presidente, Srs. Senadores, que o parecer 
é favorâvel. nos termos do projeto· de resolução que está 
contido às pâginas 29 e 30 do avulso que está em mãos dos 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
pede ao Senado_r Meira Filho que faça a leitura do item IV, 
página 32. 

O SR. MEIRA FILHO (Procede-se à leitura do item 
IV e o parecer do·Senador Ronaldo Aragão.) 

Sr. Presidente, o parecer conclui favoravelmente. 

O SR. PRESÍDENTE (João Rocha)- Para haver quo
rum para a votaÇão, a Comissão piecisa da presença de_mais 
dois Senadores. Peço que aguardemos mais cinco minutos. 
Se não for possf~el proceder-se à votaç_ão, suspenderemos 
a sessão. 
- Te-i-emos, nã quinta-feira, uma reunfãOexúa. para disCUs
são e votação do projeto _de lei que tem corno Relator o 
Senador Elcio Alvares e que trata da microempresa. 
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Góstaria que o Senador Elcio Alvares nos explicasse a aprovar os dois no mesmo momento, e para que não se diga 
respeito do projeto da microcmpresa. amanhã que o microprocJ.lltor rural ficou esquecido quando 

O SR. RONAN TITO--:- Sr. Presi4eiJtec, __ peço a palavra tratO-u do problema da microemJ:>risa. = -

para uma questão de ordem. Q_SR. PRESIDENTE (João _Rocha) - A Presidência 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Co-nceao a pala- acata a sugestão de V. EX' e vai pedir, neste momento, ao 

vra a V. Ex~ Secretário da Comissão que distribua_, áin<Ja hoje, cç;pia do 
0 SR. RONAN TITO~ Sr. Presidente, dada a amizade anteprojeto de V. Ex• a todos os mem.bros da CoJ:Qissão. , 

que tenho pelo Senadol- Elcio Alvares, estoU pedindo uma Concedo a palavra ao Senador Elcio Alvares para fazer 
esclarecimentos sobre o andamento do projeto da microemquestão de ordem antes que S. Ex~ inicie ~Csua explicação. 

A questão de Qrdem t_r_ata daquele projeto do financia- presa. 
mente de tratares, o qual submeti a V. Ex• Gostaria que O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, duas corou
aquele projeto de reSolução não fosse de autoria minha ou nicações: a primeira- quero levar ao conhecimento dos Srs. 
do Sr. Presidente, porque ambos nos encantamos com a idéia Senadores que integram a Comissão de Assuntos Econõnlícos 
da possibilidade de financiainento de tratares para pequenas que autoridades Po Governo, p_rincipaJmente do _Ministério 
e micropropriedades das periferias das cidades. da fazenda e do da Indústria e Comércio, tiveram urna reuniãO 

O Estado de Minas Gerais deu início a um projeto desse na semana passada, e chegamos praticamente _a_ um acordo 
tipo, mas o finã"iiCiartJ.ento, em um dete!JilinadC? ~o'l}len~tÇJ, _a respeito do substitutivo oferecido aos projetos do Deputado 
ficou obstado, porque o BNDES alegou não haver resolução Marcos Formiga, da Senadora Marluce Pinto: e_ do Deputado 
do Senado- justamente, a Resolução n" 36 -, que proíba Victor Faccioni. 
os financiamentos de dinheiro do Erário ou de qualquer outro - ---Conforme v: Ex~ determiriou, Sr. Presi4çnte,_ {iça ~~r
fundo público para financiamento aos. Estados e aos Muni- cada para quinta-feira a leitura âefinitiva dO substitut_ivo que 
cípios. _ '-" __ _ __ __ _ vaiiricorporaremendasqueforemconsensuais,eosSrs. Sena-

No entanto, dada a importância e o grande chamamento dores que estão interessados na matéria tornarão conheci
desse projeto que trata do_ financiamento çle _tratares para menta- um grande número dC: S~nadores -_então, a, partir 
servir aos pequenos e rnicroprodutores, submeti a idéia ao de quinta-feira, e já poderemos resolver em defipÍtivp '!-QUi, 
Presidente da Cas_a_- S. Ex• ficou encantado com a idéia, no âmbito da Comissão, o projeto que diz respeito às pequenas 
porque, na verdade, tem um projeto muito semelhante a esse e microempresas. · · __ _ __ 
-no sentido de que o projeto não fosse de autoria de algum Sr. Presidente, princiPalmente para os Srs_. Senadores, 
membro do Senado, mas de _autoria _da Comissão;- porque gOstaria de faZer- um~ outra_comV:D_içação: há um outro proje
ele tem um apelo muito grande, princiPalmente neste mo- _. to, em tramitação aqui na ComisSão de Assuritos Econômicos, 
menta em que se pretende fazer um programa para atendi- da mais alta importância, que é a lei de propriedade industrial, 
menta à fome. _ ou seja, o projeto das patentes. _ 

O projeto -có.ilsta; basiçamente, do seguinte: Q Governo · Tive oportunidade de conv_er_sar com o Senador Mário 
do Estado fornece um trato r, e o município fornece dois trato-;- Cova"s, e ficOu ente-ndido, justamente de toda a conversa com 
res. Com esses três tratores,_só podem ser at_endidos os peque- V. Ex\ que o projeto de patentes, pelã importância que tem, 
nos e microprodutores agrícolas. que pagarão o óleo. A com- teria que ser debati4o também num seminário que seria aqui 
pra desses_ tratares será feita com 6 fimmci~mento d~ 90% realizado sob o_s_ au_spícios da Comissão de_ A~sun.tos Econô
do FINAME, onde se vinculará, para pagamento, o FPN micos. Neste momento, os Srs. Senadores _da Çpmis~ª-o d.e
e o FPE. Isso está tendo um chamamento extraordinário, Assuntos Econômicos já poderiam encaminhar sugestões à 
os Governos dos E:>_tados estão achan4o uma excelente idéia, Presidência sobre as autorida_des brasileiras, que são pessoas 
porque a competitividade do microprodutói, do pequerlo Pro- altamente entendidas no assunto de patentes, para que possa
dutor com o grande produtor, que tem QS seus tratore~ e mos programar exatamente aqueles que serão o.s palestrantes 
que os tem finançi1}.dos pelo FINAME, é quase impossível desse seminário que será realizado, talvez, daqui a duas sema
o sujeifo- da enxada cOmpetir com quem tem tratar, arado, 
etc. 

O Governo do meu E1:1tado promoVeu e _õ G()v·erno de 
Goiás, neste instante, está promovendo o projCio.~COitverSer 
com o Governador Fleury e _ele disse que estará nesse projeto: 
o Governador do Paraná também entehde ser da maior impor
tância. Submeti a eles, porque são Goyernadores--do meu 
Partido, mas tenho certeza de que todos os Governadores 
de Estado irão se interessar, por isso! principalmente, nesse 
momento, em que se promove, no .Brasil, uma Campanha 
contra a fome, que pressupõe produção de alimentos. 

O projeto, que não é da minha lavra -_a idéia foi colocada 
num projeto de resolução -, está aí para quem qu:isecdeta-
lhes. •• 

Gostaria que V. Ex•, se fosse possível - Submetido evi
dentemente ao Plenário- colocasse es§e projeto na quinta
feira, que é o dia que teremos também o da microempresa, 
porque teremos um casamento extraordiná:rjo da pequena em~ 
presa urbana e a pequena empresa rural, para que pudéssemos 

nas. 
Quero trazer também ao conhecimento-- da Casa, pela 

iniportâ.ncia do projeto de patentes, que é a lei de propriedade 
_ -lnduStrial, depois de realizado esse seminário e mantido conta

to, principalmente com o Ministro Fernando Henrique Cardo
so, porque riesse projetO' deve prevalecer acima de tudo o 
interesse nacion·al, vamos tra:ter-já a minUta do parecer para 
debater com as Liderançlas da CaSa para te-ntar obter, se 
possível, também uma decisão consensual Sobre esse parecer. 

A idéia que temos, pela importância. do projeto, pelo 
fato de ter demorado dois anos em tramitação na Câmara 
dos Deputados, é apresentar, se possível, antes da revisão 
constitucional, para votação ein plenário, em regime de uigên
cia urgentíssima .• esse parecer. que seria debatido previamente 
depois de vencida todas as etapas com as Lideranças da Casa, 
pata obtermos, então, a aprovação final e submetê-la à decisão 
do Plenário do Senado. 

Essas são as duas comunicãções que gostaria de ter feito: 
a leitura do substitutivo na quinta-feira dos projetas das peque-
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nas e microempresas e a convocação dos companheiros inte
ressados no projeto de lei de propriedade industrial_, ou seja, 
o projeto das patentes, para ·então organizarmos o seminário 
que será rçalizado sob os auspícios da Comissão d_e Assuntos 
Económicos. 

O. SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência 
da Mesa já tem algumas sugestõ.~s. que vai levá-las aos mem
bros da Comis-são. EsperO receber tam.bém a sugestão de ou
tros nomes. Já combinamos com o Senador EJcio Alvares 
para marcarmos com antecedência de dua_s semanas a preSença 
dos convidados que envolvem ex-Presidente do NPI (?) e 
cetas autoridades que tém conhecimento _profundo sobre a 
impoi"tâ:ri.êia dã lei de patentes. Como lembrança rápiaa. temos 
o Presidente. dessas entidades de c~asses empresariais, de em~ 
pregados, a Presidê_ncia da Embrapa,· que tivemos oportu
nidade de visitar, juntamente com o Senador Ronan Tito, 
além de. várias outras SIJ~S_tões. A CNI deve ter nqmes a 
indicar. Combinaremos previamente o dia que faremos essa 
audiência pública para vermos se, através dela. é possível 
um conhecimento mais amplo ou a conclusões de que esse 
projeto de lei aprovado pela Câmara já atende plenamente 
aos.intc.rcss,es nacionais, _ __ _ _ 

Colocamos, neste momento, cm votação os itcnsdap~uta 
extra e os da pauta on:línád~ rçl~t~dos nesta Com·issão. , , 

Os Seúadore·s que estiverem de acordo queiram perma-
necer sentados. (Pausa.) _ _ . ~ _ 

Aprovados os itens 2, 3 _e .4 da_ pauta extra c os itens 
2, 3 e 4 da pauta da reunião ordinárja, - · _ _ . 

ContinUando a reuiliãó~ tem a palavra o S_enador Valm_Jr 
Cainpelo para relatar o item 1, da pauta ordinária: 

O SR. VALMIR CAMPELO ~Sr. Presidente. S". Se
nadores, projeto de Lei do Seriado n'' 255~ de 1989, que dispõe _ 
sobre a declaração de nulidade dos a tos que tenham por objeto 
a ocupação~ domínio c posse das terras Indígenas ou a expio~ 
ração das riquezas do solo, ou dos rios e dos la,gos_ nelas 
existentes c dá outras providências. 

Venho a esta Comissão para exame das emendas apresen~ 
tadas,_substitutivas _do Projeto de Lei do Senado n·' 255, de 
89: A proposição dispõe sobre a declaração de nulidade dos 
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse 
das terras indígenas ou a exploração das riquezas do solo. 
ou do.s rios ·e· dos lagos nelas e>;istehtes _e dá ou_tras provi
dências. _ _ ~- .. __ 

A ação de declaração de_n~Jidadc seria promovida. de 
acordo com o an. 1". pelo Ministér1o Público Federal. que 
reintegraria as respectivas terras de domínio da União. 

O art. 2° prevê que, quando derivados de oc1,1pação de 
boa fé, as benfcítorias úteis e necesSáriàs cXestC:ntt:S- nas terras 
referidas no art. l" serão in..dinezª"das pelas_ U!:i_~~9.·_ _ _ ___ _ 

o- art. 4° gara-nte à União o direito à ·ação regressiva 
contra aqueles que promoverem a ocupação irregular de terras 
indígenas com culpa ou_ o dolo por haver as quantias pagas 
na forma do art. 2'-' - -

Da sua justifiCaÇão, destacamos o argumento de que o 
projeto tt.:m como_ escopo garantir às populações indígenas 
o direito à sua reprodução física e cultural,_ohjetivq_esse que 
só pode ser atendido se for elaborada uma legisla_ção que 
conceitue, com precisão. todos os elementos envolvidos na 
questão das terras tradicionalmente ocupadas pelos índiOs. 

No seu primeiro parecer, em 1989, a Comissão de Consti· 
tuição Justiça e Cidadania decidiu por ericarriinhamento da 
cópia do projeto a várias entidades. entre a$ quais a União 

das Nações Indígenas e a Associação Brasilei_r.a de An_tropo
logia, para que opinassem sobre o mérito e, eventualmente, 
oferecessem subsídios, as _quais enviaram documento comum 
apresentando proposta alternafiva com as se-guintes modifi~ 
cações ao Projeto originã:l: 

10- na parte final do aft: 1 '\ ó substihítivo Coriternpla, 
além da reintegração das terras ao domínio da União, também 
a sua reintegração à posse dos índios; 

2'' ~sugere a inclusão de um parágrafo terceiro ao art. 
!"',facultando às comunidades indígenas remeter infõrffiaçóes 
e documentos necessários à _instrução Pe feit~, quando asim 
não houver procedido à FUNAI no prazo concedido; 

3"- propõe também a inclusão de norma dete_n:nin,afldo 
aO- magistrado competente a reintegração liminar na_ posse 
em fayor dos índios, também prevendo a reconstitUíção-ecoló~ 
gica da área sempre que necessário. 

A douta Comissão acatou as emendas propostas pelas 
.entidades, aprovando a iniciativa mediante apresentação de 
substitutivo, desqualificando a inidativã: de complementar, 
por entender que o assunto em questão é tutclável, constitucio
nalmente por lei ordinária, após o que a Comissão Diretora 
apresentou a redação do vencido para turno suplementar. 

Apresentadas duas emendas pelo eminente Senador José 
Paulo Bisol. foram elas encaminhadas através do. Requeri
m€:rlto n" 253. de. 92, assinado pelo nobre Senador C.ésar_ Dias, 
para exame desta Comissão. , _ .. ... _ . . 

A primeira emenda suprime do art. 2o do substitutivo 
a expressão ' 4 observados os pressupostos legais e processuais 
pe-rtinenteÇ'. ,._ - - . ·· 

A segunda emenda modificii a redação do. arJ. 3" e do 
~eu_ parágrafo único_ da seguinte forma: ··Art. 3"- Quando 
derivadas de ocupação de boa-fé,_as.benfeHorias úteis e neces~ 
sárias existentt!s nas esferas referidas do art. l!' serão ind~ni~ 
zadas pela União, desde que relativas à poss-e em área imPreS~ 
cindível à subsiStênCía do seu titular e Qa sua família". 

Parágrafo único- Mesmo que ainda não pague a indeni
~ção correspondente às bcnfeitorias, não se aplicará o direito 
de retenção das terras indígenas. __ _ _ 

Quanto à primeira emenda, julgamos de fato inócua a 
manutenção da expressão que se pretende retirar. já que é 
dever do juiz ob~ervar os citados_ pressupostos. adstritos que 
estão _ao princípio da legalidade. _A.lén:t _disso, naturalmente. 
não deverão ele~ se ater a _outras leis que tratem da mesma 
matéria, com esta colidindo. 

A segunda 'emenda que visa a eVitar a rcçouceituação 
da ocupação de boa fé, constante do parágrafo único do .art. 
3", também é Ç>portuna, pois sintetiza, no caput do artigo, 
o referido conce_ito e acrescenta preceito no sentido de prOibir 
a retenção das. terras indígenas. ainda que não tenha sido 
paga a indenização" devida por henfeitorias úteis e necessárias. 

Ante o exposto, o nosso voto é pelo acolhimento das 
referidas emendas aos arts. 2\' e 3'7 do Substitutivo ao Projeto 
de Lei do Senado n" 256. de~l989. ~: ·· . ·- · . 

Esse é o vo}O proferido pelo nobre Senador Aluízio Be~ 
zerra. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão. 
(Pausa.) 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)= Concedo a pala
vra à Senadora Marluce Pinto. 
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A SRA. MARLUCE PINTO- Peço vista desse projeto, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)~-:- Atendido o pedi
do de vista da Senadora Marluce Pinto. 

Senadora Marluce Pinto, há um probielna técnico que 
a Assessoria está-nos comunicando. Se já houve pedido de 
vista a um projeto, não se pode fazer o mesmo pedido pela 
segunda vez, pois fere o Rc::gimento. -

· V. EX' terá uma outra oportunidade de pedir vista em 
plenário. 

Não é terminativo! 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, a Senadora 
Marluce Pinto está fazendo esse pedido porq\le há uma emen
da que foi colocada a posteriori, a respeitO~ da qual ela tem 
dúvida. 

A pergunta que faço_ à Mesa e à Asse~soria é a seguinte: 
essa emenda passou pela Comissão de CoD_$tJtUição, Justiça 
e Cidadania, ou ela foi introduzida aqui nesta Comissão? 

Houve. no plenário. duas emendas do Senador Jos~ Paulo 
Bisol - emendas de plenário - que foram acolhidas. 

0 SR. PRESIDENTE (João Rocha)- V. Ex• quer dis
cussão sobre·as eme~das? 

A SRA. MARLUCE P\NTO- Sím,; sobre ess~s duas 
· emendas_que entraram. Não se pode pedir vista delas? 

OSR. PRESIDENTE (João Rocha) -V. Ex~, de acordo 
com o Regimento. terá que recorrer à emend_a _de plenário. 

O SR. RONANTITO::- V. Ex• pede destaque em plená
riâ e vqtação em separado pela supressão da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Não havendo 
mais discussão, passamos à votação.,__ · -

O SR. RONAN TIJ:O ~-Sr. President.,, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESiDENTE (João Roc!w) .,-:::~()ncedo a pala
·vra a V. Ex~ 

O SR. RONAN TITO - Si. Presil:lente, parece que 
a Se_n_adora quer pedir destaque dessas emendas _no plenário 
da Comíssão. Elas já foram aprovadas na Comissão? 

A SRA. MARLUCE PINTO - Pelo que consta aqui, 
essas em_endas vão à .d!scu~são e à_ vot~ç&o: ág_ora. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Temos as Emen-
das de n" 1... --

Á SRA. MARLUCE PINTO - É a primeira vez que 
as emendas estão sendo discutidas na Comissão. Então, não 
tenho que esperar as emendas de plenário. Temos que pedii
aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Jolio Rocha)- Vamos ver, pelo 
Regimento, se V. Ex~ será plenamente atendida naquilo que 
realmente for regimental. 

O SR. MÁRIO~ COVAS - (fora do microfone) - O 
que a Senadora Marluce quer é pedir destaque para uma 
das emendas que estão sendo votadas. É perfeitamente legí
timo. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -'Sr. Presidente, peço 
a palavra para urna informação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Com a palavra 
o Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, esse 
Substitutivo foi apresentado por mim, como Relator, à Comis
são de Constituição, JUstiça e CídadaiJi_a, em 1990. 

Agora, está retornando à__ Comissão de Assuntos Ecçmô~ 
micos, por causa das emenda..s. Mas também vãi pa-sSár-pela 
COinissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que 
já estou pedindo um parecer preparado por aquela CoiTilssão 
para as emendas. A Senadora Marluce poderá, no momento 
em que estiver na Comissão de ConstitUição~'JU.StiÇa e-Cidada
nia, também discutir. se quiser, e~sa questão. 

A SRA. MARLUCE PINTO --Sr. Presidente, eu não 
poderia solicitar o adiamento da votação, ao ~enos para estu~ 
darmos o ass_uJ;~.to? Vamos ter na próxill'!-~ quinta-feira ... 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -A Presidência 
atende- o pedido de V. Ex~ e adia para a próxima reunião 
a votação. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES ~::c:_Da minha parte 
não há prOblema nenhum. O pareCer já foi de 1990. - --. __ - ' ·-

• · A~ SRA. MARLUCE PINTO- Sinceramente, esse é 
um problema complicado. 

.. :O~ sR.: PRESIDENTE (João Roéha) - Fica atendida 
a solicitaçãoda Senadora Marluce Pinto e.f~ca adiada a vOtação 
para a reunião da próxima quinta-feira. 

.. A SRA. MARLUCE PINTO -- Obrigada, Sr. Í'resi~ 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Pedimos ao Sena
dor Ga_iibaldi Alves Filho para relatar -o tem 5 da pauta, 
pág. 38. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente, 
s·rs: senadores: - -- . . -- - -

De- autoria do ilustre Senador Róoaldo Aragão, vem. à 
nossa apreciação o Projeto de Lei do Senado n~ 149, de 1991, 
que fixa prazo p-ara erttrega de recursos destinados ao Progra
ma de Integração Nacional- PIN e ao Programa de Redistri
buição de Terras e Estímulo à Agroindústria- PROTERRA. 

(Procede-se à leitura do relatório do item 5.)_ . _ 
Sr. Presidente, o nosso parecer~ portanto, é favorável, 

acrescentando que o Relator original era o Senador Aluízio 
Bezerra. 

O SR: PRESIDENTE (João Rocha) - Em díscussão. 
(Pausa.) . ~ . ~ _ ~ ~ 

.Não ha:vendo quem queira discutir, passamos ã-vótação. 
Em votação. · 
Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Jolio Rocha) -Aprovado por 
unanimidade. · . _ 

_ Pedimos ao Senador Ronaldo Aragão pãra relatar o item 
6 da pauta, pág. 45. 

~O SR. RONALDO ARAGÁO - Sr. PreSidente, fiz 
um requerimento, solicitando a minha substituição como Rela
tor dessa matéria. Não sei se foi deferido. 

O SR .. PRESIDENTE (João Rocha) :_: Teinos, então, 
que retirar a matéria de pauta. 

Pedimos ao Senador Jutahy Magalhães. para relatar o 
item 8. O- Senador Mário_ CqVas é'' o autor do pr~oj~!O ~-~ 
lei. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-' Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 



Seteli!bro de 1993 DIÁRIO-DO CONGRESSO NAC!QNAL (Seçáo II) Terça-feira 28 9285 . 

(Procede~se à leitura-do item 8.)- - _-- __ ·------~ 
É o nosso votO. O par~eroriginal é de autoria do Seb.ador 

José Richa. Estou de plano acordo. 

.O.SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Em discussão. 
(Pausa.) . . . _ 

Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em-votação. _ 
(Procede-se_ à votação,) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Aprovado, por 
unanimidade. 

, . Pedimos ao Senador Jonas Pinheiro para relatar o item 
12 da pauta. 

.. O -SR. JONAS PINHEIRO -Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, da Comissã_õ de Assunt9s Económicos so.b.re Pr9jeto 
de Lei do Senado que estende ao Estado do Amapá os bene
fícios fiscais corisidefados de livre comércio em Macapá e 
Santana: ·. · 

Prete'nde o aUtor do 'projetO, Sr. Presidente, estender 
Os benefícios da lei,' da zon·a Livre de Comércio de Macapá 
e Santana a todo o Estado_. Evidentemente, por se tratar 
çle \.lffi Estado que, na prática, é como se fora l,lina-ilha, porque 
não se tem acesso s~nã.o_por_avião. ou por navio, é um Estado 
extremamente isolado, é penaliZado por esse isolamento e 
essa providência iria, certalnCríte. beneficiar as pOpulações 
iiltei"ioranas, razão' pela qual somos favoráveis à aprovação, 
reconhecendo que essa extensão significará;- também, uma 
contribuição, -l,.lm fortalecimento para a economia do Estado. 

Ademais, Sr. Presidente, assim procedendo, concluo com 
a seguinte inclusão, onde couber: 

"é criado no Município .de ,Oi,apoque, &ta do do 
Amapá, uma árCa de ç:qmércjo de importaç:ão e expor
tação· sçb rçgime_ fis~a~ espedal, .estabelecido com a 
finalidade .de. promover _o desenvolvimento. da região 
.da fronteira seguindo a política âe integração. 

§ 1" A área será contínua e compreenderá toda 
a sede- do MunicípiO, iricluindo locais próprios para 
entrepostamento de mercadorias_ a serem nació:ttaliza
das.e, re!:!xportadas, ·Aplica-se~ área de livre .comércip, 
no que couber, o disposto na· Lei n"' 8.526, de 25 Qe 
novembro de 1991, e Lei no 8.381, de dezembro de 
1991. O projeto de lei, iniciativa do EXe-cutiVo-;- criando 
a área de livre comércio do OiapoQüe, já se encontra 
em tramitação na Câmara dos Deputados, desde_ 1989. 

Assim, com a aprovaç-ão do presente-projeto, esse 
objetivo seria, de logo, alcançado, levando em seu tex
to, além dos bcneJícios· previstos- neSta Lei, todos os -
incentivos de uma área de livre comércio. É necessi
dade de uma área de livre comércio no Oiapoque, não 
tem contestação, é importante para o relacionamento 
do Brasil _com a Guiana Francesa e progresso desse 
pedaço tão importante da nossa fronteira." 

Essa é uma emenda do Senador José Sarney que, igual
mente, defende os interesses daquele Estado, Sr. Presidente. 

Portanto, o parecer é favorifvel. à extensão e à criaçãq 
da área de livre comércio com entrepostamento no Município 
de Oiapoque, que dista da Capital cerca de700_ km de estrada 
de difícil acessQ. 

O sR. PRES112ENTE (João Rocha) - Co!oqLmos em 
discussão o relatóriO do Senador Jonas Pinheiro. 

_Com a palavra a Senadora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO -Sr. Presidente, vou-pedir 
vista desse projeto, dizendo ao meu Coliga Jonas Pinheiro 
que o devolverei na quinta-feira. · · · · 

O SR PRESIDENTE (João Rocha}- Está àtendida. 
Pedimos ao Senador Bello Parga que leia· o iteJ:n J 1 da 

pauta. 1 

O SR. BELLO PARGA __:Parecer da Comissãod'e As
suntos Econômicos. ProJeto de Lei do Senado n~ 124/91. 

(Procede-se à leitura do Parecer.) ___ _ 
Sr. Presidente, este é o meu parecer. No entanto, devo 

assinalar que ele foi redigido pelo Senador E Ido Alv1:1res com 
o que concordo plenamente. . _ .... , 

. d SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão. 
(Pausa.) ' 

Não havendo quem peça a palavra, enCerro 'a discussão. 
Em votação._ · · ' ' · 
(Procede-se à. votação.) 
Aprovado. 
Pedimos ao-nobre Senador Dirceu Carnciro·que ptoce-da 

à leitura do último-item da pauta, o dc.n'=' 7,, sobre Q Projeto 
de Lei n" 2, de 1993, que dispõe sobre a çriação. ele .zona 
de processamento de exportação- ZP,E,_MunicípiC? ?e Imbi-
tuba, Estado de Santa Catarina. _ 

O relatóriO é do Senador Esperidiâo Amin: 
'(Procede-se à leitura do relatório) 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Em discussão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito .. 

Q SR RONAN TITO- Sr. Presidente, desejo' um escla
récimento- e os advogados da Comiss·ão p-oderão nos ajudar_ 
a aclarar o projeto. Na verdade,·nâo há.ônus para·oTesouro 
Nacional,_m_as há i_sençõeS. Pergupto se qUa-ndo h,á, i,s~nção 
-porque as ZPEs_n_ã_o re_çQ_l_bem impostos ao Tesouro, quer 
estadual, quer federal - é possível ser da iniciativa do Con
gresso Nacional leis que isentem? Enterido que isetitar e fazer 
despesas são coisas semelhantes. Isso já foi muito discutido 
no Congresso Naçional. Não sei a que termo chegamos; não 
tenho. nada contrq ?- criação ele ZPE.s. penso, até qu~ ,dcw;ríª
mos criar muitas no _Brasil. No _entanto, nãq ~- co~;Istituçiopal 
a origem do projeto, isto é, o Congre-sso Nacional poder criar 
zon·as de procesS:irilento. ' · · · · ' 

_Era esse o 'esclãrecimento ·que pêço aos Companhe-!ros. 
principalmente·aos advogados da Comissão de ASsuntos Eco-_ 
nômicos. 

. O SR. PRESIDENTE (João Rocha)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Bello Parga. 

O SR. BH.LO PARGA- Se'nador Ronan Tito, o regi
me tributário cambial administrativo das ZPEs afirma que 
elas estão codificadas no Decreto-Lei n" 2.452, de 29 de julho 
de 1988, que estabelece que só o Poder Executivo pode criá
las. Não estamos criando o projeto. O decreto autoriza o 
Poder Executivo~ e V. Ex_a pode ver legi~Iação citada. 

O SR.. RONAN TITO - Então, estamos tratando de 
um projeto autorizativo? _ 

. O SR. BELLO PARGA - Exatamente. É o que diz 
a ementa. 

O SR. RONAN TITO -Assim sendo, sou a favor. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Em discussão. 
(Pausa) · 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em vot'!.ção. 
(Procede,se à votação) 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) -Aprovado por 

unanimidade. 
A PreSidência acaba de receber reqUerimento dÕ Senador 

Ed'-;lardo Suplicy',_q-ue-será lido na próxima reunião. 

A Presidéncia agradece a presença de todos. _ __ _ 
Nada mais havendo a tratar. voU encerrar' os-trabalhos 

-da presente reunião, convocando uffia,reunião extraOrdinária 
para quinta-feira para tratar especificamente da disc.ussão" e 
votação da lei Qa_mi_croempresa. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às Jlh57min.) 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO. 

1- ATA DA 202' SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO 
DE 1993 

-Sessão solene destinada a comemorar o_ 40" aniverR 
sário da Lei n' 2.004, de 3 de outubro de 1953, que criou 
a Petróleo Brasileiro SIA - PETROBRÁS, e instituiu 
o monopólio estatal do petróleo. 

2- ATA DA 203' SESSÃO, EM 28 DE SÉTEMBRO 
DE 1993 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•' 341 e 342, de 1993 (n• 631 e 632/93, naóríg<;m). 
de agradecimento de comunicações. 

- N" 343, de 1993 (n' 629193, na origem), restituindo 
autógrafos de projeto de lei sancionado .. 

2.2.2 - Avisos do Ministro de Minas e Energia 

-N''' 381,383,385 e 386/93, de 24 do corrente, enca
minhando informações sobre os quesitos constantes dos 
Requerimentos n'' 628, 689,753 e 579, de 1993, de autoria 
dos Senadores Gilbt!rto Miranda, Eduardo Suplicy e Júlio 
Campos. 

2.2.3- Aviso do Ministro da Indústria, do Comércio 
e do Turismo 

- N"' 895/93, de 24 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n~' 
629, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

2.2.4- Aviso do Ministro da Fazenda 

- N" 774/93, de 24 do corrente.,. encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 
595, de 1993. de autoria dá Senador José-PaUlo Bisol. 

-2.2.5- Aviso do Ministro da Justiça 

- N~ 1.289/93, de 24 do corrente. encaminhando infor-
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 
642. de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

2.2.6.:... Aviso do Ministro do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal 

-N',. 223/93, de 24 do corrente, encaminhando infor
mações SÇ>bre os quesitos constantes do Requerimento n~ 
623, de 1993, de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

2.2. 7- Ofício do Ministro-Chefe da Secretaria de Pia
. nejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência da 
República 

-N9 958/93, de 23 do corrente, encaminhando infor
mações sobre os quesitos constantes do Requerime-nto ·n'.' 
687, de 1993, de autoria do Senador Gilbero Miranda. 

2.2.8 - Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos 
Deputados 

_ - N~ 318/93, d~ 27 do corrente, comunicando o arqui
vamento das seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n\' 5, de 1983-Comple
mentar (n" 306/85-Complemeiltar, naquela Casa), qÚe "al

'tera a redação do art. 18 e revoga o art. 29 da Lei Comple
mentar n<!4l, de 22 de dezembro de 1981". 

-Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1991-Comple
mentar (n" 126/92-Complementar, naquela Casa), que "ãl
tera a Lei Complementar n" 41, de 22 de dezembro de" 
1981". 

-Projeto de Lei do Senado n•• 266, de 1991 (n' 
2.456/91, naquela Casa). que "dispõe sobre a utilização, 
pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de segurança 
pública de que trata o § 49 do art. 32 -da ConstitUiÇão 
Federal". 
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EXPEDtENTB 
cmrrm OaAP!m DO IB!fADO PmBL\1. 

!o!ANOEL V!LEU. OE MAOALHÁES 
Oinoor4aal4o SnUoi'Horal 

, .WACIEL LlA SILVA MAIA 
Oin10t!8caawe 
<.:ARLUS HOMERO VIEIRA SINA 
Dinlal' Maiailrn~~~N 
1.~ l:l CARLOS BASTOS 
OinwlaOiwal 
fLORJA/1 AUOUSTO rollnNHO r.IADRIJOA 
OinW.IWiu• 

2.2.9- Pareceres 

Referente às seguintes matérias: 
-Substitutivo de Plenário oferecido .aos Projetes de 

Lei da Câmara n"' 7, de 1991, e 69, de 1993, e Projeto 
de Lei do Senado n" 43, de 1992, que "dispõem sobre 
a microempresa e a empresa de pequeno porte". 

2.2.10- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senadon" 127, de 1993, de autoria_ 
do Senador Francisco Rollembcrg, que "dispõe sobre o 
ensino das modalidades esportivas de lutas e disciplina sua 
prática em clubes, academias e estabçteçimentos congê-__ 
neres". 

2.2.11- Requerimento 

- N" 1.020, de 1993, de autoria do Senador João Fran
ça, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Prqjeto 
de Lei do Senado no 82/92, que "dispõe sobre a mineração 
em terras indígenas e dá outras proyidências". 

2.2.12- Apreciação de matérias 

-Requerimentos n" 1.013, 1.014, 1.015 e 1.016, de 
1993, lidos em sessão anterior. Aprovados. 

2.2.13 - Discursos do Expediente 

SENADOR NEY MARANHÃO, eomo Líder- Pro
posta de emenda à Constituição a ser reapresentada por 
S. Ex\ permitindo a reeleição de Prefcítos;Govemadores 
e Presidente _da República, em face da aceitação favorável 
da maioria da população, mostrada em pesquisa divulgada 
nos órgãos- de imprensa. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Implanta
ção de projeto de fruticultura irrigada, desenvolvido em 
parceria entre o Governo de Sergipe e a iniciativa privada. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES -1' aniver
sário da aceitação, pela Câmara dos Deputados, da aber
tura do processo de impeachment contra o Presidente Fer
nando Collor de Mello. 

SENADOR MARCO MACIEL, como Líder - 5' 
Convenção Ordinária do PFL e tr_a_n_scrição do discurso 
do Deputado José Múcio Monteiro proferido no evento. 

'I tI I 

OIAIUO DO CIOIIOIII!Im MACIOIIAI. 

ASSINATUIIAS 

------CaS 10.01111.1111 

2.2.14- Ofício 
- N" 57193, da Liderança do PFL, no Senado Federal, 

de substituição de membros da Comissão Mista destinada 
--a eXaminar e apreciar a Medida Provisória n\' 352. de 

20-9-93. 

2.2.15- Requerimentos 

- W 1.021, de 1993, de autoria do Senador Magno 
Bacelar. propondo a indicação do Senador Nelson Wede
kin para participar da Delegação do Brasil à_XL VIII Sessão 
da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualida~e_ 
de Observador Parlamentar. 

- - N' 1.022, de 1993, dé autoria do Senildor Jonas 
Pinheiro, solicitando autoriz3ção do Senado Federal para 
aceitar missão designada pelo Senhor Pr~~idente da RepúM 
blica. 

2.3-0RDEM DO DIA 

Projeto de Lei Câmara n' 172, de 1~3 (n' 3.973193, 
na Casa de origem), que "dispõe sobre a reestruturação 
das Procuradorias Regionais da República e dá outras proM 
vidências". Discussão encerrada? após pareceres de plená
rio favoráveis com emenda de redação, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. -

Projeto de Resolução n~ 82, de 1993, que "autoriza 
a adoção de procedimentos específiCos para a contràtação 
de operações de crédito ao amparo do PRORUR". Reti
rado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento 
Interno. 

Ofício n~ ·s/64, de 1993, através do_ qual o Governo 
do Estado de Minas Gerais so}icíta "autorização do Senado 
Federal, para que possa contratar operação de crédito ex
terno, no valor de duzentos milhões de dólares americanos, 
para os fins que especifica". Retirado da pauta nos termos 
do art. 175, e do Regimento Interno. - -- -

-Requeri"rrú:!ilto n~ 764, de--1993, dO Senador Marco 
Maciel, solicitando a __ inclusão, em Ordem dp Dia,_do Pr9-_ 
jeto de Lei do Senado n9 67, de 1991, que "dispõe sobre 
a participação dos trabalhadores na_ gestão das empresas 
e dá outras providências". Votação a(liada por falta de 
quorum. 
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RequerimentO n" 890, de 1993, do Senador Ed_uar:do 
Suplicy, solicitando a convocação do Mini$tro ,de Estado 
da Fazenda. para prestar, perante o Pldn~fió'cfo sellcido 
Federal, esclarecimçntos sobre a eJabqr~çã.o"e'.cpndução 
da política económica do _Governo., YP\HS~Q ,a,:Jjada_ por 
falta de quorum. 

Projeto de Lei do Senado n·• 172. de 1992-Comple
mentar, que ''dispõe sobre o cumprimcõto -imediãto do 
disposto no § zo do art. 192 da Constituição Federal". 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resoluçã.o n·• 68, de 1993, que "estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos do Senado Federal e dá outras providências". 
Votação adiada por falta de quorum. 

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 

-Requerimentos n<t> 1.021 e 1.022, de 1993, lidos 
no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta 
de quorum, após pareceres da Comissão competente. 

2~3.2 - Discursos após a Ordem do Dia 

SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Apelo aos Con
gressistas no sentido de que apóiem emendas orçamentárias 
que visem ampliar as verbas destinadas a programaS cultu
rais. 

SENADOR ÁUREO MEL LO- Homenagem ao ex
Deputado Federal EuricO de Oliveira pelo transcurso de 
seu 90'-' aniversário. 

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Gravidade 
da situação em que se encontra o sistema·educacionaJ brasi- _ 
leiro. 

SENADOR AMIR LANDO ~ PremênCia da apura
ção e punição dos assassinos do Senador Olavo Pires. 

2.3.3 - ComunicaçãQ da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária_a realizar-se 
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do pia qUe 
designa. 

2.4- ENCERRAMENTO 

3- ATA DA 204• SESSÃO, EM 28 DE SE'I'EMBRO 
DE 1993 

3.1- ABERTURA 

3.2- EXPEDIENTE 

3~2.1 - Leitura de projeto 

-Projeto de Decreto Legislativo n'·' 39, de 1993, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que "susta a vigência 
da parte que menciona. do Decreto n" 793, de 5 de abril 
de 1993, com base no art. 49, inciso V, da ConstitUição''. 

3.2.2 --Requerimentos 

- N\' 1.024, de 1_993, de urgência para a Mensagem 
nn 25?/93, que "solicita autorização do Senado Federal para 
que a União Federal possa assumir a dívida co_ntrafda pela 
Compan-hia Bras-ilei-ra de !nfra~Estrutura Fazendária_...,.....,... lN
FAZ, em liquidação". 

- N~ 1.025, de _1993, de urgência para o Projeto de 
Le_i da Câmara n~ 147, de 1992, que "extingue a 1• Auditoria 
de AerOnáutica da 1 & Circunscrição J udi_ciária Militar e 
a3• Auditoria da 2~ Circunscrição J!l4iciária Militar;_extin~ _ 
gue cargo na carreira da Magfstratura e dá outras provi
dências". 

- N' 1.026, de 1993, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, solicitando licença para se afastar dos trabalho!!. 
da Casa, nos dias 30 de setembro e 1 v de outubro do_cor-
rente ano. Aprovado. ------- ----

- N•! 1.027, de 1993, de autoria do Senador Rachid 
Saldanha Dcrzi, soliCitapdo que seja considerado, como 
licença autorizada, o pe~íodo de 27 de setembro a 1·' de 
outubro do ano em curso. Aprovado. 

3.2.3- Ofício 

- N\' 321193, da Liderança do Bloco Parlamentar na 
Câmara dos Deputados. de substituição de merribros -da 
Comissão Mista incumbida de examinar a Medida Provi
sória no 349, de 1993, que .~dá nova iedação ao art. 4\', 
da Lei n' 8.170/91". 

3~2.4 __ Comunicações da Presidência 

-Convocação- de sessão conjunta a realizar-se ama-
nhã, às 15 horas e-30 minutos. 

-Cancelamento da sessão ordinária do Senado de 
amanhã. 

3.3- ORDEM DO D1A 

Requerimento n(' 871, de 1993, do Senador Jonas Pi
nheiro, solicitando a tramitação conjunta dos. Projetas de 
Lei da Càmara n" 45, de 1991, e 101, de 1993, por versarem 
sobre o_ mesmo assu!:J,_to. Aprovado. 

3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem_ do Dia 
- Req-uefíffi-entos n"' i.024 e 1.025, de 1993, lidos_ 

no Expediente da presente sessão. Aprovados. 

3.3.2 ........ Designação da Ordem do Dia da próxima ses
são. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- RETIFICAÇÕES 

Atas das 178~ e 179~ Sessões, realizadas em 1 ~ e 2 
de setembro de 1993. 

5- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N, 63/93 (jl.epubicação). 

6- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•' 398 e 423, de 1993 (Republicação) 
_: N' 471, de 1993. · - · 

7 ~ATA DE COMISSÃO 

8- MESA DIRETORA 

9- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS 

10- COMPOSICÃO DAS COMISSÕES PERMA-
NENTES . • 

• 
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Ata da 202a Sessão , em 28 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da: 49"Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA'-. 

' '?residência do Sr. Humberto Lucena 

ÀS 11 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra _ Amir Lando _ Bello Par&a _ Beni V eras __ 
Carlos D'eCarli _ Carlos Pai:{Oeínio _ Chagas Rodrigues _ Cid 
Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro _ Elcio 
Alvares_ Flaviano Melo _ Franci5co-Rollemberg: Garióaldi 
Alves Filho _ Gerson QUilata _ Gilber!Q Miranda _ Guilherme 
Palmeira_ Henrique Almeida_ Humberto Lucena_ Hydekel 
Freitas _ Iram Saraiva _ lrapuan Co~-ti Júnio:t: _ Jõão França _ 
Josaphat Marinho _ José Fogaça _ Júnia Marise _ Jutahy 
Magalhães_ Lavoisier Maia_ Levy Dias_ Louremberg Nunes 
Rocha _ Lourival Baptista _ Luc!dio Portella _ Maguo Bacelar _ 
Mansueto de Lavor _ Marco Maciel _ Mário Covas _ Mauro 
Benevides _ Meira Filho_ Nabor Júnior:_ Od~cir So~~ _Pedro 
Simon _ Pedro Teixeira _ Ronan Tito _ Y almi.r Campelo _ 
Wilson Martin$_. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sob a prote
ção de Deus iniciamos nossos trabálhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Se.nado Federal que, 
em atendimento ao requerimento do nobre Senador Nabor 
Júnior c outros Srs. Senadores, destina-se a comemorar o 
40' aniversário da Lei n" 2.004, de 3 de outubro de 1953, 
que criou a Petróleo BrasileiroS/A- PETROBR.ÁS, e insti~ 
tuiu o monopólio estatal do petróleo. 

Convido para compor a Mesa o Dr. Roberto Villa, Presi
dente interino-da Petrobrás. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Convido 
os presentes para, em pé, ouvirmos·a execu-ção do Hino Nacio
nal Brasileiro. (Pausa.) 

(Procede-se à execução do Hino ~acional) 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nabor l,t,ínior. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia ó 
seguinte discurso.) -Sr. Presidel).te, Srs. Senadores, Srs. 
Embaixadores, Sr. Presidente da _Petrobrás, _Sr_s._e~-_Presiden
tes e demais dirigentes da empresa, demais autoridades, mi
nhas Sr~~ e meus Srs., o Senado Feder_al reúne-se, hoje, em 
sessão especial, para comemorar o 40~ aniversário da Lei n'1 

2.004, de 3 de outubro de 1953, que criou a Petróleo Brasileiro 
SI A. - PETROBRÁS, e instituiu o ·monopólio estatal do 
petróleo - uma homenagem aprovada sem restrições por 
todos os Senac,loresque endossaram requerimento de_ minha 
autoria, nos termos do Regimento Interno,_ e Imbuído dos 
mais legítimos anseioS de todos quantos desejam um Brasil 
soberano, forte, unido e progressista. --_ 

A justificatíva do requerimento apontou a necessidade 
de ser mantida a tradição de comcrr:1.0_rar, a cada década, a 

criação da vitoriosa empresa, motivo de justo orgulho para 
todos os brasileiros. _ 

Permitam-me V. Ex~ e.os nobres.conviCfadoS uma refe
rência particularmente grata para este modesto representante 
do Estado do Acre. As duas sessões anteriores se realizaram 
a pedido de Senadores acreanos: em 1973, quando a iniciativa 
foi tomad_a pelo saudoso Senador Adalberto Sena, modelo 
de homem público equilibrado, firme c irtedutivelrilente volta
do para as causas maiores da nacionalidade; cm 19~3l a inicia- -

: tiva coube ao, também coestaduano, Senador Mário Maia. 
Sem qualquer demérito para os demais patríCios, o espí

rito de brasilidade e de luta pela soberania nacional é particu
larmente forte no acreano, brasileiro por opção, que defen
deu, de armas na mão, em memoráveis batalhas na floresta 
tropical, sua integração ao País, abrindo fronteiras mais tarde 
consolidadas p.elo gênio diplomático de Rio Branco._lsso_, acre
dito, explica o fato de que tem sido sempre um Senador do 
ineu Estado o primeiro a tomar a iniciativa de festejar o instru
mento jurídico e a empresa que símboli:z:am a_declaração de 
independência na produção de combustíveis e de energia. 

O acreano__sabe, e sofreu nil própria carne, o que significa 
uma guerra para garantir as fronteiras que conquistamos--para 
o Brasil. 

~stamos às vésperas de uma revisão constitucional, que 
$C prenuncia marcada pelo radicalismo e pelo jogo de interes
ses~ dentro de_ regras nem sem_pre lícitas ou ciVilizadas. A 
privatizaÇão e até_meSmo o fechamento sumárfo de empresas 
estatais são propostos à opiníão púólica, como solução de 
todos os males políticos, econômicos e sociais do l}rasil; o 
Governo, é justo que_ se reconheça, vem mantendo posiç~o 
de equilíbrio con.strU1:iv6, buScando dar seqüência à venda 
de companhias siderúrgicas, químicas e de outros ramos que 
não lhe dizem respeito, enquanto trabalha para esclarecer 
e frear o açodamento dos desinformados e dos rnal-inten~ 

_ cionados que se empenham em diss:olver o património de 
toda a Nação num caldeirão de moedas podres e preços avilta
dos. Esses, na verdade, são arautos .de um falsO dilema, o 

-que -contrapõe a incompetência estatal à capacidade empre-
sarial privada. 

Em essência, reafirmo, ninguém pode ser contrário aos 
princípios da privatização d3. economia, canalizando para in
vestimentos socialmente fundamentais os recursos hoje des
pendidos em setores que teriam melhor desempenho sob os 
ditames da livre concorrência. 

As diretrizes, repito, são corretas - mas cada caso é 
um casO, cada situação exige exame particularizado, de modo 
a evitarem-se pressupostos errados, lesivos ao patrimônio pú

-blico, nocivos aos fnteresses nacionais c atentatórlos à sobe
rania do País. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobres convidados, é para 
mim um Sicrifício penoso fugii" à exaltação histórica da luta 
travada por to_da a_ Nação em torno do monopólio estatal 
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do petróleo, a maravilhosa campanha de "O Petróleo é Nos
so", em que se cristalizaram as virtudes democráticas-e patrió
ticas do povo brasileiro. Com h~_rnildade e rever_Çncia, acredito 
que o próximO Oi"adOr, o grahde tribuno Josaphat Marinho, 
arrebatará os t.orações e as _mentes- de todos, vibrando seu 
verbo condoreiro nos acárdes daquele despertar nacional. que
apagou séculos de submissão_c_olqnial e de timidez em relação 
às potências- do Velho Mundo. Josaphat Marinho, um dos 
mais importantes juristas que o Senado já cOitheceu, também 
nos mostrará como a soberania do Brasil depende da unidade 
interna em questões essenciais, como a energétic~~ 

Quero citar apenas dois episódios que vivenciei na luta 
pela criação da Petrobrás, como jovem dirigente estud.antil. 
Pi'irileiiO;-a-inkgtaÇ-ãO CspõfiTânea de todo o povo brasileiro, 
como o do Estado do Amazonas, onde estudei no finãl da 
década de 40; as imensas distâncias que noS sepãfavam dos 
centros nervosos e políticos não conseguiram diluir o féi'Vcir 
também emanado pelas manifestações de paulistas. cariocas, 
baianos, mineiros, pernambucanos. Depois, -ú-felato de um 
companheiro de lide colegial, que participou de uril congresso 
estudantil na Bahia e de lá voltou com um vidrinho de petróleo 
- que passamos a reverenciar, quase religíOSamente,- pOis 
ali, para aqueles moços, estava o próprio sangue da Pátria. -

Olvidamos, porém, essas gratas recordações. É meu pro
pósito-agora mostrar as dificUldades que o monopólio estatal 
do petróleo hoje enfrenta, ante os clamores eril prol do afasta
mento d_o Estado dos sistemas produtivos e industriais. 

As Sagradas Escrituras ensl:Oam que o joiO e (){dgO 'gei-Tni
nam e crescem juntos, mas, ao ceifá-los, deve o homenl cons
ciente separá-los, queimando o joio e -guardando o_.tdgo parã
alimentar os filhos. Sábia lição, que tantos parecem não ver 
ou dar a devida consideração. 

Não sigamos os insanos e os inimigos do Brasil, que ridicu
larizam os valores de patriotismo, nacionalismo, unidade nacio
nal. Temos que ser patriotas, sim; temos que ser nacionalistas, 
sim; temos que defender incondicionalmente a unidade nacio
nal, sim! 

Todos_os países desenvolvidos, até mesmo os que ignoram 
as nossas potencialidades, fecham_-se e se tornam,rigor~~~s 
na defesa dos próprios interesses. Não é â toa que muitos -
deles, ainda hoje, administram dirctame_nte ou através d~ em
presas estatais, a sua economia estratégica- à~ se!ores ener
géticos, de corouniçações e de transportes. Não defendo, é 
bom que fique claro, uma postura radical nessas atividades. 
pois cada povo tem suas peculiaridades, suas exigências, suas 
conveniências; o p"flilcfpio- da autodetcrroina_ção das nações 
é sagrado e não deve ser objeto de críticas :vazias dç conheci
mento. Todo país é o dono de seJ,ls destinos e_neles, respeitados 
os direitos dos vizinhos, ninguém se pode imiscuir. 

Não temos o direito de renegar a autodeterminação, con
quistada por nossos pais e devida a nossos filhos e __ futuros 
descendentes. Modismos e teorias sem qualquer comprovação 
real, vindos de fora, jamais poderão prosperar no Brasil. 

Quando implantamos, na Constituição de 19&_8, o prin
cípio do monopólio estatal do petróleo, recebemos críticas 
e acusações contundentes. Alguns _detxatores diziam que era 
uma questão menor, já-consagrada no direito na~iõilal, que 
poderia continuar relegada à legislaçãq s~cu~dária - a esses, 
mostramos hoje a assuada e Q lobbysmo sistemático, que só 
não lograram êxito, ainda, porque não têm forças para mutilar 
a Carta Magna; outros, íngênua, sincera Oü ·dolosamente sub
missos aos interesses externos, pregavam a abertura escanca-

rada da economia nacional e a extinção concreta ou virtual 
de todas as empresas construídas com _o patrimônio público. 

Isso aconteceu ontem, em 1988. E impressionante como 
a situaçãO C os conCeitOs de algUns-mudam tao--rapidamente; 
Francesco Maria Píave, caso os -visse, diria que os homens 
é que São vOlú-veis- mas, na- realidade, a ~tande maioria 
do povo brasileiro, se devidamente esclarecida e informada, 
voltaria às ruas para defender o monopólio estatal do petróleo 
e a Petro brás. _ _ 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: a política, em algUns mo-
m-entos, materializa-se e se t!ansforma em ciência exata. São 
situaÇões em que podemos quantificar lucros, prejuízOs e cis 
respectivos saldos pata a Nação, ponderando dados concretos 
corpo extensão territorial, capacidade econômica, riS:cos fo
mentados fora de nossas fronteiras e a necessidade de gerar 
empregos e paz social internamente. Isso, mais do que em 
qualquer outro setor, acontece com a energ_ia. E energia, 
no Brasil. é sinônifno de petróleo. De Petr()brás. _ 

Daqui a sete anos, entraremos no milénio da inform~_ção, 
onde os números dominarão a vida através da informática. 

Corajosa e firmemente, vamos a eles. 
O petróleo e o gás natural, hoje suprindo cerca de 60% 

da energia primária m,undial, conservarão esse primado pelo 
menos nos próximos 30 anos, sendo que no início do Século 
XXI a demanda por parte dos países em desenvolvim~n~_o 
será maior do que a dos desenvolvidos; como s;ot?:seqüêncía, 
poderão ocorrer fortes pressões no mercado mundial de coTQ: 
bustíveis, acarretando_ escassez e aumento de preços. Ser~ 
inevitável, destarte, um aumento de demanda por investi
mentos no chamado "Terceiro Mundo", cujos E_stados somen
te -conse-guirão aplicar 35% dos recursos exigídos, obtendo 
outros 30% de orgariiSmos internacionais. Quanto aos outros 
35%, ainda não se definiu· de onde poderão sair. 

Ninguém se iluda: os 30% que- serão transferidos pelas 
otganízaçOes, fundos e bancos mundiais de fomento, custarão 
caro, pois sempre vêm embrulhados em exigências quanlo 
às finanças e aos programas sociais internos. E os 35% restan
tes, de origem ainda indefinida, provavelmente sairão de ban
cos e estabelecimentos privados supranacionais, nas mesmas 
baSes que lançaram a dívida externa do Brasil acima dos 

~ US$120bilhões. 
_ Maturidade e espírito público são exigidos de ioda a Na

ção,.se quisermos superar esse sombrio desfiladeiro. Episó?ios
e atitudes predatórios. radicalismos insensatos e provpcatlvos 
como os vistos na semana passada, no Plenário do Congresso 
Nacional, terão apenas uma conseqüência inevitável: refOrçar 
a posição dos inimigos das teses raciona~s que esposamos, 
porque a imagem da luta pelas conquistas de 1988 ficarão 
vinculadas à baderna, à violência despropositada, ao desres-
peito e â grosseria. - -

A colunista Túeza Cfuviriel, de-O Globo, como sempre, 
detectou com perspicácia e profundidade o problema, repro
duzindo "conversas melancólicas" que povoaram os corre
dores do Congresso "depois do espetácuto de radicalismo e 
indisciplina com que uns poucos impediram a votação da data 
do início da -reViSão constitucional". E acentua a jovem e 
consagrada analista: "pior pã.ra a esquerda e que agora, sõb 
-o rolo compressor que virá, vai entrar na revisão desprepa-
-r3da". Podemos acrescentar:_ pior p-ara todo o Bra_sil, não 
apenas para a esquerda; pior para todos quantos, indepen
dente das posições ideológicas e partidárias a que se filiem, . 

. defendem teses espancadas pelos interesses antinacionaiS. 



9292 Quarta~feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1993 

O mesmci confronto·; embora em termos elevados, .ocor
reu na Assembléia Nacional ConStituinte, a propósito d""e man~ 
ter~se ou não o instituto do nconfrato""dc risco" n<,\ prospecção 
do petróleo. Sobre este. ponto falarei mais adiante, ao analisar 
o potencial.c a capacidade nacionais no sctor energético. 

Ninguém contesta, _Sr. Presidente~ a importância hoje 
desfrutada pela Pctrobrás. quer no cenário económico nacio
nal. quer no confronto. com suas concorrentes do mercado 
mundial de .combustíveis. As comparações, na média, são 
amplamente favoráveis ao Brasil-sim, porque falar da Petro~ 
brás é falar do B.rasil! . 

A revista Fortune; uma daS ~ais respei"tcldas pela comÚ.ni~ · 
dade financeira internacional, sitUou a Pctrobrás em 89'' lugar 
entre as maiores empresas do Mundo - e, se e>;cluirmos 
as norte-americanas. essa classi(icação passa para ·65" 

Podemos comparar a Petrobrás com as maiores potências 
financeiras do Planeta, .algumas pertencentes a Governos de
Primeiro Mundo e outras consolidadas çom_o gigantes suprana~ 
cionais; nesse cotejo direto, a Petrobrás ocupa a 25a colocação. 
Em termos relativos, .o_.sucesso da Petrobràs é_ainda _mais 
brilhante pois subiu do. 98'-' lugar, que ocupava em 1991. para 
o 89'1 citado. em 1992. 

As perspectivas. hoje, são ainda mais promissoras, apesar 
da séria crise inteina Vivida pelo Brasil e da deterioração 
vertiglrióS"a de sua· economia ·e da capacidade aquisitiva em· 
geral- o lucro líquido. indicador básico, apresentou expres
sivo incremento; na·virádã."d6·ano·, se comparado com o ve~ifi
cado doze meses antes: em junho de 1992, Cra de US$26 
milhõe>; em junho de 1993, atingiu US$ 269 milhões, uma 
oscilação a maior de 934%~ em jUnho de 1992, ou seja, no 
total acumulado nos primeiros sete meses do ano passado, 
o lucro chegou a US$68 milhões, contra US$286 milhões do 
mesmo período de 1993, uma variação menorJ porém ainda 
signifícativa, de 320%. Releva citar que não estão incluídos. 
nesse faturamento positivo diversos créditos importantes, 
principalmente o que a Petrobrás tem junto à União, a qual 
lhe deve US$ 3,8 bilhões. 

Que empresa falida e mal administrada é essa? 
Cobram-se à Petrobrás situações ab~urdas, como a com

paração do incomparável; exige-se da empresa nacional uma 
posição correspondente à de sólidas potêncíis tradiC:io·nais; 
voltadas exclusivamente para o lucro e preocupadas em gerar 
tudo, menos benefícios sociais; na economia mais indexada 
do mundo, condena-se a empresa a subsidiar a inflação, atra
vés do achatamento de su_a rgn~abilidade e do garroteame.nto 
de seu potencial de reinvestimentos -·o que ela a~eita, co
brando, apenas, que seu sofrimento seja divulgado a t()Q.os 
os beneficiados. 

Nem isso, entretanto, vem conseguindo. A evolução ~os 
preços cobrados aos consumidorçs_, no Brasil, está muito abai~ 
xo d.a ascenção inflacionária. A opinião pública é levada à 
revolta, porque falta essa informação; não existe resposta am
pla e eficaz, quando o ·povo pergunta "por que os preços 
caem lá fora e continuam subindo aqui dentro?" Ninguém 
lhe explica que os preços internos estão m1,1ito abaixo do que 
deveriam, que os aumentos são apenas a reposição parcial 
das perdas cambiais, que a carga tributária e o subsídio. a 
outros derivados são expressivos. Alimentâ-se, aliás, uma ab~ 
surda polémica entre os preços da gasolina cobrados n'o posto 
brasileiro c aqueles obtidos pela Petrobrás quando exporta 
o produto para países vizinhos; ninguém esclarece os consumi
dores de que impostos, taxas e subsídios não são e.xportáve~s. 

que são privilégios do mercado interno, ausentes das vendas 
ao exterior, c. como conclu.são, estas sa~m_ por um valor nomi
nal final evidenten\ente menor. - ·-

A competência ·dri Petrobrás es.tá na outra ponta, a da 
comp-ra: os·preços 'Obtidos pelo Brasil, no primeiro semestre 
deste ano, foram mais vantajóso"s-que os.pagos pelo Japão. 
por barril. E, é impórtante frisar, os nipónicos compram em 
escala infinitrimc!f!te superior a nós, uma rêla.&ão em torno 
de apenas 426 mil barris nossoS contra quase .4,5 milhões 
de barris diários deles; eles pagaram o preço básico de US$18 
contra US$17 pagos por nós, a cada barril. 

A grande luta da Petrobrás, entretan.to, oão é para ganhar 
um ou algun~ dólares em cada barril importado - a guerra 
se trava no front interno, na busca de. melhores. índices c 
maior produção nacional. E, apesar das dificuldades: da· preCa
riedade dos investimentos e da pobreza nacional generalizada, 
fói superada a marca de 700 mil barris diários garantidos, 
ou seja, não se trata mais de apenas. uril pique episódico, 
mas esta é, doravante, a capacidade. estabelecida dos poços 
nacionais ... Até que seja _s_llperada~-- · 

Para isso, contribui fortemente o altíssimo nível tecno~ 
lógico alcançado pela Petrobrás na produÇão a Partir de plata~ 
formas.submarinãs. Uma das bíblias da economia niundial~ 
a revista norte-americana Forbes, dedicou a capa e sua prin
-cipal matéria da edição de julho de_1992, à empresa sob o 
título "Petrobrás: te_cnologia capital científico e téc.nico sem 
igual, nesse difícil campo -como, aliás, foi dec.larado pela 
Offshor_e Technology Conference, ao nos conferir o cobiça
díssimo prêmio CifC/92, ·o maior galardão internacional do 
petróleo, o mais importante atestado de i_dOnei.da_de, compe~ 
tência e eficácia .. 

A Petrobrás é. a empresa que mais galgou· pàsiçõéS e 
ganhou conc.eíto nõ qülnqüênio 87/91, o último computado 
integralmente, graças aos núm.eros comprovados e à expec-
tati\.'ã materialmente Cm fase de viabilização: d~cima empresa 
em capacidade dess.e refino, décima segunda em volume de 
vendas; vigésima em faturamento; décima primeira em reser
vãS de petróleo. vigésima em produção de petróleo. EnqUanto 
potentados como Exxon. Chevron, Texaco e outros perdiam 
de 1 a 6 pontos. nós ganhávamos 9 pontos. 

Peço que me perdoc111 se uso o pronome ''nós", em rela
çã-O à Petrobrás. Como tOdo brasileiro consciente-. sínl:"ó -a 
nossa empresa como algo que também me pertence, pertence 
a meus filhos, pertence à Pátria- não com pieguice ou ufanís
mo, mas obedecendo aos p<irâmetros de racionalidade c obje
tividadc que sempre busco adotaL 

A alta tecnologia desenvolvida pela Petrobrás rende mui
to mais do que honrarias. Vale ouro! 

A melhor comparação pode ser feita com as empresas 
que extraem petróleo no Mar do Norte: elas gastam US$4,17 
por barril, enquanto nosso custo não passa de US$3.85. 

No refino, podemos estabelecer um..confronto diretp corn 
a maior potência do Planeta: em 1992, cada barril OneraVa 
as refinarías da Petrobrás em US$2,4, contra US$2,55 a 2,92. 
nos Estados Unidos. 

O custo do petróleo nacional vem caindo sistematica
mente, desde 1989, quando era de US$16,28, até 1992, em 
que baixou para US$13,93 -ao mesmo tempo. o barril impor
tado sai à base de US$~8,.54, computados os inevitáveis frete 
e seguro, o preço CIF. Como importam~?s gi-andes quarifi~ 
dades, as reservas de moedasfortes se ressentem dessa _despe
sa, que poderia ser evita~a. caso houvesse. uma. política de 
preços coerente e compãtível cOm a realidade dOs custos. 

··-------------~--------~~----------~ 
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Os preÇos da gasolina nos diversos mercados se_ deve-m_ 
a diversos fcltoies objetivos c concretos, como .diferenças de 
tributação e de subsidias. Nos Estados Unidos,•por exemplo, 
a carga de impostos corresponde a 23% do preço final,.somada 
a 4q. para o revendedor, 3% para o distribuidor e 90% pagos· 
ao fornecedor bruto, incluída a_í a parte .do. ·refiilãdor ___;. e 
não há subsídios, que_ atingem 20,65% do pi"eço· pago pelo 
brasileiro, além da formidável carga de 38% de _impostos, 
12% do distribuidor. 6%- do revendedor e somente 25% para 
o refinador, ou seja, para a Petrohrás. Mesmo assim, a empre
sa continua trabalhando e gerando riquezas para o Brasil. 

A Petrobrás assumiu a responsabilidade, o ónus e o pre
juízo de administrai' o fofnecimefltii de álcool automotivu, 
pois a alternativa seria caótica, cm termos de _qualidade e 
garantia de abastecimento em todo o tt:hit_órío ·naciona). o~ 
produtores não teriam como armazenar c distribuir o produto, 
pois necessitariam de urna rede de postos próprios, o que 
tornaria os preços ainda mais exorbitantes. Solução, corrto 
sempre: usar a estrutura, os navios. os dutos·e a rede de 
distribuição da estatal. 

Basta uma dose mínima de bom senso para rechaçarmos 
uma frase muito corrente: ·a de que a::; próprias usínas produ
toras de álcool poderiam comercializar o produto. Não ques
tiono o mérito e a honorabilidade dos. usineiros; apenas per
gunto: quem c como faria a fiscaliz-ação-c garantiría a homoge
neidade do álcool ncstl.: imenso País? Pois, _ _mesmo com a 
centralização e a vigilância técnica da Petrobrás, já vimos 
casos escabrosos de adulteração e desc:rição de misturas_ cstra
nhíssiniãS, postOs nos-tanques dos veículos. 

Sr. Presidente, festejar o monopólio estatal da Pctrobrás, 
no quadragésimo anivcisário da Lei n•' 2.004, é uril assunto 
sem limites, cheio de alegria e de orgulho, porque nel~ e_!lcon
tramos o combustível de que o Brasil precisa para seu fogo 
sagrado. Só fala em incompcte!ncia nacional quem nunca aten
tou para o trabalho desenvolvido pela Petrobrás! 

A crise brasileira está resvalando perigosamente para a 
desestima c o desestímulo. Pomos em dúvida, a cada dia, 
nossa capacidade empreendedora e nossa dignidade nacional; 
o que era a cultura do "jeitinho", hoje é auto punição por 
pecados e defeitos nem sonhados até ontem. 

Está errado! 
Devemos fUgii de ambas as extremidades, do ufaniSmo

estéril e da depressão cultivada. Devem-os ra:zer uma autocrí
tica, sincera ·e objetiva, das deficiênciaS brasileiras. Devemos 
procurar o caminho para o futuro e Q progresso. Devemos, 
em suma, aprender com a Petrobrás a arte _e a bravura de 
construir um grande país. 

Falar da soberania nacional, descrever as façanhas reali
zadas pela Petrobrás com a mais refinada tecnologia, retratar 
o--mi:mismcf'-&-seus-engcnheiras;-técnioos--e operários, são · 
alegrias fascinãi"ttes, mas o fciupo não permite qlie me-este-nda 
como desejaria. Vou procurar. portanto, reduzir a alguns tópi
cos fírtaíS o muito que ainda poderia ser dito sobre a Qbra 
realizada pelos brasileiros no setor petrolífero. 

Um vitorioso político liberal de nosso tempo, o GoVer
nador João Alves, de Sergipe, afirmõu que "devemos priva
tizar, sim, trias s-ó ·privatizar o que precisa ser privatizado, 
para tirar das do Estado o ônus de manter dezenas de empresas 
deficitárias, qUe~ em mãos privadas, produzirão mais, inelhor 
e sem prejuízos todo anos pagos pela Nação". E afifri:iou 
João Alves:_ "Privatizar tudo, não. A Petrobrás é intocável"! 

No embate:s da Constituinte., quando o dilema se estabe
leceu em torno dos chamados contratos de risco, o sempre 

lúcido e patriota· Barbosa Lima: Sobrinho os fulminou, ao 
lembrar que até então, fevereiro de 1988, em doze anos; nem 
uma gota está sendo produzida comercialmente- talvez por
que as muitas empresas estrangeiras neles envolvidas gastaram 
apenas 1,75'!f do que era empregacto·pela Petrobrás. 

Jarbas Passarinho~ que tem o duplo privilégio de ser 
acreano c. paraense, também vergastou aqueles contratos, in
clusive em respeito aos esforços e aos gastos_ feitos pela Pctro
hrás. Disse S. Ex\ em iluminado discurso, no dia 29 de_ agosto 
de 1988: "Pronunciei-mecontrariame:nte a eles_, especialmente 
porque achava que a Petrobrás. após haver aplicado sete anos 
de seus investimentos na plataforma continental, não deveria, 
justamente àquela altura. chamar sócios para uma possibi
lidade mais ampla e mai"s positiva que ela houvera obtido 
e com -rendimento melhor do que o das próprias multinacionais 
na costa ·atlântica". 

Chegou a ser invejável a altivez com que o Senador Jarbas 
Passarinho concluiu seu discurso: "Passei trCs anos_ dos mais 
fascinantes de minha vida na Petrohrás"! 

Será 4ue alguém teria a ousadia, a temeridade, o iníquo 
atrevimento de chamar o nobre Senador Jarbas I:'assarinho 
de defensor do corporativismO? Sim. porque uma das_ armas 
usadas pelos inimigos da Petrobrás, à falta de argumentos 
concretos. t! denunciar um pretenso "espírito de corpo", que 
uniria de forma espúria os seus empregados. como se fosse 
um bando de incompetentes preservando sinecuras Imo_ra:ís. 

Esses míopes insensatOS são incapazes de-ver e de enten
der o que é espírito de equipe, algo que os próprios petroleiros 
chamam, usando a s<.mta linguagem popular, de vestir a cami
sa. Não existe orgulho mais lcgftim_o do que o do engenheiro 
que, no meio da mata amazónic<i~Cereaao de mosquitos e 
a centenas de quilômctros da mais precária civilização, exibe 
um vidro de petróleo finíssimo, retirado daquele subsôlo, e 
garante que '"é um dos melhores do mundo; pode ser, pratica
mente, posto diretamentc no automóvel, tal a sua pureza". 
Isso com os olhoS luzindo de felicidade e de amor pela alta 
qualidade do seu trabalho. 

Esse mesmo orgulho eu vi na Plataforma Fluminense, 
onde a Petrohrás realiza um obra verdadeira_mente fantástica, 
merecedora. com toda a justiça, dos altos e importantes prê
mios que vem rccebt::ndo. 

A questão do petróleo, Srs. Senadores, ___ §rs. Convidados, 
é essencialmente política, voltada para a preservação da sobe
ranja_ nacional- um campo em que o jogo é duro, violento, 
sem piedade, onde a ética nem sempre assume o lugar desta
cado_ que lhe seria devido. 

_Foi sobre petróleo uma das grandes lições de Getúlio 
Vargas ao povo brasileiro: "a Nação que entrega seu petróleo 
aliena a própria soberania". Isso nos foi dito. em outras cores, 
ritOd'ern.-amente, pelo nobn;: Senador Divaldo -Smüagy, -nos 
debates da Constituinte,.-qU.ando afirmou que "a Argentina 
era auto-suficiente ( e"m petrõlCo f ate -instituir os ContratOs 
de risco. Hoje importa"! Isso, é bom que se frise, aconteceu 
em: 1988. De lá para cá, os platines alienaram sua estatal, 
a YPF, e desapareceram dos mapas e das estatísticas mundiais
sobre produção de petróleo e de derivados. 

Sim, porque des.estatizar ou abrir brechas na estrutU.ra 
petrolífera significa, em última e verdadeira instância, aban~ 
dona r o controle e a soberania sobre os combustíveis. Se 
a Petr_obrás fosse privatizada, pergunto, haveria algum empre
sário bras_ileiro em condições de comprá-la? Sr. Presidente, 
estamos falando da alienação de um património, de um capital, 

, de reservas confiáveis e de tecnologia que valem centenas 

" ~ .. ~···=·· ---------~-----~--·-----
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de bilhões de dólares, cifras_compatíveís apenas COJRQ poderio 
de poucas das maiores empresas multinacionai-s. 

Admitamos que uma delas, ou algum grupo consorciado, 
venha a assumir o controle do pe[róleo bra:sileiro. ComO seria 
o futuro? Gostari~ de não ser obr_igado a pensar_ nisso -
mas o homem público- tem -a: obrigação de ser responsável 
e previdente. -P_oís- Çtçrn: desaparecido 9_111onopólio estatal 
do petróleo, os preços internos díspararíãm a níveis insupor
táveis para o cidadão comum; isso-, todavia, não sé tia proble
ma para- empresas estrangeiras e se_u.s- testas-de-ferro, cujo 
único objetivo é o lucro puro e simples; por mais selvagem 
que seja esse capitalismo, haja vista a írtdústria farmacêutica. 

Corno ficaria o_ abastecimento fora dQS. grandes centros 
urbanos? Dificilmente seria satisfatório. a menos quê Sé insti
tuísse urna caricata estatalzinha, çondenada ao eterno prejUí
zo. porque nada nem ninguém poderiá obrigar os novos donos 
a reduzir os lucros e atender àquelas áreas de b_aixa r.entabi
lidade, que representam mais da metade do _t_err_itóric)_ nacio
nal. 

Não é difícil. também, _imaginar o que aconteceria. após
a pretensa privatização, com as refinarias brasileiras: ·colno 
é notório o potencial ocioso das grandes refinarias do exterior, 
provavelmente a gasolina já viria refinada para o Brasil, pelo 
menos nas regiões mais pobres e isoladas, de consumo inferior 
à média. 

É sintomático o .tom vago e nebuloso usado pelos repre
sentantes das multinacionais, instaladas no Brª-sjl. _O sempre 
respeitado jornal paulista O Estado de S. Paulo, em suas edi
ções de_ domingo e de _pntcm, levantou para seus leitores a 
polêmica sobre _o firo ou -;i continuação ·cto monopólio estatal 
do petróleo. Quando instados a apresentar seus planos para 
essa eventualidade, um disse_ que a sua empresa "não sabe 
se irá investir no Brasil, caso isso seja possível com a revisão 
da Constituição; diz que isso dependerá das condições"; outro, 
mais indefinido ainda, respondeu com outra pergunta: "qual 
é a posição da minha empresa'? A minha empresa vai ou 
não investir, dependendo das condições". 

Precisamos fugir do maniqUeísmo; não são homens bons 
nem maus, são apenas empresários voltados para o objetivo 
único de suas empresas: o lucro. E essa vagueza representa 
apenas a expectativa em torno do que seria a privatização, 
porque quando dizem que '-'tudo depende das condições". 
querem dizer que pretendem agir com liberdade para fixar 
preços realistas, forçosamente mais elevados que os atuais, 
e escolher as· áreas onde a produção, a distribuição e a comer
cialização sejam mais rentáveis- quer-Oizer, tudo que é 
negado à Petrobrás, empresa vinculada aos interesses sociais 
e estratégicos do País. 

Ou será sem motivo, mera coincidência, o fato de que 
os poços abertos sob contratos de risco foram tachados de 
improdutivos pelas empresas concessionárias? Em um deles._ 
Tubarão, no litoral paulista. a Petrobrás foi checar as informa
ções e, abrindo um furo paralelo ao co_ndenado pela empresa 
estrangeira •. está hoje produzin~o milhares d.e barris diários. 

Pode ser simples coincidência, mas nãQ deixa de_ser estra
nho ... 

Muito poderia ainda ser dito sobre a questão do petróleQ 
e de seu monopólio no Br_asil. Para encerrar, todavia, quero 
deixar apenas um último ponto para consideração e meditação _ 
de todus os brasileiros: como se comportaram as.,grandes mul
tinacionais do petrõleo, na crise de na grada pela OPEP e agra
vada pelas sucessivas guerras internas do Orient~ Médio? 

Ricardo Maranhão, conceituado dirigente da Associação 
do_sEngenheiros da Petrobrás. é quem conta: "'"em 19~9~ em 
plena crise, as _distribuidoras negaram Um ~ipelo do então Mi
nistro--das Minas_ e Energia, Shigeaki Ueki, para que forne
ce~sem ó .p1róctJd) a PetrobrãS.· ElaS 'pí-eferir3.rit 'sUprir os séus 
paíse-s de origeitJ., sem demonstrar o mínimo inter·esse pelo 
Brasil'". - · -· · 

Essa ·meSnYá'Subó'rdinação ·irredutível ac_onteceu há algu
mas semanas., quando as companhias multinacionais Se nega
ram a reabastecer o avião do Presidente de Cuba, na Colôm: 
bia, apesar das ordens do Govei;nO local-. que teve de usar 
seus próprios reservatórios para fazê-lo. 

O Brasil so.fre, constantemente, ame;;tças de _retaliação 
poi- sUei POlítica industrial e de exportação; somos alvo, tam
-béin côm freqüênêia, de acusações e provações por pretensas 
irregularidades ecológicas e agressões aos povos da floresta; 
a ONU está discutindo um docmTiento, nitidamente voltado 
contra ri6s, sobre autonomía relatiVa nas reservas indígenas; 
em suma, vivemos um clima inamistoso ~ potendâlmente re
pressivo, do qual precisamos nos defender com firmeza e serie-
dade. · 

As aç6es internacionaís, nos_ fOros oficiais. deverão ser 
contidas-Pela competência da diplomacia brasileira. Mas nada 
impede que governantes autoritá_rios, m.e.smo em nações de-:
mocráticas, us_em o Brasil para conseguir votos, impondo-nos 
embargos e restrições que suas empresas cumprirão sem pesta-
nejar. -

Não seria o primeirO caso, nó quadro atual da humani
dade. Ninguém sabe responder, por exemplo, se o bloqueio
económico ainda imposto ao Iraque é uma ação moralista 
ou se atende aos_ interesses e às conveniências dos países vizi
nhos, temerosos de uma queda acentuada nos preços do petró
leo, se Saddam Hussein voltar ao mercado internacional. Afi
nal existem tiranias tãO duras. até mesmo mais ferozes e muito 
mais fortes do que o -de'vastãdo regime de Bagdá. 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s, Srs. Convidados, o inte
resse e a paciência de V. Ex~s evidenciam o sen-tido patriótico 
e construtivo com que acompanham a luta do Brasil por sua 
emancipação energética. Não fossem os limites· regimentais 
e a certeza de que novos pontos importantes serão levantados, , 
a seguir, pelo nobre Senador Josaphat Marinho, eu seguiria 
alinhando argumentos e motivos concretos para que o Brasil 
não destrua nem despreze o fabuloso património financeiro, 
moral e social, construído através da Lei n" 2.004, de 1953 
-um dos maiores marcos_da.nacionalidade. 

-_Agradeço a atenção de V. Ex"" que, na verdade, é devida 
mais à importância do tema do que ao_ talento do orado_r, 
porque a causa do monopóliO nacional e estatal do petróleo 
é uma causa legítima, sagrada e obrigatória de todos os brasi
leiros. 

Defendê-la é tarefa gloriosa, porque preserva para nossos 
descendentes a grande conquista das gerações que construíram 
uma pátria destinada a ser um dos grandes líderes do terceiro 
milénio. 

E nenhuma causa é perdida quando se baseia na verdade, 
na dignidade e no espírito construtivo da grande nação que 
haveremos de consolidar, porque esse é o nosso destino histó
rico. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Antes de 
conceder_Ç~. palavra ao próximo orador, a Presidêncía tem 
o grato prazer d_e registrar a presença neste plenário do ex-Mi-
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nistro e ex-Presidente da Petrobrás, Hélio Beltrão, bem assim' 
como a presença do ex-Presidente Armando Guedes Coelho. 

Concedo a palavra ao nobre Senador J?~ap~at Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARIN.HQ,(PF)--'-: ]3/','}ronunciâ. 
o seguinte discurso.) , ,. , . . . 

Sr. Presidente do Senado Federal, Srs. Serfadores, Sr_. 
PreSidente da Petrobrás, cm exercíciO, Srs. _ _Diretores e Sr:s. 
Colaboradores da Pctrobrás, de todas as categOrias e funções. 
Sr. Ministro Hélio Beltrão, ex-Presidente do Conselho Nacio
nal do Petróleo e da Petrobrás, Sr. Ministro Peçanha Martins, 
ex-colaborador da Pctrobrás, meu car_p colega Senador Nabo r 
Júnior, a quem agradeço as generosas expressões com que
acabou de a mim se referir, _senhoras e senhof_es, os sisfeníãs 
de direitO escrito, na generalidade_ dos povos, produzem leis 
espontaneamente aceitas e leis impostas pela sanção organi
zada. Umas emanam _da _inspiração ou dos anseios da vontade 
popular. Outras resultam da iniciativa do Poder Legislativo 
ou do Poder Executivo, com a--aplicação da técnica jurídica 
criadora de normas, sem participação da sociedade. As leis 
que exprimem o sentimento coletivo são prestigiadas pela 
adesão da comunidade, sendo a eficádã delas decorrente mais 
dessa circunstância do que do impéi'ió do Estado. 

A Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953 -.que instituiú 
o monopólío estatal do petróleo, manteve o Conselho Nacio
nal do Petróleo como órgão normativo e de fiscalização, e 
auto-rizou a criação da Petróleo Bra_sil_eiJo S.A., coffi_ o encargo 
de execução da política estabelecida n:o_s_c:to__r. à base_ de planos 
-. é instrumento que nasceu e se c_on_solidou_ por vigoroso 
impulso da opin-ião" pública. -

O povo reclamou o monopólio, a lei o decretou e institu:.. 
cionalizou a empresa, a empresa, instalada e desdobrada em 
atividades múltiplas vinculadas-ao petróleo, serviu de suporte 
valioso ao desenvolvimento económico e tecnológico do País, 
e continua a assegurar-lhe relevante estfmulo. 

Da pesquisa e lavra à refinação, ao comércio e ao trans
porte de petróleo e seus derivados, a Petrobrás ampliou gra
dual e seguramente suas funções, ao mesmo tempo aprovei
tando, preparando e_aperfciçoando mão-de-obra especiali
zada, e conco_rrendo para a evolução ·da indústria privada. 
Das empresas prestadoras de serviços às de bens de capital, 
às petroquímicas e de fertilizantes, como às navãis, todas se 
projetaram com o incentivo _e o_ apoio -dela, que lhes garante 
um mercado certo-.--A ela a organização estatal compra cerca 
de 90% do que precisa em -equipamentos e serviçOs, assim 
também evitando gastos de importação. 

Operando obediente _a planos, como determina a lei, di
versificou suas atiVidades sem desprezar o fim Sochtl, Tnefeiite 
ao monopólio do Estado. Além da cooperação com diferentes 
fontes de trabalho, geradoras de emprego e da circulação 
de bens, assegura, por intermédio de sua subsidiária Petrobrás 
Distribuidora- BR, O abastecimento de derivados em todo 
o território nacional, o que é assinalável, diante da dimensão 
do País. Em garantia do _esforçQ durad_ouro e de ação racional, 
criou um Centro de Pesquisas (CENPES) do mais a]to nível, 
contando mais de 700 técnicos; pOr meio do qual busca solu
ções sempre melhores c mais econômícas para á -prOdução, 
repassando-as, muitas vezes, à indústriá nacional. No campo 
da assistência social, a par de serviços gerais próprios de uma 
grande empresa, foi pioneira- na criação-·âa- PETROS, que 
assegura a s~u? empregados, quando aposentados, uma com
plementação de salário destinada a impedir desnível de vida. 

A empresa concilia, assim, a obtenção de lucro, indispen
sável à sua manutenç_ão e a seu crescimento, com o serviço 
à sociedade, na promoção do que possa signifiCar oü prÕpida"r
progre;>~o e justiça s~~iãL 

Essa visão de interesse público e social não prejudica 
o exercício das funções básicas da Petrobrás, antes o fortalece, 
porque o tem desempenhado com a compreensão permanente 
da opinião coletiva. -Veja~Se_ que elevou o nível médio de 
produção além de_ 650 mil barris por dia, e suas reservas prova
das de óleo, su_ficientes para 30 anos, sornam oito bilhões 
de barris- maiores do que as da Shell e da Exxon, as duas 
empresas privadas de_pe_tróleo predomi"nantes do mundo._Se 
dispuser de apoio institucional, originário do Governo, que 
lhe permita elevar os investimentos, a Petrobrás poderá atingir 
em benefício do País a auto-suficiência na produção de petró
leo, para o que não lhe falta o planejamento adequado. 

Atente:.se em que' os contratos de risco, em número de 
243 com 35 grandes empresas do mundo e abrangendo mais 
de 80% das bacias s_edimentares brasileiras, não resultaram 
em descoberta de óleo, sendo localizada apenas pequena re
serva de gás, em Merluza, na bacia de Santos. Além disso, 
dos investimentos feitos pelas empresas estrangeiras, no mon
tante aproximado d_e_ 2 bilhões de dólares, somente cerca de 
19% ingressaram efetivãmente no Brasil, para pagamento de 
impostos, taxas, ·cta parcela de mão-de-obra naCional e em 
aquisiçãO de bens e serviços. Mas, à medida que fracassaram 
os contratos de risco, a Petrobrás investiu mãis ou menos 
26 bilhões de dólares, descobrindo 7,7 bilhões de barris de 

_petróleo, além de 133,5 bilhões de metros cúbicos de gás 
natural. Dobra a importância da comparação ao observar-se 
que a empresa detentora do monopólio realizou a quase totali
dade das aquisições de equipamentos e serviçOs no Brasil _ 
-ou seja, no grau de 90%- só não o fazerido na ocorrência
de falta de oferta pelo mercado nacional. E essa dispaiidade 
de tratamento serve de advertencia ao empresariado brasileirO 
para a hipótese -que nos parece inadmissível---: de privati
zação da Petr~brás, num processo permissivo de competição 
do capital estrangeiro até 100% da operação. 

Acresce que a Petrobrás, por destinar especiãl atenção 
à pesquisa- em que aplica, isolada:mente, 1,5 vezes a totali
dade dos investimentos feitos pelas empresas privadas, no 
seror - e pelo empenho demonstrado em favor _do treina
mento de seus servidores, desenvolveu e detém tecnologia 
avançada. Ainda recentemente, completou o Programa de 
Capacitação para a produção de petróleo em águas de até 
1000m, no que estiveram envolvidos, em centenas, técnicos 
da iniciativa privada e de Universidades, E a: empresa já foi" 
distinguida em Houston, em 1992, como organiZação líder 
nesse campo de produção de petróleo em águas profundas, 
recebendo a maior }áurea concedida a uma_companhia interna
cional. 

·com justeza, CãOseqüentemente, é."que ror classificada, 
pela revista Petroleum Intelligence Wesky, como a 18~ compa
nhia de petróleo do mundo,_ em 40 anos, e cpnsiderada_ a 
de _maior crescimento, desde 1987, entre ?S 50 maiores 9_o 
setor petróleo. De realçar, também, é que se situa no 10~ 
lugar em capacidade instalada de renno. 

A Petrobrás está habilitada, portanto, por -seu trabalho, 
pela tecnologia desenvolvida e por seu crescimento~ a prosse
guir, com segurança, na execução de suas ativi:dades, a bem 
do País. - -
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Operando c crescendo sem depender dos cofres públicos, 
tem faturamento médio anual de 14 bilhões de dólares. Em 
1992~ os irnpcrstos, taxas e contribuições por ela gerados corresR 
ponderam a "4,3 bilhõt!s de dólares, c de seu faturamento 
1% é inVestido na área de pesquisá ~e de_ desenvolvimento 
tecnológico. No primeiro semestre deste _ano_, segundo notícia 
da empresa, o lucro registrado elevOu-se a 269 milhões de 
dólares, representando aumento de 935% em relaçâO ao lucro, 
no mesmo período de 1992. A Iriesma notícia informa que 
"dois foram os motivos principais" pai" a essa sUpe-ração: ··re"du
ção de custos operacionais e redU-ção dos Custos fin-anceitõs". 
Proporcionando 51.000 empregos diretos, o provimento das 
vagas obedece ao pro_c~sso democrático e- -ético de seleção 
mediante concurso. -

Por sua organização e pelo trabalho ordenado, o custO 
médio do petróleo extraído no BraSil é signific3tivamente infe
rior ao custo do petróleo _importado- 33%. Tamb~m o custo 
médio do refino é da ordem de 20% abaixo do alcançado _ 
pelas refinarias similares dos Estados Unidos, _$c QS preços 
dos produtos da Petrobrás não são mais condizentes com _as 
limítações da ccononiia naçional, deve-se~ em parte saliente, 
a circunstâncias-estranhas à empresa, comó os encargos tribu
tários que sobre eles incidem. No caso da gasolina, 38% do 
preço ao consumidor representam impostos e mais 20% cor
respondem a subsídios. Convém salientar, também, que, no 
caso do GLP, a empresa recebe pela venda do produto menos 
da metade do que efctivame-nte paga para impdrtâ-lo, e a 
nafta é vendida com diminuição de 30%- em ,relação ao preçó 
no mercado internacional. -

Por isso -tudo é que o Sr. Robert Br_o_ugton, com a perspi
cácia e o espírífo do empresário privado, ae-clarou ao jornal 
O Globo, em 21 de janeiro de 1992, qu_c condicionava os 
investimentos da Shell no Brasil, se_ o monopólio viesse a 
ser extinto, a que os preços do petróleo c dos combustíveis 
fossem "alinhados com os internacionais" c -as compánhias 
estrangeiras tivessem "algumas facilidades para começarem 
a atuar em um mercado longamente monopolizado". 

Corno é fácil concl~ir-se, à vista de ·observação_ dessa 
natureza, em domínio como o do petróleo só a prática do 
monopólio pode resguardar o interesse público. A empresa 
que o exerce cumpre dupla função. Torna Util e reprodutiva 
uma grande riqueza do País, conquistando os lucros imprescin
díveis a sua sobrevivêilcia, C -desempenha o papel de órgão 
protetor de: legítimos interesses da sociCdp.de. Não _se dedica 
a essa múltipla tarefa a empiCsrq:>riVã.âa, cujo objetivo aSSenta 
prccipuamentc no lucro, c desse modo alheia, em princípio_, 
aos fins do Estado que visam ã sorte dá população. 

Daí o Programa da Organiz_ação das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento ter assinalado, cntr_e os ••peCados da-Priva
tização'" e como o "primCii'o'' deles, "querer somente maxi
mizar as receitas", segundo oportuna c recente ref!.!rência 
de Barbosa Lima Sobrinho. As empresas, porém, como a 
Petrobrás, que são extensão do Estado, e por isso se vinculam 
também à sociedade, não podem ser imagem e instrumento 
do capitalismo indiferente às condições e necessidades gerais 
de vida da população. O dçs.cnvolvimento _a que os povos 
aspiram não se corporificã:-S:õffientc na multiplicação de rique
zas, mas no crescimento delas em benefício do homem como 
ser social, e não na condição de integrante de grupos priVile
giados. 

Ao Estado, corno instituição maior da sociedade, cabe
o dever de preservar, no seu âmbito de ,a_ção, as empresas
que servem, permanentemente e por seus planos plurian.~a.is, 

à comunidade. Sejam privatizadas as de atuação sec_undána, 
ou improdutivas. Mantenham~se, na sua estrutura e nos seus 
fins superiores. com as correções oece..:isárias, as que, como 
a Petrobrás, são forças impulsaras da economia, da educação 
t~nológica,_ 4_os rnei9s ampliadores de bem-estar; do prestígio, 
enfim, do EStado, do PaíS. 

Qs_equ'ívocbS de um pensamento liberal concessi_vo no 
plano ec~nômi.Co, __ di_func!.idO depois da queda do regime comu~ 
nista no leste europeu, não devem obscurecei a ação de gover
naittes c legisladores, tornando-os servos da ambição capita
list~. Cumpre ver que a superação do modelo co_m_unista não 
equivale a eclipse do espírito socialista e de seus objetivos 
de justiça e desenvolvimento, na libe_rdade com_ iguald~de, 
como convém à democracia. 

No caminho, Precisamente, âa diretriz progressista, a Pe~ 
trobrás, ao elaborar o ~·plano estratégico" para 1992-2001' 
salientou, entre os pontos norteadores de sua atividade, a 
"valorização da visão de longo prazo". a "avaliação do am
biente interno e da evolução do arribíente ex\erno e_suas 
ifi..lplicações", e o ""exercício de um processo participativo e 
centrado no ser humano". A indicação de tais priOridades 
de procedimento imprime ao programa a lucide.z da empresa 
que, alicerçada em suas conquistas, procura divisar o futuro 
c::orn objetivídade, confiança e ,e_spírito de participação, como 
também ressalta o fundamentado discurso que acabou de pro
ferir o nobre Senador Nabor Junior. 

A empresa que assim planeja, coroando 40 anos de ativi-
- dade criadora_e produtiva, é um suporte do Estado e da SQçie

dade na direção do desenvolvimento constante,. seguro e de 
sentido social. NãO deve ser priv-atizada,_nem reduzida na 
esfera de su_a competência específica. Cumpre mantê-la execu
tando o monopóli_o estatal, como assegurado no art. 177 da 
Constituição Federal. Procedimentos administratívoS -ciViliza
dos_e_ eficientes, como o contrato de ges_tão, podem dar contor
nos renovados à sua autonomia, confirmando ou. corrigil).do 
práticas, sem prejuízo da relação adequada com a União c 
seu governo e a bem do desdobramento regular das atividades 
da empresa, inclusive pela ação conseqüente e __ co_ntlnlla de 
seus dirigentes. 

Presidente do Conselho Nacional do Petróleo no Governo 
dó Presidente Jânio Quadros, aind~ pos..."o dar testemufiho 
dircto, pelo relacionamento funcional entrctecido, do trahalho 
coordenado e vitorioso da grande empresa, que soube raciona
lizar e desenvolver a exploração e a industrialização do petró· 
leo, tornando realidade dUi-adoura ã_ãçáo pioneira e pertinaz 
de Oscar Cordeiro. 

Quando a Petrobrás, pois, inicía o curso de meio século 
de atividadc [ecu_nda, o que se espera é que, fortalecida no 
seu trabalho plancjado, seja, cada dia mais, -~ma empresa 
a serviço do Brasil e de seu povo, do d_esenvolvimento COI.Jl 

justiça social. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (HumbertoLuce!la) -Sr. Presi
dente IOterino .da l'efmbrás, Dr. Roberto Villa;Sr. Miriistro 

- Hélio Beltrão, ex-Presidente da Pet[obrás; Sr. ArrUando GU~_~ 
des Coelho~ ex-Presidente da Petrohrás; Sr. Ministro Peçanha 
Martins; demais di retores e colaboradores da Petrobrás; Sena
dor Chagas Ro_drigues, l'·' Vice-Prcsidentc do S~nado Federal; 
Seitadora Junia Marise, 3~ Secretária do ·senado Federal; Srs. 
Senadores, Srs. Deputados, quando, a 27 de_ agosto de 1859, 
Edwi!l Drake encontrou petróleo a 21 metros de profundidade, 
por certo não supunha que o- produto estava fadado a influir, 
poderosa e decisivamente, nos d~stinos da humanidade. 
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~onvivência política das nações, a ascensão e- queda 
ri-;- 10s, a sorte das guerras, os caminhos da paz, o desen-

·Ji· .to industrial, a estabilidade cconômica .de .cada país 

sivamente, com a pesquisa, lavra, exploração, refino e i"ndus
trialização do petróleo? Não. Aqui, como no re_sto do mundo. 
o petróleo agiu como poderosíssirno agente propulsor do pro-

e dt h. 1do têm embutido esse agente de força fantástica: 
o óleo de pedra. ~- '~ . : --

É fácil constatar que a revolução indu~.qi~l_ teve início 
com o surgimento do petróleo c ganbo~J, irnp,ulso à medida 
em que John D. Rockfeller, nos Estados Unidos. e Sir Henry 
Deteiding e Gulbenkian, na Europa, estabeleceram uma com
petição comercial e industrial, que redundou na descoberta 
do uso do produto em múltiplos setores da vida humana, 
a ponto de ela boje não fazer sentido, em torno de progresso 
e conforto, se acaso ele viesse a faltar. 

gresso._ E coube à Petrobrás o papel de comandar, com inegá
-vel êxito, apesar de _inevitáveis e imprevisíveis difiçuldades 
de natureza interna e externa, essa gigantesca operãçãO de 

Calcula-se que cerca de 30 mil artigos têm no petróleo 
seu componente básico. Suponhamos que, de inopino, ele 
deixe de exisür. Não haverá aviões cruzançlo os ç.é_us, navios 
singrando os mares, frotas de caminhões abastecendo popula
ções, ónibus e_ veículos __ automotores_ carreando gente para 
o trabalho o_u para o lazer. A produção agrícola entrará em 
colapso por falta de adubos e defensivos; e a produção indus
trial ruirá, quer por escassez energética, quer por deficiência 
no abastecimento de matérias-primas, quer pela ÍI}.existência 
do insumo básico. no caso, os produtos derivados dó petróleo. 

Na verdade, é a partir dele que se produz o veneno e 
o remédio, a tinta e o verniz, o fio sintétiCo que nos veste 
e o sapato que nos calça. E até à beleza da mulher o petróleo 
é indispensável, pois entra na composição dos cost:riéticos e 
dos perfumes. 

Bem que o mundo procura_ um s_ucedâneo. A energia 
nuclear e a energia solar são paciente e ativamentc pesqui
sadas. E avanços substanciais têin s1do alcançados pela Ciên
cia. Mas é difícil encontrar, em qualquer matéria· física ou 
orgânica, uma gama tão vasta de subprodutos como a ofere
cida pelo óleo negro. 

Se destaco a importância do petróleo, é para dar maior 
realce à PetrobrásJ 

Sua criação foi fruto_ de um movimento iniciado na década 
de 30 por Monteiro Lobato, que desaguou, em 3 de outubro 
de 1953, na Lei nn 2.004, após uma apaixonante Cã-mpanha 
nacionalista. 

Instalada a 10 de maio de 1954, a históriá da Petróleo 
Brasileiro S.A. confUnde-se com a própria história do Brasil. 
Sem ela, teria sido impossível o surto de desenvolvimento 
económico e, por conseqüência . social, alcançado pelo País 
neste século. E note-se que o grande salto desenvolvimentista 
ocorreu, predsamcnte, nós últimos 50 anos. __ ~ - __ 

É apenas uma coincidência que -os índices de crescimento 
económico no Brasil tenham disparado, simultânea e progres-

redenção social e econôrnica do País. 
Estou convicto de que o monopólio estatal, fixado pela 

Lei n'' 2.004 e consagrado pela Carta Magna de 1988, foi 
o melhor caminho a trilhar. Mais adequadamente, direi: foi 
o nosso glorioso caminho. 

Militante político há várias décadas, sou aberto às idéias, 
mas desconfio das verdades absolutas. Aceito a tese da necessi
dade das privatizações. Mas há um conceito _até hoje não 
desmentido, de que toda a regra tem exceção. E há outro 
ditado que reza que "em time vencedor não se mexe". 

O petróleo é arma política de ilimitada potência. Que 
o digam o Xá Rezza Pahlevi, deposto, reentronado e outra 
vez deposto, e Mohamed Mossadegh; que falem os emires 
árabes; que deponham os vencidos e os vencedores das duas 
últimas guerras mundiais; que testemunhem os membros da 
OPEP; os choques do petróleo na economia mundial, os petro
dólares, a Guerra do Golfo PérSico e a:té-a pãz-e-ntre israelenses 
e paleStinos: -

Antes de se abolir a Lei n~ 2.004, deve-se levar em conta 
esse poder c essas circunstâncias e pesarem-se, devida e detida
mente, todas as conseqüências-de tão funesta medida. 

O Senado da República comemora, hoje, os 40 anos da 
Lei n" 2.004, que foi o sêmen da Petrobrás. Bendigo a campa
nha cívica que a precedeu e o sentimento nacíonal que a 
acalentou e lhe emprestou incondicional apoio p_opular. 

Estou. convicto de que a Câmara Alta fala pela Nação, 
ao proclamar que o povo brasileiro s~ orgulha da Petrobrás 

.. e do_ trabalho por ela desenvolvido ao longo dessas últimas 
quatro décadas. 

Em meu nome pessoal e dos demais membros da Mesa 
Diretora do Senado Federal, associamo-nos às justas e mere
cidas homenagens que, neste momento, o Senado Federal 
preSta à Petrobrás e a seus colaboradores. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
Ao encerrar a sessão, a Presidência agr~dece a presença 

do Sr. Presidente interino da Petrobrás, dos Di retores da 
empresa. dos ex-Presidentes, dos demais colaboradores e dos 
Srs. Senadores e Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 31 minutOs.) 

Ata da 2033 Sessão, em 28 de setembro de 1993 
3a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Bello Parga 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA}!-SE PRESENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo _ A!bario Franco _ Alfredo Campos _ 
Aluízio Bezerra _ Amir Lando _ Bello Parga _ BC:ni V eras _ 
Carlos De'Carli _ Carlos Patrocínio _ Chagas Rodriglles _ Cid 

Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ Dirceu Carneiro -~.Elci~ 
Alvares Flaviano Melo _ Francisco Rollemberg _ Ganbaldi 
Alves Filho _-Gerson Camata -- Gilberto Miranda _ Guilhenne 
Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lu~ena _ Hydekel 
Freitas Iram Saraiva _ Irapuan Costa Júmor _ Josaphat 
Marinho-_ José Fogaça_ Júnia Marise _Lavoisier Maia_ l.evy· 

---• 
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Dias _ Louremberg Nunes Rocha _ Lucldio Portella _ Magno 
Bacelar _ Mansueto de Lavor _ Marco _Maciel _ Mário Covas _ 
Mauro Benevides _ Meira FJ.lho _ NabOi Júnior _ O_dacil: Soares 
_Pedro Simon _Pedro Teixeira _ Ronart Tito _ V l!linir Cãmpelo 
_ Wilson MartinS. -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
presença ac_usa_ o comparecimento de 45 Srs. SeJ?adores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamO_s fl:9_Ssos·trabalhos. _ 
O Sr. 1~ Secretário p_rocederá_à_leitura do Expediente 

É lido o seguinte - - . 

EXPEDIENTE 

De agradecimento de comt,micações: __ 
N'' 341 e 342, de 1993 (n• 631 e 632fg3, nà origem); 

de 27 do corrente, referentes ao término do p"razo prevfsio 
para apreciação das Medidas Provisórias n'·'' 343 e 344, de 
1993. 

Restituindo autógrafos de Piojetõ de lei sancionado:. , 
N" 343, de 1993 (n' 629/93, na origem), de 24 do corre~te, 

referente ao Projeto de Lej do Senado rr-' 1921 de 1991,_ de 
autoria do Senador Divaldo Suruagy, que altera díS:POsiÜVoS -
da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -Código de Processo 
Civil, sancionado e transformado na LeLn9 ~.710, Qe 24 de 
setembro de 1993 

AVISOS 

DO MINISTRO DE MINAS E ENERGIA 

N" 381, 383, 385 e 386/93, de 24 do corrente, encami
nhando informações sobre os quesitus_constantes dos Requeri~ 
mentos n'" 628, 689, 753 e 759, de 1993, de autoria dos Sena
dores Gilberto Miranda. Eduardo SuplicY ~ Júi!9 -carripos. 

As informações foram encami!lhadas, em cópias 
ao·s requerentes. 

Os .requerimentos vão ao:f\rquivo. _ 

AVISO 

DO MINISTRO DA INDÚSTRIA, DO 
COMÉRCIO E DO TURISMO 

N~ 895/93. de 24 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n11 629, de 1993, 
de autoria do Senador Gilberto Miranda. · 

As informações foram encaminhadas, em cópias 
ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

AVISO 

DO MINISTRO DA FAZENDA 

N" 774193, de 24 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n<> 595, de 1~_93,, 
de autoria do Senador José Paulo l:}isC?l. 

• 

As informações foram encaminha~as, cm c?pias 
ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo 

AVISO 

DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

N• 1.289/9~., de 24 do corrente, encaminhand<:> ipforma
ções sobre. os quesitos constantes do Requerirriento n~ 642, 
de autoria do_ Senador Gilberto Miranda. 

As- iriformaçõ~s fbtani eÕ<:ca-~in--hadã~, em __ cópla's 
ao requerente. · ~ - -

O requerimento vai ao· .Arquivo 

AVISO 

DO MINISTRO DQ~MEIO AMBIENTE E 
DA AMAZÔNIA LEGAL . 

N~ 223Í93-, d~-24 do ·côrrente, en-êaminh3nd_o_ iilforrnaçõés 
sobre os quesitos constarltes~dO Requúimerlto n~ 623. de 1993, 
de autoria do Senador Gilb.erto Miranda. 

AS- inforn13ções_f6ram c;úcamínha9as, em cópias 
ao req tiétehte. 

O requerimento vai ao Arquívo 

OFÍCIO 

DO MINISTRO,CHEFE DA SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 
DÁ REPÚBLICA 

N' 958/93, de 23 do corrente, encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do R~querimento n" 687, de 1993, 
de autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhãcf_as-, ·em cópiaS 
a9 _ requei-ente. 

O riciuerhnento vai ao Arquivo 

OFÍCIO 

O PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÁMARA 
DOS DEPUTADOS 

N"' 318!93, de 27 do corrente, comunicando que aquela 
Casa decidiu pelo arquivamento das seguintes matérias: 
~ -Projeto~ de Lei do Senado n' 5, de 1983- Complementar 
(nn 306/85 ~ Complementar, naquela Casa), de autoria do 
Senador Odacif Soare:s. que alt~a a redaçáo d_o art._ 18 e 
revoga o art. 29 da Lei Complementar n~ 41, de 22 d_e dezembro 
de 1981; e 

-Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1991 - Comple
mentar {n9 126/92- Complementar. naquela Casa), de autoria 
do Senador Ronaldo Aragão, que altera a Lei Complementar 
n' 41, de 22 de dezembro de 1981; e 

-Projeto de Lei do Senado n' 266, de 1991, (n' 2.456/91, 
naquela Casa), de autoria do Senador Maurício -corrêa, que 
dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, 
dos órgãos de segurança púbUca de que trata o § 4"' do art. 
32 da Constituição Federal. 
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PARECERES 

PARECERES N• 331 E 332, DE 1993 

Sobre o SUbstitutivo de Plen3rio Ofeii!Cidõ-3os Pro~ 
jetos de Lei no5 7, de 1991 e 69, de 1993, da Câm-ara 
dos Deputados, e n" 43, de 1992, do Senado Federal, 
que "dispõem sobre a micro-empresa e a empresa de 
pequeno porte". 

Parecer n" 331, de 1993 
Da Comissão de Assuntos Económicos__ 

Senador: Elcio Alvares 
Honra-nos relatar os autos em que se assentam os Proje

tas de Lei referidos na ementa e que consubstanciam matéria 
de grande interesse nacional; a microempresa- ME e a em
presa de pequeno portc-EPP. Por sua relevância, o-tema ffiefe
ceu tratamento no art. 179 da Carta de 1988, onde se inscul
píram limite e alcance dos incentivos a serem conferidos a 
empresas desse porte, através de lei. 

2. São três os ProjCtos de Lei ora trazidos à colação 
e um deles, o PLC n" 7/91, mereceu, nó Seriado, Einenda 
Substitutiva de Plenário, ·que exigiu- análise concOmitante. 

3~ O tema versado em cada um dos Projetes não deixa 
dúvidas quanto à convergência, razão por que esta Relataria, 
com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do S_enado 
Federal, requereu a tramitaç-ão- do PLC n" 69, de 1993, em 
conjunto com os outros dois, que assim já üãniifavam. O 
Requerimento, de n" 583, fólthcluído na Ordem do Dia e 
aprovado em 6 de julho do corrente. 

4. Dessa maneira, os processados dos respectivoS-Proje
tes de Lei se encontram em condições de ser relatados. De 
se recomendar à instrução, porérri. qUe- aléin do preenchi
mento das folhas de tramitação, se proceda à imprescindível 
e rigorosa numeração de todas as folhas dos processos, para 
garantia de sua integridade e do histórico legal neles contido. 

5. Nossa análise se iniciou pelo PLC n9 7, de 1991, de 
autoria do eminente Deputado Marcos Formiga. O texto ofe
recido ao exame congrega todas as condições iniciais básicas, 
passíveiS, no entanto, do acolhimento de alterações s-uperve~
nientes, visando ao seu aperfeiçoamento, como é normal no 
processo de elaboração legislativa. De fato, atraVés do Parecer 
n~ 111, de 1992, desta mesma Comissão de Assuntos Econó
micos~ em que tivemos a renovada honra de funcionar como 
Relator, foram sugeridas diversas alt_erações, mantidas, po
rém, as premissas que nortearam o referido Pfojefo de Lei. 

6. Os debates então suscitados propiciaram o ofereci
mento de emendas nesta Comissão de Assuntos Económicos, 
emendas essas que integraram o mencionado Parecer n'~ 
111/92. Por fim, bem decantada; a matéria foí ainda objt!to 
da emenda Substitutiva de Plenário nn 1, de 1992, chancelada 
pelo eminente Senador Mansueto de Lavor. 

7. Impende registra-se também que o texto de autoria 
do Deputado Marcos Formiga sucumbiu à pletora de índices 
económicos que brotam constantemente na economia nacio
nal. De _fato, no PLC n~ 7, a-c 1991. há proposta de adoção 
do antigo Bõnus do Tesouro Nacional- BTN, entao~exiSten
te, como parâmetro financeifõ limitativo das categorias das 
empresas de que se trata. __ 

8. Vítima da mesma síndrome, o PLS "'43, de 1992, 
da ilustre Senadora Marluce Pinto, buscou seu parâme1ro pe
cuniário no _balor da Unidade Padrão de Capital - UPC~ 

vigente no mês de janeiro do ano-base. A composição econó
mica desses índices gera, em suas aplicações. resultados mais 
reais, ou menos reais. em relação à própria inflação, esclare
cemos: a aplicação de c_ertos índices para o financiamento 
da casa própria atende a políticas sociais específicas. Esse 

-mesmo índice já não serve à atualização, por exemplo, das 
dívidas fiscais. Por essa razão, imediatamente surgem dúvidas 
sobre a oportunidade e conveniência da aplicação desse índice 
no estabelecimento das categorias empresariais. A principal 
preocupação que nos ocorre é a vinculação dos níveis da micro 
e da pequena empresa à política habitacional, especialmente 
em um país que apresenta enorme déficit nesse setor. 

9. _A Emenda Substitutiva de _Plenârio no 1, de 1992, 
foi o veículo processual através do qual se suscitOu ã:piic3bi
lidade, à espécie, da Unidade Fiscal de Referência- UFJR, 
como parâmetro legal. Embora não seja um índice perfeito 
- e nem acreditamos existir índice com essa caracteóstica 
-é, contudo, o que menos transtornos pode causar aos múlti-
plos setores da economia. Na verdade_, o melhor parâmetro 
financeiro para niVelar categorias empresariais seria, se possí
vel, a própria moeda, desde que não existisse a corrosão infla
cionária. 

10. Sobreleva, ainda, no trabalho apresentado pela emi
nente Senadora Marluce Pinto, que congrega toQas as condi
ções apontadas à elaboração da lei pelo art. 179 da Consti
tuição Federal, a preocupação com a simplificação de procedi
mentos exigíveis à microemprcsa e à empresa de pequeno 
porte. As alterações que acabaram se impondo ao Projeto 
de Lei n" 43, de 1992, de autoria da ilustre Parlamentar são, 
n'!_ verdade, fruto das inacreditáveis mo_dif_i_c~ç_õe~_ do perfil 
econômico naciOnal, perfil esse qUe é significatiVamente retra
tado pela quantidade de índices monetários com vigência con
comitante ou sucessiva, como acima pontificamos. 

11. Ainda em relação ao PLS n~ 43, de 1992, o nobre 
Senador Jarbas Passarinho formalizou requerimento visando 
colher da CCJ manifestação_quanto à constitucionalidade do 
me-smo, em razão dos priricípios da isonomia e da livre iniCia
tiva. 

12. Finalmente o PLC n'' 69, de_ 1993, de autoria do 
ilustre Deputado Victor Faccioni, tem pOr objetivo a alteração 
de um único artigo, oart. 3~ da Lei n~.7.256, de 27 de novembro 
de 1984, que consubstancia o atual Estatuto da Microempresa. 
Através da proposição, seu autor quer autorização legal para 
que titulares e sócios possam participar;-simultâneamente, 
de duas microempresas, desde que uma seja do ramo de servi
ço e outra, do comercial. 

13. Embora a proposição, por seu aspecto incidental 
sobre a Lei n\' 7.256_84,._não _se ofereça a lastrear projeto 
mais amplo sobre a matéria, como as que com ela tramitam, 
tem o mérito de apontar a existência de impropriedade na 
limitação da, participações societárias, ensejando melhor aná
lise do assunto. Esta.Relatoria conclui que a solução poderia 
advir da identificaçãO-de cada categoria de empresa, a partir 
do respectivo faturamento anual. 

14. Finalmente, deve-se registrar que paralelamente aos 
Projetas de Lei sob exame, foram oferecidos subsídios pelo 
Sebrae. Banco do_Brasil SA. e_por diversas outras pessoas 
jurídicas e físicas, tudo com vistas à edição de norma de ac_eita
ção mais ampla. 

15. A consolidação dos princípios orientadores da nova 
norma haverão de decorrer, portanto, da particípação dos 
múltiplos setores voltados para o assunto. Obviamente, há 
que se considerar que além dos interesses localizados, a norma 
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deve atender, pnmeiramentc ao princípio constitucional do 
interesse comum. Por essa razão, torna-se defeso conceder 
benefícios graclbsOS. pu ãs expensas de terceiros, oú airida 
meras isenções_ tributárias a que todos estão sujeitos. · 

16. A filosoOa que orientoU ,nosso trabalJto.é vo~t<:tda 
para a simplificação dos procedime::n'tos relativos.ao.funçiçma
mento e à gestão da rnicroempresa e da empresa de pequeno 
porte c cinge-se, inarre:ct"avelrncnte, aos princípiOs- constitu
cionaís e ao disposto no art. 179 da nossa Carta. · 

17. Assim balisados, e apÓ!; orientados pelas diretrizes 
trazidas à colação através dos PLC no' 7, de 1991 e 69, de 
1993, e do PLS n" 43, de 1992, iilém ·do texto. da Emenda 
de Plenário já rcferída, nas quais-hauri,u o presente. e-também 
da pluralidade_ de sugestões aciinã. -apontadas, vimOs SUbmeter 
à apreciação dás ilusttés Pares texto C~I}solídadô çiÇs_s~~ 1?-a~i- -· 
festaç6es, e especialmente alicerçados no texto do PLC n" 
7/91, porquanto originário na Câmara_dO$ Deputados, gozan
do por isso-da preferência regimental (art. 260, b, 1), tudo 
na forma do seguinte Substitutivo. 

. SUBEMENDA (SUBSTITI,JTIVO) OFERECIDA 
A EMENDA N' I DE PLENARIO (SUBSTITUTIVO). 

(OFERECIDA AO PROJETO DE LEI DA. 
CÂMARA N'' 7, DE 1991 

Estabelece n_ormas para as microempresas - ME 
e empresas de pequeno porte- EPP, relativas ao trata
mento diferenciado e simplificado, nos campos adminis-
trativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e 
de desenvolvimento empresarial, na forma do art. 179 
da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
Do Tratamento Jurídico Diferenciado 

Art. 1" Fica assegurado às mi_cro_em'presas_e ãtem.presas 
de pequeno porte tratamento jurfdico simplificado e.favore
cido nos campos administrativo, tributário, trabalhista, previ
denciário e ·creditícío, na conformidade _d_o_ disposto n~sta Lei. 

CAPÍTULO !I 
Da Definição de Microempresa 

E de Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2" Para os efeito_s_desta lei, consideram-se: 
I- microempresa, a pessoa jurídica e a firma-individual 

que tiverem receita bruta ~nua! igual ou inferior-- ao valor 
nominal de 250.000 (duzent~s e ~inqüCnta -mil) Unidades Fis
cais ·de Referência- UFI~, ou_qualquer outro_ indicador_ 
de atualização -roonetáriã qtic VC:ilha:-a substituí-la, ou que 
contratem até 20 (vinte) trabãlhadores; _ 

II -empresa de pequeno porte, a pessoa jUrídica e a -
firma individual que, não enquadradas como mictõempresas, 
tiverem receita bruta anual igual ou inferior a 700~000 (sele-
centas mil) Unidades Fiscais de Referência- UFIR, ou qual
quer outro indicador de atualiz.ação_ mon_e!áda,. que v_enha a 
substitui-la, ou que contratem até 100 (cqn) 'rahalhadores. 

§ 1" O limite da receita bruta de que trata este artigo, 
apurado no período de 1'·' de janeiro_ a 31 de dezembro de 
cada ano. será calculado considerando-se g ~omatóri_o dª-s 

.receitas .b.rutas _mensa_i.s.cliyif]iQas pelos valores das Unidades 

.Fiscais de ReferênCia.:.......:... UFIR Vigentes nos respectivos meses. 
. § 29 ' 'Nó Ptiírieirõ ano ae a"tiVídade: o limite da receita 

bru~a ser;:i calq.iladp proporcionalmente áo" nú:tnero· de me?eS 
4~cop-;i4Qs. e~tr~ p. mês ~e c;on~tituiç·ã~' da er:npres~·. e 31 de 

. d~z..e_mbro PP .ro.esmo an_o, desçonsi,derada~s _aê fr_~çç;~s qe mê~. 
§ 39 O enquadramento.da.finn,a indiviq4a.l ou da ,pessoa 

jU.ddica em micróempresa ou_ em empresa de pequeno porte, 
bem _como o seu_desenquadramento, Oão iniplkátão alt'eração, 
den~ncfa p\l:ci~aJq~e'r re~_t'riÇ~Ç> -eln relf!.Çâq _a contratos p~r 
elas anteriormente firmados. 

, § 4~ .Fléa- o.Poder .EX.e~vüVo aufõ-r1t3do a majorar eÍn. 
até duas vezf!S -e meía ó valor rnenCíóllãâO i'l.o inciso I deste 
:aftigo e, em até CincO vezeS~ o- Vaio! m·ehdo"nado ~no inciSo 
Il, qua~~o s~-!-falar_de empí-e'sá 'índustr~àl: : . -
, . Art. 3'' Não s_erá cons.iderac;l<i~- ,mic~o ~tppr~sa. a. pessoa 
jurídica e a firma individual: . . , . 

I - constituída sob a forma_ de sóciedade por ações~ -_
II - em que o titular Ou sócio rriájofitârio' séjà 'pess:da 

jurídica ou física domiciliada no exterior; 
III - que participe de_ capital de outra pessoa jurídica, 

ressalvados os investimentos provenientes _Qejoce.n.tivos fiscais 
efetuados antes da vigência dr;t Lei .n? 7. 256, de 27 de no.v.cmbro 

: d~ 198:4, quando se tra"tar de mici:àêmpfesa;e ántes'da Vigência 
dé_sta lei, no caso de éti1preSa ~de pequeno porte; . : : · 

IV- cujo titular, sócio majoritário ou controlador, parti
cipe de outra empresa, a menos que a rec_ei:t9-_bru.ta anUãi 
total das empresas interligadas não ultrapasse os límittis fi;.::~
dos no inciso I, do art. 2" desta lei, para enquadramento 
como microerrtpresa, ou no inciso II, do mesmó artigo, pára 
enquadramento co.mo empresa de pequeno porte; 

V- que realize .operações relativas a: .. _ _ . . . . __ . 
a) ,compra e venda, loteamento, incorporação, locação 

e admínishaçãO de "iin:óveís; · . - - - ' "' 
b) câmbiO, Seguro e distribuição de valores roobÍlÍá-rios; 
VI -que prestem s~fviços profissioiuiiS libefaiS i"egüla

rnentados em lei. 
Parágrafo único. Ó dispOsto no incjso IV deste arÜgo 

não se aplica 1 participaçãO de microempresa ou de empresa 
Qe pequeno porte cm Centrais de COmpras:BolSas de Subcol,l
tratação, Consórcio de Exportação e outras ass~ciaçQ~s assÇ-_ 
melhadas. -

CAPÍTULO III 
Do Registro Especial e Enquadramento 

Art. 4~ A pessoa jurídica ou a firma individual que, 
an:Jes da promulgaçãp desta Lei, preencher os requisitos de 
enquadramento COmo microempresa ou empresa de pequeno 
porte, comunicará esta- situação ~o ó_rgão competen~~. para 
fim de registro especial, na forma prevista neste Capítulo. 

Art. s~ Tratando-se de empresa já constituída;:o regis
tro será realizado mediant(!_ simples Corhunicação, da qual 
constarao: - -- - -- --

í ::__O notne e demais -dãdos ae· ídiintifiC:aÇão ({3 -fitrria 
individual ou da pessoa jurídica e de seus sóçios; ____ . 

II - a indicação do registro de firma individual ou do 
arquivãmento dos a tos· constitutivos da sociedade; _ __ 

ni - a- declaração do titular ou de todos os sócios c;Ie 
que o volume da receita bruta anual da empresa não excedeú, 
nó ano anteriOr, os.liiriite·s I'íXados no art. 2P, incisos I c II 

"e seu § 4°, desta lei, e de que a empresa não se ·enquadra· 
ell_1 Qualquer das hiJ?óteses de exclusão do art. 3P desta lei. 
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Parágrafo único. o··registro-·especial da microempresa 
e empresa de pequeno porte será feito em· conforlnid_ade_ com 
a legislação em' vigor. · · · - _ · 

Art. 6~ Feita ·a cotfiunk:áção~ e litdepehdfmtehiente de 
__ al~_raç~o do ato constítutiyó, a _microe~rn~reSa,-~?,~tará, em 
seguida ao seu nome, a express_ão "microempresa ou, abre
viadamente, "ME", e a empresa de pequeno porte a expressão 
·~empresa de pequeno porte", ou "EPP.,. · 

Parágráfo' i.íriiCó:E- priVativo de microerhpresa _e de em
presa de pequeno porte o uso das e~pre'ssõeS ~e que trata 
este artigo. . _ . , _ _. . · ;· 

Art. 7"' O. órgão incumbido de registrar as _microem
presas e a's empresas de pequeno· porte, conforme O disposto 
neste Capítulo, comunicaiá e·ssestcgistros·aos órgãos fiscaliza
dores de Adminisfração Federal, Estadual e Municipal. 

Parágrafo úniCo. Feha a cqrttünicaç_ão, Os õ[gãÇ~ fiscali
zadores procederão à imedia~a inscriçãó_ da microerttpre~a e 
da empresa de pequeno porte em seus registro$_· 

CAPÍTULO IV 
Do Desenquadramento e Reenquadramento 

Art.- 8"' O -desenquadramento de microempresa e o 'da 
empresa de pequeno porté dar-se-á quandO exCedidos os res
pectivos limites· de receita bruta anual fixados no art 2" des~a 
lei. 

§ 1~ Será tolerado, por um único exercíCio fiscal, seja 
ultrapassado em até 20%-(vinte.por cento) o limite estabe
lecido no art. 2" desta lei. 

§ 2" DesenqUadrada a microempresa, pásS3. aÕtÕm::lti
camente à condição de empresa_ de pequeno porte, e esta 
à condiç_ão de empresa excluida do regime desta lei. 

Art. 9" A empresa de pequeno porte reenquadrada co
mo empresa e a microempresa reenquadrada na condição de 
empresa de pequeno porte comunicarão ess'e fato ao órgão 
de registro especiàl (Capítulo III), no prazo de 30 (trinta) 
àias, a contar da data da ocorrência. 

Parágrafo único, Recébida a comunicação, o órgão 
competente providenciará para que dela tomem conhecimento 
os demais órgãos interessados rias órbitas Federal, .Estadual 
e Municipal. -- -

CAPÍTULO V 
Do Regime Tributário e Fiscal 

Art. 10. Fica o Poder Executivo autoiizado a conceder 
isenções ou reduções tributárias às microempresas e às empre
sas de pequeno porte, definidas conforme o ait. 2" desta Lei. 

Art. 11. Ultrapassado mais de uma vez o limite da re
ceita bruta, a microcmpresa fiCa automaticamente sujeita ao
tratamento tributário e fiscal da empresa de pequeno porte, 
e esta ao regime tributário e fiscal normal, respeitado o dispos
to no§ 1~, do art. 8Q desta lei. 

Parágrafo único~ .f,. IDicroempreS3 e ·a -empresa de pe
queno porte retornarão ao gozo dos benefícios legais, se volta
rem a apresentar a condição original quanto ao limite da recei
ta bruta. 

Art. 12. A escritUraçãO da rnicroempresa-·e da empresa 
de pequeno porte será simplificada, nos termos a serem dispos-
tos pelo Poder Executivo mi regulamentação desta lei. . 

Art. 13. A rnicroempresa e a etripresa de pequeno porte 
não estão isentas do recolhimento dos tributos devidos por 

. terceiros e por elas retidos. 

Parágrafo único. O disposto no ·caput deste artigõ não 
dispensa as empresas nele referidas da guarda dos documentos 
relativos às compras, vendas e s_erviços que realizem. _ 

Arf. '14. Os documentos fiscàis emitidOs pelas rili
croempreSas e pelas empresas de pequeno porte obedecerão 
a modelos simplificadqs, aprovados em regulamento, que-ser
virão para todos os fins previstos na legislação tributáriá. 

Parágrafo único. Até o último dia-útil do mês de abril 
do ano-calendário seguinte ~erá entregue a DeclaraçãO Anual 
Simplificada de Rendimentos e Informações, em modelo sim
plificado, aprovado pela Secretaria da Rec~ita Fe~eral. .-

Art. 15. O cadastramento fiscal da microempresa e da 
empresa de-pequeno porte Será feitó de ofício, mediante fnte·r
comunícação entre o órgão de registro e os õrgãbS""fistais 
çaQ~strai.s compete~~e~. 

CAPÍTULO VI 

_ Do Regime -~evidenciário e Trabalhista 

Art. 16. Ficam assegurados aos titUlares e sócios das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, bem como 
a seus empregados, todos os direitos previstos na legislação 

__ previdenciária e trabalhfsta, observado o _dispOsto neste Capí-
~~- - ' 

Art. 17. - O Pç)der ExeCutivõ_ eStabelecerá prÜcediinen
tos simplificados que facilitem_ o cumprimento da legiSlação 
previdenciária e tra~alhista, por parte das microempresas e 
empresas de pequeno porte, bem como para eliminar exigên
cias burocráticas e obrigações acessórias que- sejam incom-pa
tíveis com o tratamento simplificado e favoreCido previsto 
nesta lei. 

Art. 18. As microempresas, as empresas de pequeno 
porte e seus respectivos empregados recolherão as contribui
ções destinadas ao custeio da previdência social de acordo 
com a previsto na legislação específica, observado 9 seguinte: 
_ I - a contribuição da microempresa para o custeio das 

prestações por acidente de trabalho será.calculada pelo percen
tual mínimo; 

. II - o Poder Executivo expedirá instruções relatjvas ao 
recOlhim-ento englobádo das contribuições previdenciárias das 
micróempresas, empresas de pequeno porte e de seus empre
gados, estabelecendo prazo único para sua efetivação, obser
vada a periodicidade mensal; 

III- as instr_uções a que se refere o inCiso anterior deve
rão, taml?ém, prever o recolhimento das contribuições por 
intermédio da rede bancária ãutOriiada e a utilização de doc_u-
mentos de arrecadação simplificado. -

Art. 19. A microempresa e a empresa de pequeno porte 
s~rão ressarcidas dos custos de perícia para avaliação de condi
ções de insalubridade ou ·de-·pei"iCUfosidade_ se o_r_espectivo 
laudo concluir pela inexistência dessas condições. . 

Art. 20. As ftscalizações trabalhista, previdenciária e 
tributária atuarão de forma orientadora em relação à iniC-ió'ero
presa e à empresa de pequeno porte. 

Art. 21. A microempresa e a empresa de pequeno porte 
~cani dispensadas de efetuar_ as notificações a que se referem 
o§ 2"', do art. 139 da Consolidação das Lei do Trabalho. 

ArL 22. O disposto nos arts. 17 e 21 desta lei não dis
pensa a microempresa e a empresa de pequeno porte do cum
pri-mento das seguintes obrigações: 

I- efetuar ãs anotações na Carteira de Trabalho~ Previ
dênci~_Social; 
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II -apresentar a Relação Anual de Informações Sociais 
-RAIS; .. 

III -manter arquivados os documentos comprobatórios 
dos_ direitos e obrigações trabalhistas e previdenciários, espe
cialmente folhas de pagamentos, recibos de salários e demais 
remunerações, comprovantes de descontos efetuados e de re
colhimento das contribuições a que se ·refere o art. 18 desta . 
lei; 

IV- controlar os períodos de fériaS de seu_s empregados. 
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno 

porte estão sujeitas ao depósito para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS. · 

CAPITULO VII 
Do Apoio Credit(Cjo 

Art. 24. À microempresa e à empresa de peqrienõ por
te, ficam· asseguradas condições favo_n;çidas relativamente a 
encargos financeiros, prazos e garantias, nas operações que 
realizarem COTJl instituições finariceir~s, inclusive b<i.ricos de 
desenvolvimento e entidades oficiais de foitíên.to-,--Oa -fOrril.a 
a ser regulamentada pelo Poder Executlv-ó. ..,.~ · -- '.~ 

informações prestadas. por seu titular ou_sóçio, ~s autoridades 
GOmpctentes; , ·. , . , . , . . ·-

III:__aplicáção automática de muUa_ de dnqüenta por 
cento sobre .o valox: mon~taria.mente "corrigido sobre oS em
préstimos obtidos com base nesta Lei, independentemente 
do cancelamento do incentivO d~ que tenha Sido beneficiadá; 

IV- canCelamento, de ofiCio, de enquadramento como 
microempres~i"ou como empresa de pequeno porte. 

Art. 29. A falsidade de declaração prestada objetivan
do os benefícios desta Lei caracter_iza o· cripte que trata o 
art. 299 do -Código Penal, serp. prejuí~o de --eriquadramento 
em ·outras figuras penais. -

CAPÍTULO IX 
.Disposições finais e transitóri~s. 

Art. 30. As firmas Individuais e as sociedades comer
ciais e ~iv_is· enquadráveis como :rtiicroertlpresa o ii _empresa 
de pequeno porte que,- durãhte -Cinco ·anos não tenham exer
cido atividade "económica de qualquer espécie. poderão reque
rer e obter .a baixa n9 registro competente, independente
mentcr de prova de quitação de tributos e contribuiçã-o para 
@m a F)1.zen4~ ;t':l aci_onal. -· .. _ . _ 

Parágrafo Unít:ô. CFiC:a b Poder Executivo autOriZad·o a 
incentivar .e fomentar os agentes finimceiros públicos e pfiva
dos a. estabelecer linhas de crédito dlfei:eilci:ldos às·m.icroem
presas e às empresas de pequeno porté, "bem coino a ·constituir 
fundo para garantia de aval ou fiança, inclusive provendo 
os meios necessários .. 

Art. 25. Nas operações a que se.refere. oartigo a13te~ior 
de valor, até 20.000 (vinte mil) UFIR, as garantias exigidas · 
ficam restritas aos próprios bens finandaO.os~· à fianÇa e ão 
aval. 

ArC _31.. As ímplicações órç;:amentárias e finariceii:ãs, 
de.cqrrentes dest~ Lei~ _Sf!.rão in~Ç>rpOradas à L,ei _de deretrizes 
orçamentári:iS e'êonSlderadas.no OrçameDt'o. da UniãO do a.O.o 
subseqüente. 

ArL 32. A política· de tarifas públicas para a mieroem
presa e a empresa de pequeno porte contemplará sempre 

·--os pre-çoS'mín~mos concedidos a quaisquer outras empresas, 
adotando-se o inesmo critéri(? ·pai:á a ·venda de bens e serviços 

Art. 26. Dos recursos de que trata Q art. 11, alínea 
b) da Lei n' 8.154, de 28 de de~embro de 1990; até 5% (cinêo 
por cento) ao ano ,devem ser destinad.Os.à. ã.plicaÇões finan
ceiras para lastrear a prestação de ?Valou fiança_ complementar 
em operações cujo valor não ultrapasse o teta estaóele.cido 
no artigo anterior e desde que, a microempresã e a erilptesa 
de pequeno porte não tenham condições. de oferecer garantias 
reais ou fidejussórias. ou de contratar s.eguro d~ crédito.no 
valor total do mútuo. · 

Art. 27. As .diretrizes e norma~ i"egulamentàd6ras da 
prestação de aval, a que se refere o ar.t. 26 desta Lt:}i, ficam 
a cargo do Conselho Deliberativo de que trata o § Jo, do 
art. 10, da Lei n' 8.154, de 28 de dezembro de 1990. 

CAPÍTULO VI!l 
Das penalidades 

Art. 28. A· firma individual ou sociedade que, sem ob
servância dos requisitos-· desta Lei, tentar enquadrar-se ou 
manter-se enquadrada como mic"s:oempresa ou empresa de 
pequeno porte, estará sujeita às seguintes penalidades: 

I - pagamento de todos os tributos e contribuições'· como 
se redução alguma houvesse existido. acrescidos de juros de· 
mora e multa estabelecidos na Lei n'1' 8.383, de 30 de dezemQro 
de 1991, contados da data em tais encargos deveriam ter sido 
pagos até a data de seu efetivo pagamento; . 

II- multa prevista no inciso II do art. 4'1', da Lei n'1' 8.218, 
de 29 de agosto de.1991, "na caso de dolo, fraude ou simulação, 
e, especialmente, nos casos de.falsidade de- declarações ou· 

· põr pa'tte de empresa e entidades públicas. ·· 
_ A~L 3_~_· A política de compras governamentais dará 

prioridade à rilicroempres'á ·e· a empresa~ de pequeno porte, 
na medida de su.a. capacidade, com processo especial e simpli
"fi~ado noS termos da regulamentação desta LeT. _ ·-- - --

Art. 34. As iseD.Ções e deduções píevista"s ná atúãllegis
lação em beneficio dã -IhiCroeihptesa-e da empresa de pequeno 
por~e permanecerão até que entre em vigor o regime tributário 
e fiscal decorrente desta Lei. -

Art. 35. Â pfeSente f.ei eritril"em··v"igOr riã dafa.de $Ua 
publiCação, produzindo seus efeitos tributários e fiscaiS à partir 
do exercício financeiro de 1994. c 

Art. 36. O Poder Executivo regUla-mentará a presente 
Lei no prazo de noventa dias, a contar. de sua publicação. 

Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário. 

ASSINATURAS REFERENTES AO PARECER DA CAE 
. À 

- . EMENDA N' I DE PLENÁRIO OFERECIDA 
AO PROJETO DE LEJ DA CÂMARA 

N' 7 DE 1991, PROJETO 
DE LEI DA CÀMARA N' 69 DE 1993 

E PROJETO DE LEI DO 
SENADO N' 43 DE 1992 

Sala das Comissões, 16 de se!embrÜ de 1993;·João R~b~ 
Presidente -. Elcio Alvares, Relator - "Jonas Pinheiro ..:.... 

· Valinir Canipelo _, Josaphat Marinho - César Dias - Dario 
Periira - Alvaro Pacheco - Albano Franco - Marluce Pinto 
-· Aur;eo Mello -· Beni V eras- Esperidião Amin- Gilberto 
Miranda - Mansueto de Lavor - Ronan Tito - Bello Parga 
- Dirceu Çameiro. " ' 
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PARECER N• 332:,DE.199.3, DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA ECIDADA-

. NIA . 

• I I • 

Relator: Senador Elcio AlvareS 
Adoto por inteiro o parecer que emiti' ~a C0m"iSsãO~ de 

Assuntos Econômicos. . . , 
Não vislumbro .eiva de inconstitucionalidade ou injurídi

cidade, adotadÇI o substituti_vo,que e_(ab_or~L-
1 

, 
1 1 

É o parecer. _ _ . , _____ , 
Sala da Comissão, 23 de setembro_d~_199~ :--: lra_m Sar:a_i

va, Presidente - Elcio Alvares, Relator ...;... Esperidião Amin 
- -Wilson Martins - Pedro Teixeira - Jarbas Passarinho 
- João França - Eva Blay - Josaphat Marinho - Nelson 
Carneiro - Gilbei-to Miranda - EJ)itácio- Cafeteira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :- O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr, I" 
Secretário. -

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO ,SENADO N•127, DE 1993 

Dispõe sobre o ensino das modalidades esportivas 
de lutas e di~ciplina sua prática em clubes, academias 
e estabelecimentos congêneres. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Consídera-se· como de finalidade competitiva a 

atividade física relacionada co-m a Prática das lutas reconhe
cidas como modalidades esportivas pelo Conselho Superior 
de Desportos. 

Art. -2" Caberá aos Conselhos Regionais de Desportos, 
em cada unidade da Federação, fornecer os régiStros para 
funCiOnarrientO das academias, clubes e estabelecimentos con
géneres que a e ias se dediquem .• bem c~mo o devido cadastra
mente de professores e -itiStrüt~'res que hlinlstrem modalidades 
esportivas de lutas no País. 

Parágrafo úniCo. Para efeito do disposto no caput deste 
artigo, caberá ãs confederações, conforme o caso, a_ que estive
rem vinculadas as modalidades _esportivãs de hiias, estabe
lecer, com o controle dos respectivos Conselhos Regionais 
de DespOrtos, requiSifos a serem pr-eenchidos para ·a escolha 
dos locais destinados à sua prática, bem como pelos profes
sores responsáveis por sua instrução. 

Art. 3" Caberá aos Conselhos Regionais de Desportos 
estabelecer que, dos quadros da academia, clube ou estabele
cimento congénere que miiiiStre- uma ou- mais modalidades 
esportivas de luta, participem pelo menos um professor com 
licenciatUra plena em Educação Física; Qüe será iespon"sável 
pela parte pedagógica da instrução, e pelo menos un:t médico, 
com especialização em Medicina Despornva. -

Parági-afo úniCo. Os Conselhos RegiOnais de DesPortos 
deverão estimular e autorizar a participaÇão de alunos de 
licenciatura plena em Educação Física na Orien:táçãOTéChica 
das lutas. 

Art. 4~> Caberá aos Con!iienlhos RegiOnai!r-de Despor
tos, podendo ser por estes delegada às federações responsáveis 
pelas Medalidades esportivas de lutas, a fiScalizaçãO do cum
primento desta Lei. 

§ 1~ Na aplicaç-ão do disposto neste artigo, as entidades 
nele referidas poderão: 

a) interditar, em caráter provisório ou definitiVo, os (o
cais que não satisfaçam às exigências legais e regulamentares; 

b) cancelar a respectiva licença para funcionamento; 
·c) promover a_s_uspensão do exercício profissional daque

les que não satisflZerem ·os ·requisitos mínimos para a prática 
da docêncía esportiVa, nas mo'âalidades de que trata esta Lei. 

§ 2~ Para a aplicação da medida previSta-nã letra ·a do 
parágrafo anterior, quando necessária e nos termos de convê
nh-"assinado enti"e as entidades menciona_das neste artigo e 
as _Secretarias de Segurança Pública dos Estados~ poderá ser 
requisitada fOrça po1icia1 que aSsegure a eficácia da interdição. 

Art. 59 0- Poder Exeçutivo regulamentará e·Sta Lei 
dentro de 120 dias, contados do início de- sua vigência. -

Art. 6~ Esta Lei entra_ em vigor na data de sua pUbli
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposiçõ'es em contrário. 

Justificação 

A falta de recursos l}umanq_~ _ _g_~aiificados para a orien
tação técnicos das diversas modalidades de lutas esportivas 
pratióidas no País vem causando uni. .d.esvirtuá.mento de seu 
conteúdo pedagógico,_ scubstituíndo a tradidonal filosofia de 
defesa, que é transmitida desde sua origem; pelO inceirtivo 
à violência, à agressãO, Da mesma forma, o rtúméro deacade
mias e locais para a prática d_essaS lutas ~êm auinentando 
grandemente em todo o País, sem a devida fiscalização dos 
órgãos competentes~ qÚer pela ausência de normas mais espe
cíficas que a singularizem, quer pela falta de requisitos mais 
rígidos que restrinjam sua prática e ensinO a prõfíssioiíais 
realmente qualificidos para sua instrução. 

Apesar do inegável zelo demonstrado pela maioria dos 
responsáveis pela direção dessas academias, clubes e estabele
cimentos congéneres, não se pode negar também a existência 
de uma nova demanda, desvirtuada, que valoriza essas práticas 
desportivas apenas como meio de violência ou arma de intimi
dação física .. É claro que isso é produto de uma época que 
faz·, pe·ttffdifereri'te'smeios de comunicação, apologia da força 
bruta. Todavia, a imprensa já tem testemunhado ocorrências 
lamentáveis do uso de artes marciais como instrumento ilícito 
penal·com conseqüências danosas à vida social e ao esporte. 

O melhor disciplinament-o das ativida_des relacionadas 
com modalidades de lutas no País assegurará o sadio desenvol
vimento das manifestações esportivas dentro do trinõmio es
porte-educação, csporte-performance, eSporte-participação, 
que se constitui como· real objetivo dos profissiOnais e inStitui
ções que labutam honestamente na área. 

Sala das Sessões, 28_de setembro_ de 1993. - Sen_ador _ 
Francisco Rollemberg. 

(À Comissão de Educação- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto 
lido será publicado e remetido à Comissão_ competente. 

Sobre a mesa; requerimento que será lido_ pelo Sr. 19 

Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.020, DE 1993 

Nos termos do art. 172, iilciso I, do Regimento Interno, 
requeiro a inclusão na Ordem do Dia, do PL n~" 82/92, de 
minha autoria, que "dispõe sobre a mineração em terras indí·. 
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genas e dá outras_ providências", cujo prazo encontra-se esgoR 
tado na Comissão de Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 28 _de seiembrO de 1993 . .:.:._ Seliã.dõl: 
João França. - - -

O SR. J.>RESIQENTE (C)lagas Rodrigues)- Este reque·. 
rimento ·será publicado e incluído em- Oi-denl dO -D-ía, -nOS~ 
termos do disposto no art. 155, inciScfll, c, n~ 3, do Regimento 
Interno. 

Em sessão anterior foi lido o R~querimento 09 1.013, 
de 1993, do Senador Divaldo SUruagy, sqlicitaf!dO, ·nos term6s 
do_ art. 43,_ II, __ çl9 Re-giméritô Interno, -sejam -con'sideiados 
como licença ·aq.torizada os dias que ni.enciona no mês de 
agosto últímo. _ _ _ _ _ - __ .; -·· · 

O requerimentO deixou de ser xo}~do naquela oportuR 
nidade por falta de quorum. · 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica-ConCedida a lic_ença solici_tada. < 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues).-:- Em sessão 
anterior; foi 1ido o Requerimento n\' 1.014~ de 1993, do SenaR 
dor Divaldo Suruagy, solicitan40, no~.nermo-s:-do art. 43, II, 
do Regimento Interno, sejam consider_adoscomo licença ãuto
rizada os dias que mendona.-aeste m:es_._ 

O requerimento deixou de ser votado na_guela oportuR 
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados .. (Paysa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicifada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior foi lido o Requerimento no 1.015-, de 1993, do $e_pador 
Espcridião Amin, solid_tando_,_ nos termos do_§ 1~_do ar~. 13 
do Regimento Interno, seja-·conside:ra"do coJ;Ilo_licença.aL!tO_ri
zada o dia 24 do corrente, quando participou da eleição da 
Diretoria e Conselho Ç.Qnsultivo do In~t!t':'-to Hist.óriCQ e Ç:~o-
gráfico de Santã Catarina, __ 

O requerimento-- de"ixou -de ser votaçlo naquela oportu
nidade por falta de_ quorum. 

Em votação o requerimento. . 
Os Srs. SenaijOres que o aprovam queiraill. permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença soliCitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em sessão 
anterior, foi lido o Requerimento n<> 1.016, de 1993, do SenaR 
dor Esperidião Amin, solicitaildo, nos termos do§ 1<> dO art. 
13 do Regimento Interno, se-J'a con_sideraç1o como licença auto
rizada o dia 27 do corrente, quando proferiu palestra na Fun
dação Educacional Regional de Jaraguá- Santa Catarina, so
bre o tema "A Administração j)Or Excelência", na Se_mã_n_a 
do Administrador. 

O requerimento deixou de ser votado nªquela oportu
nidade por falta de quorum. 

Em votação o requerimento.__ _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram permanecei 

sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à lista de oraP0t~s ii]~crjtqs_. 

-O SR . .NEY MARANHÃO -Sr. Presidente. peço a pala
vra como Líder, para uma breve comunicação. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - concedo 
a palavra ao nÕbre Senador Ney Maran,hão~ !la fo_rm3. regi
mental. - - - -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Para uma breve comunicação. -Sem r~visão do orador.) 
-Sr. Presideit(e, Srs. Senadores, pre_tendo, na próxima q-Uln
taRfeira, dar início à Qiscussão de uma prÕ-posta âe emenda 

.-à Cons_tituiçãõ referente--a reeleição de PrefeitOs~ Governa-
dores e_Presidente;.da República_, matériá que venho defen-
dendo há muito nesta Casa. - · -

Sr. Presidente e Srs._ Senadores, artigos publicados em 
jornais de Brasília dão-m_e muito es~ímulo e força para apre
sentar a matéria ·o mais rápido possível, antes mesmo da_ revi-:
são constitucional. 

_- Os joril-ais desta Capital dizem em manchete: <>Maioria 
do povo é a favor da reeleição". A DataFolba fez uma pesquisa 

- no Distrito Federal e constatou-se que 50% dos eleitores que
reltt a reeleição para Prefeitos, Governadores e Presidente 
da República. Essa pesquisa também foi estendida .a dez 
EStados da Federação. 

o· que me sUrpreende, Sr. PreSidente, Sts: Senadores~ 
é que, segundo a pesquisa, a maioria defende, também, a . 
reeleição de vários Governadores e Prefei"tos, -_ora exercendo · 
mandatos. -

Esse é um debate que vamos realizar no Senado f.~deral. 
Esse tema já foi come11tado algumas vezes anteriormente, 
por isso, tenho certeza absoluta que esta Casa-irá acatar minha 
proposta de emenda à Constítuiç<!o pela_ t:naioria de 213. Ela. 
no meu entender, _moraliza -o Poder PúblicO. Pretendemos 
acabar também com as oligarquias dé Pfefeitos que, eleitos 
uma vez, têm como sucesso.res um filho çm outra. pessoa da 
sua confiança, muitas· vezes. incapazes para a administraç3.o 
daquela municipalidade, mas, por uma questão de confiança, 
apenas assinará papéis, a fiD:Cde que, futuramente, retofne 
b chefe político. Minha emenda dá ao povo o direito de esCo
lher o aiual governante e julgar se o seu governo é bom 
ou não. 

Dentrq _P,essa lin!J.a, Sr_. PresÍdeilte, pretendo_ apresentar 
esta proposta de emenda à CO:nstituição, que teve o apoio 

_de 46 Srs. S~nadqres, maiori'.l ~bsoll!ta do Senado, para que 
tenhamos_ uma grande -~is_c_;~~~ão. sOPre a form~ de Governo 
e a maneira com que se comportarão Os futuros Prefeitos, 
Vereadores e Presidentes. da República. . . . 
·- Sr. Presidente, essa proposta pretende, sobretudo, íncen
tivá-los a fazer tJ.m bom governo, com maiS tempo de mandato 
político. Atualmente, os Prefeitos e Governadores têm apenas 
dois anos -de riia'odato: um ano é para ~nsertar a Casa, dois 
anos para _governar e o quartO ano- é simplesmente para a 
política. A propoSiçãO de -riiltlha emenda é conceder 8 anos 
de mandato ao pOlítico, e Com isSo quenr ganha é a coleti
vidade. 

Pretendo encaminhar esta proposta de emenda à Consti
tuição para discussão na próxima quinta-feira. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCU~JENTO A QUE SE REFERE o SR. NEY 
MARANHAO EM SEU DISCURSO: ·-
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo da rede irrigatória, dentro ·ctos módulos de produção e comer-
a palavra ao nobre Senadç_I_ Lourival Baptista. - -~ ciã.ilzaÇã.O. -· ~-~ ~- -- --- · - · 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia -Desta última vez em que estive em Aracaju, não pude 
o seguinte discurso.r:.._ Sr. Presidente, Srs. SeriadOres,-e·ni atender ao convite· do Governador João Alves Filho para 
Sergipe, às margens do Rio São Francisco, no b~íxo Vale, ~Corripanhá-lo na inspeção-do andamento das obras do Platô 
a uma distância de 90km _de Aracaju, a 210~m_Q_e Mace_ió, de Neópolis, porém, recebi de S. Ex~ as informações técnicas 
está sendo desenvolvido, por iniciativa do Govetno do Esfado e ecoriómicas, que ora exponho ao Senado, neste meu breve 
e em parceria com a iniciatiVa priv-ada. úm ã.-üdacíoso ·pr'Ojé-10 pronunciamento. 
de fruticultura irrigada, voltado para a agroindústria e expor~ o Sr. Au_re~ !"!e~lo- Permi~e~me V. Exa um aparte? 

taçã~sse importante empreendimento tem também outra O SR. LOl.!:RíV AL BAPTISTA - Pois não. QU_ço com 
grande vantagem, sua localização, que fica a 40km da foz prazer o aparte-de V. Ex\ eminente Senador Aureo Mello. 
,do Rio São Francisco _e a 67km do Porto de Sergipe. O Sr. Aureo Mello- Nobre Seriador, O discurso de V. 

Cobrindo uma área_ de 7.248 hectare:s, çlivididos em 23 Ex~ está deixando-me com água na boca, pois tem tantas 
módulos de 200 a 600 hectares, já benefidados _ _Eela prmdmí- - Irut3.8_saboros_as É uma alegria imensã Sabermos que naquela 
dade de duas estradas estaduais_pavímentadas, interligadas___ região semi-árida estão aparecendo produtos decorrentes de 
à BR-101, o projeto terá uma rêde de53,2km de canais de__ -~uma agricultura racionalizada, c..om u~mit irrigação adequada, 
irrigação que distribuirá entre o~ módulos, p9_r__u~_ sistema com a canalização de ág:"ti.a dos rios que perrriftem que o Estado 
de bombeamento, a água captada do Rio São Francisco, com -de sei-gipe- passe a se:r ·um :modelo -e um exe~plo para todo 
capacidade para 3,18m3 por segundo, e elevação manométrica o Brasil. O Governador João Alve_s_ merece _o~ nossos para-
de até 122,8m que suprir"ãduas adutoras de 3kP1, garantindo béns, _e V. Ex~ a~ nossas felicitações, porque esse Estado, 
dessa forma_a quantidade de água necessária para a irrigaÇão- --realmente, é paradigmátiCo para todo o País. que deveria, 
de uma área até então lmptbdutiva e inóspita, que passará inclusive, ser o modelo e servir de exemplO para toda a região 
a ser_ aproveitada com a produção extensiva de frutos tropicais, sáfara, para que se permitisse a prOdução desses frutos maravi-
gerando renda, empregos e divisas. - lhosos que constituem, antes de tudo, fonte de renda e divisas 

Sr. Presidente, há alguns anos, tive oportunidade de visi- para o Estado e conseqüentemente para o povo. Meus para-
tar Petrolina, no Sertã_o de PernalJlbuco, e pude observar _1Jéns a V. :t;:x~ por enfocar assunto de tão profunda significação 
o milagre que as águas captadas do São _Franc_isco fizeram para todo o Brasil. 
nas terras Aári?as daqu~la região sertaneja:~- q~e hoje prod~z o SR. LOURIVAL BAPTISTA_ Muito grato a V. Ex~, 
em ab_unda~cta e quahdadc produto~ de fruttcultura selec1~o- eminente Senador Aureo_Mello. lnjcialmente, quero dizer-lhe 
nada, mclus1~e ~vasdc e.xcelcnte quahdade, mudando comf_tle- que v. Ex~ ihiciou- 0 seu aparte dizendo com- "água na boca". 
tamente a fetça?: da pa1s_agem agrfcola onde, an~e~, prohfe- . Saiba_ que, quarido as uvas _e outras frutas tropicais aparece-
rav~m com fac!hdade cactus e mandacarl.l-s, nativos nessas rem, V. Ex~ as terá para não ter só água na boca. Fico_ muito 
regtões se~~neJaS. -" ~-- ~ - _ _ . . ~- _ gJ"ato a V. Ex~ por seu aparte e pela sua maneira como o 

A fertilidade das terras do Nordeste, pnnctpalmente nas cond z'u 
f~~~as _Litorâneas, depe~de p~incipalmente de água com_ f~e· ~e~bro que em nosso pequeno Sergipe está 0 povo traba-
quen~ta, porque o solo Já é nco em componentes necessános lhando pelo engrandecimento do nosso Estãdo. Muito grato 
à agncultur~. a V Ex~ eminerite Senador. 

O Platô de Neópolis, Sr. Presidente, irá produzir em · ' - - -- ---. . _ . . 
Sergipe, que já -ocUpã 6 primeiro-lugar na produção de mara- O Sr. Aureo _Mello- Mlllt~ ~bngado. ~ao. será a p:tmeua 
cujá e o segundo_ na produção de .laranja, além desses produ- ~z que provarei as frutas deh_cwsas de ~ergtpe, envmdas a 
tos, manga, limão, acerola, coco, uva, graviola, kiwi, melan- mim por V. Fx•, com~ ?ua gentileza pecuhar de grande Parla-
ela, melão_, com vistas ao mercado externo. ~ · mentar e Pe grande v!zmho. 

Já em fase adiantada de implantação, os investimentos Q SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muit_o ob~iiado, emi-
globais serão da ordem de 60 milhões de dólares, ltlas, quando . nente _Senador Aureo Mello. 
estiver totalmente implantado, o ·custo de funcioriarnenjo e Para mim, Sr. Presidente, que goVenieí o Estado de Ser-
manutenção scrá_de nove milhões ~--o valo:r bruto da, produção gipe há 27 anos passados, quando Xingó ainda era um sonho 
alcançará 40 milhões de dólares anuais. e alguns argumentos favoráveis em relatórios oficiais, mas 

A previsão é que, a partir do décimo ano, para cada que sempre defendi e exaltei como uma obra recleJ;ttora para 
100 dólares investidos, haja um retorno de 13.250 dólares. 0 desenvolvimento ,do Nordeste, ao tempo em que iniciei 

A experiência de projetes isolados de irrigação eiit Ser- a construção das primeiras adutoras para: captar e canalizar 
gipe tem mostrado o extraordinário potencial produtivo de as águas do rio São Francisco, levando-as para alguns municí-
suas terras, associado à vocação agrícola do Estado, onde pios do nordeste sergipano. Fico-hoje mUito entusiasmado 
a fruticultura oCup"ou sempre uma-das opções preferenciais com a implementação da fruticultura irrigada no E~tado, e 
dos produtores rurais na agricultura, sendo o Es_tado urp des.ta- do progresso que dela vem decorrendo,_ ~ra_n_sformando, em 
que na produção de coco, laranja e maracujá e uma -grande -verdadeiros oásis, terras_anterio_rmente pobres e improdutivas, 
variedade de frutas tropicais. gerando renda, emprego e possibilidade de liqueza e bem-

O modelo institucional do projeto, já vitorioso em outros estar para a população. 
países desenvolvidos, como os EstadQs Unidos,--na região da 
Califórnia, no Arizona, por exemplo, é pioneiro no Brasil, 
cabendo ao Estado planejamento, a situação fundiária, a infra~ 
estrutura básica ·de irrigação, fora dos molde_s de produção 
e cabendo à iniciativa privada oS investimentos para expansão 

' O Projeto-de Fruticultura Integrada, no Platô de Neópo~ 
lis, segundo o Governador João Alves Filho, permitirá o surgi
mento de importante pólo de desenvolvimento" em uma das 
regiões mais nobres do Estado. Ele será um grande gerador 
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de-emprego e riqueza, o marco de uma nova -fãSe de prÕ"gresso 
para o Estado de Sergipe e também para o NOrdeste. _ 

Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, junto ao 
meu pronunciamento, da síntese explicativa do_ Projeto de 

FrutiCultura Integrada: Governo e Empresas- Plató de Neó
polis. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR LOUR/VAL BA PT/STA EM SEU DISCURSO: 
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1. LOCALIZAÇÃO E ÁREA 

O Projeto Pla/6 de Neópolis situa-se no Estado de 
Sergipe, na margem d1reita do rio SAo Francisco, no baixo 
vale, aproximadilmente a 40 km da loz, no Oceano At/Anti
co, envolvendO os municfpios de N96PÇJ!ts, Japoat~ e Pa
catuba. Dista 92 km de Ara caju e 21 Q km de Maceió, com 
acesso pelas rodovias SE-304 8 SE·202, que· fazem a liga· 
çAo da ilrea ~ BR-101. 

O Projeto fica distante 67 quilómetros do Porto de 
Serg1pe, por estradas totalmente asfalladas e com inanu· 
tençào permanente. 

2. OBJETIVOS 

O projeto visa impulsionar a melHoria da situação 
agrfcola na área de sua influência direta, corrrefeilos pos_iti
vos sobre a economia regional, através de aç6es voltadas 
para o desenvoJvirr.ento das atividadeS ilgrfcolas ·e Hgroiii· 
dustriais. 

Em linhas gerajs, seus oi:Jfertvos são: 
• utifrzação racional dos recursos disponfveis, para 

incremento real da produlividade agrfcola; 

3. CONCEPÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO 

No geral, na formulaçáo do- projeto prevaleceram, 
além de vari4vf}i$ sócio·técnico-económicas, os objetívos e 
as polflicas de desenvolvimento a nfveis estaduaiS setoria' 
os segwnres aspectos: 

• a situação aluai, que se caracleríza pelos baixOs 
rendimentos e pela falta de diversiftcaçáo de cultC!· 
ras. Em suma, pela baixa rentabilidade económica, 
e que, portanto, n~o é boo e deve ser melhorada; 

• as possibilidades técnicas que existem para me· 
lhorar e/ou incrementar os recursos produtivos na 
,1rccr; 

• o <~lcnnco do projoto om tormoS do obras. -sistom:_rs 
de imgaçllo, estrutura fundrá.na, a.livídados produtl· 
vas e serviços de apoio. 

O pro;eto prevt!J o aumento da disponibih.dade de 
Agua, através de bombeamento do rio Sao Franci!CO, a 
instalação de sistema de irrigaçAo lacalízada (mlcroasper· 
são) e aspersflo convencional, a_ melhoria dos sõ/os cpm 
aplicação de matéria orgánica e calcário, juntamente com a 
instalaç~o de sistemas de proteção arrbiental mediante 
"'barre!fa" e núcleos florestais. 

Sua área de influl!ncia direta. num /ola/ de 9.757 ha. 
está localizada gtiogralicamenle entre os paralelos tO•tr e 
1 o•24" de /atilude sul e os meridianos 36'35" e 35•45" de 
longitude oeste de Greenwich. A superffcie lfquída irrigável {J 
de 7.24Bha. 

O mai}a diJ-situaç:Jo indica a· posiçtAo da Are a do pro
jeto em re/élçOO_ao a·:ado de Sergipe, com amarrações às 
'principais localidades da região, e ao r1o sao Fr;mcisco, 
bem como evidencia a r9de de transporte existente. 

• diversilicaçao da produçao agrlcota e agroindus· 
Iria!. permilindo o desenvolvllnento da agroexpor· 
laçao; 

-• incremento dos nfveis de produç~o. produtividade 
e rentabilidade dos cultivos: 

- •- contribuiçao para o aumento de mímero de empre· 
gos e da. :enda na Ãrea rUral. 

No que se retere ao planejamento agrfco/a, optou-se 
por culturas que propiciam um maior beneffcio económico 
lfquido por hectare, selecionando~se aquelas de a/la renta· 
bilidade, especialmente as voltadas a agroexporlação, que 
requérem aiia tecnologia. PresSupõe-se. ainda, a necessi· 
dade de integração à agroindústiia. 

Outro marca orientador cons1ste na viabilidade eco~ 
nórnica, social e polflicã da pfopaStã: ã prtmeirá. obtida com 
a escólha de culllvos altamente rentáveis; a segunda. que 
se vincula à ger&.ç/Jo de emprego, com a distribuição dos 
bonoffcros c/.1 <Uivicluclo prcxlutrv.1 ll maior ntJmoro elo pos~ 
soas; n torco1m, ao rospor:·cJor aos olJ}fJllvos do Govorno o 
do -Estado, oii soja, do aumentar a produção e do- gorar om· 
prego e renda. 

Usando a tradiçao que Sergipe já tem na ê1rea de fru· 
ticultura (primeifo produtor de maracujá e segundo de la~ 
ranja no Pafs), S fruticultura iriigada, pelos processos de 
rriicro aspefSfJo convencional, tem ainda o aspecto vanta· 
joso de permitir ditusAo de tecnologias no camj:Jo, e, sobre· 
tudo, a criação de empregos. 

4. PADRÃO OE CULTURAS E MÓDULOS OE EXPLORAÇÃO 

Em consonAncia com os objelivos e a concepção do 
planejamenlo, toram sefecionados os cultivos de rrianga, la· 
ranja, limáo, abacaxi, uva, acerola, maracujá e coco anão. 
Nessa definiçao, levou-se em conta a orientação do Gover
no do Estado. traduzida na: 

• implan/açáo da frulicu/tura vol/ada para a agroex· 
portaçao (náo excluindo a possibilidade de optar· 
se por culturas rentéfveis com bom pOtencial no 
tr.ercado interno); 

• possibilidade de regularização da estrutura /undiá· 
ria, para melhor aproveitamento da Area; 

• promoção de modelos empresariais, visando o de• 
senvo/vimento da fruticultura com slta tecnologia, 
integrado ã agroindústria, e com eficiente ges/i!o. 

O padrllo de culturas tem a carac/9rfslica de serre
presentativo ou indicador da siluaçilo agrfcola futura em 
condiçóes .. com" projeto, com respeito a resultados eco
nómicos da ativldade proCutiva e demanda de Agua para 
fins de dfmensionamento do sistema de irrigaçAo, náo signi· 
ficando que sejam exclufdas outras possibr7idades de culti· 
vos, tais como gravíola, coco-da·baia, kiwi, melancia, rne
IAo, enlre outros. 
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o projeto deverA Ser dividrao 9m 23 frlódUfõs -empre
•ariais de exploraçAo, cada um com uma superlfciB qus va
ria. segundo o cultivo proposto, de 200 ha a 600 ha. 

Trata-se ds um modelo de parceria entr9 Estado e 
fJf'Tipr9stlrios ·que tem sido uma iniciativa vitoriosa em v/Jrias 
partes do mundo, princfpalmonte em palses desenvolvidos, 
como no oeslB dos Estados Unidos (CaUf6inia B An'zona, 

5.1. Unidade d< Irrtgaçáo 

Ntw sendo possfvef irrigar os módulos cmpresaria;s, 
na sua maion.a, com uma só tomada parc91ar (ponto ds sn
lr8ga de Agua do canal à proprisdade), dividiu-se a Area do 
projeto em 51 unidades de irrigaçtJ.o, denominando-se asSim 
a superffc1e do rerreno que pode ser irngada por uma toma· 
da parcelar. Em todos os casos, o-módulo áe exploraçao 
estar~ conformado por uma ou a un/Ao de duas ou mais 
unidades de irrigaçAo continuas. 

Para entregar a Agua as 51 unidades de i"igaÇáo, loi 
necess-ário projetar a construção de O 1 canal principal, 07 
c.anais laterais, 03 canais sub--lateril.is, O 1 canal rai'T1éil, 'tota-
lizando 53 km de canais de irrigilçlJo. · - · · · 

Essas utlidad6s de- ifrigaçáo têm uma supertfcie irri· 
gAvel variando desde 131 ha ai~ 423 ta, cam um valor m~
c/Jo de 142 ha. 

5-2- Rede do Jrrtgaçáo 

As obras e equipamentos hidroagrfcofss priticlpals, 
n&csssMos à implantaçAo do projelo, s_ao~ __ _ _ _ 

• Esraç4o ds Bombeamonro Principal, situada às 
margens do rio SS.O FranCis_co, para-bomb€-anl8nto 
de 3,18 rWis s altura ma."notmtrica total de 
122,08m, Viiiú::endc·se tim · d9snrver gsomt}ttlco 
mAximo dfJ 111m atravds de duasaduloras de 
3.080m ds colnptimenlo. O bombeamento serA 

Rio Slo Fr.nd-

pór ex•mplo). Trata-s9 do uma fórmula pkmBira no Brasil, i' 
qUIJ esta á a primsira v•z que se utilizar~ 11 prAtica no Pais. 
A concupçAo do projsto d binaclona/, Pr,_ru t1 Bras11, com 
a6SIJssoria msrcacio/i}gíca do Chile, parti qus se utilize Iam
Mm a valiosa experídncla de Peru • Chila na árt~a da lftlti• 
cultura irrigada dB exportaçao. 

efetuado atravds de um conjunto de bombas 
cenlrllugas de eixo vertical Bm paralelo. 

• Uma reds de canais de irrigaçAo, com compri· 
- menta lOtai de 53,2 k.m, de seçAo trapszoidal e re· 

vestidos em concreto simples. Ao lado di)$ cana1s 
será implantado um caininho de Serviço, que terA 
como finalidades básicas permitir a construç3.o e 
manutsnçAo das obras s servir de acesso às di· 
vsrsas ·Ar(las do proj9to; 

• Trds Estações ds Bombeamento, Jocatiz__adas' ao 
largo d_o ~nal prinçipal, para rekCJmbeame.nto ds 
vazões ds 0,42, 1,73 e 1,03 m3!s. Os desnfveis 
geomAtricos a vencer -em cada slevatória serAo de 
10, 13 e 7 m, respectivamente: 

• Aproximadamente 244 estruturas (extravasares, 
comportas, medidores de vaz.§o, tcmadss latsrais, 
torr:adas parcelares, adutoras ds recalque, pontos, 
quedas, ctsscargas tinais e r:Jsscargas das aduta. 
ras do recalque), a sersm conslrufdas ao longo 
dos _canais; 

• Obras o 9Qulpamontos para lrrigaçllo parcelar de 
5f unidados de irrfgaçllo, tais COITO. reservatórios 
de carrpensaçlJo,_ estaç6es de pressurizaçao t1 

squipamsntos para irrigaçao por aspersAo con 
vencional (para abacaxi) 9 microaspers4o (para as 
demais fruteiras). 

!~1.:"·:::/.: s-::INVeR§_õ_~7 Cú"srO'S-e-eeNefiCíàs ""7 ~w.~ .4~~:;;~ji~-~?i.~'.~- ~i 
6.1. Inversões assumidas riOs módulos, tsrn--se os custos do sistema de 
As invers6es tOtaiS do projeto -9stAo estimadas _em irrigaçAo ~ pressAo, dos melhoramentos permanentes dos 

US$ 60.000.000,00, éorrespondendo a um custe em tomo ~ solos 9 de aquisiç§o de mdquinas 8 equipamentos (/fatores 
dB US$ 8.300,00/IJ&- EsSas invers6Bs reterB~Sfi .is obras 6 bombas). 
de uso coletivo e a nfvel de parcela, gerenclame•nto e su- De acordo com a polflica de invers6es do Governo de 
ptJrvisflo, engsnharia f~nale aquisiç~o ds. Area. Sergipe, as obras d8 uso caletivo ser~ construfdas peJo 

As obras d6 uso colelivo Incluem, basicamenls, a próprio Estado, bflm como a aqulslçflo das ts"as. 
estaçao de bombeamento, principais canais, estaç6es s 
adularas ds rebomb6amento e eletrifi~çflo do sistema. Em 
nlvel d6 pai'C6Ja, e qus sustentam os nfveis de produç4o 
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6.2. Cuatoa, Bonollcloa o Aentabllldodo 

C1..·ando da estabilizaç~o do prOjeto, os cus/os anuais 
de administraçao, operaçao e manutenção, af incluindo-se 
os custos a nfvel de cada cullJvo, estão estimado~ em cer
ca de U5$ 9,3 f1117hões. Poi sua vez, o valor bruto da pro
duçAo anual deverá ser de U5$ 4C,O milhões. 

As projeç6es fe1tas, consid_erando-se produção 9 
produtividade dos cultivos selecionados em terras irrigadas, 
a crescente detr.anda d(l mercado pelos produtos da lruti· 
culrura tropjcal, e as facil!dades ds transporte das safras, 
indicam c;ue o Projeto dará um retomo de US$ 13.250, a 
partir do 1 O' ano, para cada U5$ 100 apli.:;ados no invesü· 
menta. 

Os valores BnCOnlrsdos toram, rttspactívsmsnre, 
16,56%, 1,21 e US$ 23,6 milh6es, os quais evidenciam a 
viabilk:ladB financeira do projeto sob o ponto de vtsta priva
dO, destaéanpcrse que, para c cálculo da re/açAo benel~ 
ciolcuslO e -da valor alua/ liquide, adrritiu-se uma taxa de 
desconto de 12%; que se considera como o custo de opor· 
tunidade do capital. Ademais, para os tr~s indicadores, o 
perlodo de análise foi ée 20 anos. Todos os Indicas acima 
foram calculados para o Projeto como um todo, se consid9-
rarmos que boa parte dos custos será aswmido pelo Esta· 
do cs indicadores ser~o bem mais atrativos. 

Eff}fi9~zloRGANJ~~~ E-ADMir.lisrRA-c ... ~~::··:~z7~:~w 
o modelo institucional, que se pretende implantar t1 o 

chamado "'misto", com o poder público responsável pelo 
planejamento 6 construç~o da infra-estrutura de irrigaç~o 
tora das parcelas ou módulos de produçA.o, cabendo à ini
ciativa privada as inversões nas parcelas e a impfementa
ç~o dos processos de produção e comercializaçao. 

O Governo--do Estado ·protrcverá a aquisiçflo da 
área, o planejamento e a implantaçr;o das obras de uso co
lelivo, a declaração da área como- ele refe_vanle infsress9 
público, para efeito de concessAo de uso, culminando com 
a ssleçáo de benef1cfános, ou se,a, pess-oas ffsicas e jUrfdi
css que deveráo se habilitar junta A COH/ORO, e tormali
zaçAo da concessão, através de contrato de concessão de 
direito real d9 uso das terras 9 da's 171Bt1Cionadas obras. 

A estrutura administrativa que, inicialmente, se pro
põe pera o projeto é do tipo "condomlmo", organizada pelos 
próprios beneficiMos e sem a partlClpeçao do Estado, com 
eficiência empresarial para realizar atividades relacionadas 
com: ,. r o ., ... 

• a supervisão do uso da A.gua com fms de irrigaç~o: 
• a direçflo e/ou realizaçflo das atiVidades de opera~ 

çáo e manutenção de toda~ as ·oqras de uso coi&
Uvo"; 

• a a/ocaç~o de cotas ou volumes de água segundo 
os requerimentos dos cu/Uvos; 

• o estabelecimento de custos anuais de administra· 
çllo, operaçoo e manutançllo da todas as "obras 
de uso colstivo• 9 o rateio desses custos; 

• a cobrança de tarifas ou contribuiçOes dos asso· 
ciadoS, utl7izando os fundos fmanceíros arrecada
dos para opsrar e manter o siste11'1B de irn"gação; 9 

• o assessoramento aos associados no melhora• 
m<nto tecnológico no manejo água'sOio-p/anta em 
condiçiles de irngação. 

·o Projeto de Fruticultura irrigada de ext>Ortaçáo no Plató de N6ópolis 
p6ft71ilirá o surglmsnto de um importante polo de desenvolvimento em uma das regiOOs 

mais pobros do Estado de Sergipe. 
SBrll um grande gerador de empregos • da riqueza. 

Senl o man:o rJ6 uma nova fase dfJ progre5SO para Sqrgipe e o Nordssts. • 

Rua T, n' 103 • ConJunto Lounvat BatrSla • Tel(llone (079) 224·5080 • FP 24 t • 1234 • A.raca1u • Ssrgipft 
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O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhã_e_s. . _ _ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSD!l- BA. Pronuncia 
o ._seguinte discurs<Y~) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
há exatamente um ano, o- País inteiro tinha os seus olhos 
votados· para Brasflíã~ Onde a Câinãfa dOs Deputados tomou 
uma das mais im-portailtes: d-eCisõCs de sua história. A votação 
do pedido de impeachment do Presidente da República era 
aguardada com·expectativa pela sociedade, como um desenR 
lace natural de uma crise que se arrastavà há meses. 

Durante quatro meses, foram levantadas as provas, mobi
lizando a sociedade civil, os partidos, enfim, as forças vivas 
da Nação. Acusado ~J Presidente com provas gravíssimas, ele 
não se defende. Quantos tumultos! Quanta indignaçãO e qúâ.n
ta indignídade! Quanta falta de decorro, -quanta desonra! 

Mesmo antes df:? impeachment, o Presidente já_não podia 
mais governar. Nada póde fazer pelo País, pois falta-lhe a 
confiança da Nação, da sociedade civil, dos partidos políticos 
e do Congresso Nacional. Aferrado ao cargo, -mesmO_"qU.e
vazio de poder, resiste aos a tos c manifestações-públicas, onde 
a principal reivindicaçã6_~- bem eloqüente, é o "Fora Collor". 
Coitfiiúia Oa PfCsidêiicia;-sem ser m3is, de fato, o PresideÕte 
do Brasil. · 

O povo, cansado~ pCde o impeachment! Os estudantes, 
nas ruas, d~ cara pintada, também gritamo·~Fo_ra _ CoHor''. 
As manifestações ressuscitaram a UNE e a UBES-. O "Movi
mento pela Etica na Política" organizou atas públicos por 
todo o_ País. Os Presidentes da. OAB, Marcello Lavenre, da 
ABI, Barbosa Lima SoDdnho, assinaram pedidO de impeach
ment a ser votado pelo Congresso. O Presidente da Câmara 
estabeleceu uma tramitação rápida para o processo, possibi
litando a votação antes das eleições municipais. A dedsão 
do Supremo Tribunal Federal, favorável ao" voto aberto e 
pela manutenção do rito estabelecido, impediu novas mano
bras dos governistas. O ProcUrador-Geral da República enVia 
parecer ao Supremo, defendendo o voto aberto e concluindo 
que o President~ _d~_ve s~r~enunciado por crime comum. 

Etri São Paulo, a FIESP decide apoiar abertamente o 
impeachmen~,. afi~mando que Collor perdera ã. ConfhmÇá da 
Nação, que ftcou sem condições de governabilidade_._ Nomes,. 
mo sentido, a CUT ameaça r6alizar greve gerai no País. De 
Miami, o irmão-do Presídenti~ -rri3nda um recado: quem votar 
contra o impeachment estará votando a favor do roubo, do 
tráfico de influência, do crime do colarinho branco da malver
sação do dinheiro público e do eõri<iuecimenio -ilí~ítO. ··-- · 

O povo brasileiro, acostumado a conviver com os s-abor
nos, com as comissóeS por fora, cOm as fraudes; com as extor
sõe-s e a aceitá-los como regra-do jogo, resolve paSsar~ com
portamento público a limpo; movido por uma percepçao-mãis
clara da grande injuStiçadistribUt-i~a provocada pela corrupção 
generalizada. Os cor_ruptos deixam de ser vistos com a compla
cência uS-Ual, para que lhes sejam imputadas as devidas parce-
las dos males sociais. - -- - -

ViVefldo em grande parte na miséria e na d~solação, o 
povo exige, no mfnirhO;-qué~ se comece a faier jUStiÇa: Per
deu-se gradativamentc, no Governo Co11or, ã _Capã.Cídade de 
indignação. A di!crença entre o discurso e a práti~ aumentava 
cada vez mais a falta de credibilida_dc. O mal que atacava 
o corpo político revelou-se mais- forte e espalhado do que 
supunha a sociedade. A doença grassava, corroendo não so
mente os costumes polítiCos, mas tãriibém as rriais elementares 
normas e valores da convivênCía-Social. -

Os governiStãs ainda tentam protelar o afastamento e 
ampliar, ao máximo, o tempo de permanência do Presiden-te 
no cargo. Nesse momento crucial, o Governo abandona o 
campo da ética e da qualidade, não apresenta defesa, contra
prova ou d~sculpa, e passa a lutar exclusivamente na dimensão 
da quantidade, interessando-se apenas em obter os votos sufi
cientes pafâ a negativa da licença. Licença para a investigação 
das relações ilegais. imorais, indecorosas e indignas entre Fer
nando Collor de Mello e Paulo César -FariaS. 

A sociedade quer integridade, e esta integridade é fruto 
do comportamento ético, caracterizado como saber e fazer 
o _que é _certo. Oculto sob o verniz das propostas ffioderní
zadoras, que nunca chegou a colocar em prática, o primeiro 
Presidente eleito pelo voto direto nas últimas três décadas 
pós o Estado, que prometera reformar, a ~erviço da mais 
arcaica e voraz das oligarquias. 

A opinião pública cedo formou seu juízo. em conseqüên
cia da série de revelações estarrecedoras, como o pagamento 
de contas particulares do Presidente da República com dinhei
ro de proveniência escusa e. ainda por cima, na forma de 
cheques"fantasmas" que sequer a farsa da "Operação Uru
guaí" foi capaz de materializar. Fernando Collor, no mínimo 
complacente com as irregularidades e trabalhando ativamente 
para encobri-las quando denunciadas, destruiu ele mesmo as 
credenciais de autoridade para manter-se no cargo que lhe 
fora confiado por 35 milhões de votos. __ 

A Irustração com essa primeira experiência da demo
cracia ressurgente não poderia ser maior. E foi precisamente 
na hora propícia aó desalento que a sociedade brasile-ira de
inohstrou a força de sua convicção democrática e de seus 
princípios éticos, dando vida a um movimento feito de indig
nação vibrante, que varreu as ruas do Paí~ e tirou da letargia 
as próprias ifistituições nacionaís. - · -- -

O estado democ;rático de direito_ proclamado na Consti
tuição brasileira exige, para sua realização, a presença da 
virtude moral da Justiça. Essa virtude, entretanto, é uma pro
posição abstrata, que irá materializar-se na prática neceSsa
riamente justa das relações so.ciais que conduzam ao bem 
viver. Para isto, torna-se necessário definir limites morais ao 
comportamento de governantes e governados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dia 29 de setembro de 
199~. entrou para a História da República brasileira como 
uma decisiva inflexão dos rumos da nossa evolução política. 
Com a decisão da Câmara dos Deputados de autorizar o pro
cesso de impeachment contra o Presidente Fernando Collor, 
co?s~lida~se no Brasil o primado da soberania popular COPlO 

fonte originária e dem9crática do poder. O episódio se insere 
como ponto fulgurante da História política do País. 

Desde aquele dia, alguma coisa mudou no Brasil, tanto 
para os políticos quanto para os eleitores. Mudou por dois 
mot_i_~os principais. Em primeiro-lugar, porque, pela primeira 
vez em nossa história, interrompeu-se a tradição da impuni
dade dos governantes flagrados na prática de atos de corrup
ção. Mudou também porque, ao impor essa mudança aos 
seus representantes no Congresso Nacional, a sociedade civil 
brasileira aprendeu que é ela quem governa e que escolhe 
o g_overno para gerenciar o Estado Nacional. _ 

Na v~rdade, não_~~ pode afirm_a~ que a corrupção em 
nosso _País seja maior do que em outros. Se o .Estado inter
ventor centralizava recursos, era de se esperar que ele fosse 
também o maior e melhor empregador e investidor, tanto 
para as indústrias nacionais quanto para a prestação de serviços 
públicos. Nesse sentido,_ a decadência do Estado contribuiu 
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significativamente para aumentar a indignação social, prínci~ As ruas das principãís capitais do País são torpadas por 
palmente das classes médias~ em fa_ce da corrupção. Sua vee- manifestantes pró-impeachment. Em São Paulo, o "Movimen
mente condenação moral mostra, portanto, que a clasSe média to pela J:.tica ii.a Política.. realiza grande concentração no 
está mudando. Vale do_Anha-n.gabaú e, no mesmo horári6, a União Nacion-al 

Desde que o m.OtQrista Eriberto re~elou o deStino do doS Estudantes_ promove concentração na Avenida Paulista. 
dinheiro de PC Farias a uma Comissão Parlamentar de Inqué- AjUdas de. movimentos sindicais não faltam. Motoristas de 
rito constituída para esse fim, ninguém mais duvidou do envol- ônibus e metroviáiios fazem greve entre Oh e 12h, enquanto • 
vimento _do Presidente da República, no "esquema PC". As os bã.ncários realiza!Jl o que a categOria chama de "paralisação ' 
suspeitas foram-se avolumando como bola de neye, a cada cívica". 
dia surgiam fatos nOvos, agravantes. Entre outros, um carro ~-Em Brast1ia, o Movimento Democrátic_oçontra a Impuni
Fiat Elba, os jardins da Casa da Dinda, um apartamento dade-reúne 2QQ tn.il pessoas em frente ao Congresso Nacional_. 
f>ID Maceió, dólares na conta de sua secretária, de sua mulher, Ofg~nizadore~ do ato pró-impeachment contam com a chega
de sua ex-mulher, mentiras à Nação na imprensa e em cadeia da 9e caravanas de diver$óS Estados e com a ·~paralisação 
nacional de rádio c televisão_. Tudo isso s_ustentado por prova - cívica" já decretada por algumas categorias, cornO bancários~ 
documental, pericial e testemunhal. médicos, professores _e funcionários públicos. O esquema de 

Para que o Presidente da República pudesse ser rnvesti- segurariça para votação é 50% maior do que o montado du
gado, com seus at..os submetidos à avalia'i.ãO do Senado Fede- rante a Visita do Papa João Paulo II ao Brasil. O Exército 
ral, g~rantido o direito de defesa, era pi'eciso a ap-ràvaçao-- mobiliza um efetivo de cerca de SO_m}l homens, ~IJl todas 
da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3 dos seus m~mbros, as capitais do País, preparado para uma eventual intervençãO 
ou seja, por 336 Deputados. Confiante na possibilidade de para coibir quebra-quebras. Os rodoviários, aconselhados a 
manobrar o Congresso Nacional, tanto através de ameaças não _participar da "paralisação cívica", para não prejudicar 
quanto de benesses prometidas a Deputados adeptos do fisio- o ~ransporte dos _manifestantes, ~rabalham vestidos de preto. 
logismo, o_Govemo ínsi~tia na batalha pelo voto secreto, de- __ _Q_ftesidente da Câmarª' do~ Deputados, Ibsen Pínheiro, 
monstrando publicamente seu total desespero e uma _deslavada havia concedido tempo igual para a manifestaçãO de CoUor) 
imOralidade na condução da política nacional. e para os autores do pedido de impeachment- os Presidentes 

O Relatório Final da CPI, elaborado pelo Senador Amir da Associ~ção BrasiJ_eira de Imprensa, Barbosa Lima Sobri-
Lando, concluiu serem evidentes as_ligªções de PC Farias nho 1 e ~a O_fdem dos Advogados do -Brasil, Marcelo Lavenre., 
a CoUor._Muitas te_sternunhas foram ouvidas durante os "ti-aba- Nem Femándo -COllor nem os seus advogados ou qualquer 
lhos da COmissão. Ei"iberto França, ex-rftotofistá da Secretáría Integrante da "tropa de choque" gover-nísta quiseram utilizar· 
Ana Acioli, revelou como PC pagava as -contas da famflia -os -'.'i_nte e_ cinco minutos que lhes haviam sido reservados 
do Presidente e a compra do Fiat Elba cOm cheques "fantas- na Cãm:rml. 
mas". O empresárió TakeShi lmai contou extorsões-do esque- Durante um_a hora, onze oradores usaram a tribuna para 
ma PC na áreã-da saúde. A Secretária Sandra Fernandes sustentar a denúncia contra Collor por crime de responsa-
revelou a farsa da ~'Operação Uruguai". O ex-Presidente da bilidade. O Presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, de 
PETROBRÁS, Luiz Octávio da Motta Veiga, contou à CPI 95 anos de idade, subiu à triburia e falou de improviso. Disse 
as pressões de PC a f3.vor da V ASP. O Delega_4o Paulo Lacer- não. pertencer a partidos políticos nem ter inter~~es políticos, 
da, da. Polícia Federal, levou as investigações para dentro mas entender que deveria ãssumir uma posição ao ver que 
da Casa da Dinda. Auditores fiscais investiga-ram as empresas se estabelecia um confronto entre cOrrupção e_ honestidade. 
de PC Farias e passaram a analisar tambérri as cOntas do Deixou a tribuna aplaudido de pé PelOs 240 Deputados que 
Presidente. . estavam em plenário. 

Trata-se, claramente, de uma luta ~ntre a corrupção e - A seguir, discursou Marcello Lavenere: "Esta Casa.nãô 
a honestidade. As provas reunidas pela CPI e. pela- Políéia fechará seus olhos, não tapará seu_s. ouvjdo~ a esse- clamor. 
Federal são terríveis. O Presidente, apesar de todas as oportu- que vem como um furacão, como o bramir das vagas do mar, 
nidades que teve, não apresentou uma defesa de mérito, çmde repercutir nas paredes deste Congresso, como repercutiram 
fizesse a -contraprova de todas as imputações que lhes foram na toga austera do Supremo Tribunal Federal", proferiu O 
averbadas. Não soube exercer o alto cargo com dignidade, Presidente da_Ordern_dos_Advogados do Brasil. . 
honra e decoro.. · - Até a véspera: ã primeira-dama Rosãne.Collor duvidava 

A imprensa internacional destaca a impôriãncia do mo- que a·votação do impeachment ocorresse na Câmara. Da mes-
mento históriCO vivido pela Nação brasileira e a força indomá- ma forma, o Governador da Bahia, António Carlos Maga-
vel de. indignação· popular. Em Paris, o·Le Monde afirma lhã:es, informava seus correligionários de que o Governo teria 
ser pou-co provável que as _ ____ __ chances de impedír a votação. O Governador vinha emitiildo 
revelações sobre a corrupção endémica na classe dirigente sinaiS duplos desde que se avolumou o apoio ao impeachment. 
brasileira levem à ''limpeza do Brasil'', mas acredita que as Mas Fernando Collor garantiu:" ACM está fechado conosco". 
manifestações por ética-e honestidade, de milhares __ de pessoas, Os "carlistas" dentro do Governo continuatam a articular 
não sejam negligenCiadas. O joi"nal francês destaca ainda a_ a favor do impeachment. Dorio de _uroa valiosa fatia de poder 
frase do Ministro Célio Borja de que, "pela primeira vez, no· GoVerno Federal, __ ACM avaliou _que, _com Itamar Franco 
ninguém defende soluções fora da Constítuíção". na Presidência, sua força em Brasília iria reduzir-se drastica-

0 JOrnal britânico_ Financial Times IJ.pticia o histórico voto mente. 
no Congresso, destacando que líderes da Oposição" enviaram A derrota arrasadora surpreendeu os articuladores do 
telegramas a Parlamentares, advertindo que a única desculpa Governo. A provação chegara ao fim. A sociedade brasileira, 
aceitável para uma ausência seria ô atestado_d_e Qbito. O jorrial aliviada, deu_ uma confirmação eloqüente de sua maturidade 
também cita pesquisa do Gallup que aponta 70% dos brasi- institucional. A Nação ostenta tJ.m justificado .org~lho, não 
leiros a favor do impeacbment e 8% apoiando Collor. _ .Pelo afastamento de um P!.~side!lte em de~onra, porque não 
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há ni""() motivo de júbilo, mas pela própria- manifestação de 
inde !ncia~ detemiinação es_Obcrania. Sem isso, a verdade 
e a tr. .1 ... 1 Jrêncíã,-prcssup6Stos·dc toda coesãó'sdtlal e política, 
aind:.. c~ . .triam sob ameaça. ... ··· · · --~--., .... _, _ _' · 

O LegislatiVo ãgiu em consonâ-ncia cotrJ-~ rúà~6ifes_t3ção. 
inequív_oca da ·sociedade em favor de padrões mínimos de 
probidade e decoro no trato da coisa públicã. ~!~ie estes nem 
sempre foram respeitados ao longo da história brasileira, o 
Governo Collor colaborou para violentá~los de forma nunca 
antes vista. expondo~os despudoradamente~ ___ _ __ 

A liturgia processual estabelecida pelo PréSidente da Câ~ 
mara dos Deputados. Ibsen Pinheiro, e complementadas por 
decisão s'oberana iri-eCorrfvci'do -Supremo Ti-ibunal_Federal, 
cumpriu~se à Tisca nos-IIrilifes-·do Pcrlnissivo constitucioóal 
e das leis.· Órgão portador da representatividade da Nação", 
a Câinãia mailifcstou-se_ pela maioria esmagadora de seus 
membros, em clima de absoluta vivência democrática, perfei~ 
tamente sintonizada com as inspirações _cfvkas que levaram. 
as multidões às ruas. 

No dia seguinte, advertia o saudoso mestre Austregésilo 
de Athayde: "J±ovens. o impeachment é urna soluç{!.Q.admitida 
nas leis quandO existe jU:stã: cauSa. c a_ isso __ ninguém _há de 
opor-se~ Mas não é Uma solução definitfva, nem trará dias 
maí's tranqüilos. Ê uma floiaÇâo·espiiílleilh e ·rude-que dOra
vante será lançada sobre todos quantos exercem poder e gover~ 
no nos múltiplos níveis tia organização ·geral do País ... 

O escritor Otto Lara Resende também revelava certa 
preocupação com óS-destínoS da Nação -bi-asileira: "'Não será 
fácil a cainiilhada daqui para frente. Este País tem pago um 
altíssimo preço Pela sua sirJ:tplcs aspiraçãO de--Continuar sendo 
uma nação. A força de seu sonho fícou rilciis uma vez-evide-nte, 
graças à-gigantesca rriobilização popular._ Não é possível que 
tamanha energia se dissipe ila hora de recome·çar. Sinônimó 
de luta, de forte vontade de viver, a agonia_por que mais 
uma vez passa ·o Brasil pode e deve ser o sinal de que vamos 
renascer. E assim será, Deus quciiia". 

Jornalistas., como Gilberto Dimeiisteirr;-·recorriendavam 
reflexão e cautela: "As multidões saíram entusiasmadas e eu
fóricas pelas ruas. Na apaixonaOte discussão sobre o impe3ch
meot, criou-se a ilusão de que entraríamos numa fase de felici
dade com a derrubada de Cóllor. Foram desalojadas das man~ 
chetes dos jornais a inflação. o desemprego e a violência urba
na - ag.ora, voltam_ à tona. O novo governo, apoiado no_ 
Congresso, ·deVe ser rápido c eficiente. Não tem direito de 
transformar essa esperança numa fru:stração. Premfdo pelo 
tempo, Itamar Franco não tem espaço para experiênCias mírã
bolantes, nem mesquinharias pcrsonalistas e partidárias. Ele 
comanda, na verdade, um governo pós-guerra". 

Deveria ser fácil ao cidadão comum perceber o conteúdo 
éti'Cõ_e_xistente nos exémplos vivcncíados no dia-a-dia. relata
dos oU: comentados pelos meios de comunicação. Do ponto 
de vista so-cial, a formação ou infOrniação ética -é-propOr-
cionada através de um modelo de desenvolvimento que per
mite uma compreensão coitefa d_os conceitos de moral. de 
virtudes. de caráter e de integridade. Assim, um indivíduo 
que tenha consciência de seus valores éticos mais fundamentais 
necessita de menor esforço de integração com a so_ciedade 
em que vive, mesmo que esta sociedade esteja momenta-
neamente distorcida em seus padrões morais. __ 

Sem uma consciência ética -que se traduz-no reconhe~ 
cimento e na prática de valores morais, individuais ou sociais, 
a vida em sociedade se torna impossíveL Toda a estrutura 
social fica ameaçada. E, quando se chega ao extremo de uma 

crise moral, a Nação, em seus diversos segmentos, num movi
mento instintivo de conservação, reage publicamente na defe
sa dos valores éticos fundamentais. O instinto de sobre-vivência 
da sociedade manifesta~se nos parlamentos e nas praças, num 
grit9 de alerta_. 

Em todos os países do mundo, os grandes crimes e escân
dalos coexistem com o quotidiano das pequenas infrações _e 
violCncias. Mas, quando os sintomas de esfacelamento do teci~ 
do social e político da Nação se intrometem no dia-a~dia da 
cidadania e saem das páginas policiais para ocupar as manche
tes, é sinal de que a permissividade e impunidade predomi
naram sobre os valores morais, a lei e~ a ordem pública._ 

Oficializou-se, no Brasil, a má tradição de que o exercício 
do poder é necessariamente aético, dep~ndendo da índole 
do eventual detentor do podery- "rouba, mas faz", que 
se tornou uma regra nq_ _ _mundcf político e uma prática aceita 
pela sociedade, mostra como não foi resolvido, na culiura 
política brasileira, o proh,a-levantado ~á mais de 400 a!_los 
por Maquiavel. A vocação autoritár~-:t dó poder público usa 
a lei não para fortalecer as virtudes .morais ·dã sociedade, 
como ensinava Aristótel~-trêS séculoS'á.nteS de Cristo, mas 
sim para impor a vontade do poder. __ 

_ Desde a Grécia Antiga, quando a lei passou a ter atributos 
democráticos, em substituição à vontade do tirano, a norma 
legal tornou-se instrumento necessário para a realização de 
uma sociedade justa. A tradição política e legal afirma que 
o.poçfer sorttente é_ legítimo quando legítimadó pela ter Não 
qualquer lei, mas a lei justa, que assegure os direitos do cida~ 
dão com·o pessoa livre e autônorna. 

Infelizmente, entre nós, tem prevalecido a ideologia de 
se medil: o homem pelo seu valor em moeda, pela sua riqueza 
e poder. Na política brasileira, a medida é o interesse imediato 
de quantos votos alguém poderá render ao Governo, no Con~ 
gresso, ou ao candidato na-s eleições. O retorno gradativo 
dos m_esm_os_pcrsonagens permite que sejam mantidos todos 
os fatores que levam a grande maioria do povo brasileiro 
a ser excluída de uma vida com um mínimo de dignidade._ 
lJrge subverter a lógica tradicional, determinando valores éti
cos que a sociedade se proponha a respeitar. 

Por outro lado, as políticas de intervenção que agigantam 
o aparelho burocrático supõem que o Estado zele pelo inte
resse público. No entanto, o complexo regulativa daí resul~ 
tante- incentivos, subsídios, controle de câmbio e de preço, 
empresas estatais adquirentes de produtos e serviços, etc. -
es_conde ou mascara o fato de que, na realidade, são primor
dialmente defendidos os interesses individuais ou de grupo. 

Muitos_ políticos são mesmo decepcionantes, e não há 
dúvida-que é preciso re-riovar. Exatamente por isso, devemos 
lutar por reformas políticas, voto distrital, novas leis para 
financiamento de campanhas. reforma partidária e até -ques~ 
tíonar a obrigatoriedade do voto. É menos dive_rtido do que 
ficar lançando farpas no Governo, levantando suspeitas contra 
a honestidade dos adversários e usando a mídia para se auto
promover, mas essas reformas nos levariam a um pCii-tO_ffi_ais 
seguro do que a construção de estradas e obras faraônicas 
para deslumbrar os eleitores ou a maquiavélica formUlação 
de denúncias generalizadas para garantir o poder e atenuar 
possíveis ataques de inimigos. 

Transformar a ética em forma irresponsável de enrique
cimento pessoal é antiético~ Empregar conceitos e termos que 
pressupõem um comportamento ético, sem que isSõ rq)i'-esente
a verdade, seja para adquirir clientes, seja para conseguir 
votos ou outro tipo de benefício pessoal, além de causar repug~ 
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nância às pessoas de princípios moiãis, ,reduz ainda mãis -o 
•·estoque" ético existente. _______ _ 

Não há dúvida de que, nos últimos anos~_o·mlindo'deu 
grandes passos na_ dircção de maior lilJerdade de informação 
e-opinião. A queda dos regimes autoritários do Leste..Europeu 
foi o momento mais im-portante. De uma hora para outra, 
cidadãos que viviam há décadas recebendo sçm_1ente informa
ções que lhes eram servidas pelos governantes puderam desco
brir que o mundo era bem diferente do modelo apresentado 
pelos veículos oficiais. 

Um dos mais fundamentais direitos do homem é o de 
informar e de_ ser informado. É com base nesta liberdade 
de transmitir e recebt::r informações qüe se alicerÇ3rri os difei
tos políticos. Sem liberdade para- os jornais denunciãr-em o 
mau uso de verbas e- cargos -públicos, certamentG o Brasil 
não teria dado a mostra de maturidade política que deu. De
pois de uma longa etapa em que a imprensa esteve amordaçada 
por leis de cxceção, o Brasil goza hoje de total liberdade . 
de imprensa, consagrada pela Constituição de 1988. 

Independentemente do juízo de-v-alor que se possa ter 
sobre um ou outro meio de comunicação, ou sobre os male
fícios que suas matérias provocam. a liberdade de imprensa 
é essencial à existência do regime dcmo_ctátic(). O importante 
é que as acusações e den.Ílncias scjaml"e!ta~ com -ética, justiça · 
e responsabilidade. A nossa sociedade já_ C sufícientehle-nte·-
injusta e marcada por desigualdades, e_ torlla-se ainda mais 
injusta ao generalizar acusações contra políticos e homens 
públicos, julgando todos por baixo, afirmanOo que todos S-ão 
corruptos. 

Compreender que a deterioração-· de nosso tecido social 
e dos valores éticos é resultante da f~_lsidaçl_c cls>s :·princípios" 
do consumo e da lógica de que em tudo se tem que levar 
vantagem. não só nos permitirá 6 enco-ntrá--de soluções como 
poderá determinar um basta neste_ triste quadro de imorali
dade e violênçia. Claro que para isso é riecess-ário um real 
consenso a respeito do problema. Assim, antes de se elabo
rarem propostas repressivas ou paliativas, urge o debate sobre 
as bases reais de nossa sociedade e sobre aquilo quc __ a "teoria 
do consumismo" ou da pós-modernidade está pretendendo 
construir. 

Nós, homens públicos e políticos, não ·só_ pelas nossaS 
pertinentes responsabilidades mas, sobretudo, por_ termos a 
capacidade de operar na estrutura de no~sa sociedade e de 
nosso Estado, temos a obrigação de iniciar este processo, 
em favor do povo brasileiro e _cm defesa dos grandes interesses 
nacionais. 

O cansaço nacional é, precisamebte, com çsse enteridl~ 
mente da atividadc política, que se justifiCa a si meSma:- o 
terreno do acordo pelo acordo, da barganha pela barganha, 
e do poder pelo poder. O que a_ Nação pretende é o estabele-_ 
cimento de_ um conjunto de valores que atribuam à política 
uma finalidade fora dela própria, destinada ao _bem_comum. 
Por sua própria natureza, a moralidade pública destina-se 
ao soci_al, não expressando valores de grupos e pessoas: é 
uma construção coletiva. 

Comportamentos êticos tênl que estar baseados em prin
cípios gerais válidos para todos os cidadãos, até que a confiabi
lidade seja um fato automático entre as pess-oas. Esse objetivo 
só se obtém quando o desenvolvimento social se dá pela maio
ria das decisões públicas via organizaçõeS _sociais irist_itucioha
lizadas. Enquanto as decisões forem isoladas, to01adas a __ "por
tas fechadas", vinculadas a talentos. pessoais e vtrtudes igual
mente individuais, há um risco permanente de corrupção. 

Relembrando Martin Luther King, eu tenho um sonho, 
hoje. Tenho um sonho de que um dia, cm meu País, prevale
cerão as regras da moral e da ética. Um dia, esta Nação 
despertará para os princípios elementares da verdade. d3. de
cência e da hon~stidade. O Bxasil está cansado das elites diri
gentes gue sempre estiveram no poder, seja pOlíticO Ou econó
mico. E sempre o mesmo grupo que se mantém próximo 
dos governantes, cercando-os, e, no decorrer Oo tempo, domi
nando os pontos-chaves ou mantendo seus privilégios. O povo 
brasileiro foi para as ruas na ·esperança de mudar isto. 

Eu tCnho um sonho de que um dia esta Nação se levantará 
e viverá- o real significadO de seus primeiros ftiridamentos: 
a soberania, a -Cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho~ da livre iniciativa e o pluralismo 
político. Um dia todos os brasileiros terão direito à educação, 
à saúde. ao trabalho, ao lazer, à segurança e à previden-c!a 
social. o povõ brasileiro não suporta mais se-r enganado por 
sa_lvadorcs da pátria, falsos moralistas e demagogos hipócritas 
que se sustentam no·poder graças a mentiras, calúnias e pro
messas vãs. 

Acredito que um Qia a saúde e a ~ducação, ná")~rasil: 
deixarão de ser privilégios, e as instituiÇões de~tinadas a estes 
setores serão destituídas de fins lucrativos para se dedicarerri 
à Pesquisa e ao aprimoramento científico e tecnõlógii:o. Ac_r~
-Oito que um dia, no Brasil, as atividades económicas e indus
triais se voltarão mais pãra -o-desenvolvimento dos padrões 
de qualidade _e competitividade, ·visando ao atendimento das 
necessidades sOCiaiS: · 

Tenho um-sõnho d~ ver um di~ o Brasil-lÍVre da desoneS
tidade e da irresponsabilidade no tratQ do bem público; livre 
da decadência dos costumes individuais e sociais e do esfacela
mento familiar; livre ctâ exp-lOração do outro e do ciesresPefto 
de seus direitos fundamentais. 

Sonho com o _fim da corrupção. no universo aa política 
e fora dele, com o fim dos crimes de __ cOL~rinho. branco e 
da impunidade dos ladrões do_dil}_heiro público; com o fim 
do comando vermelho das empreiteiras, dos lobistas e de 
todos os especialistas em tramar go:lpes, fraudes, chantagens, 
ilicitudes. irregularidades e erros propositais; com o desmasca
ramento daqlJ:eles que gastam o dinheiro púb1icó em caríssimas 
matérias pagas, na tentativa descontrolada de. obter o silêncio 
e a conivência da mídia. 

Sonho com um Brasil livre da ganância desenfreada, p~in
cipal geradora da fome e da miséria. Um -Brasil livre dos 
opressores e dos. gan(!nciosos que semeiam a violência e co
lhem a criminalidade. Um Brasil ond~ se pratíque~a Justiça, 

- de norte a sul, para que os noticiários de TV não m~is apresen
tem cenas como ~s que vimos neste final de semana -enquan
to um assessor diretamente ligado ao e-x-Presidente afastado 
participava impunemente de um carnpeon ato de regatas nas 
praias do Nordeste, a população de uma favela no Rio de 
Janeiro. imobilizada pelo pavor, assistia inerte ao fuzilamento 
de moradores em praça pública. 

Esta é a minha esperança. Esta é a esperança que ainda 
alimenta o poVo brasileiro. Vislumbro, em meus sonhos, o 
território nacional recortado em pequenas propriedades pro
dutivas, e, nas cidades, cri~nças nas ruas a cartünho da escola, 
jovens se profissionalizando e trabalhadores vivendo em con
dições humanas mais dignas. Sonho com um Brasil democrá
tico, com estabilidade política, justiça social e desenvolvi
mento eOOnôn'l.ico. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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O SR- MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)~ V,. __ E_x• tem 
a palavra, na forma regimental. - · 

O SR. MARCO-MACIEL (PFL- PE: Como Líder, pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
desejo registrar, cm rápidas palavras, para que -fique ·cans
tan_do dos Anais da Casa. ã realização- da V.ConVenç_ã_o_ Ordi- -
nária do Partido da Frente Liberal, o qual tenho a honra 
de liderar nesta Casa. 

A Convenção foi precedida pelo Encontro Nacional de 
PrefeitOs e Vereadores do PFL, que se realizou durante os 
dias 25 e 26 deste mês, no plenário da Câmara dos Deputados, 
sob a coordenção do Deputado Delio Braz, do PFL de Goiás. 

Foi, certamente, urna das convenções mais concorridas 
que o nosso Partido já realizou. Desejaria dela assinalar duas 
características, por terem sido, a meu ver~ as- suas marcas 
mais importantes: a primeira está relacionada cOm o fato de 
a Convenção ter ocorrido num clima extremamente partici
pativo, com propostas densas e importantes; c a segunda carac
terística foi ter sido marcada pelo entendimento e pela apre
sentação de uma chapa única, tanto para o Diretõrio Nacional 
como para a Comissão Executiva NacionaL 

Esses são fatos, a meu ver, extremamente positivos, por
que entendo, Sr. Presidente, que nunca teremos verdadeiros 
partidos políticos no Brasil enquanto não conseguirmos ter 
um mínimo de unidade interna e de consistência doutrinária. 

A Convenção do PFL demonstrou à sociedade que o 
Partido consegue, em que pesem as viciSSlthdes em que vive
mos nestes momentos atribulados da vida nacional, posicio
nar-se como um Partido que tem uma proposta doutrinária 
clara e, ao mesmo tempo, num clima de ampla liberdade, 
chega ·a denominadores co_m_u_ns, em termos não somente da 
formação de seus quadros dirigentes, mas também das defini
ções de rumos para: o- País. 

Feita~ essas--cOnsiderações, Sr. Presidente, Srs. Senado
res. também destaco que O nosso Partido ofereceu, durante 
a Convenção Nacional do PFL - talvez tenha sido o ~nico 
Partido a fazê-lo - , uma proposta para a revisão constitu
cional, que, a nosso jufzo, deve se realilar a partir do próximo 
dia 6 de outubro. Todos sabem, sobrctl,ldo aqueles que militam 

, nesta CaSa; de minha posição favorável à realização da revisão 
constitucionaL Entendo que não realizar a revisãO é-; de algu
ma forma, descumprir a Constituição. E descumprir um dispo
sitivo constitucional sigriifica desprestigiar a COnstituição co
mo um todo._ 

A proposta que elaboramos, Sr. Presidente, não foi um(,!. 
proposta fechada, hermética; antes, foi uma proposta aberta 
a uma ampla discussão. Realizamos alguns seminários sobre 
o assunto e constituímOs oitO- grupos de trabalho, cada um 
relativo a um dos títulos da Constitiliç_3.Q;~ou Seja,:para cada 
um dos oito títulos da Constituição houve uril grupo- 9-e traba
lho que designou presidente e relatores. Esses trabalhos foram 
coordenados pelo ex-Senador, nosso ex-colega, Jorge Konder 
Bornhauscn, c teve como coordenadores adjuntos, pelo Sena
do Eederal, o Senador Guilherme PaJmeira e, pela Câmara 
dos Deputados, o Deputado ROberto Magalhães. Esses grupos 
de trabalho concluú:am suas atividades tempestivamente, de 
tal sorte que no dia 25 ofàecemos ao Plenário do nosso Partido 
:'1 proposta para análise dos integrantes da Agremiação. 

Acho ciue esse foi_ um ponto alto da vida partidária, por
que quem consegue definir uma proposta para a revisão, de 
alguma forma, consegue definir novus rumos para o País. 

Se a revisão não se realizar- o que espero tal não venha 
a ocorrer, porque a defendo e considero que seja importante 
para o País, por vários motivos --,-de toda maneira, o Partido 
terá a oferecer à sociedade um conjunto de propostas voltadas 
para o aperfeiçoamento institucional do País, para a móderni
zação do processo económico-social e também para a desejada 
retomada do processo de crescimento nacional, que esperamos 
se faça se:nrpre sob a égide da justiça social. _ 

Outro ponto a salientar, Sr. Presidente, dentro dessecam
po doutrinário, -é que o Partido designou uma comissão, du-· 
rante a Convenção, que vai elaborar uma proposta de governo. 
ou seja, um programa de governo que deva ser o programa 
a ser defendido pelo candidato do nosso Partido à Presidência 
da República. 

Penso que isso seja muito importante, porque significa 
dizer que o PFL está colocando em primefro lugar o programa. 
Antes de estarmos lutando por pessoas, o Partido vê a necessi
dade de ter um programa, e que ó candidato que vier a ser 
escolhido em convenção, para esse fim especificamente convo
cada, assuma o compromisso com esse programa. 

Para elaboração dessa proposta, Sr. Presidente, foi feita 
a designação de uma comissão que será presidida pelo Depu
tado Gustavo Krause, ex-Ministro da Fazenda, ex-Secretário 
da Fazenda em Pernambuco e ex-Prefeito da Capital, ao tem
po que eu era Governador daquele Estado. 

O Deputado Gustavo Krause coordenará uma equipe 
de técnicos, parlamentares, expressivos nomes da sociedade, 
de um modo geral. com vistas a ofeiecer, nos próximos meses, 
um programa de governo para o nosso candidato a Presidente 

- da República. _ __ 
Como o PFL é usegundo Partido político mais importante 

do País - aliás, tem. mais Governadores que o PMDB -
,não podemos deixar de apresentar candidato próprio a Presi
dente da República. Por Via de conseqüência,-esse Candidato 
deve oferecer ao País umã prOposta clara, consistente, 3rtícu
lada, que nos leve a acreditar no destino do nosso País como 
uma Nação forte e justa. 

Sr. Presidente, a nossa CcirivenÇão Culminou com a elei
ção do seu Diretório Nacional, em chapa úriica, elegendo 
119 membros titulareS e, naturalmente, os dois líderes; no 
total de 121, que é o máximo que a lei autoriza, bem como 
a apresentação de 1/3 de suplentes ao Diretódo Nacional. 

Antes de encerrar a Convenção, elegemos a nova Execu
tiva, que será presidida por um dos melhores homens públicos 
do País, o Senador Jorge Konder Bornhausen, que já-presidiu 
o Partido. Afirmo, com orgulho, que ele foi meu Vice~Pre
sidente quando fui Presidente da Comissão Nacional Provi
sória do PFL. Com o meu afastamento para assumir funções 
de Ministro de Estado, o Senador Bornhausen ascende1,1 à_ 
Presidência do Partido e, juSto res-saltar, re-alizou ü.ftf notável 
trabalho, que o crf!_denciou a ser novamente eleito, por unani
midade, para presidir a AgremiaÇão. 

Ao lado de Jorge Konder Bornhausen, foram eleitos os 
demais roemb_ros da Executiva, a saber: 

1~ Viói-Presidente: Deputado Ricardo Fiúza;-
29 ViCe-Presidente: Senador Odaçir Soares; 
3° Vice-Presidente: Deputado José Santana de Vascon

cellos, de Minas G€:i:"ais; 
Secretário-Geral: Deputado José Tinoco, da Bahia, que 

foí reCOnduzido ao cargo; 
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1" Secretário: Deputado Vilmar Rocha, o jovem Parla
mentar do Estado de Goiás, professor de Direito Constitu
cional; 

29 Secretário: nosso colega e um dos decanos desta Casa, 
Senador Lourival Baptista; 

!\'Tesoureiro: ex-Ministro dos Transportes c atUal Depu-
tado Federal José Reinaldo Tavares; , _ _ 

.29 Tesoureiro: Dcputado_Ézio Ferreira, da Representação 
do Amazonas; 

Para vogais foram sUfragados os nomes do Senador Hc_nri
que Almeida, do Deputado Wcrner Wanderer- que, aliás, 
é o Secretário-Geral do Partido no Paraná:---_-,- do Deputado 
Federal Jesus Tajra- que é o Presidente do PFL no Estado 
do Piauí - , e do Deputado Antônio dos Santos, do Estado 
do Ceará. -

Além deles,_ foram eleitos, como suplentes da Comissão 
Executiva, os Deputados Alacid Nunes, ex-Governador do 
Pará; o Deputado lvânio Guerra, da Representação do Para
ná; o Deputado Federal Ney Lopes, do Rio Grande do Norte; 
a Deputada Federal Marilu Guimarães e, fi"rialmente, o Depu
tado Osório Adriano, que é Presidente do nosso Partido no 
Distrito Federal. 

Desejo, também, Sr. Presidente, fazer um regiStrO- qu_c_ -
diz respeito ao trabalho realizado, nesses .dois últimos anos, 
pelo ex-Presidente, Senador Hugo Napoleão. S. Ex~ presidiu 
a Executiva de nosso Partido com grande sucesso e dela se 
afastou, há c.erca de um ano, para ·atender à convocação do 
Presidente Itamar Franco para ocupar o Ministério das Comu
nicações, função que desincumbe com pleno êxito. 

Com a saída do Senador Hugo Napoleão para o Ministério 
das Comunicações, foí alçado à Presidência do Partido o nobre 
colega de Bancada, Deputado José Múc_io Monteiro, que re
presenta o Estado de Pernambuco: A S. Ex~ me ligam estreitos 
laços de amizade e, devo dizer, é uma das melhores expressões 
da política pernambucana. 

O Deputado José Múcio começou sua vida pUblica muito 
cedo, nos idos de 1976, como candidato a Vice-Prefdto de 
Rio Formoso; depois, tornou-se Prefeito daquela cidade, Pre
sid<;:nte da Companhia de Eletricidade de Pernambuco e candi
dato a Governador em 1986, quando fez uma excelente campa
nha, embora não tenha tido êxito eleitoral; em 1990, elegeu-se 
Deputado Federal, dos mais votados, e se destaca, aqui em 
Brasília, como um dos melhores quadros da Câmara dos Depu
tados. 

Oriundo de uma famnia de políticos - é filho do enge--: 
nheiro Rômulo Monteiro_ e sobrinho do ex-Ministro da Agri
cultura Armando de Queiroz Monteiro Filho, que é também 
ex-Parlamentar Federal, homem público que honra as melho
res tradições de nosso Estado - é filho do engenheiro -, 
o Deputado José Múcio Monteiro, que assumiu o Partido 
num momento difícil, de transição, conseguiu, realmente, rea
lizar um excelente trabalho. Produziu ações muito importantes 
para difusão do nosso ideário programátíco, fez um ótimo 
programa de televisão, quando_difundiu a doutrina soCial-li
beral, e, além disso, visitou quase todas as Unidades da Fede
ração, o que muito concorreu para que o Partído crescesse 
e se consolidasse. 

No momento _em que registro esses fatos, gOStaria de 
dizer que estou_muito otimista com relação aos destinos do 
Partido. Não é apenas por termos uma grande Bancada no 
Senado Federal- grande e qualitatívameD.tc muito expressiva 
- , mas também por termos uma excelente Representação 
na Câmara dos Deputados, liderada pelo competente Depu-

tado Luís Eduardo Magalhães, e também pelo fato.de o Par
tido estar num momen_to extremamente promissor da sua his
tória. 

O PFL é um Partido jovem, nascido de um ato_ histórico 
que permitiu v-iabilizar a transiçãO para ·a democracia. Embora 
recente na história institucional do nosso País, o Partido _já 
tem um lugar bastante. nítido no quadro partidário brasileiro. 
Tudo lndíca que_ devemos continuar a crescer: não somente 
pelos quadros que se encontram filiados em todo o território 
nacional- pois está presente cm todos os_ municípios; somos 
um Partído com mais de 3 milhões de filiados-, mas também 
pelo fato de defendermos propostas que são modernas e que 
estão de acordo com- o sentimento -de nosso povo. _ 

Estou certo de que, em 1994 - na oportunidade em 
que vãtnos realizar eleições-gerais, algo sem precedentes na 
HistOríã do País-, teremos um excelente desempenho. Es:;as _ 
eleições representam para nós, do PFL, um grande desafiO. 
O Brasil já é o segundo maior Colégio Eleitoral do mundo 
ocidental. Só os Estados Unidos da América do Norte pos-- -
suem um eleitorado maior. Temos uma caracter(s_tica que tal
vez nos transforme no principal colégio eleitoral do mundo 
ocidental. Nos Estados Unidos, o voto é voluntário, e- no 
Brasil, obrigatório. O que sígnffiCa dizer que é-próvãvel-qlle -
nas eleições de 1994 votem maiS eleitores do que votaram 
nas eleições americanas realizadas ano passado. 

Não há precedentes de eleições com tal alcance como 
as que vão ser realizadas cm 3 de outubro d_c 1.294, compreen
dCndo a escolha de Presidente, Vice-Presidente da Repúbfica, 
Governadores e Vice-Governado res de todos os Estados e 
do DiStrito Federal, dois terços do Senado Federal, a totali
dade da Câmara dos Deputados. Assembléias Legislativas 
e Câmara Distrital do DistritO Federal. _ 

"Sabemos que se con-cedeu o exCrcfcio do voto aQ-=-an_;;tlfª
beto, algo que não se permitiu durante toda a história republi
cana (houve voto do analfabeto no Império, até 1981, se-não 
estou equivocado). Também por um preceito da nova Consti
tuição de 1988 admitiu~se o voto ao maior de 1_6 anos._São 
quase 2 milhões de jovens que estão habilitados a ex_ercitar 
o seu direito de voto. 

Tudo isso faz com que a eleição de 1994 seja para todos 
nós muito importante. 

O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. Ex~ um aparte, 
nobre Senador Marco Maciel? 

O SR. MARCO MACIEL- Com prazer, ouço V. Ex•, 
nobre Senador Aureo Mello. 

O Sr. Aureo Mello - Sou um admirador profundo de 
V. Ex• e do seu Partido. 

O SR. MARCO MACIEL -- Muito obrigado a V. EX' 
pela generosidade da manifestação. 

O Sr. Aureo Mello - Gos_taria de saber..sc o PartidQ_ 
já escolheu o Governador AntôoiO Carlos Magalhães para 
ser o seu candidato ofiçial. 

O SR. MARCO MACIEL- A Convenção. nobre Sena
dor Aureo Mello, destinou-se, basicamente, a eleger o seu 
diretório nacional e a sua comissão executiva. A ConvençãO
não poderia, nem o fez, definir candidatura à sucessão presi
dencial, porque a lei não autoriza a que assim procedamos_~ 

O que eu poderia dizer a V. Ex" a respeito da intervenção 
- qu-e-faz, em priineiró lugar, é que entendemos que o Partido 

deve apresentar um candidato próprio, pela expressão não 
somente numérica da nossa a~remiação, mas tam~ém pela 
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excelência da nossa proposta. bm segundo lugar. temos qua~ 
dros de alto níve~, dentre os quais avultá. o nome do atual 
Governador da Bahia, António Car_los_ Magalhães, que teve 
e tem tido na história do Partido uma posição muito sa.liente. 

É evidente, como conhece V. Ex' a nossa legislação partiM 
dária, que não estamos autOrizados ainda a escolher os nossos 
candidatos às eleições de_l994. 

De. outra parte, quero dizer a V. Ex~ que me inscrevo 
dentre aqueles que entendem que ainda não é o momento 
de escolhermos os candidatos ;:t Presidente da República. Mes
mo que a lei autorizasse a assim proceder. -0 meu entendi
mento é de que s6 convém definir o candidato à Presidência 
da República no ano de 1994, porque antes disso cabe -
esta é a minha opinião - realizar a revisão constitucional 
e aprovar o arsenal legislativo indispensável a que. possamos 
realizar com êxito o pleito do próximo ano. 

O Sr. Aureo Mello - Permite~me V. Ex~ riCiVámente 
interferir na sua brilhante oração? 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado a V. Ex• 
Com prazer; continuo a ouvir a manifestação do ilustre colega. 

O Sr. Aureo Mello - O Partido de V. Ex• A riquísshnO 
em nomes expressivos, a começar pelo ~e V. Ex~. que é uma 
das figuras mais exponenciais da política e da intelecfualidade 
brasileiras. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado. 

O Sr. Aureo Mello- Temos nomes como o çl.e Josaphat 
Marinho. 

O SR. MARCO MACIEL- É verdade, o Senador Josa
phat Marinho é uma das grandes expressões do Senado Fe~ 
dera!. · 

O Sr. Aureo Mello- E por que não dízer~ de António 
Carlos Magalhães, esse homem que tem revolucionado a admi
nistração baiana e que tem desemperihadó com desenvoltura 
e capacidade invulgares as diversas funções que exerce, quer 
de Ministro quer outras às quais tem sido gUindado. É também 
um galardão e um privilégio do Partido de V. Ex~ De maneira 
que V. Ex~ está- aó lado de _figuras de primeirã grandeza, 
e tenho certeza que o seu candidato será um dos citrreadores 
de votos deste País, fazendo votos que este candidato venha 
a ser V. Ex~. Josaphat Marinho ou mesmo António Carlos 
Magalhães. 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço a V. Ex• o aparte 
e, além disso, a manifestação extreriiã.mente generosa que 
faz a respeito da minha participação na vida pública brasiléira. 

Mas devo_d_e_ plano dizer a V. Ex\ como é do conheci
mento público, que não pretendo candidatar-me nas eleições 
de 1994, mas o Partido _ _nã-º- pode deixar de ter a sua proposta. 
·E para que a proposta tenha êxito é fundamental que seja 
conduzida através de um candidato. 

V. Ex~ cita nbmes muitOs eXpr:essivoS dentre aqueles que 
poderão vocalizar nossas idéias e as nossas conviCções, e estou 
certo que o PFL não se negará a cumprir esse papel, não 
deixará, portanto, de oferecer à consideração do_ eleitorado 
brasileiro a sua opção. Mas, como eu dizia, Sr. Presidente ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EJ01 uril aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Como estava dizendo, Sr. 
Presidente, em outubro de 1994, elegeremos o Presidente 
da República que governará o País até 1999, se não for apro- ·. 

vado emenda constitucional que reduza esse mandato para 
_quatro anos. A ele caberá 'exec!Jtar o projeto político que 

vai preparar o País para o próximo século. Por isso, ou recupe~ 
ramos agora as esperanças perdidas nas últimas décadas. ou 
condenamos, a meu ver, os brasileiros a um novo perfodo 
de marginalização e de atraso. 

Para afrontar esse desafio~ "o PFL- como disse há pouco 
- propõe-se a elaborar um programa de modernização que 
compatibilize as tendências do liberalismo co.ntemporâneo, 
do social liberalismo, do liberalismo que busca conciliar a 
liberdade com igualdade e_ atender às a_ngustiantes necessí
dades da sociedade brasileira. 

Esse programa implica reconhecer o voto como instru
mento de mudanças políticas necessárias a um salto qualitativo 
e também encarar a cidadania como aquela que se constitui 
de pessoas que participam ativamente da vida nacional. 

_De acordo com a concepção doutrinária do nosso Partído, · 
Sr. Presidente, o homem é o objetivo final de toda e qualquer 
transformação democrática. duradoura e efiCà:z--e deVe ser 
por iSsó mesmo· O s-eu exclusivo beneficiário. Por isso nós 
defenderemos no nosso programa, este :é O fneu ponto de 
vista·. que GoVerno e Administração-. maQifesfáÇóeS delegadas 
do Estado, instrumentos de sua atqação, devem estar a serviço 
do homem em sua concorrente e múltipla condição de eleitor, 
de cidadão, de contribuinte e de consumidor. Para compati
bilizar o Estado brasileiro com essa concepÇãO, advogamos 
não o seu fim Ol). o seu enfraquecimento, mas a sua transfor
mação e a sua organização para que possa por fim ser colocado 
a serviço de toda a sociedade e não apenas de parte dela, 
como historicamente tem sido a sua \locação entre, nós. 

Para compatibilizar esse Estado com a democracia partici~ 
pativa que defendemos (Afirmo sempre que se eu pudesse 
sintetizar a proposta do nosso Partido, diriã que é um Partido 
que tem a liberdade como princípio, a igualdade como fim 
e a participação CõirtO meio), afirmamos o princípio de que 
o federalismo brasileiro, refo:rçado como conseqüência do ple
biscito de 21 de abril, deve ser assentado no preceito de que 
nada do que possa ser feito mais efiCientemente a nível local 
seja feito ou atríbu:fdo- aos Estados federados. E nada do 
que possa ser feito mais eficairilente pelos Estados deve ser 
feito ou atribuído -à União. - --

Quanto mais próximos estejam do cidadão, autoridade 
e processo decisório, mais facilmente se poderá implantar 
a auditoria, o controle e a sanção de suas falhas e omissões. 
Isto, aliás, Sr. Presidente, nada mais é do que aquilo que 
na doutrina social da Igreja chama-se de Prindpio d~ Subsidia
riedade, -ou seja, não se deve deixar para unia instituição 
maior aquilo que uma -instituição rrienór-pode realizar. 

E é, a meu ver, também um dos princípios cardeais do 
moderno liberalismo, que se volta, neste final de século, para 
a construção não apenas _da democracia representativa, mas 
muito màis do que isto, da democracia participativã. E acho 
que democracia representativa e democracia participativa não-
mais se excluem porque, graças ao desenvolvimento da ciência 
e da tecnologia, sobretudo da micro-eletrôni ca de que a Infor
mática é expre-ssão, é possível, agora, não somente termos 
a prática da democracia represe-ntativa mas conciliarmos. tam
bém, a sua prática com a democracia çla participação -que 
convoca, periodicamente, os cidadãos a se manifestarem sobre 
os temas do seu interesse. 

Mas, continuando, Sr. Presidente, eu diria também que 
outrO ponto pelo- qual nos batemos é pelo aperfeiçoamento 
democráti.co, porque entendemos que a democracia real das 

) 
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instituições deve substituir-a democracia fõ"rroal das organiza
ções, sejam elas quais forem. 

O mal das democracias de massa contemporâneas, contra 
as quais se têm rebelado os_ eleitores- em todo mundo_-::- e_ . 
isto não é apenas um fenômeno tipiCaril.e"nfe brasileiro e, inclu
sive, é obi:iervado, de modo .especial. nos países do Primeiro 
Mundo, inclusive na chamada Europa Ocidental - é que 
os instrumentos de sua gestão, como governos, sindic_atos e_ 
corpNações, são administrados_ autoritariament e. Por lssO,-
é preciso reformá-los por que só instituições que atuem demo
craticamente, em sua estrutura e funcióname_ntO, se pode ge
rir, de forma democrática, as grandes sociedades contempo~ 
râneas, politicamente organizadas sob a forma de Estados 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, Senador Marco Ma
ciel, vem mostrando à_opinião pública o-que fOi a convenção 
do partido de V. Ex\ o PFL, discorrendo sobre o seu progra
ma, que demopstni o-conjunto de princípios que vão deter
minar ~ma linh,~ pà~tidária. Mas ~lém _disso.- na convenção, 
como tive oportumdaQe de ler nos JOrnais. apresentou-se _tam
bém uma séi"-ieo_ de s.ugestões para, aquela que espero que 
não ocorra, a reVisão constitucional. Mas, gostaria de apro
veitar a pf.'ese.nça de-v. EX" na hibuiu:i Para ter uma-Compreen
são- riiClhor de. qual foi a· prop.osta dO -partidO em reJação 
a uma reforma tribtitária._O que é que O partidO prápõe como 
necessidade de ~in_à iefórma tributária? 

soberanos. A administração democrática _Q_essas_ organizações o-sR. MARCO MACIÊL ~NObre Semldor Jutahy Ma-
pressupõe·a-temporariedade_de_suas direçõ_es~ a transparência galhães, não ienho, infelizmente, em minhas mãos, neste ins-
de_suas ele_içõcs e a publicidade de suas_ gestões. tante, a proposta que esse grupo de trabalho ofereceu à consi-

Outra questão, Sr. Presidente, que dev_e _caracterizar o deração da convenção do nosso partido. 
nosso Partido é que_ o P.artido, que é um Partido libt:ral. tem Mas, comprometo-me com V. Ex~ a fazer chegar às mãos, 
que se converter no Partido da cidadania.-·· de_forma expedita. -

Dt! acordo com a concepção conservadora do poder. a Quero dizer a V. Ex\ todavia, que a proposta foi elabo-
cidadania.é. um direito _que os Estados recQnlteçem aos _l\eus rada por um grupo de _trabalho que teve_ como Presidente 
nacionais. Para nós, liberais,_ para o verdadeiro huma_njsmo o Deputado Gustavo Krause e como relator o nobre Deputado 
liberal, mais que um direito, a_cidadania é- um _çonjuoto de Benito Gàma. Entre Sua-s linhas, naturalmente, poderia desta-
atri_b_u_tu,.-;_de todo ser humano, _inerente _à sua q:mdição de car, não tenho o documento em mãos como disse há pouco, 
membro de uma sociedade e de um Estado democrático. Co- 3 grandes características: a primeira é a -siiilplificaÇão tribu-
mo direito, a cídadania pode ser ampliada ou restringida, _ tária. Dentro deste processo de simplificação; nãturalmente, 
reconhecida_ou negada, conce,dida ou posterg~da. Como atri- . se cogita algo extremamente original e procedente, de se elimi-
buto, todavia, a cidadania prescinde do reconhecimento do nar a Declaração de Imposto de Renda de pessoas físicas. 
Estado, e como tal, Estados, Gov_erno_s_e Autoridades não Não se dispensará a Declaração de Bens nem se dispensará 
têm poder de restringi-la, negá-la ou deixar de reconhecê-la._ a declaração do Imposto de Renda das pessoas jurídicas; a 
A cidadania só se materializará, contudo, como atribu_to, na dispensa é-apenas de- pessoaS físicas.' -- - --- -
medida cm que_ a __ Sociedade e não o Estado for _capaz de Com isso não se quer dizer que pessoas físicas não- vão -
defendê-la e, pela utilização democrática de_. seus instrurnen.-. pagar Imposto de Renda. Pelo contrário, contiDU.arão a: pagar.-
tos, impó-la ao Estado, aos Governos e às Autoridades,. seja Mas, os descontos ocorrerão na fonte em limites que não 
qual for o poder que detenham. encarem ou representem. excederão a 10% sobre os rendimentos. Ademais. __ s_abe-se 

Isso é conseqüência da conduta que _deve caracterizar_ que, hoje, fazer a declaração do Imposto de Renda, é algo 
um Partido vcrdadeini.me:nte líberal, porque a _marca principal que demanda muito tempo, pois se ·caracteriza pór-enCfrme 
de um Partido Liberal é que ele repousa na fé que deposita complexidade: o cidadão comum não tem, muitas vezes; cori-
no cidadão. Daí é que surg~ a: gr~nd~ v~_rt~nte do au_t~ntiCÇ>_ dições de fazê-la, salvo com o apoio e a ajuda de especialista. 
liberalismo, pois quer ver o cidadão livre da_t.ute_la do EstaQo. 

0 
. . d · · ~ 'b á 

utra caractenst1ca . a gessa proposta, no campo tn ut -Dentro dessa concepção, Sr. Pre_sLd_c_lltc, é .que enten-
rio,_fol no sentido de fazer um. ajuste fiscal capaz de_assegurar demos que a Sociedade deve ser sempre mais importante que 

0 Estado. 0 Estado nada mais deve ser _ friso mais uma estabilidade __ ecanólnica ao País, criando os piessupostos, os 
vez _ que -um mero instrumento para a realização dos fins pré-requisitos para--que o País retome o ·seu processo de cresci-
maiores de uma sociedadc_livre. mento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ pte permite um ap~rte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex•, tão logo con
clua o meu raciocínio. 

Os Estados conservadores se servem da Sociedade para 
os seus fins. O Liberalismo. pelo contrário, coloca o Estado 
a serviço da Sociedade. No entanto, para que o Estado, o 
Poder, os Governos e as. Autoridades sejam a emanação legíti
ma e solidária da Sociedade é indispensável que se estruture 
de forma democrática. E uma Sociedade só ~ _democrática. 
na medida em que é solidária, justa e _equilibrada. 

Sociedade solidária sigrüfíca não excludente, isto é, aque
la em que ninguém é marginalizado ou excluído dos benefícios 
sociais, económicos, jurídicos e.culturais. gerados ou estabele
cidos coletivamente, qualquer que seja o fundamento da exclu-
são_. ___ _ 

Conce_do, com prazer, o aparte ao nobre Senador Jutahy 
Magalhães. 

Finalmente, o_terceir_o e-último ponio, naturarmente, foi 
construir uma política fiscal que se compatibilize com o perfil 
da sociedade brasileira. Ou _seja, uma política fiscal que crie 
condições para que o País cresça de iQn:ri--ª_IDais justa, porque, 
se olharmos o processo de cre_scimento n_acional nos últimos-· 
anos, não podemos deixar de reconhec_~r que o Brasil progre
diu, cresceu - a prova é que o PIB nacio-nal é um dos 10 
maíores do mundo. Todavia, a concentração _de re_nd_a é gran
de, fazendo com que se ampliem as desigualdades sociais. 

_Mas, antes de encerrar a resposta à interpelação de V. 
Ex"l, gostaria_ de dizer, por oportuno que farei chegar às mãos 
de V. Ex'·' o te-xto integral de nossa propoSta, que é, a meu 
ver, uma proposta que deve que ser lida e meditada, sobretudo_ 
porque ela se volta para a Revisão Constitucíonal, e, conse
qüentemente, vai ser discutida e debatida no Congresso Nacio
nal, vale dizer, pelos Deputados Federais e Senadores. 

__ _O Sr • .J.utahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? 
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O SR MARCO MACIEL -Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Fiquei na dúvida. e gostaria 
de me valer desta oportunidade para procurar entender um 
pouco a proposta do PFL, porque, pelo que li, não sei se 
corresponde à realidade total, que, uma das idéias seria fazer 
a transferência de recursos do Fundo de Participação dos Esta
dos e Municípios, riãO ape-nas sobre !PI e Imposto de Renda. 
mas sobre todos os impostos. Eu não ouvi -nada na proposta, 
publicado na imprensa, que demonstrasse se havia transfe~ 
rêncíã também de obrigações dos Estados e Prefeitura_s, sobre 
os recursos _que seriam ·obtidos com isso. Nao Sei o que repre
sentam de benefíciOs fúlra- a União, de recursos para fazer 
frente ãõs prOblemas que a União vem enfrentando, de caixa. 
Eiltão, quando se fala em aumentar todos os tributos para 
a transferê-ncia para EStados e Municípios, ficou Um ponto 
de interrogação, para se saber como é que se iria -compati
bilizar a questão das necessid_ades de _a União ter mais recursos, 
com a transferência maior de recursos para Estados e Muni
cípios de impostos que, antigamente, não entravam nesse ra
teio de transferências- obrigatórias da União para os Estados 
e Municípios. Então, fiquei nesta dúvida, e aguardarei com 
muito iiite-re-sse-. O Deputado Ricardo Fiúz3 mi! mandou a 
parte da qual ele foi o responsável, a parte económica. Então, 
de alguns, eu recebi, mas dcstá parte que não recebi, e pelo 
que li, nos jornais, fiqlier-meio preocupado.-

O SR. MARCO MACIEL - Gostaria de <)izer a V. Ex• 
que procede a sua observação, quando diz que naturalmente 
o FPE, o FPM serão constituídos pelo conjunto de impostos 
arrecadados pela União, isto é, esses fundos de participação 
que são constituídos hoje somente_ pelo Imposto de Renda 
e pelo IPI terão, conseqüentemente, um- universo maior, o 
que vai significar maior transferência para Estaaos-eMunicí-
pios, a meu ver, algo positivo. -

Agora, é lógico que, concomitantemente com esses estu
dos, se examinou também um perfil das receitas e a compati
bilização desse perfil de receitas com os encargos qo.e devam 
caber aos diferentes entes federativos: União, Estados, Muni-
cípios, Distrito Federal. _ 

É lógico que, em qualquer proposta de reexame da q-ues
tão fiscal, não se pode deixar de considerar os dois_ lados_ 
da moeda: de um lado, a quem vai caber a massa ·de recursos 
arrecadados~ de outro a que estes caberão os encargos. Natu
ralmente que a proposta busca, no seu detalhament_o, compati
bilizar receitas com- encargos que serão cometidos à União, 
Estados e Municípios. ___ _ 

Aliás, sobre esse assunto, gostaria de dizer a V. Ex~ que 
não andou bem, a meu jufzo, a ConstífulçãOde 1988, porque 
estabeleceu, em muitos casos, competênciàs concorrentes. Is
so fez com que, naturalmente, não ficaSsem Claras as responsa
bilidades dos diferentes entes federativos. A nossa proposta 
se volta também para corrigir essa questão. Sei que é um 
tema extremamente delicado, difícil; não sei se teremos condi
ções de resolver isso numa revisão Constitucional. Oxalá isso 
possa acontecer, porque acho que a· questão fiscal é aguda. 

Recentemente foi e-ditado um livro de um dos grandes 
pensadores políticos do mundo, Giovani Sartori, que teceu 
boas consideraçõ-es sobre a crise fiscal do Estado. A crise 
fiscal que vive o Brasil, de certa forma, vive o mundo. Isso 
me faz recordar urna frase de Keynes, quando disse que iría
mos viver, a rase "da "democracia em déficit"' ou seja, uma 
democracia que não tem condições de assegurar a todos seus 
cidadãos iguais condições de participação na Vida social. Aque-

la máxíma que caracterizou a consolidação do parlamento~ 
enquanto instituição fiscal, "nãO há taxação sem represen
tação", está agora, de alguma forma, sendo questionada. O 
que Sartori afirma é que já se foi o tempo em que só se 
representavam aqueles que pagavam impostos; hoje nas socie
dades de massa, as modernas sociedades de massa caracteri
zam-se, também, pela representação cada vez mais numerosa 
de cidadãos que não pagam impostos; isso explicaria, segundo 
Sartori, o fato de vivermos_uma fase de "democracia. de défi
cit". E, no Brasil, isso é tanto mais grave, quando sabemos 
que temos hoje uma legião de excluídos. 

O IBGE. diz termos no Brasil perto de 68 milhões de 
excluídos. Pessoas a que lhes é assegurado o direito de voto 
- e o voto é uma forma importante de participar, mas não 
é a única - mais cidadãos que se limitam simplesmente a 
dar o voto, e que não dispõem de acesso a fruição de outras 
conquistas sociais_ básicas. 

Dar o voto ao analfabeto é importante, mas o que lhe 
assegura ampla cidadania é o acesso à cultura letrada. .-

Por isso, espero que, afinal, consigamos realizar a revisão 
cons_titucional, porque realizar a revisão não é apenas cumprir 
com o que dispõe, claramente, o art. 3~das Disposições Transi
tórias. E_ mais: é uma maneira Oe_ tirarmos o PaíS da crise,_ 
através da solução da questão fiscal, que é urna das mais 
agudas e que, certamente, será o principal desafio, não apenas 
neste Governo, mas do futuro Governo, porque a questão 
tende a se agravar. E se não encontrarmos saída para essa 
e outras candentes questões, Sr. Presidente, certamente vamos 
ver agravada a situação nacional. 

O Sr-. Eduardo Suplicy -V. Ex~ me permite um aparte? 

·O SR. MARCO MACIEL- Ante> de ouvir V. Ex•, 
gostaria de dizer que, se olharmos a crise brasileira - não 

- pretendo analisá-la agora -_ diria que a crise brasileira tem 
dua~ grandes características: primeiro a sua globalidade~_ Ela 
é a um só tempo uma crise económica, sociàl, política e, 
também diria, institucional, porque não conseguimos concluir 
a tranSição efn nosso País. Em segundo lugar, a outra grande 
característica da crise brasileira é a sua recorrência. 

Se olharmos de 1930 para os nosso dias - e tomarei 
esse ano como referencial básico, - yamos verificar que os 
problemas têm crescido e não têm sido enfrentados. Pelo 
contrário, temos encontrado soluções dilatórias, algumas ve
zeS espasmódicas, mas não temos conseguido, realmente, en
frentar e vence·r as nossas questões básicas. 

Apenas para exemplificar, gostaria de lembrar a V. Ex~ 
- que, de 1930 para cá, conhecemos moratórias, mudanças 
de moedas -e essas mudanças foram várias, o que mostra 
nossa instabilidade de nosso padrão monetário. Basta olhar 
a nossa instabilidade económica. Temos, além disso, convivido 
com taxas cada vez maiores de inflação. 

Quando Castello Branco assumiu o Governo a perspec
tiva de inflação era de 86% ao ano. E a isso não se chamava 
mais de inflaçãO _civilizada. 

Pois bem, a prova de que não resolvemos essas questões 
é de que em 1990, tivemos a inflação de um ano, a de 1964, 
em ·apenas· um mês. Agora mesmo convivendo com taxas de 

_inflação, ou seja, uma inflação que pode chegar, com toda 
certeza~ __ a 33 ou-34% rió mês que estamos vivendo, o que 
mostra que os problemas brasileiros continuam sem solução. 

Sintetizando, a crise brasileira tem duas marcas que a 
caracterizam, na minha modesta visão: de um lado, a sua 
globalidade e, do outro, a sua recorrência. 
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E para que enfrentemos problemas que são globais e 
problemas que são recorrentes, a meu ver, teremos Que ter, 
para isso; mecanismos políticos~- E acho que, para esse fim, 
a revisão pode nos ajudar. . 

Não defendo aqui uma revisão ampla, geral e irrestrita. 
Eu até diria qUe sou daqueles que entendem que a revisão 
deva ser limitada, por vários motivos de ordem, quer constitu
cional, quer política·.- Embora -a revisão-deva ser limitada, 
sou quase um "restritivista", entendo contudo que ela não 
pode deixar de tocar em _algumas questões que para mim 
são básicas, quer desde o plano ínstítuclbnal, defíillildo ade
quadamente as regras do jogo, quer sob o ponto de vista 
da busca ·cta estabilidade econômica, quer sob o ponto -de 
vista da luta pela justiça social. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me-v.-Er um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço com prazer V.~x', 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy _,Primeitó, quero~sa:Udar o mo
mento de fortalecimento de um partido polítiCO Cõili.o o PfL~
Embora tenhamos divergências partidárias, como represen
tante do Partido dos Trabalhadores, considero irilportantís
simo que haja partidos que realizem as suas cOnvenções, que 
coloquem as suas proposições e que se empenhem em mani
festar proposiçõeS e ideias para o País. E no que diz respeito 
aos objetivos de fortaleçer a democra~ia, ~-e se ~ncontrar e 
de se' compatibilizar maior igualdade neste Pa~s com_liberdãde, 
estamos de acordo. Há pouco, V. Ex~ menciOnou o Jlrincípio 
de não haver a taxaÇãO sem a··reptes-entação, quando V, Ex• 
se referiu aos excluídos. É claro que V. Ex~ sabe que, mesmo 
os mais excluídos, os mais miseráveis em noSSó País nao pagam 
certo tipo de imposto, como o imposto sobre a renda ou 
o imposto sobre a propriedade. Mas não deixam de pagar 
impoSto, pois, para todos os bens, ainda _que sejam poucos 
os que consomem - ao comprar uma caixa de fósforos, um 
guaraná, uma cerveja ou um maço de cigarros, só para citar 
alguns exemplos--, estão pagando o IPI e o ICMS. Também 
os mais pobres pagam impostos. E há estudos inclusive que 
denotam que impostos indiretos no Btasil São a-té trtãis impor:·-
tantes do que os diretos. Mas, sobretudo, relativamente à 
questão da revisão constituCLonal, gostaria de ressaltar a sua 
importância, diante das observações _de V. Ex~ Primeiro, a· 
maioria do nosso Partido é a favor da revisão constitucional. 
V. Ex~ coloca que deveria haver uma revisão restrita sob:çe 
alguns pontos. Mas, em especial, cresce o ponto de vista segun
do o qual esta revisão deveria ser r.ealizada, se efetivada. 
da forma mais adequada. E encontra-se justamente com um 
dos membros mais eminentes do PFL no Senado, com o Sena
dor Josaphat Marinho, a liçãO pedagógica e ·m.uítC.l bem funda
mentada de um grande Jurista, de que essa modificação na 
Constituição, se for-para ser realizada, deveria sê-lo por emen
da constitucional, por 3/5 dos votos nas duas Ca_sas, em duas 
votações. Aliás, a palavra do Senador Pedro Siinon, na última 
sexta-feira, ao propor o encaminhamento nessa direção, vem 
somar à daqueles que acreditam que seria mais adequado 
se fazer uma melhora da Constituição, como. no â_robito da 
reforma tributária _ou em algum aspecto da ordem económica, 
mas que esta passe pela exigência dos 3/5 de votação pelos 
dois escrutínios, pela votação em amba~ as Ca$aS. Em sendo 
assim, Senador Marco Maciel, estaremos superando os obstá
culos políticos que, no momento, dividem a opinião_ pública 
e os mais diversos s_e~entos do Congresso Nacional, com 

ramifiCações fortes. na Õpinião pública brasileira. Sei daqueles 
__ que·avaliam_ ~e!_siÇo a in_tenç~o dos_ Ç~nstituintés fazer a revi
sãO CóOstituciOUal. Mas Juristas da quãlificação do Professor 
Goffredo Silvã T~lles Júriior denotam muito apropriadamente 
que õ _corpo da Constituição, com seus 245 artigos, sugere 
a _forina de IriUdail.ça da Constih.ijÇão. por emenda. No art. 
59 está expreSsa- exatamente a possibilidade dessa emenda. 
E ali, no corpo da ConstituiçãO, nãO há- a mençãõ a outra 
forma de revisão de. Constituição-._ Clai'g,_f!-ª esse a~t. 3~'_, mas 
atrelado, pois se- ellcOntrá logo após o artigo que trata do 
resultado do plebiscito. Assim, Senador Marco Maciel, respei
tosamente, veriho colocar este ponto de vista, uma vez que 
mais e mais Parlamentares estão de acordo com ele, e o pro
e~ta-feira, COJ;ls~itui m<:1is uina. voz pará pensifrmos a respeito 
dã melhor forma de se rever a COnstituição. Muito obrigado! 

:_ O BR. MARCO MACIEL ~ Nobre Senador Eduardo 
Suplicy, desejo, rapidamente, fazer dois comentários sobre 
o aparte de V. Ex\ que quero,_neste-momento, agradecer. 

Em primeirO lugar. V. Ex~ chamou a atenção para a 
questão da exclusão social no País. Concordo com V. Ex~ 
quando diz que o analfabeto, se bem que excluído socialmente, 
paga impostos. E eu diria que paga não somente os impostos 
diretos esobretu_d_o us indi_retos, mas paga um imposto muito 
maior, conquanto invísível, o mais cruel dos impostos, crude
líssimo, que é o imposto da inflação. 

Por isso, acho que corr;tbater a inflação no Brasil não 
é apenas necessidade de estabilidade económica, é também 
uma exigência de um crescimento com jUstiça soCial, porque 
a inflação, às vezes, gera -uma certa ilusão monetária pelo 
aumento da massa nominal do valor do salário, mas acaba, 
naturalmente, sendo um tributo que é pago por aquele que 
vive do trabalho. 

Então, eu diria a V. Ex• que concordo com o seu racio
-cínio. Ao assegurar o voto ao analfabeto, entendi que estáva
mos assegurando pelo menos uma conquiSta no plano da parti
cipação política. Daí defender o voto do_ analfabeto. Eu não 
me encontrava no Congresso quando a proposta foi discutida 
e_ votada - estava exercendo, naquela ocasião, as funções 
de Ministro da Educação ~ , mas, se _eu aqui estivesse, teria 
votado a favor e nesse sentido me manifes_tei,_ · 

Mas friso_ q_u~ __ s~mplesmente dar o voto ao analfabeto 
ilão resolve a questão da exclusão social, que marca a fisiono
mia de nossa Pátria. Devemos, por isso mesmo, _trabalhar 
para reduzir essas. desigualdades, .eliminá-las o quanto antes. 

Em segundo lugar, V. Ex~ citou a questão da re\o_'isão 
constitucional e traz à colação depoimentos, entre outros, 
de ilustres juristas. dentre os quais eU gostaria d~ destacãi' 
um colega de representação popular e que é meu colega de 
Partido, o ilustre jurista_ e professor Senador Josaphat Mari
nho. Conheço a opinião de S. Ex~. tenho conversado muito 
com ele sobre este assunto e tenho, inclusive, cm mãos, uma 
manifestação sua sobre a reviSão constitUciOnal. .S. Ex\ por 
motivos que apresenta de forma muito bem concatenada, diz 
as razões pelas quais é contra a revisão cOnstitucion"al. 

Eu, que sou dele antigo admirador, não consigo, todavia, 
acompanhá-lo nesse rumo. Faço, talvez, uma leitura mais po
bre do texto constitUcional, porém mais adequada àquilo que 
diz respeito às miOhas convicções jurídicas e políticas. Daí 
por que continuo a perfilhar a tese de que devemos realizar 
a revisão, mesmo porque ela está inscrita como preceito no 
art. 30·do Ato das DispOsições Transitórias, um dispositivO 
que guarda plena autonomia e nenhuma subordinação a Qual· 
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quer outro dispoSitivo. Este é o meu entendimento·, é a razão 
pela qual entendo que não podemos deixar de exercitá-lo. 

E mais, não Clú'li.pri'r esse preceito, desconhecê-lo_ será 
desprestigiar a Constituição ou contfibuir, a ineu ver, para 
uma certa anomia na sociedade, porque quem descumpre um 
preceito da Constituição_ ou o ignOra~ certamente, por esse 
caminho, estará abrindo a porta para que não cumpramos 
a própria Constituição, a própria Lei tundamenfa1 do País. 
Além do mais, se nós que fomos constituintes, que_ elaboramos 
a ConstitUição, não a observarmos integralmçnte, corno pode
remos, enquanto legisladores- inclusive legisladores _consti
tuintes originários Ou derivados- pedir que ela se]ã. -ãôequa
damente cumprida e observada? 

Então, gostaria de dizer a V. Ex~ que, cm que pese a 
manifestação de V. Ex• e, sobretudo, os doi.itrinadoi-es de 
que V. Ex• se valeu para fundamentar sua tCse, cOID ela, 
dentro_ da minha modesta análise, não posso concordar. 

E .vou mais além: também vejo na revisã(f,=-alêm das 
questões ju-rídicas, questões polítiCaS. Entendo que, quando 
o legislador constituinte originário entendeu fazer a revisão, 
ele o fez sabendo que, como toda obra humana, a ConstitUiÇão 
não era obra perfeita, que se pudesse caracterizar pela sua 
infalibilidade, que pudesse representar uma emanação ex ca
thedra para todos os problemas do País. Pelo contráriO, ãChá 
que o legislador constituinte teve· "o-bom senso- assim posso 
dizer- de verificar que vivemos num. mundo de rápidas trans
formações c que seria bom que -nós, com as retinas_ interme
diárias da História, observássemos a evolução do País de 1988 
a 1993 e verifícássemos, de forma desarmada, aquilo que con
vinha que fosse aperfeiçoado, mantido ou reformado. 

Por isso, o instante da revisão é um Ttlstanfe que _se nos 
oferece para repensar o País e, de modo especia( as suas 
instituições. Por isso, entendo que este instante se oferece 
não apenas para cumprir um dispositivo inscrito no texfo das 
Disposições Transitórias, rrias tamb~ni para qUe é"riCCiíiTrenlos 
-quem sabe? - saídas, caminhos para enfrentar os proble
mas que ainda nos aflígem. 

E vou mais além: o que acontece no Brasil é, mais ou 
menos~ um fenômeno que se pode observar em toda a socie
dade planetária dos nossos dias. Muitos e muito!:.- SãO Os livros 
que têm saído recentemente sobre a matéria, inclusive o de 
RalfDahrendorf, que, a meu ver, faz uma análise da revolução 
européia que houve, a partir de 1989, com a chamada queda 
do muro de Berlim. 

Por todos esses motivos, estamos certos de que, pela 
revisão, poderemos dar a nossa contribuição à solução dos 
problemas nacionais. 

Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, 
ao registrar, pesta Casa, a convenção do PFL, faço-o certo 
de que o nosso Partido_dá uma contribuição ao aprimoramento 
democrático do nosso País e à consolidação do estado parti
dário brasileiro. Cofio partido liberal que somos, aprendemos 
que a democracia é o regime político que deve conviver com 
o antagonismo, a divergência, a diversidade. E não temos 
a veleidade de dizer que temos a proposta: porque somos 
um partido democrático, podemos dizer. com convicção, Que 
temos uma proposta, que, cm debate com as demais propostas, 
certamente vai redundar no melhor caminho que o País virá, 
por certo, a palmilhar. Estou certo, também, de que, de algu
ma forma, a nossa proposta ajuda a constr_ujr uma sociedade 
justa; e, na nossa opinião, sociedade justa é aquela em que 
todos assumem, coletivamente, .segundo o poder c as possibi
lidades de cada um, os encargos dos benefícios que devem 

ser çoletiv~mente repartidos, para que não haja discriminados 
ou excluídos. E soCiedade equilibrada é a sociedade que não 
admite extremismos ou soluções extremas para os problemas, 
por mais graves que sejani.. A busca do equilíbrio, da justiça 
e da solidariedade social é, no Brasil, o grande desafio de 
uma sóC_iéd;.tde liberal pela qual lutamos, na qual acreditamos, 
qual estamos empenhados todos nós brasileiros de todas as 
regiões. 

Assim,_Sr. Presidente, concluo as min_ha~ palavras, regis~ 
trando a convenção do PFL e_ pedindo a V. Ex~ que autorize 
seja publicado, juntamente com este meu pronunciamento, 
o inteiro teor do discurso -proferido, durante o encerramento 
da convenção, pelo nobre ex-Presidente do ~artido. Deputado 
Federal José Múcio Monteiro, que fez, como cu disse, um 
ex~len~e trabalho nos _onze meses que;: presidiu o Partido 
da -Frellte Libúal. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
MARCO MACIEL EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (BLOCO- PE) 

Em 26-9-93 · ·· 

ExCelentíssimos Srs. 
Senhores Governaáores, Senhores Ministrás~ 
Senhores Deputados, Senhores_ Prefeitos, 
Senhores Vereadores e Convencionais, 

Ao realizar sua quinta convenção nacional nesta data, 
em Brasllia, o Partido da Frente Liberal dá ao País mais 
uma demonstração de maturidade política e reafirma sua v oca-_ 
ção democrática.,_ fiberal e compromissada com o desenvol
vimento nacional. 

Ao longo dos anos, o PFL _tem mantido estreita sintonia 
com os anseios da sociedade, colocando-se sempre na vanguar
da dOs movirneritos democráticOS que pOsSibilitaram o fim 
do regime autoritário. Nosso partido tem contribuído decisiva
mente para as transformações eSsenciais ocorridas em nosso 
País, no claro e expresso objetivo de construir um Brasil mo
derno, de economia forte e estável, socialmente justo na repar
tição da riqueza entre seus cidadãos, equilibrado no cresci
mento harmônico de suas regiões. 

Somos um partido que cultiva suas raízes históricas e 
as mais caras tradições da política e da cultura brasildra. 
somos-um partido consciente-das responsabilidades que temos 
com o processo de_ mudanças e de transição por que passamos. 
Mas, somos, sobretudo, um partido vocacionado para a mo

. eternidade. Temos_ compromisso com o progresso, de olhos 
postos no futuro, identificados_co.m os graves problemas brasi
leiros. Somos parceiros intraii.Sigentes na busca de soluções 
consistentes que visem, antes e acima de tudo, sem demagogias 
ou artifícios,--o bem-estar da sociedade. Repelimos com idên~ 
tica firmeza e serenidade participar de qualquer projeto que 
não leve em conta o objetivo maior de servir ao Brasil, posto 
que a dura realidade atual e as imensas_ angústias que afligem 
a grande maioria da população não Comportam paliativos. 
meias so.luçõcs ou acordos que visem apenas os interesses 
individuais ou de grupos. sejam eles quais forem. 

O PFL, portudo isto, representa uma inequívoca alterna
tiva de pOder. Temos q-uãdros. temos um programa atual, 
identificado com a realidade e as aspirações do povo brasileiro. 
Temos ídéias. Sabemos o que queremos e onde_queremos 
chegar. Possuímos experiência administrativa, provada cm vá
rias gestões. 
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Por .isto entendO que o nosso p·artido deve oferecer à 
Nação um candidato à Presidênç•a da República. 

Temos condições plenas para liderar um grande esforço 
de união nacional, somando outras agremiaçôes partidárias. 
em torno de um projeto para o Brasil. . . 

Hoje nós já somos cerca de _três milhões de fillados, já 
somos quase dezoito mil Vereadores, somos duzentos e qua
torze Deputados Estaduais, somos oitenta e oito Deputados 
Federais e dezessete-Senadores. 

Temos mil e oito Prefeitos; três ViCe-Gove_madores e 
oito Governadores. :rodo este patrimônio, possui plenas con
dições para ser ampliado nas próximas eleições. 

Vivemos teinpos difíceis. A pesai' dOs -esfOrçOs e de alguns 
resultados importantes que já foram alcançados. há muito 
ainda por fazer, no campo econômico e social pricipalmente, 
mas também na esfera do aperfeiçoamenfo político-institu-
cional. ........ 

O PFL está mobilizado e tem propustas para apresentar 
na revisão constitucional. Durante nossa gestão"--dedicamos 
prioridade a este tema, que envolveu e moti.vou tod_a a estru
tura partidária, inclusive as su.a.s bases. _ 

Não são poucas as dificuldades que enfrenta o Governo 
Federal. 

São graves e complexos os problemas que herdou, e pesa
do o onus, a ser suportado, como resultado de_erros, desconti
nuidade administra:tiva, falta de planefamento, privilégios e 
omissões acumuladas ÇI.O longo de tantos anos. 

Precisamos de um projeto para o BraSil. Um plano que 
contemple o longo prazo, que mobilize a- sociedade, fruto 
do esforço solidário na sua formulação e ex~ução. Que üilpo
nha sacrifícioS, sim, mas- que· aponte.rfâ âii:eção-·de soluções 
visíveiS e ataque as causas estruturais da crise brasileira. 

Não há mais como reivindicar o apÕio dá população, 
para propostas meramente emergenciais, superfiCiãís e desco
nectadas, de um todo que contemple, entre outros, a moderni
zação da economia e do aparelho produtivo, a redefinição 
do papel do Estado, a vitalização da cidadania e o desenvol
vimento social. 

Esta não é uma obra apenas para os governos. É uma 
responsabilidade coletiva e, sobretudo, um imperativo para 
os partidos políticos. ---

Sem apoio político-partidário não há projeto viável, nem 
ação de governo que alcance seus objetivos. .-

Não há mais lugar no BraSil de hoje, diante de carências 
tão crônicas; ae tanto tempo perdido; do atraso relativo frente 
a outros países, mesmo da América do Sul, para o exercíciO 
de uma política partidária pequena e mesquinha, voltada para 
interesses_ próprios de cada sigla indivídualmente. 

O PFL por seu lado, através de sua estrutura e lideranças 
tem sabido exercer a parceria e oferecido valiosa e elevada 
contribuição ao Governo Federal. 

Acreditamos no Brasil, no nosso potenCial e no nosso 
povo. 

Vamos seguramente alcançar êxitó-na--riOSsa :difícil-e_-_si;. 
nuosa caminhada rumO ao progresso. - ~ -

Faremos isto. todavia, sempre pelos caminhos da demO
cracia, respaldados pela ConstitUição e no interesse do País. __ 

Senhoras e Senhores, meus companheiros de partido: 
Este ê uin-moinentQ de_ reflexão, de afirmação, mas tam

bém um momento de festa e de confraternização. 
Despeço-me hoje da previdência do Partido da Frente 

Liberal com um agradável sentimento de que cumpri o meu 
dever. -

Sinto-me honrado pOr haver dirigido os destinos do PFL, 
durante dez meses e pela responsabilidade de haver substi
tuído neste cargo o companheiro e Ministro Hugo Napoleão. 

As dificuldades não as vencemos sozinhos. 
- --Agúld"eço aos companheiros cfã-Executiva-Nacioilal De

putado José Santana de Vasconcelos; Deputado Ei'aldo Tino
co; Deputado Vilmar Rocha; Deputado José-Reinaldo Tava
res; Deputado Ézio Ferreira; Deputado Werner Wanderer; 
Deputado Alacid Nunes; Deputado Tvanio Guerra; Deputado 
NeyLopes; Deputado Mãluly Netto; Senador Júlio Cainpos; 
Senador Louriv(ll Baptista; Senador Odacir Soares; Senador 
RaimqnQo Lira;;. Senador Henrique Almeida e Doutqr _Wilmar 
Dallanhol. · . 

Agradeço aos meus Líderes, DepUtadO Luis Eduardo Ma
galhães e Senador Marco_ Maciel. 

Agradeço ao Deputado Delio Braz, coordenador deste 
e_ cl_e o_yt_ros eventos que promovemos. 

Tenho a conSdência de que ã.o lõngo deste período contri
bui com dedicação, trabalho e serenidade, para fortalecer 
e modcr_nizar o nosso partido. 

Ao -passar a Presidência ao senadOr Jorge Bor-nhausen, 
saio tr-anqüilo e -cOnfiante. _ _ 

Tranqüilo porque deixo um PFL unido, coeso, m_otiv~do 
e consciente da sua força e da_ su.a importância para a vida 
nacional. Confiante porque o futuro do PFL será escrito com 
a competência de _um presidente, que possuí todos os atributos _ 
e qualidades para dirigir o partido num momento tão decisivo 
para o Brasil. 

Assumi o PFL numa hora especialmente grave e difíciL 
A SOciedade civil brasileira, pacífica, legal e democraticamen
te, acabar de destituir um Presidente da R_epública. Um novo 
gov~rno tinha início, em meio a urna profunda crise econômica 
e a uma alta ebulição na vida partidária, devido à comple
xidade e conseqüências do processo de impeachment. 

Busquei sempre manter ·o partido unido. Das bases aos 
seus dirigentes. 

Apesar dos apoios, e por que não dizer, da sedução por 
um novo man9ato, deciÇ.i não c_oncorrer à reeleiçãO. 

A_ hora e de unidade, de somar esforços, de marchar 
coesos para a sucessão presidencial. 

-Estamos em boas mãos. Desejo ao Presidente Jorge Bor
nhausen pleno êxito em sua missão. De minha parte, serei 
um -aliado e colaborador permanente. 

Não posso me despedir, porém, sem registrar nesta hOra 
um agradecimenfo muito especial aoS Governadores do parti
do. Governador Antônio Carlos Magalhães (Bahia); Gover
nador Jaime Campos (Mato Grosso); Governador Freítas Ne
to (Piauí); Governador Agrip1no Maia- (Rio Grande do Nor
te); Governador Wilson Kleinubin (Santa Catarina}; Gover
riador Annibal Barcelos (Amapá); Governador João Alves 
(Sergipe); Governador Édison Lobão (Maranhão) e aos Mi
nistros Alexandre Costa e Hugo Napoleão e ao Presidente 
desta Casa, Deputado Inocéncio Oliveira pelo apoio em todos 

-os-momentos, pela postura solidária, pelos exemplos que tem 
dado ao Brasil em suas administraÇões._ De todos só recolhi 
gestos nobres, corri o homens públicos e como amigos. Aos 
meinbros do partido deixo a minha gratidão e o meu"reCOnhe
cimento pela colaboração que nunca me faltou e pelo apoio 
com ·que sempre contei. 

-A todos a minhà mensagein de Otimismo e dé confiariça;
pela crença em meu País e pela certeza de que o nosso destino 
coino partido, é s~r cada '(e~ mais um instrumento e~~et:t~i~_l __ 
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para o progresso do Brasil, para a melhoria de vida e feliçidade 
do povo brasileiro. 

Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS SENADORES: 

Aureo Mello _ EduardJ> Suplicy _ Esperidião Amin _ Eva 
B1ay _ Jarbas Passarinho _ João Calmon _ João França _ José 
Paulo Biso! _ José Richa _ Júlio Campos ::_ Juta!iy Magalháes _ 
Lourival Baptista _ Luiz Alberto Oliveira _ Márcio Lacerda _ 
Marluce Pinto _ Ney Maranhão_ Raimundo Lira. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

É lido o seguinte 
OF.GLPFLN"57/93 -

Bras!lia, 22 de setembro de 1993 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de diiigír.:me ã Vo-ssa Excelência para, 

na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal, e em 
vista do ténnino do exercício do mandato do Senador Carlos 
António De Carli, indicar, em substituição, o nome do Sena:. 
dor Francisco Rollemberg, a fim de, Como suplente, compor 
a Comissão Mista a examinar e apreciar a Medida Provisória 
n~ 352, de 20-9-93, da Presidência da República. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima c apreço. -Senador_ Marco Maciel, 
Líder do PFL no Senado Federal 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Será feita 
a sub!::ltituição solicitada. - -

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1 ~ Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 1.021, DE 1993 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art._40, § 1", alínea b, na 4, do Regimento 

Interno, proponho seja concedida autorização ao Seriador 
Nelson Wedekin para participar da Delegaçã-o do Brasil à 
XLVIII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, na 
qualidade de Observador Parlamentar. _ 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1993 . .:....:.._-Magno 
Bacelar. 

REQUERIMENTO N• 1.022, DE 1993 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú
blica para participar da Delegação para r-epresentar_ o Brasil 
na Reunião Anual Conjunta das Assembléias de Governa
dores do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e 
nas reuniões do Grupo Intergovernamental dos Vinte e Qua
tro sobre Assuntos- Monetários Internacionais (G-24) e dos 
Comitês Interino e de Desenvolvimento que serão realizadas 
em Washington D.D., Estados Unidos_da América, no -perío
do de 25 a 30 de setembro de 1993, solicito aUtorização do 
Senado para aceitar a referida missão, nos termos dos ,arts. 
55, III. da Constituição c 40 do Rcgim~nto Interno. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 1993. - Jonas 
Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os requeri
mentos lidos serão remetidos à Comissão de Relações Exte-

riores e Defesa Nacional, devendo ser apreciados após a Or
dem do Dia, nos termos do § 3'! do art. 40 do Regimento 
Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na CaSa 62 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

. Sobre_ a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1\' 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N; 1.023, ÍlE 1993 

Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro inversãO da Qrdem do pia, a fim de que as matérias 
conStantes dOs itens--o~~ 5 e 1 sejam submetidas ao plenário 
em penúltimo e último lugares, respectivamente. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1993.- Ney Mara
nhão. 

O SR. PRESIDEI'!TE (Ch~gas Rodrigues) -Será feita 
a inveisãó solicitada: : 

Item 2: 

PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N• 172, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cãmar~ n" 172, de 1993 (n' 3.973/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Ministério Público da União, 
que dispõe sobre a reestruturação das Prc::lCuradorias 
Regionais da República e dá outras providências. (De
pendendo de pareceres das Cõ"ritissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Assuntos Económicos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer, em 
substituição à Comissã:o de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para pro
ferir parecer.)- sr.: PreSidente, Srs. Senadores: 

I - RELATÓRIO 

É submetido à análise da Casa o Projeto de Lei da Câmara 
n' 172, de 1993 (PL n' 3.973-A, de 1993, na Casa de Origem), 
que "dispõe sobre a reestruturação das Procuradorias Regio
nais da República e dá outras providêncías•• . __ 0 projeto em 
tela é originário de iniciativa do Senhor Procurador-Geral 
da República, encaminhado ao Congresso Nacional através 
da Mensagem rio 3, de 1993. 

A proposição transforma em cargos de Procurador Regio
nal da República 27 cargos, vagos. de Procurador da Repú
blica, criados pelo Decreto-Lei n~' 2.386, de 18 de dezembro 
de 1987, e transformados pela Lei Complementar n~ 75, de 
20 de maio de 1993. 

Cria, também, o projeto, no Quadro Permanente de Pes
soal do Ministério Público Federal, 70 cargos em comissão, 
2_7GratificaÇões pelã Representação de Gabinete e 5_45Lcargos 
eleti;/õs,-a-serem providos por concurso público. todos discri-
minados no respectiVO Anexo. -
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Eslabdece, ainda, o parágrafo úllico _do art. 2\ que o 
Procurador-Ger ai da Rep_úblic_ac;!.istribuirá os cargos efetivos 
da:s respectivas categorias funcionais em áreas de concentra-
ção, conforme a necessidade d_~ 3-cl!Uinistração. _ · 

Firialmente, prevê o projeto de lei que as desPesãS decor
rentes da aplicação nele disposto correrão à conta das dotações 
orçamentárias consignadas ao MinistériO Público da União. 

O projeto de lei cm comento visa a, se~ndo a justificativa 
que acompanhou a proposição-, -promover a reestruturação 
das Procuradorias Regionais da República, coro o objetivo 
de dotar. o Ministério Público Federal de condições mínimas
necessárias a prestar apoio à Justlça-:·em·-race do :a~~ent9 
da demanda de prestação jurisdicional. _ _ -

Na Câmara dos-Deputados, a proposta recebeu pã.rece
res, em plenário, em substituiçãO as Cofril~Oes de Trahalho, 
de Administração e Serviço Pt!9ljco; de F_ina~çaseTributação; 
e de Constituição, Justiça e de Redação~Joclos__fªVOfáVeis. 

No plenário daquela Casa, a propOSição foi aprovada, -
com emenda~. e encaminhada à revisão desta Câ..mar~_Alta. 

No SenadoFederal, o projeto nãÜ-recebC:U émendas. 
Ê o relatório. 

ll- VOTO DO RELATOR 

Os requisitos formais d~ constitucionalidade são atendi
dos pelo Projeto de Lei da Câmara no 172:, de 199.3_. A irild8tiva 
foi do Ministérío Público da União- MPU, de conformidade 
com o art. 127, § 2", da Lei Maior; -e a matéria ~ criação 
e transformação de cargos dO MPU ......:.. deVe ser- regulàmentada 
em lei ordinária:~ ex vi do art. 48;X. -- -· · 

Quanto à transformaçãO de cargos-nào há ~~quer a neces
sidade de se verifícar se ela não estaria ensejando provimento 
derivado, considerado pelo Pretória Excefso como atentatório 
do disposto no art. 37, II, da Carta Magna, uma vez que 
são transformados apenas cargos vagos. 

A exigência do art. 169. parágrafo único, II, da Consti
tuição de que a conce_ssão Qe qualquer vantagem ou au_mento 
de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura 
de carreiras, hem como a admissão de pessoãl, a qualquer 
título, pelos órgãos e entidad.es d_a administraçao ~ireta __ ou 
irtdireta, inclusive fundações inStífuídã5 e· fi]:"éintidas pelo Poder 
Público, só poderão ser feit~s se hóuve.r-ptêviã dotação_orça
mcntária suficiente -pãta ãteoder às projCçõeS de -despesa de 
pessoal c aos acréscimos dela decorrentes e_autor.!zação especí
fica na lei de diretrizes orçament~r_ias, está atendid<! pelo dis
posto no art. 45, §_ 1''. e, da ~ci de l:5lretrize~t0fçamentárías 
para o exercício de 1993, qUe -p-ermite a -ti-nação de cargos 
públicos, por lei, e pelo art. 3~ da proposição, que permite 
inferir que, certament~. a adequada previsão orçamentária 
foi feita pelo Ministério Público da União_. . . 

Vale ressaltar, aqui, que, embora não haja impedimento 
à criação dos cargos, o seu provimento~ no exercício de 1994, 
está impedido pela Lei n" 8.694, de 12 __ <je agosto de 1993, 
que "dispõe sobre as diretrizcs para a elaboração e execuçã9~ 
da lei orçamentária anual de 1994 c dá outras providênçias", 
que, em seu art. 52._ § 1'·', 11, somente permite que se"jain 
previstos, na Lei Orçamentária para 1994, recUrsos para des
pesas. com pessoal admitido, por concurso público, em vagas 
existentes em 30 de abril de 1993. 

O provimento de cargos, no Ministério PúbliCo da União, 
no entanto, ex ri_dos arts. 127, § 2~,_d;:!_Carta Magna, e-22, 
IL da Ld Complementar n" 75, de 1993, inclui-se na 6rbita 
da autonomia funciOnal c administrativa daquelã {nstituição 
permanente. cabendo-lhe decidir sobt:c ~ convt:;fl_i~ncia da ocu,:. 

pação dos cargos cnados, quando não houver óbices à sua. 
concretização. 

- Com rielação ào aspecto de juridiéidade, não há reparos. 
Do ponto de vista da boa técnica legislativa. há um proble

ma de coritradição entre o parágrafo único do art_. 2'\ _que 
delega competência ao Procurador-Geral da República para 
-distrihuir ás cargOS efetivos criados em áreas de concentração 
e o "Anexo que já Cfetua esta distribuição. Com a distribuiçãO 
já estabele"dda no projeto, o parágrafo é desnecessário. Efeti
vamente, a contradição surgiu de emenda aprovada pela Câ
mara dos pepütados, que acrescentou o dtado Anexo, confi
gurãndo Vício de redação. 

· Assim, à visüi."do eXposfo, somos favoráVeis à apiováção 
do PLC n" 137. de 1993, nos termos do aprovado pela Câmara 
dos Deputados, com a seguinte emenda de redação: 

. EMENDA DE REDAÇÃO N' I, 
DO RELATOR- SUPRESSIV A 

Suprima~se o· parágrafo único do art. 2" 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto, com a emenda de redação 
que apresenta. 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno. 
· -deSiii10 o rrobre Senador Bello Parga para proferir parecer 

sobre o projeto e a emenda, em substituição à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

Q.S_R. BELLO PARGA (PFL __:'.MA. Para proferir pare
Cei-.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, v~ril ·a esta _Casa, 
oriundo da Câmara dos f?eputados, o PL_<:;: n" 17279}. para 
exame. 

A proposição. de iniciativa do Ministério Público da 
União, transforma em cargos de Procurador Regional da Re
pública 27 cargos vagos de Procunldor da República, criados 
pelo Decreto-Lei n' 2.386, de 18 de dezembro de 1987, e 
transformados pela Lei Complementar n" 75, de 20 de maio 
de 1993. 

Cria, também, o -prOjeto no Quadro Permanente de Pes
soal do Ministério Público Federal, os cargos em comissão, 
as Gratificações pela Representação de Gabinete e os Cargos 
efetivos, a seretn providos por concurso público. relacionados 
no respectivo Anexo. 

.. _ Estabt!lece~ ainda, o parágrafo único do -art. 2'.>, que o
Procurador-Geral da República distribuirá os cargos efetivos 
das respectivás catego"rias funcionais em áreas de concentra
ção, conforme Jl_ necessidade da administração. 

Finalmente. prevê o projeto de lei que as despesas decor
rentes da aplicação do nele disposto correrão à conta das 
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da 
União. 

ll - Do Mérito 

Estabelec_e o art. 169 da Cónstitufção Federal, em seu 
-pãrágrafo único, que "á co-ncessão de qualquer vantagê:m 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 Público, só poderão ser feitas: 

I - se houver préVia dotação orçamentária suficiente 
para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acrésci
mos dela decorrentes; 
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II- se houver autorizaçãO específica na Led de Diréfrfzes 
Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as socie-
dades de economia mista. __ _ ,--- __ _ __ 

Estabelece a Lei no 8.694, de 12 de agosto de 1993, que 
dispõe sobre as diretriz.es para a elaboração e execução da 
Lei Orçamentária an-ual de 1994 e· dá outras_ providénCias; 
em seu art. 52,§ I', II, e art. 53. · · • · · 

"Art. 5.2. - A despesa com pessoal e encargos so
ciais, em cada_ Poder, não poderá exC_eder, no exercício 
de 1994, àquela correspondente ao-deito anual da des
pesa referente ao mês de abril de 1993~ acres_cida do 
reajuste decorrente das revisões_ gerais, -1ilcl~sive das 
antecipações salariai~. da remuneração dos respectivos 
servidores, entre t' de maio de 1993 e 31 de dezembro 
de 1994, nos termos dos arts. 37, X, e 169, 11, da 
ConstituiÇã"o. - -- - · 

§ 19 RessalvamMse do disposto neste artigo as des
pesas decorrentes de:_ 

II - preenchimento de vagas existentes. em 30 
de abril de 1993, mediante a realização de concurso 
público expressamente autorizado pelos órgãos compeM 
tentes de cada Poder. 

Art. 53~-A inclusão na Lei OrçamentáHa·aaS dota
ções para o pagamento das despesas de pes~oal e ~ncar
gos sociais, dos órgãos e entidades dos Poçleres Execl,l
tivo, Legislativo e Judiciário·-eo-do Miriistêrio Público 
da União fica Colldicionada à apresentação, ao órgão 
central do Sistema de Planejamento Federal c de OrçaM 
mento, das informações referidas nos incisos X e XI 
do art. 10." 

Estabelece o art. 10 que as informações complementares 
de que trata o art. 4'' desta Lei serão compOsta~· Por demons:-
trativos; contendo: - - - ---

"X- o número de servidores e respectiva remune
ração global, em 3Q de abril de 1993, por Poder, órgão 
e entidade, discriminando: 

a) ·-·-·-. ·-·-·-·. ··--~··· ~~~·-· .... ~.,. ~ . .-... ~ ~ .............. ~.-•. ·• ..... . 
b) .... ~ .............. ~ .. ·--~-......................... ,..,. .... -.. ,. 
c ) , ,~,. •.c .•.••• .,,..,..,.,..,.,. ,,.,.,,. ,_, ., • .,. ····-.,. ... , ••• 

XI - o número de vagas, por Poder, órgão e 
entidade, em 30 de abril de 1993, segundo C!).rgos." 

Dos dispositivos transcritos, entendemos que a exigência 
do art. 169. parágrafo único, da Constituição Federal sqmente 
estará atendida para a criação dos cargos permitidos pela Lei 
de Difétrizes Orçamentárias para: 1993. -Entretanto, o respecM 
tivo proVimento está impedído pelo disposto no art. 52,_§ 
lo, II, e art. 53 da Lei de DirCtrizes Orçamentárias para-1994, 
considerando que tais despesas não foram executadas em 30 
de abril de 1993: · · · 

O paiecer preliminar dã. Comissão Mista de Planos, Orça.: 
mentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre 
o PL n" 23_ de 1993, que "Estima a Receita e_ fixa a Despesa 
da União para o exercício financeiro de 1994", aponta a negli
gência dos diversos órgãos públicos em atendimento aq que 
preceitua o citado art. 53 da LDO_ 

Segundo informações· da Subsecretaria de_ O_rçamento, 
o Ministéilo Público está incluído no rol dos órgãos inadim
plentes,_ o que impede uma análise do impacto económico 
com a criação dos referidos cargos~ 

III - DO Parecer 

Somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n" 
172, de 1993, considerando que cabe ao Ministério Público 
a responsabilidade pelo provimento das vagas ora criadas de 
acordo com o que determina a legislação vigente, com a emen
da d_e redação proposta pelo Relator em substituição ã Cernis- -
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sr. Presidente, é o nosso parecer sobre o projeto, para 
o qual pedimos a aprovação dos nossos ilustres Pares. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e à emenda de redação. 

Passa-se à dis_cussão do projeto e da emenda, em turno 
único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. sem prejuíZO Oa effiellda. -
Os Srs. senadores -qUe- 6 aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

OSR. PEDRO TEIXEIRA (PP- DF) -Sr. Presidente, 
peço verificãÇão dé quorum, com apoiamento dos Srs. Sena
dores Gilberto Miranda, Iram Saraiva, Alfredo Campos, Hy
dekel Freitas, Irapuan Costa Júnior e Lucídio Portella. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- É regimen
tal o requerimento de V. Ex~ 

Sendo evidente a falta de _quorum, a Presidência deixa 
de proceder à verificação solicitada: " 

A Presidência, nos termos do art. 175. e, do Regimento 
Interno, retira da pauta de hoje os itens n9s 3 e_4. 

São os segui1:1tés os itens retiradçs: 

-"3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n1_82, de 1993, de iniciativa da Coniis_são de Assun
tOS EconómiCos, que autói-ízã à' adoÇao _de procedi-

'- -·-·mentOS -espedrtCo's -pará ___ ã CôhfrataÇà:o de operações 
de crédito ao amparo do PRORUR. 

-4-
. OFÍCIO No S/64, DE 1993 

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

Ofício n~ S/64, de 1993, através do qual o Governo 
do Estado de Minas Gerais solicita auforiúiçâO dO Se
nado Federal para que possa contratar operação de 
crédito externo, no valor de duzentos milhões de dóla
res americanos, para os fins que especifica. (Depen
dendo de pare_cer da Comissão de Assuntos Econômi
cos). 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Os itens 
n"" 1, 5, 6 e 7 da pauta de hoje ficam com sua apreciação 
adiada por falta de quorum. 

Sã~_ os seguintes os itens cuja apreciação fica adiaM 
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-I-
PROJETO DE RESO!.,UÇÃO N' 68, DE 1993 

(Em regime de l.!Tgênc_i~,_no_s termos do ar1:."33~, c, do 
Regime-nto Interno) - -

Votação, em turno·únko, do Projeto de Resolução 
n"' 6&~- de 1993, de iniciatiVa da Comissão Diretora, 
que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos HUmanos di senado FedCúaf e dá 
outras providências, tendo -

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená
rio, Relator: SenaPor Francisco Rollemberg, em substi
tuição à ComiSSão de Constituição, Justiça e Ci~adania. 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 172, 

DE 1992- COMPLEMENTAR 
Votação, em turno único, do ProjetO -de Lei do 

Senado n' 172, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumw 
primcnto imediato do disposto no § 2"' do ad. 192 da 
Constituição federal, tend_o 

PARECER FAVORÁVEL, -sob n" 194, de 1993, 
da Comissão - -

-de Assuntos Econô.iiicos. 

-6-
REQUERIMENTO N' 764, DE 1993 

Votação, em turno único,_do ~equerimento n"'764, 
de 1993, do Senador Marco_ Maciel, solicitando, nos 
termos do_art. 17b.L_d.r>_R.€:giffiento Interno, a Ínclusão, 
em Ordem do Dia, do ProjetO de Llei_ do Senado n"' 
67, de 1991, de sua autoria, que dispõe' sobre a particiw 
pação ,dos trabalh;:u;lores na ges_tão_ ~~s empresas e dá 
outras providências. · · 

-7-
REQUERIMENTO N' 890, DE 1993 
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 890, 

de 1993, do Senador Eduardo SupiíC:y, solicitando, nos 
termos regimentais, a convOcação do Ministro P,e Esta
do da Fazenda, para prestar, perante o Pfetlário do 
Senado Federal, esclarecimentos sobre a elaboração 
e condução da política·econômica do Gover:no. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Passa-se 
à apreciação do .Requerin:tento n"' 1_.021, de 1993, lido no 
Expediente, de autoria do nobre Senador Magno Bacelar. 

Solicito o pãtecer _do nobre Sen.ador Alfredo C~mpos 
em substituição à Comissão de ReJª-.ç9~s _:pXteriores e_úefesa 
Nacional. - · 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para emitir 
parecer. Seni revisão do orador.) -Sr-. PreSidente, SrS. Senaw 
dores, em seu requerimento, o nobre Senador -Ma-gno Bacelar 
solicita seja Concedida autorização ao _Senador Nelson Wedew 
kin para participar da delegação do Brasil na XLVIII Sessão 
da Assembléia Geral das Nações _Unidas, na qualidade de 
Observador Parlamentar. · 

Nada há a opor. O parecer é_ favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
é favorável. 

A votação da matéria fica ádiada por falta de quorum, 
devendo ser aprecíada oportunamente. 

o O SR. PRESIDENTE (tfiagas RodrigueS} -t'assa0se 
à votação do _Requerimento n~ 1.022, de 1993, lido no Expe
diente, de autoria do" nobre Senador -Jonas Pinheiro. 

. Solicito o pare·cer do nObre Senador Alfredo Campos. 
em -substituição à Comissã-o d_e Rel~ções ExteiiQres e De~eSa 
NacionaL 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente;Sis. Senaw 
dores: · -

O Senador Jonas Pinhe_iro foi conVidado pelo Senhor 
Presidente da República para participar d"a ·neiegação Parla
mentar para representar o Brasil na Reuniãq Anu(;\1 Conjunta 
dis Assembléias de "Governadores do Fundo Monetário Inter
nacional e Banco Internacional para Reconstrução e Desenw 
Volvimento (BIRD), ·e-nas reuniQes do Grupo Intergover
namental dos Vinte e Quatro sobre ASsuntos Monetários In
te_rn_acionais (G-24) e dos Comitês Interino e de Desenvolw 
vimento, a serem realizadoS eril--Washington, EUA. no perío
do de 25 a 30 de setembro de 1993. 

Nada há a opor. O parecer é favOrável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -,--O parecer 
·é favorável. -- - · 

A votação fiCa: adiada por falta de quorum, devendo ser 
~preciada oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a pala'_'ra ao nobre Senador Pedro Teixeira. 

-o SR. PEDRO TEIXEIRA (PP - DF. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. S_enacio_res, como 
pessoa ligada:, bá muitos anos, ao_ meio cultural do País, nota
damente ao setor das artes plástícas, evidenteméiite vibro, 
positivamente, todas as vezes que pressinto que ãflora a ques
tão CUltural, em suas mais diversificadas nuanças, ganhando 
espaço na mídia e preenchendo de valores os espaços físicos 
e até mesmo sentimentais. 

De há muito, vinha lamentando o marasmo que dominava 
as questões culturais, com governantes e autoridades responw 
sáveis alheios e insensíveis à implantação de ·uma politiCa cultu
ral em nosso País. 

l)evo, entretanto:-nesta oportUnidade, por espírito -ae
justisa, fazer uma ressalva.. Do Governo do eminente Presi
dente José Sarney, que hoje nos honra como um dos mais 
prestigiados membros desta Casa;-·ã t::ultura no País foi bafe
jada pela sorte. Sendo S. Ex• in~electual e de escol, literato 
e destacado membro da Academia Brasileira de Letras, OOm~ 
panheiro de imortalidade do não menos ilustre Senador Parcy 
Ribeiro na Casa de Machado de Assis, revelou-se receptível 
ã"S"diversíficadas solicitações da cultura pátria. 

Por isso mesmo, _foi au~or de uma das mais importantes 
leis em favor dos que se demonstravam interessados em apoiar 
iniciativas culturais, lei esta que foi batizada com seu nome 
e, infortunadamente, sepultada pelo Governo qui lhe sUce
deu, ensejando, em conseqüência, urtcrtrarasmo na efervesw 
cência de eventos culturais. -

Sr. Pr~_sid_e~~e, Srs. Senadores, um novó alento desponta 
em favor de se aflorar a releváncía do tratamento institucional 
e do apoio governamental ao fortalecimento da cultura brasi
leira, elemento visceralmente fmportante para a nossa nacio
nalidade. 
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Trata-se do ProjetO de. Lei" do Senador Âlvaro Pacheco·~ 
que pretende repristinar a Lei Sarney-, :sorri-aiido-a aos Valores 
positivOS da lei subseqüente, intitui~Qa L~~ B.91JtlOet,.c;l~ çujos 
somatórios há de surgir incentivo à prOduç~o Qe bens cultqrais_. 

~ _ Quartdo da época da escolha do atu~l Mi_nl~frQda Cultura, 
Embaixador Jerôniirio Moscardo, demonstreí iriínha preocu
pação pelo fato de sua pouca intiinidade e atualização com 
os nossos valores culturais. Entretanto, verifico, prazerosa
mente, que S. Ex~ está envidando o melhor dÕs Seus esforços 
e trabalhando arduamente_ para que o Mihistérío sob sua _coor
denação consiga ·os ne-cesSáriOs :iicUISp:s:_' otÇamentár10s ·e- _o 
apoio da iniciativa privada, para que haja melhor resultadO_ 
em prol dos v;:~Jorcs culturais pátrioS: - _ - _ ~- ~ - ---- · 

Por isso mesmO, é de se- c_Onclamarõs- S!S~ Co:rigteSsiitM 
para que reconheçam a necessidade imediata _do apoiatnentô 
a iniciativa-s· de emendas orçamentárias que víabilizern a execu
ção ?()S p~ograrn~s cul~1:1r:_a_!s que o País reclama, pondo-se 
fim às verbas reduzidas e irrisórias, impeditiVas de reaJizaÇOes 
de programas mínimos na áre:a Qo MinistÉrio da Cultura. 

São Paulo já dizía.-: -.. Quando ·um memb_ro sofre, ·tbdo 
o corpo sofre". Isso é uma realidade' teológica ·rndiscutfvel. 
Da mesma forma, vale a mãxima-: quando o cai;ãdoré 6Qni, 
a caça é farta. Bastou que um Ministro da Cultura demons
trasse visível interesse em dinamizar um setor qlfé realjnerite 
carece de ser impulsionado para que os apelos fornlUlados 
tivessem ressonância, como ontem dcorreu neSte plenário, 
quando o ilustre Senador Bello Parga defendia ardorosamente 
a necessidade de se aprovar a inidatíva do Senã.dor Álvaro--
Pacheco em repristinar a Leí Safiley.- -

Brasília, como Capital do País, prontamenre; c-c.m.fíando 
nos propósitos do atual Ministro da Cultura, tornou a variguar
da de ensaiar e realizar promoções culturais altamente expres
sivas e dignas de apoiamento. A Capital de toaos os braSi
leiros, com incentivos de grUpos intcmacicirtãiS, reabriu ao 
público·o monumental espaço cultural da 508-Sul, onde se 
sucedem promoções· da maior expresSiVidade, dentre as quais. 
exposições ·de artes plásticas de artistas locais e também de 
consagrados nomes nacionais, entre eles a giallde dama da 
pintura, Tomie Otake. -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta oportunidade, eu 
não poderia deixar de tecer louvores à imprensa local, em 
especial ao Correio Brazi1iense, que produziu um suplemento 
especial direcionado ao II Fórum Brasnia de Artes ViSu-ais, 
no qual publica artigos sigriifiCãtíVos, um deles de autoria 
de Ana Mae Barboza. 

Assevera essa diretora--do Museu de Arte Contemporâne-a 
de São Paulo que, ao invés de o Senado Federal e a Câmara 
dos Deputados - que formam o Congresso Nacional -
se preocuparem em reformar a CónStitúíÇão._deyeriam àjudaf 
o Pais inteiro·a fazer c_om que a pr6Pria-COriStitUiÇão entrasse 
em vigor, fosse aplicada, _para que toda a sociedaQe julgue 
a sua eficácía. 

Era eu Um revisioiliSt3 iffedutível, convicÇão- que comeÇO 
a reexaminar, em especial porque estou em concordância corn
Ana Mae Barboza quando ela afirma "que o problema cultural 
do País não é falta de verbo ou de leis, mas de verba". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pode parecer um para
doxo da minha parte, eu que tiy_e te_iflor~S qilãn~_9_d_~_~scolha 
do Ministro JerónimO Moscaraopara ·a Pasta da Cultura; 
entretanto, lendo e relendo o seu pronunciamento ao ensejo 
da posse~ verifíCó que S. Ex• vem dando curso à sua afirmação 
de que "a cultura tem sido a grande esquecida no esforço 
de construção da sociedade brasileira''. 

O que maiS modifica, todavia, o meu conceito inici3.1 
é que as idéias não ficaram apenas no plano da_inteligéncia,_ 
mas parecem ensejar proVidênciaS eietivas, como ~g<?ra em 
Brasília, onde a Secretaria.de C..,tlturf) do Governo do Distrito 
Federal, tendo à frente o idealista Fernando Lemos, apesar 
de todos 'os sacrifídOs-, 'está efetiVáriJ.erlte promoVendo inicia-_ 
tivas dignas do nosso pielhor encômio. 

Ao que parece, ·um novo panorama ressurge diante do· 
País, onde já se f3.1a constantemente a respeito de política 
cultural_para o Brasil, de planos, projetas e idéias para o 
áe't6r. Entretanto,··volto a frisar qUe é incabível que se possa 
fazer alguma coisa pela cultura sefi?. dinheiro, assim como 
Irada· se· faz_, sem verbas_~ pela educação, pela saúde, pelas 
comunicações ou-pelas Forças Ãrm"ãdas: De mÕdo que muito 
se dependerá, inexoravelmente, de recursos. Com o vergo· 
nh-oso orçame-rí.to de 0,24%, provavelmente .este percentual 
não dará apenas para manter abertas as portas do Ministério 
da Cultura. 

_ Não_ devemos_ fiCar só na anáiisC- da .situa_ç_<l_o, mas, _Sim, 
reunir esforços para dotarmos a Pasta da Cultura de recursos 
à altura de sua i!JipOrtân~ia. -mesmó _que não gerem votos 
nas urnas. 

,Era o que tinh~ a dizer, Sr. Pre~idc~te: 

Durante o discurso do Sr._ Pedro Texeira, o Sr. 
Chagas Rodrigues, ]" Vic-e-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDE,NTE (Bello Pargaf- Concedo apalavra 
ao nobre SenadorA':lrep Mello. . 

Ó SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o s~· 
guinte-discurso. Serh reviSão do oradoi.)- sr: -Presidente, 
Srs. Senadores, hOje' ieport_o-me 3: urn aconteciinento Profun
damente comovedor para mim. E que completa 90 anos de 
idade, no Rio de Janeiro onde reside, O nosso.querido ex-com
panheiro de Parlamento, o ex-Deputado Eurico de Oliveira; 
jornalista~ militante tafttO antigamente como hoje, Sempre 
lutando em defesa dos interesses_do Brasil, em favor das insti
tuições e da estabilidade deste País. 

Como Deputado _F;ederal, Eurico de Oliveira foi um mo
delo naquele tempo em que os Deputados não tinham gabine
tes, nem s_ecretários, e eram responsáveis pefo seu trabalho 
e pelos seus pareceres num esforço sobre-humano. Durante 
a legislatura a que também pertenci, apresentou o maior nú
mero de proposições, cada uma delas integrada das melhores 
intenções possíveis-. Foi, realmente, um exemplo de parla

-mentar. Retirado da humildade da sua atividade de jornalista 
em fun-ção da revplução d~queles dias, representou,_ junta
mente com_Noronha Filho, uma verdadeira rçvelaç_ã9no ple
nário da Câmara dos Deputados. 

- Eurico está- lúcido e forte. Conversa dã. mesriia rnane_ira --
como antes e se preocupa, da mesma fonna, com os assuntos 
e problemas concernentes ao Brasil e à sua atividade voca
cional político-jornalística. -Hoje, ele completa 90 anos de 
idade_. Há 90 anos perlustra na superfície da terra, ·em cima 
deste mundo, analisando problemas, recebendo como um he
liotr6pio os raios solares dos fatos que ã.contecem. Por esse 
motivo, há um júbilo imenso cm tOdas as atividades e esferas 
políticas, principalmente do Rio de Janeiro- que tive a honra 
de representar na Câmara dos Deputados -, porque Eurico 
é_ uma figura querida e popular na antiga Capital Federal. 
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O Partido Trabalhista~Brasileiro, de cuJa-Executiva-ãttial
mente Eurico faz pãrte, também deve estar rejubilado co_m 
este acontecimento. 

Por isso, Sr. Presidente, registro, neste dia, o aniversário 
desse_ grande líder político da Guanabara antiga e do Rio 
de Janeiro atual, mati.ifêstando o meu coração c_omo se foss~ 
vermelho~pássaro-, que saísse deste microfone e _d_estas tribunas 
e voasse até o Rio de Janeiro para adejar em torno da sua 
cabeça, soltando o canto de alegria e_ d~ entu.siasmo pdo 
grande acontecimentO dqs seus 90 anos: Muito obrígado, Sr. 
Presidente. - -

O SR- PRESIDENTE (J;lello Parg_a) .,-:Concedo a palavra 
ao nobre Senador Henrique Almeida. 

O SR- HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia 
o seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Sr.'!"~ e.S.rs. S~nãdores, 
enti:e tantás notíciâs· iuiri.s· vindas a públiCo nos últimOS diaS, 
houve uma que chocou sobretudo pai mostrar Uma-disfunção 
governamental. Refiro-me- ao espancamento dos professores 
que se encontravam em greve em São Paulo. No propósito 
de desocupar a Secretaria de Educação, onde se ericontravarh 
10 dos professores grevistas, policiais militares invadiram o 
prédio, espancando esses profissioiiãls e deixando um ~ald9 
de vários feridos. 

Trata-se de uma yiolência desnccess&ria com"etida contra 
homens e mulheres dedicados ao ensinp;Itnagino que muitos 
dos policiaiS militares que agiram na expulsão, pelo menos 
em tese, devem ter filhos em idade escolar, filhos que precisam 
desses professore_s para se conduzirem na viQa. _Iriste- o país 
que espanca professores. Triste o país que paga tão ma_l seus 
professores. Triste o país cujas crianças não podem ir à esc.ola 
porque os professores estão em greve por salários. 

Ao longo das últimas décadas, o Brasil viu seu sistema 
educacional público transforriüü':.se num quadrO caótico, no 
qual os baixoS sa.lários, doS prõfessores se aliam à ineficiência 
do sistema educacional. E tudo isso se- mi~tufa numa conju
gação fatal para o futuro intelectual das noSsas próximas gera
ções. No contexto geral de desorganização, essa greve dos 
professores de Sã_Q Pa.ulo é apenas mais um alarme n-um pro
cesso de degeneração que vem de longo- tempo. É por isso 
que eu digo que o sistema educacional brasileiro sofre de 
doença grave. -

Entendo que construir escolas pode até render resultados 
nos municípios· carentes;- e muitos se enconttam nesta situação! 
porém muito mais séria e urgente é a necf!Ssfdaáe--de coº-s
truir-se um sistértlã ·educacional eficiente. Refiro-me a um 
sistema que garanta a formação das criã.nÇas· que conauzirão 
o Brasil de amanhã. Abandonado à própria sorte e sem um 
projeto sério de política educacional, o ensino pUblico neste 
País está ruindo e uma das principais- causas desse fracasso 
é o corte das verbas orçamentárias, _ _ 

O desperdício e o mal gerenciamento dos recursOs- tam
bém estão entre a_s causas dess~ fracasso, poiS até a mereti.da 
escolar às vezes apodrece em armazéns- por rázões políticas. 
Recebendo salários aviltantes, os professores não têm-nenhum
estímulo para adquirir um melhor preparo intelectual, o que 
também só serve para agravar a já deterioraâa qualidade do 
ensino. --

Eu volto a insistir-mi-tecla de que os tigres asiáticos só 
conseguiram o padrão de desenvolvimento que hoje apresen
tam porque fizeram uin esforço sério e decidido em educação 
nos últimos 20 anos. Nenh~m país sobreviverá eConomica
~ente no futuro se não investir hoje senam~ru:e·em~ e_d_ucação. 

É em cima· da educação .que vai se realizar a competição 
internaCibnal por-mercados. 

o • Vai pr6Sp=e'rar O- país que tiVer ·mais· tecnologia e isso 
se cOrisegue Coffi irivestimeritos governamentais em educação. 
Vai conseguir emprego o profissional que tiver niais conheci
mento e capacidade. E isso só se consegue com investimento 
educacional. É mais um alerta que faço temendo pelo futuro 
deste Pa_í_s. · 

Muito_ obrigado. 

OBR- PRESJDENTE (Bello Parga) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Amir Lando. - --

. 'O SR- AMIR LANDO (PMDB - RO. Prórtuncia o se
guinte discurso.):- Sr . .'l'r~_Siden,t~. Sr~ e Si-s. S_eriadQreS_; estã 
casa é testemunha de tantas e quantas vezes tenho reiterado 
(l urgência de se. chegar, para a- tranqüilidade do povo de 
Rondônia e, por que não dizer, do país, à elucidação do 
bárb_aro assassinato do ex-sertador Olavo Pires, oc-orrido no 
dia 16 de outubro de 1990. · 

Inúmeras vezes fui, pessoalmente, ao P~láciO_-dO Planalto 
e ao Ministério da Justiça, solicitar de S. Ex~ o Presidente 
da República, primeiramente ao Sr. Fernando Collor de Mello 
e depois, ao PresiQ_ente Itamar Franco, as providências essen
éíais para que se inveStigasse o assassinato- de O lavo Pires. 
_Estive com os então Ministros da Justiça, Jarbas Passarinho 
e Célia Borja, rio govemô passado, e, por diversas vezes, 
COm o Ministro Maurício Corrêa, batendo, sempre, na mesma 
teda, ou seja: pedindo que se colocasse o Departamento de 
Polícia Federal no rastro dos assassinos, única man~'ra de 
s~ ~~t:;gar aos mandantes do crime. _ -

Nos últimos dias, entretanto, a CornissãÓ Parlanleniar 
·de _Inquérito da Câmara dos Deputados que apura os ·crimes 
de pistolagem, graças a ação do DPF, parece ter chegado 
bem próximo dos executantes da morte de_ Olavo Pires. Inclu
sive, o seu relator, Deputado Edmundo Galdino, ã.o afirÍnar 
não ter mais dúvidas de que os mandantes pertencem ã cúpula 
do governo de Rondônia, anuncia,_ nos jornais de hoje, que 
em no máximo duas semanas apontará os matadores do ex~se
riãdor. 

Airida, no dia de ontem, em aparte ao Exm~ Senador 
Pedro Teixeira:;nos seguintes termos: _ 

"Não quero, efetivamente, como nunca cdiz, acusar nill
guém. Tenho-me pronunciado no sentido de que não posso 
antecipar o resultado das investigações, mas, realmente, é 
necessáriô uma investigaÇão séria, percuciente e isenta à firQ. 
de se buscai os culpados. Em verdad_e, não poderemos convi
ver com a incógnita desse crime. Não há segurança para os 
políticos de Rondônia enfrentar a próxima eleição, sem que 
ess_e delito seja desvendado. Doa _a_ quem doer. Evidente~ 
mente, não faço acusação a niriguém, mas todos devem ser 
investigados. 
- É evidente que se trata de um crime engendrado e tam
bém engenhoso numa cúpula. As elites do Estado de Rondô
nia não queriam ver Olavo Pires governador. Tenho afirmado 
fSSõ, constantemente, desta tribuna, e_ o que· se sabe é que 
realmente esse desejo de eliminá· lo foi veQ.cedor. Essas pes
soas- acredito que não seja uma só, não acredito também 
que S. Ex' o governador, pessoalmente, tenha coo~denado 
a execução desse crime -preCisam ser descobertas, apontadas 

. e resP.onsabilizadas pelo crime." -
E preciso que se desvende tal. crime com urgência. O 

que nos preocupa é que o crime s_eja realmente desvendado. 
Devo dizer que, t~oricamente, eu poderia beneficiar-me d~ 
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morte do .Senador Olavo Pirés. Contudo, tenho certeza de 
que me iria beneficiar, sobretudo. da Vitóría do sen-adOr Ola v-o 
Pires. S. Exr era o virtual Governador dO Es"tâdcia_e ROnêl6riia. 
De modO: que; 9a orqenl dOs ,hcne(iciários da morte,.~u. me 
retiro para me coicear na Sucessão da vitória.·.--~ . -- _ 

O que.nos. preocupa- isso precisã.-flc"ãr_ cl"ài-o --é que 
o crime seja· reafménte desvendado. O lavo ~Pírês Seria ô góver.:. 
nadOr dC ROrlctOnia, rião fora o seu assassinato. Nós, que 
estávamos ali, trabalhando lado a lado, naquela c~mpanha, 
sentimOs que a vitória se desenhava no seg·u-ndo turi'!_O:_ Infeliz
mente, Olavo Pires foi desbancado com -a·motte brutal, com 
este assassinato ignominioso e,. conseqü€mternente, abriu·se 
curso ~. p~rticipação de O~waldo pianna. E;stes são os fat()s, 
esp.cro ÇII,IC fl vcrd~de yepha â tona. Acredito na vçr!=l;:tde._ , 

Contudo surpreendeu-me a Voz do Brasil,--de z~ feira 
día 27, -quando foi afirmado que este Senador solidarizou-se 
com. o _Qraçl_pr •. o _que não corrçsponde à verdade já que_ o 
meu_ ~part~ foi destoante aos termos do _discurso do nobre 
Senador Pedro Teixeira. -

Tenho-me, corno já disse, pronunciado no sentido de 
que não posso antecipar o- resultado das investigações, mas, 
realmente·, é. necessário uma investigação séria:, eficiente e 

_ justa a fim de s~ buscar os culpados. Esta é uma exigência 
çlo povo de Rondônia e do Povo Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Não há mais orado• 
res inscritOs. -- -

- Nada mais havendo a tratar 1 a Presidência vai encerrar 
a sessão, convocando sessão extraordinária a ·realiz"ar~se hojt!, 
às 18h30min, com a seguinte 

o o ORDEM DO DIA 

Item único - ' T r 

REQUERIMENTO N•· 871. DE 1993. 

-votação, em turno úriTCO-~~ d~ -~equerimeoto n~', 871, de 
1993, do Senador Jonas Pínheiro, SolicitáridO, noS teririo's regi
mentais, a tramitaçãO _conjunta aos Projet9s ~t:; ~e i, da Cã~â~a· 
0~5 45, de 1991, e 101, de __ l993, por versarem sobre 9 Il'!esrrio 
assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está encorrada 
a sessão. 

(Lt;l;anta-Ú a sessdo-a;. ifh~;as e 8-inÍnu/os~J 
' ' 

Ata da 2043 Sessão, em 28 de setembro de 1993 
3a Sessão Legis1ativa Ordinária, da 49" Legislatura 

- EXTRAORDIÁRIA-

Presidência do Sr. Cfulgas Rodrigues , 

ÀSI 8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS 
SRS. SENI).DORES.; . . . . . . , . . . 

Alfonso Càmargo _ A!baiio Franco _Alfredo Campos _ Almk 
Gabriel _ Aluízio Bezerra _ Amir Lando _ Aureo Mello _ Bello 
Parga _ Beni V eras _ Carlos D'eCarli _ Carlos Patrocirilo _ 
Chagas Rodrigues _ Cid Saboia de Carvalho _ Dario Pereira _ 
Dirceu Carneiro _Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares _ Esparidião 
Amin _ Eva J,31ay _ .FJaviazw Melo _ Francisco. Rollemberg _ 
Garibaldi Alves Filho _ Gerson Camata _ Gilberto Miranda _ 
Guilherme Palmeira _ Henrique Almeida _ Humberto Lucona _ 
Hydekel Freitas _ Iram Saraiva_ Irapuan Costa JlÍ!lior _ Jarbas 
Passarinho _ João Calmon _ João França _ Josaphat Marinho _ 
José Fogaça _ José Paulo Biso!_ José Richa _Júlio Campos _ 
JIÍilia Marise _ Jutaby Ma.galhães _ Lavoisier Maia _ Levy Dias 
_ =- Louremberg Nunes Rocha __ Lourival Baptista _ Lucídio 
Portella _ Luiz Alberto Oliveira _ Magno Bacelar _ Mansueto de 
Lavor _ Mãrcio Lacerda _ Marco Maciel _ Mário Covas _ 
Marluce Pinto_ Mauro Benevides _ Meira Filho _ Nabor Júnior 
_ Ney Maranhão _ Odacir Soares _ Pedro Simon _ Pedro 
Teixeira _ Raimundo Lira_ Ronan Tito _ Valmir ___ Campelo _ 
Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o compa-recimento de 63 Srs. Senadoi'es. Ha
vendo número regimental, declaro ab~rta a _sessão~ 

-~-~Oh a proteção'de beus, in
7

iCiêirri9s noSSOS trabitlhos. 
Sobre a mesã., projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 
-~ . .lido o seguint.e 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
, l\1•_39, OE 19.93. . . , . 

Susta a vigência da parte que menciolla, do decreto 
n" 39, de 5 de abril de 1993, com base no art. 49, inciso 
V, da Constituição. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1? É sustada a vigência, com base no art. 49, inciso 

V, da Constituição, da parte do decreto n• 793, de 5 de abril 
de 1993, publicado no Diáiio Oficial da União do dia 6 do 
mesmo mês e ano, que acrescenta um § 4\', ao art. 95, do 
decreto n" 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regUlamenta 
a lei n• 6.360, de 23 de setembro de 1976. 

Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Compõe-se o decreto n~ í93/93 de quatro artigos. O art. 
1'-'- que não é objeto do presente projeto de decreto legisla
tivo- modifica dispositivos e/_ou acrescenta novos, ao decreto 
n• 74.170/74 (regulamento ~a lei n• 5.991/73, a qual dispõe 
sobre o comércio varejista de dfogarias, medicamentQS e ou-

- irOs produtos vendidoS em farmácias e drogasis). Os arts. 
3~ e 4? referem-se, respectivamente, à revogação das dispo-
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sições em contrário, e à vigência do decreto, postergada pã..ra 
180 dias após a publicilção. 

O presente projetO de_ de_creto legislativo. tem por fim 
sustar a vigência do art. 270, do referido decreto n" 793/93, 
na parte em que deterniina, entre outros dispositivos, o acrés
cimo de um§ 4' ao art. 95 do decreto n•' 79 .. 094/77 (regulamento 
da Lei n~ 6.360, con_hecid;:t c9J;110 a "lei de vigilância sanitária.) 
Ao fazê-lo, .como demonstr.ado a seguir, decreto 793/93 exor
bita do poder regulamentar, o que, por si, justifica a sustação 
de sua vigência, nos estritos tettnos_ dos incisos V e X, do 
art. 49, da Constituição. __ _ 

Entre as normas de vigilância sanitária qüe itlStií:üi, á 
Lei n~ 6.360176 dispõe, em -seu art. 16, sobre os requisitos 
a observar, para os produtos sujeitos a -registro perante a 
autoridade de vigilância s-anitária, como pré-condição de sua 
manufatura e venda. O prirri<!iio deles: 

"I- que o produto seja designado por nome G_ue 
o distinga dos demais do mesrno fabricante e_dos_ da 
mesma espécie de outros fabricantes.'' 

A intenção da lei é meridianamente cla_ra: cuida de eyitar 
confusões -entre os produtos farmacêuticos sUjeitos a registro. 
Cada qual tem de ter nome ''que o distinga das demais_ do 
mesmo fabricante, c dos da mesma espécie de outro_s_ fabri
cantes". 

Por sua_ vez. diz O art. 95, do regulaniento da léi -ode 
vigilância sanitária: --

.. Art._95~ Trat_ando-se de drogas e medicamen
tos, os rótulos, bulas e impressos. conterão airida ·as 
indicações terapêuticas, as contra-indicações e efeitos 
colater_ias, e precauções, quando for o caso, a posol6-
gia, o modo de usar ou via de admini~tração, o término 
do prazo de validade, a exigência de receita mé_aica 
para a venda, se houver, as prescrições determ~nadas 
na legislação específica quando o produto estiver sub
metido a regime especial de controle, e as necessárias 
ao conhecimento dos médicos, dentistas e pacientes. 

"§ 1 ~ As drogas e produtos químicos e oficinais, 
destinados ao uso farrriacêutico, deverão ostentar nos 
rótulos, os dizeres Farmacopéia Brasileiro ou a abrevia
tura oficial Farm. Bras." 

§ 29 As contra-in-dicações, precauções e efeitos 
colaterais deverão ser impressos em tipos maiores do 
que os utilizados nas demais indicações e em linguag~m 
acessível ao público. , . . 

§ 39 As drogas e os produtos químicos e o_ficinais 
não enquadrados no§ 1", mas que constem de farmac.o-_ 
péia estrangeira ou de formulários admitidos pela Co
missão de Revisao--da Farmacopéia do Minis-tério da 
Saúde, terão nos rótlJ.los a .indicaçã_q _r~pectiva." 

A esse artigo pretende- o_ decreto n9 793/93 acresc_entar 
um parágrafo assim redigido: 

''§ 49 Constarão,. ainda, obrigato!iamente das 
embalagens, rótulos, bulas, prospectos, textos, ou qual
quer outro tipo de material de divulgação e informação 
médica, referente a medicamentos. drogas e insumos 
farmacêuticOs, a terminologia da Denominação Co
mum Brasileira (DCB), em- destaque com--relação aO 
nome e/ou marca, observadas ainda as seguintes ~xi
gências: 

I - O tamanho das letras do nome e/ou marca 
não poderá exceder a um terço (113) do tamanho das 
letras da denominação genérica; 

II -O tipo de letra da impressão do nome e/ou 
marca será idêntico-ao -aa denominação genérica, 

Til --0 nome e/ou marca deverão estar situados 
no rilesmo campo de impressão, com o mesmo fundo 
gráfico e abaixo da denominação genéri~a do produto; 

IV --As letras deverão guaidar entre si as devidas 
proporções de distâncias indispensáveis à sua fácil leitu
ra e destaque." 

Não se discute aqui, óbvíO; a competênCia privativa do 
Presidente da República para baixar decretos e regulamentos. 
Uns e outros, porém estão sujeitos à reStrições con_stitucionais, 
quanto à sua finalidade e aos limites dq poder regulamentar. 

O objeto do regulamen_to é a fiel execução ~as leis (CF, 
art. 84, inciso IV). Entretanto, ao dispor para esse estrito 
fip1, o Presidente da República está limitado, naqUilo que 
pode impor às pessoas- físicas ou jurídicas, igualmente
pelo direito, arrolado entre os direitos e garantias fundamen
tais, segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa;senão em virtude de lei" _(CF, arc--
59, II). E, como acrescentam invariavelmente todos os que 
se dedicam ao culto de direito, quando diz "em virtude de 
lei", a CF deixa claro que sÓ a lei, revestida -de suas caracte
rísticas essenciais --aprovação pelo Congresso e sanção ou 
-promulgação na-lornicl estatuída pela mesma Constituição Fe
deral- pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa. -- -

_ _Quer dizer~ d~cr~tos e regulamentos emitidos pelo Presi
dente da República- e, corii maior razão, outros atos, edíta_
çlos por Ministros de Estado (CF, art. 87, parágrafo único, 
iriCiso II) ou pelas demais autoridades administravas - só 
obrlgam a fazer o~_não fazer, na medida que tais obrigações 
estejam previstas, ou sua imposiÇãO autorizãda, no próprio 
texto da lei a cuja regulamentação ou fiel execução se destine 
o ato normativo. - -

Conruào, aO acrescentâr·Õ § 49, ao ait. 95do-regulamento, 
o deçreto 79_3/93 fe_re a lei e ignora direitos asse-gurados pela 
Constituiç-ãO_. Não se trata_ ali, sil:rlplesmente~-de prover para·· 
a "fiel execução da lei". O novo parágrafo Cria, srm; obrigação _ 
novã:, ri.ão prevista na Lei n~ 6.360176. Com- efeito, a-defini~O 
de "denominação genérica" foi iiitibduzida na legislação sani
tária: pelo dito decreto 793/93, que a acrescenta ~s outras -
trinta e dn-co, enumeradas nos inicisos I a XXXV, do art. 
.39 do Citado decietO n~ 79.9fJ41J7, neste termos: · 

-''XXXVI ~ denominação genérica -denomina
ção de um princípió ativo ou fármaco,_adotad-a pelo_ 
Ministério da Saúde, ou, em sua ausência a Denomi
nação Comum Internacional (DCI) feComendada pela 
Organização Mundial de Saúde." 

Pode-se até deixar de lado a qu~s~~~ dã p_ropl-ledade da 
técnica legisl~tiva, de acrescentar matéria nova - ainda que 
simplesmente admínistratiVi.Ou decla_ratória- ao·regulamen
to de determinada lei, da qual não _consta referência ao que· 
se acrescenta. E~ também, a questão da propriedade ou impro
priedade de_ incorporãr à lei brasileira simples recomendação 
de uma organização ·mundial, fora do processo de retificação 
e promulgação de atos internacionais, sobre -os quãis tem o 
Congresso Nacional competência exclusiva para "resolver de-
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finitÍvamente'' (CF, art. 49, I). A tos internac10nats se rncorpo
ram automaticamente à lei interna- vale recordar -someO.te 
após assinados pelo Presidente da República, ou seu delega
tário, e ratificados pelo Congresso Nacionâl. Não por decreto._ 

OUtro perito relevante, para cOinprbvár" it 'exorbitação 
do poder regulamentar, é_ recOnhecer que ·o novo § 4'?, do 
art. 95, do decreto_:79.094/77, impõe à indústria obrigação 
não constante da lei, nesta não prevista,· ou por esta não 
autorizada. Ora, ninguém eStá obrigado a fazer, ou deixar 
de fazer alguma coisa em virtude de decreto. 

Poderia alegar-se que se trata de obrigação menor: incluir 
nas embalagens, bulas etc:, ·a "denominação _genérica"; ou 
observar certa proporcionalidade gráfiCã, entre esta e o nome 
distintivo do produto. Mas a desculpa não serve: a Consti~ 
tuição não cogita de graduar a obrigação de fazer ou não 
fazer. Se houver obrigação, está vir-á, somente, por lei. _ 

No terreno prático_, é necessário recordar, também, que 
os incisos· do § 4~- que o decreto 793/93 pretende justapor 
aos três já existenteS no art. 95 dó regulamento - infrigem 
a legislação referente ao uso de marcas, nomes de empresas 
e outros signos distintivos. O uso de todos eles tem de ser 
assegurados por lei, conforme determína o iiJciso XXIX, do 
art. 5~ da CF, outro direito fundamentaL Quando diz que 
"o tipo de letra de impressão do nome e/ou marca (do produ~ 
to? do fabricante?) será idênticO ao da denominação genéri~ 
ca", o inciso acre-scido interfere no usõ ·ae- nomes comerciais, 
marcas registradas e signos distintivos os quais devem ser 
reproduzidos sempre, na forma sob a qual foram registrados, 
inclusive para resguardo dos direitos inerenteS-ã umas e outros. 

Freqüentemente, tais signos distintivos, nomes e/ou mar
cas não pertencem ao fabricante local dos produtos, mas ao 
titular do respectivo registro, sob a legislação que protege 
a propriedade industrial. Quando aquele os licencia aO fabri~ 
cante no País, o licenciado assume, entre outras, a obrigação 
contratual de defender e proteger o signo distirltivo, nome 
e/ou marca registrada, contra sua apropriação por outrem, 
ou seu uso não autorizado. Na medida em que sejam grafados 
de modo diferente do registrado, perdem os signos a proteção 
legal a que têm direito. O licenciado, não é preciso acentuar, 
estará sujeito a açõ_es por dano material, moral e à imagem 
dos produtos~ dos nomes e/ou marcas e dos seus titulares, 
pelas quais responderá nos termos do art. 59,- üiCisO- X, da 
CF. . . 

Mesmo que se tratasse, no caso; tle matéria classificável 
como de ordem pública, a intervenção do Estado na ordem 
económica, para o fim de regulamentar a questão, teria- de 
ser feita cárri obediénCía ao Parág-rafO úniCo dO ·art. 170, da
CF, o qual assegura o "livre exetcfciO de qualquer atividade 
económica, independentemente de autorização de órgãos pú
blicos, salvo nos casos previstos em lei". Nem trata a CF 
a questão de outra forma, quando determina, no ca:put do 
art. 174, que cabe ao Estado, 

"como agente normativo e regulador da atividade 
econôrriica (exercer), na forma dã lei, as funÇões ffscali
zação, incentivo e planejamento ... " 

"Na forma da lei", como diz e repete a Constituição, 
significa simplesmente que terá de haver, sempre, uma lei 
-seja para obrigar alguétri a fazer ou deixar de_fazer alguma 
coisa, seja pai'a autOriza-r qualquCr intervenção estatal.na eco
nomia. Não pode ser por decreto. Assim corno o Poder Execu~ 
tiv'o não pode o mais- interVir na ecoilomia-senl estar autofi-

zado por lei - também não pode o menos: sem amparo legal 
- expreSso, determinar de qUe tamanho devem ser as letras 
utilizadas para grafar a ''"denominação genérica" e o .. nome 
e/ou Marca" dos produtos farmacêuticos, ou a proporção a 
observar entre _elas. 

Estabelecido que o decreto exorbita do poder regula
mentar, ao inovar sobre a lei, e atropelar direitos constitucio
nalmente assegurados, cabe o remédi_o_expressamente previsto 
no inciso V, do art. 49, da CF, como uma daquelas atribuições 
de competência exclusiva do Congresso. A saber: sustar o 
ato exorbitante do poder regulamentar. Nem se trata de maté
ria optativa, discricionárfa, qU:e -o- Legislatívo pod~ tomar, 
deixar de tomar, ou sobre ela adiar decisão. O inciSo X, do 
art. 49 dá ao Congresso o mandato imperativo de: ''zelar 
pela preservação de sua competência legislativa, em face da 
atribuição normativa dos _outros Poderes." Havendo invasão 
de sua competência legislativa, como neste_ caso - ou, pior 
ainda, asSumindo o Executivo O poder de fazer o que lhe 
vede a Constituição e a Ieí, efou de ignorar direitos que a 
Constitujçã_o assegura aos cidadãos -, corre ao Congresso 
a obrigação estrita,indeclinável, impostergável de "z_elar pela 
preservação" da Competência usurpada. 
- O que se faz pela via da sustação do ato normativo que 

a violou, da qual é instrumento constitucional e legal adequa
do, o decr_eto legislativo. 

Sala- das· S_es_sões, 28 de setembrO de 1993: - Senador 
Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL 

Art. 49. É da competência do Congresso Nacional: 
I- resolver definitívameilte sObre tratados, acordos ou 

-atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos 
gravosos ao patriiriônio nacional; 

TI- autorizar o Presidente da República a declarar guer
ra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transi
tem pelo território" nacional ou nele permaneçam tempora
riamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar; 

III -autorizar o Presidente e o Vice~ Presidente da Repú
blica a se ausentarem do País, quando a ausência exceder 
a quinze dias. 

IV -aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, 
autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas 
medidas; 

V- sustar os a tos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limiteS de delegação 
legislativa; 

DECRETO N• 793, DESDE ABRIL DE 1993 

Altera os Decretos no 74.170, de 10 de junho de 
1974 e 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que regula
mentam, respectivamente, as Leis n9s 5.991, de 17 de 
janeiro de 1973, e 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
e dá outras providências. 

DECRETO N• 79.094, DE 5 DE JANEIRO DE 1977 

Regulamenta a Lei n~ 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, que submete a sistema de vigilância sanitária 
os medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, cor
relatos, cosQJétiços, produtos de higiene, saneantes e 
outros. -
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Art. 95. Tratan"dõ-se- de drogas e me_dicamentos, os róR 
tulos, bulas e impr-essos. conterão ainóa aslndicaçõé:s-tefapêu~ 
ticas, as contra-indicaçõeS e efeitos colaterais, ~ precauções, 
quando for o caso, a posologia, o modo de usai OU vía -de 
administração, o término do prazo de- validade, a exigência 
de receita médica para a venda, se houver as prescrições deter
minadas na legislação específiCa ~quando o produto estiver 
submetido a regime especial de coritrole, e as necessárias ao 
conhecimento dos médicos, dentistas e pacientes. -

LEI W 6.360- DE 23 DE SETEM)lRO DE 1976 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujei
tos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêu
ticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produ· 
tos, e dá outras providênciã.s. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
- decisão terminath•a.) . -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Projeto 
lido será publicado e remetido à comissãO CQ)llpefente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1<? Secretário. · · ·· - -

São lidos os seguintes~ 

REQUERIMENTO N' 1-024, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alíii.ea c, 

do Regimento Interno, para a Mensagem n~ 257/93 que "soli
cita autorização do Senado Federal, para que a1União Federal 
possa assumir a dívida con_trafda pe~_Co_m__P"anhia Brasileira 
de Infra-Estrutura Fazendária- INFAZ, erii liquidação. 

Sala das Sessões, 28 de seterribro_ de 199-3. - Mauro 
Benevides - Marco Maciel - Jutahy MãgalhãCS-- Jonas 
Pinheiro - Epitá~io Cafeteira. 

REQUERIMENTO N• 1-025, DE 1993 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do -3.r_t. 336, alínea c, 

do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara 
n" 147, de 1992, que extingue a 1~ Auditoria de Aeronáutica 
da ta Circunscrição Judici~_ria M.il~tar ~ a 3• Auditoria da 2~ 
Circunscrição Judiciária Militar; extingue cargO -na carreira 
da Magistratura e dá outras. providências. 

Sala das Sessões. 28 d~. seteni.bro de 1993. - Senador 
Mauro Benevides, Líder do PMDB - Senado·r Àffoitso Ca
margo, Líder do PPR - Senador Mário Covas, Líder do 
PSDB- Senador Marco Maciel, Líder do PFL- · -

O SR. PRESIDENTE ( ChagasRodrigues) -Esses reque
rimentos serão _votados __ após a Ordem do Díã., ~mi. forma do 
disposto no art. 340, inciso TI, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pdo Sr. to 
Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 1-026, DE 1993 

Nos termos dq ar:_L 55, ID, da Constituição e para os 
fins do disposto no art. 13, § 1 ",do Regimento Interno, requei
ro licença para ausentar-me dos. trabalhos da Ca_sa, nos dias 
30 de setembro e 1"' d~ outubro, a fim de participar, como 
conferencista, das _comemoraçõ~s do centeriáriO de n~sçim.-en-

to de Alceu Amoroso Lima (Tristão-de Athayde)~ na Acade
mia de Letras da Bahia. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1993. - Senador 
Jo5apbat Marinho-

O SR. PlmSIDENTE (Chagas Rodriguesf:...:_ Fica conce, .·· 
dida a licença solicitada, nos _ternlosdo -ãrt._ Ü Cfo:Re~iri\ento' 
Internq. ... _ - . . . : -_. 

:Sobre a mesa, re_querimento ci.ue s_erá liP,o pelo Sr. 1" 
Secretário. --

É lido e aprovad·o o seguiflte~ · 

REQUERIMENTO N• 1027, DE 1993 . 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 19 do Regimento Inter
no, seja considerado como licença-autorizada o período de 
27 de setembro a 1"' de ·outubro dõ:corre-nte- ~no- e~ que
me ausentarei dos trabalhos da Casa para breve visita às bases 
políticas no meu Estado do Mato Grosso do Sul. 

Sala das Sessõ~~,_ 28 de ~~tembro de 1993.-- Senador 
Rachid Saldanha Derzi. -

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_.. Fiea conce
dida a licença solicitada, nos_termos çlo art. 13 dO: Reiiírriento 
Intei:nõ. ------ - -

_Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. 
É lido o seguinte. . 

Ofício n' 321-L-BL. Parl./93 
Brasnia, 27 de setembro de 1993-

----sennor Presidente, __ 
Comunico a V. Ex~ que o Deputado PAULO LIMA. 

PFLISP, deixa de fazer parte, na condição de Membro Efetivo, 
da Medida Provisória n" 349 de 1993, que "dá nova redação 
ao art. 4° da Lei n' 8.170191 ". 

Outrossim indico para a referida vaga o Deputado PAES 
LAND!M - PFUPI. 

Valho-me da oportunidade para renovar a·-v-. Ex~ os pro
testos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Pe
putado Luís Eduardo, Líder do Bloco Parlamentar. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Será feita . 
a substituição solicitada a Presidência convoça sessão conjUnta 
a realizar-se amanhã, às 15h30min, no plenário da Câmara 
dos Deputados, destinada à lc;itura das Mensagens n<:tõ 122, 
de 1993-CN, encaminhando o Projeto de Lei n' 30, ae 
1993-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir_ao Orça
mento da Seguridade Soci3l da União, em favor do MiniStério 
da Previdência Social, crédito especial até o limite de ·tR;$120 
milhÇies, para os fins que especifica, e 123/93-CN , __ encami-. 
nhando o Projeto de Lei o~ 31193-CN,.que au~oriza o Poder 
EXecutivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da 
União, enl favor do Ministério_ da Saúde, FundÓ Nacionai 
de Saúde, crédito especial até o fimite de CR$60 milhões, 
para os fins que especifica. 

_ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presi
dência comunica aos Srs. Senac:Ioies que, em razão da convo
cação que acaba de ser feita, não se realizárá, anlãnhã, a 
sessão ordinária do Senado Federal. · 

Passa-se_à 

ORDEM DO DIA 
Item único 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ $71, de 
1993,'do Senador Jonas Pinheiro, solicitando;-nos termos regi-
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mentais, a tramitação conjunta dos Projetas de LeTda Câma-ra 
n!'s 45, de 1991, e 101, de 1993, por versarem sobre o mesmo 
assunto. 

Em votação o requerimento.- __ 
Os Srs. Senadores que_ o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) - - "·-
Aprovado. 
Os Projetas de Lei da Càmara n"" 45/91,101/93 c o Pr6jeio 

de Lei do Senatlo n" 208/89, já apensado ao anterior, passam 
a tramitar eni conjunto. ____ · · --

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 1.024,_dc 1993, de Urgência, 
para a Mensagem n" 257/93, lido no Expediente. 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se·refet:_e figu

rará na Ordem do Dia da segunda sessão ord~!lária _ s_ybtie
qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas RodrigiJ!'s) - Passa-se 
à apreciação do Requerimento n" 1.025, de 1993, de Urgência, 
para o Projefõ de Lei da Câmara n" 147/92, lido no Expediente. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria fi gue s_e refere figu

rará na Ordem do Dia da segundã -sess_ão ordinária subse
qüente, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento In
terno. 

O SR. PRE/>IDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar ustrabalhos, 
designando para a sessão- ordinária de quinta-feira, às 14h30 
min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 172, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da.Cãmara 
n"172. de 1993 (n• 3.973193. na Casa de origem):de iniciativa 
do Ministério Público -da llníã6. que=-ctlspõe sobre a reestru
turação das Procuradorias Regionais da República e dá outias · 
providências, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, 
-Relator: Senador Jutahy !"f_agalhães, r.:_m Sllbstjt!J:ição 

à ConlíSsão- de Cõnstituiçã.o, Justiça e Cídadania, favorável, 
com emenda de redação que apresenta; e 

-Relator: Senador Bello Parga, e_m substitui-ção à Co
missão de Assuntos Económicos, favorável ao Projeto e à 
emenda. 

2 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 

c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto-'de Resolução n" 
68, de 1993, de iniciativa da Comissão D_irctora, _que estabelece 

a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu- · 
manos do Senado Federal e dá outras providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:_ Sena-_ 
dor Francisco Rollemberg. em substituição à Comissão de 
Constituição, JustiÇa e Cidadania. 

3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"82, DE 1993 
(Em regime de_ urgência, nos termos do art. 336, 

c,_do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
82. de 1993, de iniciatíva da ComJssão de Assuntos Econô
micos, que autoriza a adoção de procedii?entos específicos 
para a contratação de operações de crédlto ao amparo do 
PRORUR. 

4 

OFÍCIO N• S/64, DE 1993 

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

Ofício n" S/64, de 1993, através do qual o Governo do 
Estado de Minas Gerais solicita autorizãçãO-do Senado Fede
ral, para que possa contratar operação de crédito externo. 
no valor de duzentos milhões de dólares _americanos, para 
os fins qúe especifica. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos.) 

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172 
DE 1992- COMPLEMENT~R 

Votação, em_turno único, do Projeto de Lei ~o Senado 
n~ 172-:- de 1992 - Complementar, de autoría do _Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento imediato 
do disposto no§ z~ do art. 192da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n~ 194, de 1993, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos 

6 

REQUERIMENTO N• 738, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 738, de 
1993, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regi
mentais, a transcriç-ãO, nos Anais do Senado Federal, do dis
curso proferido pelo Senador Mauro Benevides, quando de 
sua posse na-Academia Cearense de Retórica, em 16 de julho 
do corrente ano, intitulado Política e retórica. 

7 

REQUERIMENTO N• 764, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento no 764, de 
1993, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do 
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem 
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 67. de 1991. de 
sua autoria, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores 
na gestão das empresas e dá outras providências. 
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8 

REQUERIMENTO N• 890, DE 1993 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' _ _890, de 
1993, do Senador Eduardo Suplicy,_so1icitail_do,- ncis termos 
regimentais, a convocação do Ministro de E~t(!.do c!a Fazenda. 
para prestar, perante o Plenário do Sena9o Federal, esclareci
mentos sobre a elaboração e con4ição da política ·económica 
doGovernp_. - ------- -

9 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N> 62, DE 1991 

Discussão, em turno únicO-, do Projeto de Resolução n" 
62, de 1991, de autoria do Sen_a_dor Jutãhi_Iy!:~galhãe_s, que 
altera dispositivos do Rcgiinenib Interno do Sinado Fed~ral, 
tendo 

Pareceres favoráveis, sob n''s 84 e 85; de 1993, das Co
missões 

- de Co__nstituição, Justiça e Cidadania; e 
- Diretora. 

10 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N> 76, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\' 
76, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos corno conclusão de seu Rarecer n~ 296, de 1993), que 
autoriza a cessão e transferência de direitos e obrigações de 
arrendamento mercantil que especifica, fíi-mados pela extinta 
Empresa de Portos do Brasil __ -:- Portobrás S. A. 

11 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 77, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
77, de 1993 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconQ~ .. _. 
micos como conclusão de seu Parecer n'~ 297, de 1993). que 
autoriza a Prefeitura Municip-al de Céu Azul- PR a coiitratar 
operação de crédito no và19r total de vinte e Sete milhões, 
oitocentos c vinte e_oito rrtj}, dUZeritos e qUarenta cruZeiros 
reais e vinte e nove centavos, junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A.- BANESTADO. 

12 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78 DE 1993 

e da construção ciVil. (Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIP.ENTE (Chagas Rodrigues)- Está encer
rada a sessão. 

iL~~Q~ú~Se a sessão--às is horas e 58 minutos.) 

ATA DA 178• SESSÃO, REALIZADA EM 

1> DE SETEMBRO DE 1993 

(Publicada no DCN - Seção II de 2 de setembro de 1993) 

Na página nr>-8399, 2~coluna, na numeração do Requeri~ 
mento n' 858, de 1993, 

Onde se lê: 
Requerimento 11' 818, de 1993 
Leia-se: 
Requerimento no 858, de 1993 

ATA DA 179• SESSÃO, REALIZADA EM 

2 DE SETEMBRO DE 1993 

(Publicada no DCN - Seção II de 3 de setembro de 1993) 

Na página n~ 8441, 2~ coluna, na numeração do Projeto 
de Lei do Senado n' 111 , de 1993, 
- Onde se lê: -

Projeto de Lei do Senado no 11, de 1993 
Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado n' 111, de 1993 

A TO DA COMISSÃO DIRETORA 
(*)ATO DA CúMfSSÃO DIRETORA 

N• 63, DE 1993 

A Comissão biretora do Senado Federal, no uso de sua 
competência ·regimental e, nos termos do que dispõe o art. 

.51 do_Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução 
n!' 58, de 1972, com suas alteraçõeS posterioreS. -combinado 
com o disPosto- nos A tos n~ 18 e 19, de 1976, que aprovaram, 
respectivamente, o Regulamento do FUNDASEN e do P_RO
DASEN, RESOLVE: 

Art. 1"' Aprovar a Prestação de Contas do CeTitrO de 
Informática e Processamento._de Dados do Senado Federal 
- PRODASEN e do Furidõ -de Informática e Processamento 
deDados do Senado Federal - FUNDASEN, relativa ao 
exerCício financeiro-de 1992. 

Discussão, em turno único, do_Projeto de Resolução.n~ 
78, de 1993 (ap-resentado pela Comissão de Assuntos Econô~ 
micos ·como coqclusão de seu Parecer n~ 298, de 1993), que 
autoriza a União a celebrar conhãtós- de fina_ncíamento coin 
devedores originais de obrigações financeiras fuittO a credores 
externos o ovadas mediante a emissão dos "Brazil Investments 
Bonds". ~- -

Art. 2"' _Este Ato entra em vigor na data de ~S~a publi· 
_ ~ çaç_ão. 

13 

PROJETO DE LE1 DO SENADO N" 294, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I 

do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador FranCisco Rollemberg, que estabe
lece normas para o transporte êoletiv-o de trabalhadores rurais 

Sala da Comissão Diretora, 13 de julho de 1993.- Hum
berto Lucena- Nabor Júnior- Nelson Wedekin - Carlos 
Patrocínio- Beni V eras. 

("') Republicado por haver saído com incorreções no DCN, (Seção II} de 
14-7:93 
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A TOS DO PRESIDENTE 

(')ATO DO PRESIDENTE N•. 398, DE 1993 

O Presidente do Se.nado Federal, no uso da competência que 
lhe foi delegada pelo art. 2", alínea a, do Ato'da Comissão Diretora 
n" 2, de 1973, e tendo em vista do que consta do Processo n" 13.370/93 
- 6, resolve: 

Pxonerar. a pedido, CLAUDIO TORQUATO DA SILVA do 
cargo de Técnico Legislativo, Area de Polícia, Segu-rança e 
Transporte, Nível II, Padrão 16, do Quadro de Pessoal do 
,Senado Federal, a partir de 6 de julho de 1993. 

Senado Federal, 14 de julho de 1993. -Senador Humberto 
Lucena, Presidente. 

c•) Republicado por haver saído com incorreções no DCN, (Seção II) _de 
14-7-93 -

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 423, 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui
ções regimentais e con--stlá-rife o disposto nos arts. 66 e 67, 
do Ato 31/87, da Comissão Diietoia do Senado Federal com
binado com o que dispõe o inciso -XVI, do art. 6'?, da Lei 
8.666, de 1993, Resolve: 

1. Constituir COmissão Especial de LicitaçãO destinada 
a compra de mobiliário-para ·o Gabinete da Primeira Secretaria 
e complementação dos equipamentos a serem utilizados na 
Central de Vídeo do Senado Eederal, integrada pelos servido
res, RUI OSCAR DIAS JANIQUES, Analista de Informática 
Legislativa, RICARDO. EV ANDRO MENDES VIANNA 
INNECCO, Analista de Informática Legislativa, do Quadro 
de pessoal do PRODASEN, HERMANNY LIMA SAMUEL 
DE ALMEIDA, Técnic<Y de Indústria Gráfica Legislativa 
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal' 
e, MARCOS TADEU. GOMES CARNEIRO Analista .Le: 
gislativo, do Quadro de Pessoal do Senado Fed'eral. 

_2. A Comissão Especial de Licitação será presidida pelo 
semdor RUI OSCAR DIAS JANIQUES, e, nos eventuais 
impedimentos, pelo servidor HERMANNY LIMA SAMUEL 
DE ALMEIDA. 

3. Não_será devido aos membros desta Comissã~-. ~ gra
tif~cação que úatã _o art. 70, do Ato 31, de 1987, da Comissão 
Dnetora. - -

4. Fixar o prazo de 30_dc outubro-de 1993 para a conclu
são dos trabalhos. 

Senado Federal, 13 de agosto de 1993.- Senador Hum-
berto Lucena, Prcii,dente. -

(•) Republicado por haver saido com incorreções no DCN, (Seção II) de 
14-8-93 

ATO DO PRESIDENTE N' 47.f, DE1993 

A _o Pre_sidente do Senado Federal, no uso da sua compe
tencia regimental e regulamentar, de conformidade com a 
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato 
da Comissão Diretora--n'-' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que conta do Processo n" 11.748/93 -1, resolve: 

Mant~r aposentado, por invalidez, o servidor ORLAN
DO DE SACA V ALCANTE, Analista Legislativo, Nível III, 

Padrão 45, aposentado voluntariamen,te, pela Resolução n" 
43, de 1964, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 
67, 186, inciso_!,§ 1•, e 250, da Lei n' 8.112, de 1990, bem 
assim com os arts. 34, § 2", e 37 da Resolução n" 42/93, com 
proventos integrais, a partir de 11 de agosto de 1993, obser
vado o di~posto no art. 37, inciso XI, da Constitliição Federal. 

o •• .Senado Federal, 29 de setembro de 1993. - Senador 
HuÕtberto Lucena, PreSidente. ---

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÁO DIRETORA 
(*) 17• Reunião Ordinária, ReaUzada em 16 de junho de !993 

Às doze horas do dia dezesseis de junho de _um mil, 
novecentos e noventa e três, reúne-se a ComisSãO Diretora 
do Senado Federal~ na Sala de Reuniões da Presidência, com 
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores HUM
BERTO LUCENA, Presidente; CHAGAS RODRIGUES 
~rimeiro ~ice-Presidente; LEVY DIAS, Segundo Vice-Pre: 
sr9ente; JULIO CAMPOS, Primeiro-Secretário; NABOR 
JUNIOR, Segundo-Secretário: NELSON WEDEKIN, Quar· 
to-Secretário, BENI VERAS e CARLOS PATROCÍNIO; 
Suplentes. __ 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, a Senhora 
Senadora JÚNIA MARISE. Teceira·Secretária. 

Ao abrir os trabalhos, o Senhor Presidente submete à 
consideração dos presentes o Projeto de Resolução que trata 
dos Planos de Carreira dos servidores do PRODASEN e do 
CEGRAF. 

_Para explicar o con~eúdo d~ ~reposição, é dada a palavra 
à Dtretora da Secretana Admm1strativa, Ora PaUla Cunha 
Canto de Miranda, que, também, responde às perguntas sobre 
a matéria, acolhida por unanimidade. 

O Projeto é assinado pelos presentes e encaminhadO ã 
Secretaria-Geral da Mesa. 

A seguir, o Senhor Presidente comunica o resultado da 
Comissão de Siridicância criada pela Portaria n" 16/93-PR
SECR, que conclui pela improcedência das denúncias levan
tadas em relação a fatos administrativos ocorridos no CE
GRAF. 

Em conseqüência das conclusões, foram transmitidas ins
truções ao Serviço de Segurança no sentido de observar com 
?gor, as normas regulamentares, no tocante ~special~ente 
a forma como deve proceder no trato de denúncias de que 
vier a tomar conhecimento. 

Em continuidade. a Comissão DiretOra é inteirada do 
teor do despacho do Senhor Presidente, relativamente ao cur
so dos trabalhos da Comissão instituída pela Portaria n9 1/93. 

_ A ~eguir, o Senhor Presidente submete aos presentes 
os segumtes assuntos: 

a)- Requerimento n' 516, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Odacn Soares solicita a transcriçãO -nos Anais do 
Senado Federal. do artigo intitulado "Materíais de altíssima 
radioatividade, ameaçam Minas, Rio, São Paulo e o Brasil". 
de autoria do jarnalista Hélio Fernandes. :Publicado no JornaÍ 
Tribuna da Imprensa, edição de 28/5/93.. 

(") Republicado por haver safdo com incorreções no DCN, (Seção li) 
de 3-8-93 
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Os presentes, após exame~ aprovam a matéria e~ encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên-
cias; -· ·· -

b)- Requerimento no 518, de 1993, no qUal o Senhor 
Senador Eduardo Suplicy solicita ao Senhor_M_iniSúoOa: J~s
tiça informações sobre a a.uditoria interna-da FUNAI íri.stãu-
rada para apurar possíveis irrCgularidade's ·naS ObraS de ·restau
ração, execUtadas pela Satélite Engenhariâ Ltda, no ano de 
1992, no Museu do Índio - RJ. _ ~ ' ~ ~ 

Os presentes. após exame, aprovam a matéria e a encaffii
nharn à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên
cias; 

c)- Requerimento n" 519, de 1993 .• _no qu .. al o Senhor 
Senador lo:>é Paulo Biso! solicita à PETROBRAS e à ELE
TROBRÁS infonTiaçÇ)es atinentes a t?doS os itCns gue éorri
põem a remuneração dos cargo_s_ ou cmprt!goS de provimento 
efetivo daquelas empresas. - ---- - - _ _ 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e a errcaitii~ 
nham à Secretaria-Geral da Mesa 1 para as devida_s providên-
cias; _ _ 

d)- Requerimento n" 520: de"1993, no qual o Senhor 
Senador José Paulo_ Biso! solicita ao Senhor Ministro Chde 
do Estado-Maior dãS_-For_ças Arm-adas informa-Ções adoentes 
à remuneração dos cargos dos servidores militares da Aero-
náutica, Exército e Marinha. · 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e e-encami
nham à Secretaria-Geral da M§sa, para devidas providências; 

e)- Requerimento n" 521, de 1993, no qual o Senhor 
Senador José Paulo Bisol solicita ao Senhor Ministro das Co
municações informações á_tincntes à remuneraÇão doS-Cargos 
ou empregos de provimento efetivo da íELEBRÁS e EM
BRATEL. 

Os presentes, após exame, aprovam a matéria e- a encarhi
nham à Secretaria-GerÇJ.l da Mesa, para as -devidas providên~ 
cias; - - :- ~ -

O- Requerimento na 537, de 1993;-- rlQ ___ (il.lãt_o_ Senhor 
Senador Garibaldi Alves Filho requer a transcrição, nOs anais 
do Senado Federal, da matéria intitulãc_:fa "A CIA e a Bandei
ra", de autoria do joma}ista João Erilílio" Falcao, p~ublicada 
no Correio Braziliense, no dia 3fl5i93. · -- - - · 

Os presentes. após exame, apróvârri ã. matéi:ia e encami
nham à Secreta.ria~Gcral da Mesa. para as devidas providen-
cias; - " "--- · -- __ _ 

g)- Requerimento· n" 538, de 1993, no -qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicita ão Senhor Ministro da Fa~ 
zenda informações sobre quais empresaS ritôntãdoras de veícu
los no B_rasil apreSentaram lucro tributável e quais- as qe apre
sentaram prejuízo, para ·efeitos de pagamento do Imposto 
de Renda Pesso(l Jurídica, nos últimos vinte alw_s_. 

Os presentes, após e-xame, aProvam -a mâ.ti!rlà"e a encami
n.ham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên
Cias; 

h)- Requerimento n;> 540, de 1993, nq qual o Senhor 
Senador Gilberto Miranda solicitá a ttan.scrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo intitulado "A MOrte de CarlOs 
Castcllo Branco: o único "papa" do jorri~lismo brasileiro'\ 
de autoria do jornalista Hélio Fernandes, publicado no Jornal 
Tribuna da Imprensa, edição de '2J6/93:~ 

Os presentes, após exã.me, aprovam a matéria e a encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa~ para as devidas providên
cias; 

i)- Requerimento n~ 545, de 1993, no qual o Senhor 
Senador Marco Maciel solícita a transcrição, n?s Anais do 

.. -.--

Senado Federal, das palavras proferidas pelo Senhor Presi
dente da Academia Brasileira de __ Letras, Austregésilo de 
Athayde, durante as exéquias do Jornalista Carlos Castello 
Branco. 

Os presentes, após exame; aprovam a matéria e e encami
nham à Secretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên
cias; 

j)- Rcquerimcnlo n' 549, did993, pelo qual o Senhor 
Senador Lourival Baptista requer a transcrição, nos Anais 
âo Senado Federal, da matéria veiculada no Jornal A Tarde, 

-dã. Bahia, em 31/5/93, intitulada "Mestre Miguel'', de autoria 
de Virgílio Motta Leal Júnior. 

Os presentes, após exam:e, aprovam a matéria e a encami
nham-à SeCretaria-Geral da Mesa, para as devidas providên~ 

- Ciàs;-· =~ _- < - ~ ":r ~-

l)- Requerimento n° 557, de 1993, pelo qual o Senhor 
Senador Ronaldo Aragão solicita aõ"Senhor Advogado-Geral 

-da União inform.ações sobre a validade de a tos adminístrãtivos 
fundamentados em legislação inefiCaz, tendo em vista a condi~ 
ção suspensiva da regulamentação recomendada (art. 114 do· 
Código Civil) sobre áreas que tenham sido ocupadas pela 
Garimpagem em: situação prescrita (art. 14, § 2» .e incisos 
da Lei n" 7.805/89), nos CJ.llais o termo não tenha ainda reali
zado e- Se não seria o caso da aplicabilidade da Resolução 
n' 473/STF. 

Os presentes, após exame, decidem encaminhar a matéria 
para exame e parecer da Consultoria-Ge~al; 

m)- Requerimento no 558, de 1993, pelo qual o Senho~
_Senador Ronaldo Arag~() solicita informações sobre compe
tência do município para ·prover· o lançamento e ·cobrança 
de valores devidos pelo resultado da exploração de recursos 
Iniri.erais no respectivo território. 

Os presentes,_ após exame, decidem encaminhar a matéria 
para exame c parecer da Consultor_il:!--Çierat, 

n)- Requerimento n" 559.- de 1993, no qual o Senhor 
Sena-dor Cid Saboia de Carvalho requer a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo ''Castello, Martins e So
bral Pinto", publicado no Jornal. O Povo, de Fortaleza, na 
edição de 9/6/93. ~· ~ 
. _ Os presentes,_após exame, aprovam a matéría e a encami
nham à Secretaria-Geral çla Mesa, para as devidas providên-
ciãs. - --

0 Senhor Presidcnt_t;!. na seqüência, concede a palavra 
ao Senho_r Pri_rrleífo---:sectetárlo~--que_ api-~serita os seguintes 
assuntos·: · - -- - -
_ a) -_solicitação da Comissão d~ AdministraçãO do Pecú
lio dos Servidõres -do Senado Federal, no sentido da criaÇão 
de novas modalidades de assistência aos aSsoCiados.-

O Senhor Primeiro-Secretário proPõe ã~CriaÇáô de Grupo· 
de Trabalho para exame da solicitação. 

Após debate, é aprovada a sugestão, ficando o Senhor 
Primeiro-Secretário autori_zad~ a adota_r as providênCias nece-s
sárias ã criação de Grupo de_Trabalho coffi aquele objetivO; 

b)- solicitação do Escritório -de AdVo~acia Leite Cha
ves. 

Os presentes aprovam sugestão do Senhor Presidente pa
ra que a matéria seja exartlinada pela Consultoria-Geral; 

c)- subsídios oferecidos ao Senhor Primeiro-Secretário, 
relativos a estudos_ çie viabilidade de cursos sobre Política. 
- ~ Cóplas deSses e-Studo~ serão entregues posteriormente aos 
Senhores integrantes de Comissão Diretora; 
~ ~ d) - Processos o'' 010.763/93-7, 010.764/93-3, 010.765/93-0 
e 010.766/93-6, em que a Liderança d6 Pãitido da Social De-
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mocracia Brasileira (PSDB) solicíta a ceSsão dO Auditório 
Petrónio Portella e de salas de comissões para a realização 
do. ''II Congresso Nacional do PSDB_" e da "Convenção N~"Cio
nal do PSDB", nos dias 29 e 30/10/1993 e 20 e 21/1111993, 
respe-ctivamente; 

. Os presentes, apóS exame, autorizamo a cessão na forma 
solicitada. 

Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Diretor-Geral, que .submete aos presentes: 

a)- decisão favorável do Senhor Presidente, ad referen
dum da Comissão Diretora, a expediente da Superintendente 
de Plancjamento do_ Sistema de Água da CAESB, em que 
faz consulta sobre a viabilidade de impressão 1 pelo CEGRAF, 
do relatório final do trabalho realizado entre a CAESB e 
PNUD, intitulado .. ASSESSMENT OF SANIT AR Y AN EN
VIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF THE SÃO 
BARTOLOMEU RIVER AND LAKE PARANOÁ BA
SINS", cujo custo de impres-são será abatido nas contas de 
consumo de água do Senado FederaL 

Os presentes referendam a decisão do Senhor Presidente_; 
b)- Processo n·• 009.513/93-0, no qual a Secretaria Admic 

nistrativa solicita a reavaliação, pela Comissão Diretofa, d-os 

Projetas de Resolução n•• 15, de 1991,52,64, 109, 113, 114 
e 115, de 1992. · . . 

_ _ É designado o Senhor Segundo ViCe-Presidcnte para rela~ 
ta r â matéria; 
_. c)- Processo nn 009.379/93-2., no qual o Senhõr José 
Patrocínio da Silv~ira solicita o reconhecimento do direito. 
de tomar posse no prazo de até trinta dias, prorrogáveis por 
mais trínta~- contados a partir de 31 de janeiro de 1995, data 
do ténriino do atual mandato do Senador Carlos Patrocínio, 
em cujo Gabinete exerce o cargo em comissão de Assessor 
Têtnico. _ _ _ _ __ _ 

A Comissãõ Diretora- aprova a suspensão do prazo para 
a posse do requerente e o Senhor Presidente designa o Senhor 
Quarto-Secretário para Relator. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara 
eÕÚrrada a reunião, às treze horas e vinte minutos, pelo 
que eu, MANOEL VILELLA DE MAGALHÃES, Diretor' 
Geral e Secretário da Comissão Diretora. lavrei a presente 
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente. vai a 
publicação. 

Sa_la da Comissão Diretora, 16 de junho de 1993.- Sena
dor Hrilnberto Lucena, Presidente. 
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CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, 

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

RESOLUÇÃO N• 2, DE 1993-CN 

Fixa data para o início dos trabalhos de revisão da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional resolve: . ____ . . . 
Art. 1•' Os trabalhos de revisão da Constituição Federal serão iniciados no dia 6 de outubro· de 

1993. . . 
Art. 2'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 30 de setembro de 1993.- Senador Humberto Lucena, Presidente 

SENADO FEDERAL 

-SUMÁRIO 

1- ATA DA 205• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO 
DE1993 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 

- N•' 344 e 345, de 1993 (n• 635 e 636/93, na origem), 
de agradecimento de comunicações. 

- N•' 346 e 347, de 1993 (n• 638 e 639793, na origem), 
restituindo autó,grafos de projeto"S de lei sancionados. 

Submetendo à deliberação do Senado Federal a ~co
lha de nomes indicados para cargo cujo provim-ento depen-
de de sua prévia aquiescência: --

- N" 348, de 1993 (n' 642/93, na origem), de 29 do 
corrente, referente à escolha do nome do Senhor João 
Augusto de Médicis, Ministro de PrimeiEa Classe, da Car-

reira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da China. 

- N' 349, de !993 ( n' 643/93, na origem), de 29 do 
corrente, referente à escolha do nome do Se_nhor Bernardo 
de Azevedo Brito, Ministro de Primeir,a Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República da Finlândia. 

1.2.2- Avisos de Minjstro de Estado 

.:..._ N•' 677 e 618/93, de 27 do corrente, do Ministro 
da Saúde, encaminhando infç>rinações sol;>re. os quesitos 
constantes dos Requerimentos n'?'l 630 e 747, de 1993, de 
a~t<?ria dos S_enadores Gilberto Mira:nda e Henrique Al-
meida. · 

- N' 410/93, de 24 do. corrente, do Ministro da Aero, 
náutica, encaminhando informações sobre os quesitos cons
tantes çJo Requerimento n9 631 , de 1993, de autoria do 
Senador Gilberto Miranda. 
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1.2.3- Oficios. do 1' Secretário da Cãmara dos Depu
tados 

- N• 322193, de 28 do corrente, comunicando a apro
vação· do Projeto de Lei do Senado n• 211, de 1991 (n• 
2.544192, naquela Casa), de autoria -do Senador Márcio 
Lacerda, que dispõe sobre a garantia do salário mínimo 
e dá outras providências. · ·-· · -

- N• 323191, de 28 do corrente, comunicando a apro
vação do Projeto de Lei do Senado n• 383, de 1991 (n• 
3.396192, naquela Casa), de autoria do Senador Ney Mara
nhão, que concede pensão especial a Sebastião Bernardes 
de SoUza Pi'ãta e dá outi"as providências. 

- N•324/93, de 28 do corrente, comunicando a apro
vação ·do Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1990 (n• 
6.127190, naquela Casa), de autoria do Senador Francisco 
Rollemberg, que altera o art. 294 da Lei n• 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil. 

-No 325/93, âe 29 do corrente, comunican'dO ter sido 
constatado incxatidão material no texto da redação final 
e dos- autógrafos, encaminhandos por aquela Casa, do Pro-
jetd tle Lei da Câmara n" 167, de 1993 (no 3.529193, na 
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho, que cria: cargos· no Grupo- Processa.mento de 
Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal do Trabalho da 2' Região e dá outras provi
dências. 

1.2.4- Pareceres 

Referente_s às_seguintes matéria~:_ . 
-Mensagem n" 315, de 1993, do Senhor Presidente 

da República, que submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Marcello Augusto Diniz Cerqu~ira, 
para exercer o cargo de Procurador':'Geral do Conselho 
Administrativo de Defesa Económica do Ministério da Jus
tiça. 

-Ofício "S" n• 59, de 1993 (Ofício Piesi- 93101307, 
de 21-6-93, na origem), do Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil, relativo ao pedido de autorização da Prefeitura 
MuniCipal de Nova Prata do lguaçu- PR, pafa contratar 
operação de crédito jurito ao Banco do Estado do Paraná 
SIA-BANESTADO, no valor de CR$4.500.000,00 (q.ua-

tro milhões e quinhentos mil cruzeiros reais) 1 a preços 
de março de 1993.(Projeto de Resolução no 84,de. 1993.) 

--Ofício "S" n9 63, de 1CJ93, do Senhor Pr.efeito de 
Sertaneja (PR), solicitando ao Senado Federal autorização 
para contratar operação de crédito junto- ao_Banco do Esta
do do Paraná SIA- BANESTADO, no valor de 
CR$6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil. cruzeiros 
reais), utilizando recursos do Programa Estadual de Desen
volvimento Urbano - PEDU. (Projeto de ResolUção n"' 
85, de 1993.) -

-Ofício "S" n• 68, de 1993, da Prefeitura Municipal 
de Apucarana, Estado do Paraná, para que seja autoriZada 
a contratação de operação de crédito dentro do Programa 
Estadual de Deset:tvolvimento Urbano - PEDU, com o 
Banco do Estado do Paraná SIA- BANESTAPO, no 
valor de CR$65.400.000,00 (Sessenta e ciil.co milhões, qua
trocentos mil cruzeiros reais). Projeto de Resolução n"' 86, 
de 1993. o- [Jfl" . 

- Ofício_"S" n• 77; de 1993 (Of. Presi n• 93, de 4-8-93, 
na origem), do Senhor Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação da 
Prefeitura de Iguaraçu - PR, para contratar operação 
-ae crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A --
BANESTADO, no valor de Cr$3.200.000,00 (ttêlrmilhões 
e duzentos mil cruzeiros reais), a preços de maiol93, utili
zando recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento _ 
Urbano-PEDU. (Proieto de Resolução n• 87. de 1993.) 

-Ofício "S" n• 78, de 1993 (Of. Presi n• 1.797, de 
4-8-93, na origem), do Senhor Presidente do Banco Central 
do ~rasil, encami_nhando ao Senado Federal, solicitação· 
da -Prefçitura Muriicipal de Altônia --PR, p-ara coittratar 
operação de crédito junto ao Bap.co do Estado do Paraná 
SIA- BANESTADO, no valor de Cr$15.600.000,00 
(quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros reais), a preços 
de abril/93, utilizando recursos do Programa Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEDU- (Projeto de Resolu
ção n• 88, de 1993.) 

-Ofício "S" n' 57, de 1993 (Of. n• 57-P/MC, de 
8-6-93, na origem), do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do Acór
dão proferido por aquela COrte no Recurso Extraordinário 
n' 140.887-1/STF. 
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1.2.4-_, ·Leitur~ dé.:í,rtlPo,Sta-de ~ru~~da} à ~hstii~tÇ_ã? __ ·: · : ' • _' 1~_2.ti ;- CoJnUnic;ações da ~~id;ê~cla · ' · 
- N!> 8, de 1993, de autoria do Senador Affoilso ea.: _ · .: ____ Jte.cebimento ció Pi'eiidente q_O Birico ceb.tt:arif(h 

margo e outros Srs. Senado;re~"-que cri~a-óJroposta Único Brasil, dos.OfíciOs n~ S/108.e S/lQ9, Q.e_ 19~~- (n<;fõ_2:231 
Federal sobre combus~ívei~J_íquidqs e gaS9SÜ_s~o_- e 1".300/9.3, na origeffi), encaffiinhando, nos' têrmos daRe-

1 ,2.5 - Leitura de Projeto 
--~- -- ""'o- solução nP-3Ó, de 1992, do Senado Fe_Q..eml1-_~QliCita&_ão pª"r( 

que as Prefdturas_ Mu_pjÇj"pais de Ma"iingá e -de Rodon - -

-Projeto de Lei dç Senado n' 128, de 1993, de autoria 
do Se_nador Júlio Campos, que _dispõe ,s.oPre a utilização -
de recursos do empréstimo _CQ.Illpulsório, cobrado sobre 
a venda. ,de, carros e combustíve_is, instituídos pelo Decre
to~ Lei n' 2.288, de 23 de julho de 1986, e dá outras provi~ 
dências. 

PR, possam contratar·-_o-perações de "cr!!dito, ·para os firis 
que especificam. _ _ 

-Recebimento da ~ref~_iti.Irã. M_~n~cipar de- ~~Tatiila-
Corrêa, Estàdo do Rio Grande do Sul, doO!ício"n>-s/110, : 
di01993 (n' "714/93, na origem), solic!ú\ô"do, nos teiniós 
da ResoluÇãO n" 36, de ~992, do SeriadO Fede!at; a!JtOií- · 
zação para c.Pntratar op-eração de cfé-diio, -para· os·fifrS'qUe·" 

1.2.6- Requerimentos especifica. · 
- ' · · . · · · • ·. - ' - -Recebimento do Presidente do BanpJ. Central dos, 

-N', 1.028, de 1993, .de autoria do Senador Odacir Ofícios· n• 2.299 e 2.101,.de28 do càrrente, eriéamiílhando 
Soares,_solicitando que sejam conside_rados, como licen-ça a complemefttação dos _doçume_ntO~ neces~ár\QS _à j_iiStf'!l~-~: 
autorizada, os·dias 1, 2, 3; 6, 8, 9, 10 e 17 de setembro dos Ofícios n'' S/96 e S/81, c!e1993,... . , . . · 
do corrente ano. Aprovado. _-::-Arquivamento defiriiti:YO do-?rojeto.-d~ Lei da Câ-
Rib -;-- N' \~0~9, ~e 1993; de auto~a dâ Senador Darcy ... mata n' 121, de 1992 (n' 279191, .na CMa' de.prige!IÍ), que~ 

et~o,_ so lClta~ o que SeJa consi era o, :orno hcença dispõe sobre a cobrança de encargos_finanC~iiOs sobre te_:: 
autonzad~, o penado de 6 a 27 do ?'rrente mes. Aprovado. tras e títulos de cr~ditQ apresentados-ê pagoS enl ~rtóriO,-

.-N- 1.030, ~e-1993,~ de autona da S~nador;:\ Ev~)3lay, . -~sem que tenha sido interpOSto recurso, em virtude do térmi_:--
solc1.tando que seJa co?stderada como hcença (!U~onzada no do prazo frxado n:o Jiarágrafo único do.art_.254 9o ~e__&~. 
os d1as 3, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21,24 e 27 do corrente mento Interno. · 
mês. Aprovado. -Abertura de prazo p·âra apfesentaÇão -de ·emendaS" 

1.2, 7 ~O fiel os 

- Ne 226/93, do Presidente. do Comitê de Avatiaçãp 
de CréditoS 'ao Exterior- COMA CE; refe-rente ã _pàiti'Ci~' ~ 
pação do Brªsil, no chamado "CluPe çie Paris" 1 das reu
niões multilaterais d~ renegociação das dívidas- elos p_ã.í~es 
do leste europeu e africanos não lusófonos de-que--é ciedór: 

-N~' 30, de 1993, do Presidente da ComiSSãO-de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, 
terminativameilte, do OfíciO- "S" n~ _57~ d~ 1993, do Sr. 
MiniStro Presidente do Supremo Tribunal Federal; etic3lni~ -. · 
nhando ao Senado Federal, cópia ao acórdão proferido 

~por aquela Corte do Re-curso- _Extraordinà:fío- n9 
140.887~11STP. · · - - .·' ~· . 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

-Abertura de prazo de cinco dias úteis para interpo-=
sição de recurso, por um décimo da composiç~o __ d_a Casa, 
para que o-Projeto de Resolução n9 8_9, de 1993, seja apre~ 
ciado pelo Plenário. -

1.2.9- Requerimento 

- N9 1.031, de 1993, de autoria do Senador Antonio 
Mariz, solicitando que seja considerado, como licença pata 
tratamento de sáude, o período de 13 a 18 do cor;rente_ 
mês. Aprovado. 

1.2.10- Comunicação 

-Da Liderança do PMDB, de substituição de mem~ 
. bro em ComíSsões Permanentes TemporáriaS e. Especiais. 

1.2,11- Apreciação de matérias 

-Requerimentos n"s 1.021 e 1.022!93, lidos exn_sessão 
anterior. Aprovados. 

aos Projetas -de Resolução nçfi- ~ a 88/93, lidos anteQor-
mente~ - - - · 

·-1.2.13-- Discursos do Expediente· 
SENADOR AFFONSO CAMi\RG~O, como Líd~r _:__ 

Col9tllçl?,e~soQre ent(eVi$J~ qoqc~did&:à !mprensa pelo Mi
nistro Fernando Henrique Cardoso, a respeito da 'inviabi-
lidade de eleições para· esté 'anO. .. 

SENADOR GILI\ERTO MIRANDA-:- Retrospec~ 
tiVa do primeiro ano de Governo ·do PreSídeTite lfamar 
Franco e a~ação di~<;ição governamental nesse período. 

SENADOR PEDRO SIMON .,.,-Respeito à de<:isão 
soberana_ do Congres~q Na~ional de: iriic:íã.r- ~ revis~_o cgnsti
tllciOiial no próximo dia 6-10, assumindo a,_:r;e,sponsabilidade 
dé seu papel. Lamentando a ocorrê.n..ciã--d~ inci<jer~Je~ dç, 
violência e repreensão, ocorridos onte_m rt_o_Congr~ss~ ~-a-
cional, e o esvaziamento das _galerias~ __ _ 

1.2.14- Comu:iücações da Presidência 
-Edição pelo Senhor Presidente da-República~ da 

Medida Provisória n~--354, de 24 de ·setembro de 12:93!,_ 
que define condições para aquiSiÇã<:,- e renroção--de ali~en..: 
toS bãsicbs destinado~-~- população flagelada pela seca, 
e--autoriza- -o--Poder- -Exe-cutivo--a-abrir -a0--:.9-tÇ~.nlento -da 
segUridade social da Uni~O, ent favor -~o _'!•v1iriístérió da 
Integração Regional e do Ministério do EXércitO~_ ci~dito· 
extraordinário no valpr de Cr$5.470.000,000,00 (cinooo!- ~ 
lhões e quatrocâltos e setenta rriilhões de cruzeiros-reais), 
designação da Comissão Mista e eStabelecimentO de calen-.: 
dáJ::i.õ para tramitação-da matéria.___ ~ · _ ""-

- Ediçáó pelo Seliliór Presídente da Repúblícii," da 
Medida Provisóría- ~? .. 355, de 27 de setembro de 1993;: 
que altera a Lei n~ 8.631, de 4de março 4e 199_1;designaÇao
da COmissão Mista e, e_stabelecim~'!lt~, de cale~dáijo p_~ra _ 
tramitação da matéria. -~-~-- ~ o- _, ... ..,_._~ '~ 

/ 
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.-' .... -; 1':"'"':"" Edição pelo Senhor Presidente da República, da 
Medida Provisória n"' 356, de 27 de setembro de 199.3, 
que altera o art. 2' da Lei n' 8.3$2, de 28 de dezembro 
de 1991, com a redação dada pela Lei n' 8.458, de 11 
ile 5etembro de 1992, que dispõe·sobre as disponibilidades 
financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 

, __ e-·dá outras providéncias, e autoriza o Poder Executivo
a abrir ao orçamento da seguridade social da União, em 
favor do Ministério da Saúde- Fundo Nacional de Saúde, 
cridiio extraordinário no valor de Cr$35.000.000.000,00 
,(trin*~ e•cinco b~lhões)de cruzeiros.·reais)~ designação da 
Cómissão Mista e estabelecimento de calendário- para tra

. mitação,da, J)latéri,a. 
'' J.Z.JS- Requerimentos 

·~N' 1.032, de 1993, de autoria do Senador Marco 
Maciel, Solicitando que seja considerada como licença auto
riiad~. o pia I' <!e outupro do corren(e. Aprovado. 

·· -N' 1.033, de 1993, de autoria do Senador Moisés 
' Atirtb:·solíciiartdó que sejam con'Síderados, c:Omo licença. 
'auroriiadaosdias3, 6, 8, 10, 13, 17, 20,27 e 28 des.tembro 

., do couenre_ A.prova_do. , 
-'N' 1.034, de 1993, de autoria do Senador Jutahy 

Magalhães, solicitando que sejam considerados~ como li
. êcaça aútorizada, os ~as 1•, 4, 5,.l3> 14, 15 e 18 do mês 
~.&outubro próximo. ApioVlllilo. •: · 

. · - N' 1.035, de 1993, de autoria do Senador Alfredo 
Campos, solicitando que sejam considerados, como licença 
autorizada, os dias 27 e 30 de ,ag9sto e 3, 6, ,9.,1,3, 1.41 
17, 20, 21,24 e 27 de setembro do corrente ano.·Aprovado. · 

~J.4o1~ r~ ~.o~~n~ções 

Oo Senador Nelson Wedekin, de ausência do País, 
n·o período de 27 _dp:, setembro a 3 de outubro do ano 
em curso. 

· Do Senador Jonas Pinheiro, de ausência do País, no 
período de 25 a 30 de setembro do corrente mês. 

1.3-0RDEM DO DIA 
1 ~. · _,,~.J~eR!l~rim~n~o n9 890, de 199~ 1 do Senadõr Ed~uãrdo 

. , -.-!i~p,li,cy,,spJic~t~qdq, ,nos termos regi~entais, a convocação 
·.,fi dQ M:inis,r9.:de .{:stadp __ da Fazenda •. para prestar, perante 

o Plenário do Senado Federal, esclarecimentos_ sobre a 
elaboração e condução da política económica do governo. 
Aprovado, após usar da palavra o Sr. Eduardo Suplicy. 
· Projeto de Lei da Câmara n' 172, de 1993 (n' 3.973/93, 

·na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação 
·das. Procuradorias Regionais da Rep~blica e dá outras pro
vidências. Aprovado com emenda. A Comissão Direfora 

L 
L 

' ~· 

'pai'.a ·redação final. . 
', Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 172, 

de 1993 (n' 3.973/93, na Casa de origem). Aprovada. À 
san~o. · · 

Projeto de Resolução n' 82, de 1993, que autOriza 
~ adoção de procedimentos específiCos para a contratação 
de cr~ito ao amparo do Prorur. Aprovado, com emenda, 
após parecer da comissão competente sobre a emenda apre
&Cn.tada nesta oportunidade. À Comissão Diretora para 
~final. 
· . . Redação final do Projeto de Resolução n' 82, de 1993 .. 
Afn>V1Mbl. À promulgação. .. . · 

... -. 
;.;, ., ... 

~ .. : 
I~ • ', _.,. ~ 

'"·-· 

Offcio·n'S/64, de 1923, através do quai o Governo 
do Estado de Minas Gei"ais solicita autorização do Senado 
Federãl, pal-3. que possa C-oritfatar operação de Crédito ex
terno, no valor de duzentos milhões de dólares americanos, 
para os fins que específica. Retirado da pauta, nos termos 
do art. 175, letra e, do Regimento Interno. 

Requerimento n' 738, de 1993, do Senador Pedro Si· 
mon, solicitand9, nos termos regimentais, a transcrição, 

. nos·Anais do-senado Federal, do discurso proferido pelo 
Senador Mauro Benevides, quando de"sua posse na Acade
mia Cearense de Retórica, em 16 de julho do corrente 
ano, intitulado POlítica e -Retórica. Aprovado. -- - -

Requerimento n' 764, de 1993, do Senador Marco 
Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, inCiso I, do 
Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do 
Projeto de Lei do Senado n' 67, de 1991, de sua autoria, 
que dispõe sobre a participação dos trabalhadores na gestão 
das empresas e dá outras providênCias. Aprovado. 

Projeto de Resolução n' 62, de 1991, que altera dispo
Sitivos do Regimento Interno do _Senado FederaL Apro
vado. À Comissão Diretora para redação final. 

Projeto de Resolução n' 76, de 1993, que autoriza 
a cessão e transferência de direitos e obrigações de arrenda
mento mercantil que especifica, firmado~ pt:;,la extinta Em

. presa de Portos do Brasil - PORTOBRAS S.A. Apro· 
vado. A Comissão Diretora para redação finaL 

Projeto de Resolução n' 77, de 1993~ que autoriza. 
a Prefeitura Municipal de Céu Azul ~PR, a contratar 

• operação de crédito no valor total de vinte e sete milhões, 
oitocentos e vínte e oito mn,..,duzentos e quarenta_cruzeiros 
reais e vinte e nove centavos, junto ao_ Banco do_Estado 
do Paraná S/ A- BANESTADO. Aprovado. À Comissáo. 
Diretora para redação final. 

Projeto de Resolução n' 78, de 1993, que autoriza 
a União a celebrar contratos de finãricianle-nto com deve
dores originais de obrigações financeiraS junto 'a credores 
externos novadas me_diante a emissão âos_~'Brazil Investi
inents Borids". Aprovado. À ComiSsão Uiretóra para·reda
ção filtal. 

Projeto de Lei do Senado n' 294, de 1991, que estabe,, 
Ieee normas para o transporte coletivo de trabalhadores 
rurais e da construção civil. Apreciação sobrestada, para 
aguardar recurso no sentido da sua tramitação, tendo em 
viSta ·parecer cólttrário "quarito aci- rilérifó proferido nesta 
opo_rtunidade. . _ _ _ 

·PrOjeto de Lei do. Senado n' ·172. de 1992-Comple
mentar, que dispóe sobre o cumprimento imediato_ do_ dis-_ 
posto no parágrafo 2• do art. 192 da Constituição Federal. 
Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n' 6g, de 1993, qUe -e&;fabelece, 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos 
_Humanos do Senado Federal e_ dá outras providências. 
Votação adiada por falta de qu6rum. 

1.3.1- Discursos após a'Qrdem do Dia 

-SENADOR NEY MARANHÃO -~Preocupação 
quanto à sanção presidencial ~ da Lei Eleitoral: 

-SENADOR EDUARDO SUPLICY- Relatóno 
sobre o episódio do_ seqüestro do Sr •. ',Abfiio dos Santos . 

. Diniz e a tentativa de envolver o Parti<kidos Trabalhadores 
' -- - - -- -
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no ocorrido. Aprovaç4o do PDS ná extradição dos envol-
vidos no seqüestro. , . 1 t i ~ ; ' 

-SENADOR JÚLIO CAMPOS~·I'<perfeiçoamen
to dos mecanismos .de aplicação dos recursos destinados 
ao desenvolvimento regional. Apelo. para facilitar. no Esta
do do. Mato Grosso, o. Subprograma de _energia,- que visa 
o financiamento do setor privado pára implantação de pe
quenas centrais hidrelétricas, linhas I aéreas .de.transroissão·-
esubestações. -·-··-=-· -·-· 

-SENADOR JUTABY. MAGALHÃES~ Defesa 
de elaboração prévia ~da pauta para definir a amplitude 
da revisão- constituciorial, ·na busca de consenso-. Preoçq-: 
pações com a questão da seguridade social e da privatização 
da saúde pública no ·contexto da re~isão_ constitucional. 

~SENADOR LOURIVAL 13APTISTA..~ Fa)e~(
mento da Professora Judite Rocha. de Oliveira, fundadora 
do tradicional "Colégio Jackson_ d-e flgueir~do'',_.eni Artt-
caju-SE.. .-.._. -. _-~L-

1.3.2 ~ Designação da Ordein db .Pia da próxima RI- ' 
são~ ·.} (· ,• -•. --,' '· - .•.•• ·.·•. t 

' ' ·- . ,. '. ""' ·.·~·-.-.•. _, :1 
1.4--,ENCERRA!rlENTO :C.:.,:, : , . ~ , , .. c 

2- ATOS DO PRESIDENTE .' • • i •· ,., • • '' 

- N• 472 a 476; dé 1993 ' · 1 L c.•'•-'! 1:-- '* ,-:•.l•:J:tf', .-
' '• 'I 

3;_ ATOSi>e DIRETQR-tiERAL 

- ,_·-;,-·,;--;r' r;; ~.:i.;,~ 
-Atas de reunião do Co_nselbo Dehberattvo .. ~-, .. _ -~~ · 

oJ 
5- ATA DE CQMÍSSÃÕ • ..,.-.-.-~-,,:, 

6 ~ MESA DIRJ';TORA 

7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
! I I · f · t • 

- j 

_ ·8.-:COMPOSJÇÃO DAS éO\\ÍWÕÉS PE~~A· : 
N:ENTEs·. . - -· l.,:, ,,~·~--"'~:.;··: ·1: 

,_t' • • • _\ ·' 

' ',',' " i' 

Atà da 2051i Sessão, em 30 de setembro de .'1993 
,. 

.. -~ . 
·. p 

I , r•_ , 1 i • __ ,.,_\ , . I, 

. ~,. 
·' ;,!r,:';- ... .J 

·--~-·.:,~,~p,:_ .. _ ~J 
I •-' 't 

•• 1 • ·-·~-'. ~ 

Presidência ,d~s Srs .. Chag~ Rodrigues, 'Júlio Campos, Carlos Patrodnio ·e•Meira Fillro 
. - _',--, '· ;; ,· • .. • .,·.~ ,,,.,,. 1\_:-

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHllM-SE PRESENTES OS EXPEDIENTE ' -' ,. . ~ '"'·;. 

SRS. SENADORES: ' 
' ' . ' ". -t- ' ~· j 

MEN.Sh,GEN~ .DO PRESIDENTJ> .QA I!.J>lWBL.~CA) 
. Alfonso Çamargo. -.Alfredo' ciujl~.!>~.-"-. Alu!zl, 'o -~e;z;érra. . -· r De agradecimento de comUrJicações.: • . __ . Alvaro Pacheco _ Bello Parga _ Beni V eras _ Carlos Patrocútio _ . · • • · - .. ' • . 

t· 
César Dias_ Chagas Rodrigues~ .Cikl Saboia de_c~'o _ . ··N~ 344 e 345',-de 1993 (n"' 635 ~'636/9~.·q~'9rigcm): 
Coutinho Jorge_ Darcy RijJeiro _ ~arioiPereira _Dirceu Carneiro -de 28 db'corrente; referentes à promulgáçao'das Resõl~ 
_ _Eduardo Suplicy _ Elcio Alvares_ Esperidião Amin _ Eva Blay n~ 73 e 74, de 1993, constan\es dàs' Mensagehs SM_ri"' 193 
_AavianoMelo_FranciscoRollemberg_GaribaldiAivesFilho __ e 194,de 1993. '. - :·- -_.· '· .. _-, "•'·':.: · ~· 
Gerson Cama ta _ Henrique Almeida _ Í"lydekel Freitas _ Ira_puan · · .. - ' ' ' ' ' · · ' 
Costa Júnior _ João Calmpn _ João França _ José Fogaç_a: _ José Restituindo alit6Qrafos de projetas de lei sandonados: -~ 

Paulo Biso! _ José Richa _ Júlio C~J10s _ Jutahy Magalhl!es _ __ N• 346, de 1993 ( n• 638/93, na origem), de 28 do corrente.-
Louremberg Nunes Rocha_ Lourival Baptista_ Lucldio Portella _ referente ao Projeto. de Lei da Câmara n' 168, àe 1993 (I!': 
Luiz Alberto Oliveira _ Mansueto de Lavor _- Mário. ÇoyljS _ 3_550/93, na Casa de. origem), de iniciativa do Presidénte cbl; 
Marluce Pinto_ Mauro Bene~ides _ Melra Filho_ NabOr Jdriior _ República, que dispõe sobre a transformação-da Escola Téé-, 
Nelson Carneiro_ Pedro Simon_ Pedro Teixeira_ Raimundo Lira niCa Federal da Bahia em Centro-Federal·de EQuçaç:iio Tecnc)o
- Wilson Martins. - ·· lógica e dá outras.proVidênciaS, SanciOriado e transforiri~.' 

na Lei n' 8.711. de 28 de setembro de 1993; e . ·. :-- . . : 

O SR. PRESIDE_NTil_(MeiraFilho) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores:- ~ 

HavendO número regimental, declaro aberta a _s_essão. 
Sob a proteção de_Deus, iniciamos noss'os_ trabalhOS. 
O Sr_,_ JS' Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguirite 

N' 347, de 'tm {~'639193, na orige~), de 28 do co~en~:; 
referente ao Proje>q_de Lei n' 21, de 1993-CN, que altera( 
dispositivos da Lei .n• 8.447, de 21 de julho de 1!192.,_ e .... 
out_ras providências! _sancionado e transformado na L_ei n't 
8.712, de 28 de setembro de 1993. · · 

Submetendo _à_ deliberação do SeiiãdOFtdêr:al Q e$col~ J, 

de seus indicados ptlra cargo cujo provimento depende de sua.: 
prévia aquiescência:_ . - -

·' 
' . • 

-J 

• J 
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MENSAGEM N• 348, DE 1993 
(N~ 642/93, na origem) 

Senhores Membrps .d,o Senado Federal, 
De conformidade .C01,11 o.art. 84, JncíSO VII, da Consti

tuição Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos 
arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n"' 
93.325, de P de outubro de 1986, no art. 39, inclsõ I, alínea 
a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto nl' 99.578, de 10 
de outubro de 1990, submeto à aprovação de Vossas Exce_; 
lências a escolha, que ·desejo fazer, do Senhor JOÃO AU,. 
GUSTO DE MÉDICIS. Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de DiplOmata, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Popular da China. ~ · · · 

Os méritos do Embaixador JOÃO AUGUSTO DE MÉ· ~ 
DICIS,' qúe me indiJ.Ziram a escolhê-lo para o desempenho 
dessa elevada função, constam da anexa irifomiação do Minis-
tério das Relações ExteriOieS. - ---

Brasília, 29 de setembro de 1993. - Itamar ~ranco. 

INFOI{MAÇÃO ' . ~ ~ 

JOÃO AUGUSTO DÊ MÉDICIS- Reciíe~É. -)g de 
agosto de 1936. - - ~ 

Filho de Rodrigo de Andrade MÉDICIS e Ruth de Souza 
Leão MÉDICIS. CPCD,1RBr. Estágio' na OEA, Washington. 
Orieptador profissional dos alunos do CPCD, 198()/81. 

Terceiro-Secreiáiid--;- 23 de =janeiro- de 19_5_9. 
Segundo-Secretário, merecimeritõ,_ 21 de outubro de 

1961. ~ . 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31.de março de 1967 .. _ 
Cons~lheiro, merecirpento, P de janelro de 1973 . . _ ·,: : 
Ministro Çe Seguq~a Çiasse, merec~ento, 25: qe lnaiO 

de 1976. . , , . ~ - . - . ; : - . . : -
MiniStrO de Primeira ClasSe, me-recimento, 22 de- junho 

de 1981. . . . · 
Oficial de Gabinete :do Ministro de E'stado, 1961. 
Subchefe, interino, do Cerimonial, 1962. -
Subchefe do Gabinete do Ministro de. Estado, 1967/6.9. 
Introdutor Diplomático, 1969/70. 
Introdutor Diplomático, 1975/76. ~ ~ , . 
Chefe da lntrodutoria Diplomática do Gabinete do Minis-

tro de Estado, 1977179: 
Secretário de Assuntos Legislativos, 1979/81. ~ 
Chefe do Cerinioriial, 1981/82. 
Chefe do Departamento do Oriente -P-róxirno:·t983. · 
Nova Iorque, ONU, Segundo-Secretâfio, 1962/66. 
POrt-au-Prince, Segimdo-SeàetáriO-, T9756/67:-
Port-au-Prince, Primeiro-Secretário, 1'967. 
Port-au-PrinCe, Encarregado de Neg_Q~ios, 1%6, 1967 e 

1979. ~ . ~~ ···~ 

Londres, Primeiro-Sec;rétário, 1970/72. ~ 
Londres, Conselheiro,~ 1973. _ _ · , .. -~.-_ .. 
B_~enos Aires, ConSelbeifçi, "1913n5.---;-_--:_ "~ 
Nairóbi, Embaixador, 1984/86. ~ -~~ 
Campala, Embaixador (cumulativo), 1984/86. 
Port-Louis,~Embaixador (cumulativo), 1984/86. 
Adis-Abeba, Embaixador (cumulativo), 1986. ~ 
Nairóbi; Representante Permanente junto ao Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e junto 
ao Centro das Nações Unidas para Assentamentos Humanos 
(Habitat), 1984/1986. ~ _ ~ 

__ Roma, Representante Permanente junto à-FAO;FIDA, 
PMA, 1987/1990. 

Varsóvia, Embaixador, 1991/93. 

Conferência sobre o Aproveitamento HidiáUlico -de Salto 
Grande, Buenos Aires, 1960 (Membro da Dele~ação). 

XII e XIII Sessões do COnsêlhO de Administiação _do 
PNUNA, 1984, \985 (Chefe da Delegação). . .. ~ . 

XII Sessão~ do Conselho de Administração do·PNUMA, 
1984 (Vice-Presidente e Presidente do Comitê de Redação). 

Comitê de representantes Permanentes jtintó ao PNUMA 
(Relator) 1985, 1986._ . · · ~ ~ · .. · · ~ ~~ ~ 

IX SeSSâo~-4'3. -C6.inissão de Assentamentos Humanos? 
1986 (Represêrliante). ' .~ ' 

·- COmitê' In.tcirgoVenlã#tentâl Ii1tersesSioóãl Preparatório 
sobre Perspectivas para o· Ano 2000 e Além, (Ptesldente); 
1986. ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ . . . . • . 

~ XVI, XVII, XVIII, XIX e XX Sessões da "A5sembléia 
Gé"íalda ONU, 1961, 1962,.1963, 1964 e 1965,"(Membro 
da Delegação). ~ ~ ~ 

Representação do Brasil no CoU'sélho de SeglfrariÇa das 
Nações Un~das. 1963, 1964 (J\sse'.Sor do Represerita~te) .. 

Ccup.Jt~ pa~a __ o _ U~o _ _f~ç!fl~o- d~ Espaço C&m1co, das_ 
Nações Unidas, 1963, 1965, 1966' (Assessor da Delegação). 

· SubCorriitê'Jurídico-do Comitê· para Uso Pacífico doEs-
paço Cósmico. 1963 (Assessor da Delegação). · · · · 

· Co'mítê âd hoc do Cónselho de Segurança, ONU, de eStu
do de sanções contra a África do _Sul? 1964 (Assessor da Dele-

~ gação). · 
Comitê I;.special das Naçõe_s_Unidas sobre Opérações de · 

Paz, 1965 (Assessor da Delegação). 
· -Reunião da Co:rriísSão" de Direitci--ID.ternaciórial, ONU, · 

Genebra, 1965 -e Monte Cario, 1966 (Assessor do membro·· 
brasileiro), 

Assembiéi'a Geral de Emergência das Nações Unidas, 
Nova Iorque, 1967 (Membro da Delegação). . ~ 

- Cóóferência da ONU sobre o Direito dos Tratâdos, Vie
na, 1968 (Membro da 
Delegação). 

· XX'Ifi_Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Ior-
que, 1969, (Membro da Delegação). ~ 

II J3.eunião.de COnsulta _çlos Grupos de Peritos de Trans; 
porte e TelecOmunicações dOs PaíseS da BaCia: do Prata (no- · 
vembro, 1974) (Membro da Delegação). 

XXXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova lor- .. 
que, 1978 (Delegado-Suplente). ~ 

Membro do Grupo organizador e da Comitiva que_ ado'In- · 
panhou o Presidente Ernesto Gefsel em suas viSitas oficiãis 
ao ~Par~guai, França, Rei~o Unid<;>t ~apão, MéxiCo, T.lru&uai 
e _República Federal da Alemanha, 1976, 1977 e 1978. 

Membro da Delegação Jilrasileira às cerimÔnias- que rriar.:.- ,. 
caram o início do Pontificado do Papa João Paulo I, 1978. 

-~ Membr:o do Grupo Orgapizador e da Comitiva que-acom
panhou o Presidente João aaptista de Figueiredo em suas · 
visitas oficiais_a l'ortugal, Estados Unidos_ da América, Canadá 
e Nações Unidas. 1981182. ~ 

Grupo de Trabalho para a organização do programa da 
visita do Presidente do Méxi,to, 1969 (Membro). 

Comissão" Organizadora do Programa do Encontro entre -
os Presidentes do Brasil e cja Argentina, 1961 (Membro da 
Comissão)._ _ _ -O 

com'issãO EsPecial encarregada de coordenar as medidas 
relacionadas com a visita de Sua Sã:iitidade o Papa JoãO Paulo 
II ao Brasil. 1980 [Chefe). ~ 

XXX Sessão 'do G~upo Intergoveniamentalde Arroz 
(FAO/Roma), 1987 (Çhefe da DelegaÇão). ~ ~ ~~ 



Outubro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira I' 9345 

II SessãO, da cornissão·d~ :Re<:U,i"S!)S fít_QS.ei!~.t_\Cós (FAO/ 
Roma), 1987 ,(Chefe da I;lelegação). _ _ . _ _ 

XIII Sessão do C.onselho Mundial de Alimeptos (CMA/ 
Beijing}, 1987 (Representante). · _ 

XVII Sessão do Codex Alimentarius (FAO/OMSIRoma), 
1987 (Che(e_da Delegação). 

VIU Sessão do Comitê de DeseJlvolvjm~Q.t_o FI.orest;il nos 
Trópicos (FAO/Roma), 1987 (Chefe da Delegação). -

II Sessão de Subgrupo de PaíSes- Produtores. de_ Sh;al e 
Henequém do Grupo lntergovemamental de fibras Duras 
(FAO/Roma). 1987 (Chefe da Delegação). _ 

XXIV Sessão da Conferência (FAO/Roma), 1987fSub
chefe da Delegação). 

Painel Internacional soPre Estratégias de Investimento 
para Combate a Pobreza Rural (FIDA!Brasfiia), 1987. 

li Sessãc;t da CQns_ul_ta sobre a Terceirâ ·R".eposição de 
Recursos (FJ!)A/Ronia), 1988 (Çhefe da Delegação). 

II Sessão Especial ConjUnta dOs Comitês -de Finançâs 
e Programas (FAOIRoma), 1988 (Membro do Comitê). 

Xx- COnferência Regional para a América LatiÔ.a e o 
Caribe (FAO/Recife), 1988(Subchefe da Oelegação). 

III Sessão da Q:ms.ul~a soPre: ~ JÜ Rc;:posição de- Recursos 
(FIDA/Roma), 1988 (Chefe da Delegação). 

I Sessão do Subcomitê ()e Projetes (FAO/Roma), 1988 
(Chefe da Delegação). · -

Consulta _Governamental sob_re. o PriilCípio de Consen~ 
tirriento Préyip no Código Internacional de Conduta sobre 
Distnbuição.e Uso de Pes.ticidas (FAOIRoma)- Chefe da 
Delegação. 

III Sessão (reconvocada) da Consulta para a III Repo
sição de Recursos (FIDA!Roma)- Delegado. 

XI e XII Sessões do Conselho de Governadores, FIDA/ 
Roma (Chefe da Delegação, Goverhador em exercício).

XX, XXI e XXII Sessões do Grupo Intergovernamental 
de Sementes Oleaginosas, Óleos e Gorduras (FAO!Roma), 
1987/89 (Chefe da Dele_gação). _ 

XIV Sessão do Cõmitê de S_egurança Alimentar Mundial 
(FAOIRoma), Chefe da Delegação. 

XVII e XVIII Sessões do Comitê de Pesca (F AOIRoma) 
-Chefe da Delegação. 

X Sessão do Comitê de Agricultura (F AO/Roma)- Che
fe da Delegação. 

LXIII, LXIV e LXV Sesgpes do Comitê de Finanças 
(FAO/Roma)- Membro do Comitê. 

III SesSão Especial ConjUnta dos Comitês de Finanças 
e Programas (FAO/Roma) -Membro do Comitê.- -

-XXIII a XXVII Sessões do Cqmitê de Políticas e Progra
mas de Ajuda Alimentar (FAO/Roma), 1987/89 (Chefe da 
Delegação). · 

III Sessão do Grupo de. Trabalho do Conselho de Gover~ 
nadares sobre a III Reposição de Recursos (FIDA/Roma) 
-Chefe da Delegação. 

XII Sessão (reconvocada) do Conselho de GOvernadores 
do FIDA (FIDNRoma)- Chefe da Oelegação. 

XCI a XCV Sessões do Conselho (FAO/Roma), 1987/89 
(Chefe da Delegação). · 

O Embaixador JOÃO AUGUSTO DE MÉDICIS se en
contra nesta data no exercício de suas funções de Einbaíxador 
na República da Polônia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de de 
1993. -Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe do Departa
mento do Serviço Exterior 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N• 349, DE 1993 
. (N• 643/1993, óà orlgeni) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição Federal, e com o disposto no art."18, inciSo I, e noS 
arts. 56 ·e 58. do Regulamento aprovado pelo Decreto n~ 
93.325, de I' de outubro de 1986. no art. 39, inciso I, alínea 
a, e no àrt. -40 do Anexo I ao Decreto n" 99.578, de 10 de 
outubro de 1990, submeto à aprovação de Vossas Excelências 
a escõllia, que desejo fazer. do Senhor BERNARDO DE 
AZEVEDO BRITO. Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do ar"asil 
junto à RepúbliCa da Finlândia. 

Os méritos do Embaixador BERNARDO DE AZEVE
DO BRITO, que me induziram a escolhê~lo para o deSem~ 
penha dessa elevada função, const.am da anexa informação 
do Ministério das Relações Exteriores. -

Brasília, 29 de setembro de 1993. -Itamar FraD.co. 

,INFORMAÇÃO 

BERNARDO DE AZEVEOO BRITO- Rio de Janei
ro/RJ, 4 de junho de 1935. Filho de João Aleixo de Brito 
e Alvesina Azevedo Brito. -

CPCD, IRBr. CelltrO de Instrução de Oficiais da Reserva 
da Marinha, CIORM, Curso de Formaçãó de Oficiais, 
1955/1957. Segundo~Te·nenie da Reserva -da Marinha. 

Cônsul de Terceira· Classe, 28 de fevereiro- de 1958. 
Segundo Secretário, merecim-ento, 24de Outubro de 1961. 
Primeiro Secretário;merecim:ento, 30 dejunho de 1968. 
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de ·1973. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de dezem-

bro de 1978. 
Ministro de Primeira Classe, merecimeti.tO~ -zg de junho 

de 1990. 
Assistente do Chefe da Divisão- da América -Meildional, 

1967. . .. · .... 

Chefe, interino, da Divisão da Bacia do Prata e Chile, 
1968/1969. Agregado, 1979/1982. 

Copenhague, Teréeiro Secretario, 1960/1961. 
Copenhague, Segundo Secretário, 1961/1962. 
Copenhague, EnCarregado de Negócios, 1961. 
Copenhague, Cônsul-Adjunto, 1962. _ 
Copenhague, Encarregado do Consulado-Ge_ral, 1962. 
Oslo, Segundo Secretário, 196211964. 
Oslo, Encarregádo de Negócios, 1962. 
Se'vilha, Cônsul, 1964/1967. 
Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretãiio; -1969/1972. 
Nova Iorque, ONU, Conselheiro, 1973/1975. 
Roma, Encarregado de Negócios, 1975. 
Roma, Representante Permanente do Brasil junto à 

FAd, 1975/1979. 
Lusaca, Embaixador, 198211986. 
Húare, Embaixador, 1986/1993. 
ComisSãO Permanente do Direito Social, do Ministério 

do Trabalho, Índústria e COtriéfcio;Rió ôe Janeiro; 1959 (re
presentante-suplente do MRE). 

XI Congress·o 'Internacional de Estradas de Rodagem, 
RiO- de Janeiro, 1959 (assesSor da Comissão Organizadora 

· e observador do MRE). 
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CongresSo Intcrn3.cional de Instituições Superiores de 
Controle de Finanças Públicas. Rio de Janeiro, 1959 (repre
sentante). 

Com"itiva do MiiliSfrO· de EstadO; em visita à Argentina, 
1~9. . 

ComitiVa do MiniSti~ de Estado, em visita--ao Paraguai, 
1960. ReuniOes do Conselho Deliherativo da Sudesul, Porto 
Alegre,. 1967/1968/1969 (representante-suplente). 

IV Reunião da CEBAC, Buenos Aires, 1968 (assessor). 
Reunião do Comitê lntergovernamental_com os Técnicos 

dos Governos dos Países da Bacia do Prata, Buenos Aires, 
1968 (assessor). 

~ Comissões ad hoc~ assessoras do Comitê Intergoverna
mental Coordenador (CIC) da Bacia do Prata, Buenos Aires, 
1968 (assessor). 

II Reunião Ordinária -de Chancelere_s_dos Países da Bacia 
do Prata, Santa Cruz de la Sierra, 1968 (assessor). 

I Reunião Extraordinária e III Reunião Ordinária de 
Chanceleres dos Países da Bacia do_ Prata, Brasília, 1969 (as
sessor). 

XLIII, XLIV, XLVIII e XLIX Sessões..da Conferência 
Internacional do Trabalho, Genebra, 1959/1960/1964/1965 
(conselheiro-técnico). 

Segunda Comissão da Assembléia-Geral das _Nações Uni
das, Nova Iorque, sessões de 1969 a 1975 (representante). 

XI a XVI Sessões do Conselho de Administração do 
PNUD, Nova Iorque/Genebra, 1971 a 1973 (representante). 

XLVIII a LIX Sessões do ECOSOC, Nova Iorque/Ge
nebra, 1970 a 1975 (delegado). 

Vice-Presidente de Segunda Comissão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1971. 

Reunião Ministerial do Grupo dos 77, Lima, 1971 (dele
gado). 

Comitê de Programa e Coorden-ação da ONU, Nova Ior
que, sessôes de 1970 a 1974 (representante). 

Vice-Presidente do Comitê de Programa e Coordenação. 
da ONU, Nova Iorque, 1971 a 1974. 

VI Sessão do Comitê Preparatório da Segunda Década 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova Iorque, 
1970 (delegado). 

Comitê de Revisão e Avaliação da Estratégia para a Se
gunda Década das Nações Unídas para o Desenvolvimento, 
Genebra/Nova Iorque, sessões de 1972 a 1975 (delegado/rela
tor/Vice-Presidente). 

Comitê Preparatório da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente, Nova Iorque/Genebra, 1970/1971 
(representante). Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente, Estocolmo, 1972 (delegado). 

I Sessão do COnselho de Administração do Piograma 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), Genebra, 
1973 (delegado). 

II Sessão do Conselho de Administração do. Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), Nairóbi, 
1974 (chefe). Comitê Especial para a Racionalização dos Tra
balhos e Organização da Assembléia-Geral d8.s NaçOes.Uni
das, Nova Iorque, 1971 (delegado/relator). 

Comitê Intersessiona1 do ECOSOC sobre Eriipresas 
Transnacionais, Nova Iorque, 1974 (representante). 

I Sessão do Comitê Preparatório da Conferência das Na
ções Unidas sobre Estabelecimentos Humanos, Nova Iorque, 
1975 (chefe). Comitê sobre Recursos Naturais, ONU, Nova 
Iorque/Nairóbi/Nova Delhirfóquio, sessões de 1971 a 1975 
(chefe). 

Comitê sobre CiênciaJ e Tecnologia para o Désenvolvi
mento', ONU, Novalorqu~. sessões de 1973 e 1974 (delegado). 
Grupo Intergovernamental Preparatório da Confertncia" 
ONUIIMCO sobre Transporte Internacional de Cofres de 
Oirga, Nova Iorque, 1972l(chdell'resiâenie). 

II Sessão Especiaf do Comitê. deJT~anSPOrtes Mãiíiimos 
da UNCTAD, Genebra, 11172 (delegado). 

XVIII e XIX Sessões! da Conferência- da FAO, Roma, 
197.511977 (delegado). . 

Conselho da FAO, Se'fóes de 1975 a 1978, E-orna (chefe). 
Comitê de Programa~ da FAO, Roma, 1978 (represen

tante). 
IV Sessão do Comitê: de Agricultura da FAO~ Roma_, 

1977 (chefe). , · , 
LI Sessão do Comitê ~e Produtos de Base da F AO, Ro-

ma, 1977 (chefe). . 
Grupo Tntergove-rna71entai dã ·FACY SObre Sementes 

Oleaginosas, óleos e Gordpras, sessões de_ 1976 a 1978, Roma 
-(cliefe). · · · · - . . 

Grupo Intergovernarnental da FAO sobre Arroz, sessOes 
de 1976 a 1978, Roma (ch~fe). · 

_Grupo· Intergovernarnental da F AO sobre Fibras Duras, 
sessões de 1976 a 1978, Nairóbi/Nova Delhi/Roma (chefe). 

o_ I, II (!_)II Reuniões ·pr~P3ratórias· s9bre :Fihias- Duras 
do Programa. Integrado d~ Produtos de Base da UNCTAD, 
Genebra, 197611977/1978 (chefe). · · 

.I e II Reuniões fr:eparatórias sobre Ole3.ginosas dÕ Pro
grama Integrado de Produtos de Base da UNcrAD, Genebra, 
1977/1978 (chefe). · · 

VI Sessão do Comitê lntergovernamental ad hoc d6.Pro
gr3.ma Integrado de ProdutOs de Base da UNCTAD, Geitebra, 
1978 (representante). 

Reuniâo de. Peritos da UNCf AD sobre Cobre, Geri.ebra, 
1976 (delegado). · . 

. XI e XII Sessões da Comissão FA-ÓÍOMS do "Códex 
Alimentarius", 1976/1978JKoma (chefe).· 

IV UNCTAD, Nairótli, 1976 (delegado). 
Comitê sobre Chocolate da Comissão F AOfOMS dó •·co

dex Aljmentarius", Bíenn~~ 1977 (chefe). 
Comitê sobre Política~ e·Program·as de Ajuda Alimentar 

(CFA), Sessões de 1976 a 1978, Roma (chefe). 
Conferência das Nações Unidas para o Estabelecimento 

do Fundo Internacional pa~a o Desenvolvimento Agrícola (FI
DA), Roma, 1976 (chefe). 

I e II Sessões do Conselho de Administração do Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento Agr(cola (FIDA), Ro
ma 197711978 (governador). 

Representante Permanente do Brasil junto à FAO: Ro
ma, 1975/1979. 

Presidente do Grupo çlos 77, Roma 1977. 
Comitê Admjnistrativp de Coordenação, dos Che"res das 

Agências do Sistema das Nações U!Jidas, Genebra, 1979 a 
1982 (membro). 

Conferência Consultiva Anual da l>ADCC; Máseru, 1983 · 
(chefe). 

Reunião da UNIDO· sobre Promoção de· ÍIÍ.vestirrlénios· 
na ÁfriCa Austral. Lusaca, 1983 (observador). - · · 

Conferência Consultiva Anual da SADCC, Lusaca, 1984, 
(delegado). 

ConferênCia Consultíva Anual dã SADCC, Mbabane, 
1985 (delegado). 

Confei'ência ConsultiVa Anual.da SADCC, Harare;-1986 
(delegado). 
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Confcréncia de P!cnípotenciário.s sobre a Proteção Am
hiental dos Recursos Coinuns da Bacia do Zamhezi, Harare, 
1987 (ohservador). . _ _ 

II Confcrênciã de Ministros .de InformaçãO" ·ctos Países 
Não-Alinhados (COMINAC-11), Harare, 1987 (ohservador). 

Conferência-Internacional contra o Apartheid no Espor-
te, Harare, 1987 (ohservador). . 

Conferência Triparti.te da OIT sobre AçãQ cQntra o Apar
theid. Harare, 1988 (observador). 

I Reunião do Comftê-Ministerial Pcrmaneine Parà a Coo
peração Eêôli.ômicã do Movimento Não-Alinhado, Harare, 
1988 (chefe). 

VI Reunião-do Programa de Ação para Cooperação Eco
nómica (APEC), dos Países Não-Aljnhad.Qs,_l-!arare, 1989 
(observador). Reunião Ministerial do Bureau Coordenador 
dos Países Não-Alinhados. Harare. 1989 (ob~eryador). 

Reunião do Comitê Intergovernamental de Peritos sobre 
IndustrializaÇão na África, Harare, 19R9 (observador). 

IX Reunião âa Conferência de Mtnjstros __ A(ricanos da 
Indústria, Harare. 19R9 (observador). 

Reunião dos Chefes de Estado da.SADCC, HaraJe, 1989 
(observador). 

Missão Especial do Governo- brasileiro às Cerimônias da 
Independência da Namíbja, Windhoek, 1990 (membro). 

XIII Sessão.da_Comissão das Nações Unidas para Assenw 
tamentos Humanos (HABITAT), Harare, 1991 (chefe/Vicc-
Presidcnte/Presidente do Comitê de Redação). . .. _ 

Comitivã do PresidentG da República, em visita ofici<!-1 
ao Zimbábue, 1991. 

III Sessão da Força Tarefa soPre Reestruturação do Paiw 
nellntergovernamcntal sohrc Mudança de Clima (IPCÇ), Ha-
rare, 1992 (chefe). .. . .. . . 

VIII Sessão Plenária do Painel Intergovernamcntal_sobrc 
Mudança de Clima (IPCC), Harare. 1992.(chdc). 

VicewDirctor Executivo_ do Programa Mundial de Alimenw 
tos, Roma, 1975/1981. _. 

Diretor Executivo, ã.i., do Programa Mundial de Alimenw 
tos, Roma, 1981/1982. 

Ordem de Rio Branco, GrãwC_ruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Q(icial, Brasil. 
Ordem ao Mérito, Grande Oficial, Itália. 
Libertador San Martin, Oficial. Argentina. 
Bernardo Q'Higgins, Oficial, Chile. 
Santo Olavo. cavaleiro de 1" Classe, Noruega. 
Danncborg, Cavaleiro, Dinamarca. 
O Embaixador BERNARDO-DE AZEVEDO BRITO 

se encontra nesta data no exercício de suas funções de Erri.baiw • 
xador na República do Zimbabuc. _ 

Secretaria de Estado das Rclações_E~terióieS~- de 1993. 
- Gild~ Maria_ ~;u:nos Guim~r~~s. Ch.e_k do Departamento 
do Serviço Exterior -

(À Comissão de Relações Exteriores e !)efesa Na
cional.) 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N~· 677 e 678/93, de 27 do corrente, do Ministro da Saúde, 
encaminhando infOrmações sobre os quesitos constante::; dos 
Requerimentos n'" 630 e "747, de 1993, ·de ~utoria dos Sena
dores Gilberto Miranda e Hendque Almeida. 

N'-"' 410/93, de 24 do corrente, do Mülistro da Aeroná~tica, 
encaminhando informações sobre os quesitos constãnti!s -do 

RequerimentO n·' 631, de 1993, de autoria do Senador Gilberto 
Miranda. 

- As informações foram encaminhadas, em cópias, 
aos Requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 322/93. de 28- do ·co_r.re_nte, cómunicando a aprovação 
dq Pmjeto de Lei do Senado n" 211, de 1991 (11': 2,544/92, 
naquela Casa), de autoria dà Senador Márcio Lace_rda·. que 
dispõe sobre a garantia do salário mínimo e dá outras proviw 
dências. 
(Projeto "enviado à saf!Ção em 28-:9_w9~.) ·_ 

N-' 323193, :~e~ 28_ do_ cor_re~~~· _cotnunid!ldo ~. aprà":açao 
do Projeto de Lei do Senado n" 383, de 1991 (n'' 3.396/92, 
naquela Casa), de autoria do Senador Ney M(\ranhãO; -q_ue 
con~~dc pensão especial a Sebasiião 13ernard~s de SouZa Prata 
e dá outras prOvidêncías. 
(Projeto enviado à sanção em 28w9w9.3.) . . . . 

N··· 324/93. de 2S do corrente, .coinuilicaOQo-:a aprovação 
·do Projeto de_ Lei do SenaÇon' _43, d(;'l990 (n''6. 11.7/90, 
naquel~ Casa), d~_ autoria_ do Senadqr Francisco RpllemQerg,.
que altera n art. 294 da Lei n" 5.869, 'de 11 .de. j~neiTQ_ de 
1973 ~-C:ódigo de Processo CiviL . . 
(Projeto enviado à sanção erri 28-9w93.) ._ - -: _._ . - - . . - : .. ·~· 

OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

.,- N:'325/93..., .de 29 do corrente, comunicando ter sido cons
taiada inexatidão m-ateríal no texto da redaçãQ- finai e dos 
autógrafos, encaminhados por aquela Casa, do Projeto de 
Lei da Câmara n" 167, de 1993 (n" 3.529/93, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Tribumil Superior do Trabalho. que 
cria cargos no Grupo Processamento de Dados no Quadro 
Permanente de Pesso.al da Secretaria do Tribunal do Trabalho 
da2•.Região_e dá outras providências._ 

O expediente será encaminhado à ComisSãO de 
Constituição, Justiça e Cidaõauia, a fim de ser .. ane~ado 
ao processado da referida matér_ia. 

Serão tomadas as providênciaS necessái"üls à publiw 
cação de novos avulsos. 

-PARECERES 

PARECER N" 333, DE 1993 

----Da-Comissã-o--de- Assu-n-tos-E-t":ooôm-ic-os,--sobre a 
Mensagem n? 315, de 1993, do Senhor Presidente da 
República, Q.ue Submete à aprovação do Senado Federal 
o nome do Doutor Marcello Augusto Diniz Cerqueira, 
para exercer o cargo de ProcuradorwGeral do Conselho 
Administrativo de Defesa Ecooômica do Ministério da 
Justiça. 

A Coriiissão de Assuntos Eeonômícos, em vOtação secreta 
rea1iza0a em 28 de setembro de 1993, apreciando o relatório 
ap-í-esentado pelo Sr. Senador Flaviano Melo sobre a Mensa
gem n"' 315, de 1993, do Senhor Presidente da República, 
opina pela Aprovação da escolha do Senhor MarceJio August<;~ 
Diníz CerQUeira, p~ra exercer o··cargo de Procurador-Geral 
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do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Minis
tério da Justiça. por 16 votos favoráveis e nenhum contrário. 

Sala das Comissões,_ 28 de setembro de 1993.-- Gilberto 
Miranda, Presidente em exercício. -Flaviano Melo, Relator 
- Dario Pereira - Affonso Camargo - Henrique Almeida 
- Cid Saboia de Carvalho - Dirceu Car_neiro - Garibaldi 
Alves Filho - Carlos Patrocínio - Mário Covas - Magno 
Bacelar - Ronan Tito - Elcio Alvares - Gerson Camata 
- Mansueto dt: Lavor. 

Relatório 

Relator: Senador Flaviano Melo 

O Sen-hor Presidcnr"e da ~Repúhlíca, por interméaio da 
Mensagem n" 315. de _1993, e com hase no art. 52, inciso 
III, alínea f, da Constituição_ Federal, combinado com o dis
posto no parágrafo único do art. 14 da Lei n" 8.158. de 8 
de janeiro de 1991. submete ao Senado Federal, para_ prévia 
aprovação dos seus membros, o nome do Senhor Marcello 
Augusto Diniz Cerqueira- pã.ra e-xercer 0° cargo de Procura
dor-Geral do Conselho AdministratíVó ·de Defesã Ecoitõffiica 
do Ministério da Justiça. · 

2. o· iilàíCado é brasileiro. natural da cidade do Rio 
de Janeiro, onde nasceu em 6 de agosto de 1938. 

3. De seu curriculo consta que o referido senhor con
cluiu o curso de formação profissiOnal. em nível de graduação, 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. 
em 1965. Participou, também. do Curso para Advogados de 
Empresa, em nível de especialização. pi:omovido pelo Centro 
de Estudo e Pesquisas_ do Ensino do Direfto, Fundação Getúlio 
Vargas/Universidade do Estado da Guanabara, em 1970. Re
quereu, ainda recentemente. a defesa de sua tese de doutora
mento apresentada, em 1993", à Faculdade de Direito da Uni
versidade do Rio de Janeiro. 

4. Lecionou as disciplinas de Direito AdminTsfrativo e 
Direíi:O-Consfitucional na Faculdade Càndido Mendes, do Rio 
de Janeiro. 

5. Exerceu Advocacia Criminal. com atuação no foro 
do Rio de Janeiro, tendo sido, também, advogado de presos 
políticos junto aos tribunais militares. 

6. Exerceu, a:irida, especificamente no campo jurídico, 
as seguintes funções públicas: 

-Advogado do Sistema BNDES desde 1975, cedido ao 
Incra; · 

-Consultor Jurídico da IBRASAIB"NDES no período 
1976/1977; 

-Membro da Comissão de Justiça da Câmara dos Depu-
tados no período de 1979 a 1983; · 

--:-ConsultOr Jurídico do Ministério da Justiça no período 
1985/1986; 

-Consultor Jurfdico do Ministerio da Previdência Social 
em 1986; 

-Procurador-Geral do Incra em 1993, função que pre
sentemente exerce_. __ 

7. Consta ainda, de seu curriculum vitae. extensa rela
ção de livros, ensaios, artigos e outros trabalhos publicados, 
dos quais destaco, por sua estreita relação com a atividade 
pública do indicado, os seguintes: 

-Nova Lei de Estrangeiros, PLG Editora. Rio de Janei
ro, 1981; 

-Representa-ção e Concstituiçãõ, -EOitora Timbre, Rió 
de Janeiro, 1990; 

~Sistenia --de Governo:_ Presidencialismo _ou Parlamen
tarismo. Editora Vox Populi, Rio de Janeiro, 1990; 

- .. Convocação das Constituintes", in Presença-.:..__ Re
vista de Pol_ítica e Cultura,Editora Caetés, junho de 1985 .. , 

8. Em face do exposto, considero que os membros desta 
douta Corrtissão pos-sam dispor dos elementos informativos 
necessários e suficientes ao seu posicionamento a respeito 
da indicação, por parte do Senhor Presidente dà República, 
do nome do Senhor MarceUo Augusto Diniz C~rqueira," para 
exercer o cargo -de Procurador-Geral do Conselho Adrilinis.:· 
trativo de.Def~sa Eco.nômica do Ministério da- juSti~a. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993.- Gilberto 
Miranda, Presidente.em exercício -.Flaviano Melo....Relator._ 

. PARECER N• 334, DE 1993 

Da COmissão de Assuntos Económicos sobre o Ofí
cio "S" n'' 59, de 1993 (Ofício Presi n~ 93/01307, de 
21~6~93, na origem), do Sr. Presidente do -Banco Central 
do Brasil, relativo ao pedido de autorização da Prefei .. 
tura Municipal de Nova Prata do lgnaçu - PR, para 
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná S/A - BANESTADO, no valor de 
CR$4.500~000.00 (quatro milhões e quinhentos mil cru~ 
zeiros reais), a preços de-nlarço de 1993. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 

I. o sr. Presidente do Banco Central do BraSíl Cnca_
minha a esta Casa, o pedido de au_torização da Prefeitura 
Municipal de Nova Prata do IguãÇu-:........:.. PR, para corüratar 
operação_ de crédito junt() ao_ Banco do Estado do Paraná 
SIA - BANESTADO no valor de Cr$4.500.0QO,OQ (quatro 
milhões e quinhentos mil cruzei"ros reais), a pi'eÇoS -de março 
de 1993. 

2. A operação de c:rédíto fin:inciaiá--a~r~aliiaçãO de 
obras de _infra-estrutura urhana e t~_r_á com_o fÇr,tJe _recursos 
do Pr9grama Estadual de DesenvolVimento Urbano - -PE
DU, oriundos do Tt::§.ouro do Estado dõ_Par;-(l.nà-e._.-s~upletiva
mente, do _Banco Internacional_ de Reconstruçã-o_ Ç Desenvol~ 
Vimento- BIRD. -

3. De acordo com o Parecer DEDIF~ DIARE n'' 93/2g2, 
de 9-6-93. do Banco Çentra_l do B_rasil, a "operaçãp e~cciiitra-se 
dentro dos limifes estabelecidos pela Resolução n~" 36/92~ . .dO-
Senado Federal. -

4. Assim, entendemos que o -pleTto-e-stá ein' COondições_ 
de sei -au-tOrizado pelo Senado Federal. Para tanto, su,bmé
temos aos ilustres Pares, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 84, DE1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Prata do 
lguaçu - PR, a contratar operaÇão de crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S/ A - BANESTADO, 
no valor de CR$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhen
toS mil cruzeiros reais), 3 preços de marÇO de 1993. 

O Senaqo Federal resolve: _ _ ___ . . . 
Art. 1'-' É a Prefeitura Municipal de Nova Prata do.Igua~ 

çu - PR, autorizada a contr&tar operação de crédito junto 
ao Banco do Est.ado cjoParanLs/A-::: BA,~E.STADO. no 
valor de CR$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil 
cruzeiros reaís), a preÇOs de março de .199_3._ . __ 

Art. 2" A operação de créditO a que se n~fere o artigo 
anterior será realizada de c~mformidade com a~ seguintes con~ 
dições e caracte_risticas: _ _ -_--._ ,~ ,-_o . ___ . -

a) · .. alor.pretendido: CR$4.500.000,00~ a preços de março 
de 1993; 
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b) j~ros: 12% a.a.; - . '·:-r-~'--"-'-

c) pra_zo para desembolso dos re"cul-Sos:'.·~:té }2 (doze) 
meses; 

d} atualização monetária: _r!!ajus~âv'~l_pei~ T~~ ~ 
e) garantíà~ cauç·á-o 'das parcelas que se fi~erem neces

sárias do ·produto da arrecadação _tributá.rja riiun}c~pal das quS>-
tas-partesdo ICMS; . . 

O destinação dos recursos: real_izaç~fi --d_~ ~Ot?.ras Pe i~f~~
estrutura urbana, através· do Programá EStadual 'dt! Desenvol-
viriiento Urbano- PEDU; · ,-, · · ~- -

g) cdndíçóe-s de ·pagamento: _ __ _,_ 
-do principal: a~ortização em 4& (quarenta e oito) par

celas mensais, cOm carênCia de 12 (doze) .meseS+ __ 
-dos juros: não existe período de carênci_a: 
Art .. 3? _Q_prazo para o exercício da presente au[ori

zação é_. Q~ Z_70 dias, a contacda_ publiéação desta .resolução. 
Art .. 4<? .. Esta re~olução entra erii vigor na da!a de sua 

. publicação_ -· _ . , , c_ . . • 

Sala d;ts Co!Jlissõe;s, ;28_de se\e~blo,dc.: !993. "-:: .. Gili;J~rto 
Miranda, Presidente ~m e)Çercício - Luis Alberto Oliveira, 
Relator~ Flaviano Melo- Garibaldi Alv~ Filho- Affonso 
Camarg~ __:_- Henrique Almeida - Dirceu C3i-Reiro - Ronan 
Tito - Carlos Patrocínio - Gerson- Camata - Cid Sabóia 
de Carvalho- Elcio Alvares- Bello Parga -- Dario Pereira 
- Mag~o Bacelar. 

PARECER N• 335, DE ~993 . 

Da Comissão de Assuntos EconôniicoS sõbr_e_ O Ofí
cio D9 63, de 1993, do Senhor Pi-efeito de serta-neja 
(PR), solicitando ao Senado Federal autorizaÇão -pãra 
contratar operação de crédito junto ao Banco dO Estãdo 
do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor .de 
CR$6. 700.000,00 (seis milhões e setecentos mil cruzeiros 
re3.is), uti1Íza0.do recursos do 'Programa· Estadual de 
Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 

O P.ieS'ídente do Banco Céntràl c;lo BráS:il encaminha ao 
Senado Federal Par~cer DEDIPIDJARE 9:ÍI318, d~ 17-6~93, 
acerca da manifestação daquele BanCo Ceõtfiii!etatiV-a à ope
ração de crédito a ser contra_tada pelo municípiO ode Sertaneja 
(PR), junto aó Banco do E>ta.do do Paraná S.A. --'-,BANES
TA DO, no valorâe CR$6.700.000,DO \sêis mllh6es e sete
centos mil cruzeiros reais), utilizando recur-sOs- dO Piograma 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

A operação -de crédito apresenta as seguirúes- car3cte
. rfsticas! 

. a) valor pretendido: CR$6.700.Qop·,ou,-a presos de 
abril/93; 

b) juros: 12% ·a.a.; 
c) prazo para desembolso 9os recu_r~os: até_J_2 (doze) 

~~· . . . -
d) atualização monetária: reajUstáVel pela T. R.; 
e) garantia: parcelas do ICMS; ~ 
O destinação dos recursos: realização de obras_ Oe i:nfra

estrutura urbana, através do. Programa Estadual d.e Desenvpl-
vimento Urbano- PEDU; ~ ---~ · 

g) condições de pagamento: ___ _ 
-do principal: amortização em 4$ (quarenta e oito) par

celas mensais, coni carência de 12 (doze) meses; 
-dos juros: não existe período de carência. 

-De acordo com. as disposições constantes na R~solução 
n\' 36, -de 30-6·92, do Senado Federal, a opera-ção solicitada 
e.ncOutra_-se. dentro dos limites previstos no cftã.do-normativo, 
CÕTlfQrme e_viden_ciildó -a seiuif: - - - ·- ~ "-· 

a) Art. 2" . 

a) .Art. 2' 

DespeSas de Capítãl estimada para ·o ãno 
em curso ....................... ~·······-~-·~····-~ •••..•• ;.~ 
- -O_péràÇõCS i'ealizadas no exercício ....•...... 

Operações sob análi~---------: ___ : __ ~ __ :: ____ ; 
Saldo 

b) Art. 3' I(*) 

Jl.320.000,00 
. Ó,OQ 

(6.700J0o;oo)_ 
. 2.§20.000,00 

-Di~pêndios com énCargos e amOrtização 
c1a dívida vencida e ven,cívet n~ ano P~S~~ e·_a. 
pagar---·--------------------------------------------------- .164.949,50 

ou 27% da Receitl! Liquida Real-------------- 12.396.443.50 
Operações'já exi~tentes ....... ·-·~··········--·· --- · __ b~oo 
Operações sob análise---------------------- ( 6.700.000,00) 
Saldo .. ----------------------------------------------- 5 .696.443,50 

c).Art. 3' II(**) 

Margem de Poupança ReaL __ ;,. _________ _ 

e JS% da Receita Líquida Real-------------
Maior dispêndio anual(vide cronograma) 

Saldo----------· .. ---·------------------------------

(•) prevalece o maior 
( **) prevaiece o menor 

. 14.229.si í,w . 

.. 6.886.913,00 
( 2.255.400;80 

4.631.512,20 

CRONOORAMA DEDISPÊNDIOS _ . Cr$ mil . -. - ---- ---= 

.~.:~-----.-~-----,; ... :...:.~-~--· _: _-7"""~..:n--.:. 
-- - IIIHo---- OPERAt;:lSE's .Ji. OPERAçõEs soB ---biiWâHiíxo 
_ _ EXISTENTES E~AHE ANUAL, 

-----~m:-·---; .. -,,,;z:;--.---;;;:-; •• .--. -- - 618.1'17,6 ., 
1994 163,880,7 1.':!64.<!19,-4 1.7<!8,U0,l 
U'?:i 1153.869,1 C!.U1,':!31,'l 2 . .!!:'55.411,8 
19'16 74,05.,<! 2,t?:J.lt19,1 2.1&7,66,,3 
U97 e.t54,B a.ee4.796,, e.to6.9:5t," 
19~8 :i37,l' 86!1.82-4.1 866.361,.!!: 

;.._.;..-__ __...:... ________ . ---------------------
A opera'ção de 'crédito a ser realU:ada envolverá reservas 

do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano _..;;.- FDU. 
oriui-tdos dQ TesoUro-ao Estado do Paraná,_a-por·tados supleti
vamente_ pelo Banco Internacional_ para Reconstrução de De
senvolvimento- BIRD. 
_ Vale ressaltar que a Prefeitura M;untcip-al de S..ertaneja 
(PR), alegando dispositivos constituciOnais, não elaborou o 
Plano Plurianual de Investimentos. informando que deverá 
elaborá-lo no decorrer __ d:O printeiro e~ercício financeiro do 
atual mandato. - -- · - - - --- ~---~ -- - -~---- -= 

Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleiio nos 
t~mos go ~egUinte · · 

• 
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,. ·•>PROJETO DE RESOLUÇA:o-·w 85-; DE 1993 
'i .. ·, ~I• •/:q.-·~;~~1:../J .. .- 11;'--_, ,·,.•;·, I , .·;\1•:• ·J'" -:. ,, _, > 

;"-'1;0 ·,. 1 1, ~~!o,ri~Jl ~ !:fe[~tura Mul)icipal de Se"!lineja (PR)' 
~:.i: r '"'f .:~DI-~ r. ~~ra~!>.fle crédi~~~un~o ao B~'io;do ~sta
,,,.,., -l!~-.!'.l' .. l;'ara,Qá __ S,1L:.... 8~\'IE,STADO, ·no valor· 

: 1 ,-'J ~Ç·~·79.0·.~'~ f~'r~ ,~ilhões e,_~e~.centos m,~~ t;ruzeiro~ 
reais),, utilizando_recursos do P"r9grama EStadual de 

. Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

O Senado Federal resolve: 
r~~-. A:ri. ·1~" É a Prefeítui'a Municipâl de Sertaneja-- (PR). 

aUtoriZada a contratar, nos termos da Resolução n" 36, do 
:~~~d·?_fft~~;aJ., __ opéi'~Çãb dé ~rédito j~-iito ~ó Ban'c~ do Esta
jl9_ ifo Paraná S,;\'' ~· BANESTADO, no valor de 
CR$6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil cruzeiros 
relris): .. , : . ' ··-"'·· ., '"· 

·· :; : Pãrágrafô úriicó'.· ··os recursos teferfdos neste artigo. pro
Veniel)tes do Pr9graffia Estádual de Desenvolvimento Urbano 
:--:. PEDU, serão destinados à execução de projetas de infra-es
trututa urbana -e -desenvolvimento institucional. · ' 
: ·An. 2r ·. As cond~ções fiitaõ.i:eir3S da operação são as. 
5eguintes:1 1' lji_,~r-· ,h,;,:!,'! . ' . ·~· -~_!i 
1 -·-~·: 111)-;valor-·pr.etendido~ CR$6.700.000.00. a preços de 
abri(/93';: -, __ /~ .. <'>'r .. •\ • _-,:,_-J~ ,. • '.<' 

; ··_-.... tp) juros~ 12% a.a-.; ·· ·· ~-~'-lt! 

··.~·--c) prazo-para deSembolso dos recursos-: até 12 (doze) 
lnese$; 'P' 

· d) atualização monetária: reajustável pela TR; 
• · • o) garantia: parcelas do ICMS~ " 
•• r ~-.I) destinação dos recursos: realizaçãO de Obras de iilfra
~strutura urbana, através: do Programa Estad~al d~_ DesenvolM 
vi111ento Urbano~ PEDU; 
:- --,.r.., I) _condiç,óe'S de· pagamento: . . _ . . . 
·: • 11. + ......... do_principal: amortização em 48 (quarenta e oito) par
Crias riiéns3is, com caréncia de 12 (doze) meses; 
~ .. , , -_.dqs juros: não existe período de carêncía. 
~. Art. 3l' O prazo máximo para o _exetcícío da presente 
~utorização. é .de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a 
Partir da. su_a p~blicaç_ão._. . . . ,_ __, . . , : 
: • _ . Art. 4"' 'Esta resOlução entra em Vigor na datá de sua 

. p.i\fth:aÇiO.·;:.~l' '~· Lvt· -•·1 ,.;: · 'e~.. · 
-.~"4;-'1"-! -~ !fi.•''·'' .,, t :- ·' ·'·:-· • ;' . ;<:-r• • .--.· . '-~--. c 

; · ~ :1 S;ala das Comissões; ·28 de setembro: de 1993 ........... Gilberto 
~--· Pres.idente. _em- exer_cfcio. -.,.-...; ·Luiz Alberto Oliveira, 
:Relatpr ·- Flaviano Melo ,.- Elcio Alvares - Bello Parga 
~.:... Dario Pereira - Henrique Almeida - Dirceu Carneiro 
;,. 'Ronan Tito - Garibaldi Alves Filho - Cid Sabóia de 
ç,_~alh_o -:- Gerson Camata - Affon!!O:· ç·amargo - Magno 
~r- Carlos Patrocinio. ~ ... 

Da Cpmissão de Assuntos Económicos, sobre o Off
!, clo "S" n'!' 68, de 1993, (la Prefeitura Municipal de 
~, . . · Apucarana, Estado do Paraná, para que seja autorizada 

· ,_ á coittrataçáo de operação de crédito dentro do Progra
. · mil Estadual de Desenvolvimento Url>ano- PEDU, com 

.. o Banco do Estado do Paraná :::..,BANESTADO, no 
valor de até CR$65.400.000,00 (sess~nta e cinco milbões, 

'•quatrocentos mil cruzeiros reais). 

.. , · Relator: Senador Luiz Alberto Oliveira 
O Senhor Prefeito Municipal de Apucarana, PR, enca

~inha para'exame do Senado Federal pedido de autorização 
para contratação de operação de crédito do Programa Esta-' . . 

~ . ' 

dual de Desenvolvimento Urbano- PEDU no valor de até 
CR$65-_-4QO,~QO:O, • .QQ (ses_senÚt e cinCo-lnilhÕ't!S,- qmltfocentos mil 
cruzeiros reaiS). _ _ _. o- o _ _ __ 

Pr_etençi~,Q rej~rido Município realizar obras de inffaMes
trutura previstas no PEDU. contando com empréstimo do 
Fui:J.do Estadual de Desenvolv:imen,to Urbano - FEDU, o 
qual é constituído de_ recursos _do Tesouro Gerãi-do EstadO 
do_Paraná suplementados por aperte do Banco Internacional 
par~ _Recoq~truç~q ~.r;>esenvolvimento- BIRD. 

A contratação deverá,ser _reaHzaçla nas ,segujn.t.es condi-
ções: ~. 

. a) valor pretendido: CR$65.40'0.000,00; 
_ l>l juros: )2% a.a.; -- . 

_ç) prazo para -desembolso dos recursos: _12 ffieses; 
d) índice de atualização monetária: TaXa Referencial 

Diária~ - --------- -
e) garantia: parcela do ICMS; 
t) destinação-dos recursos: óbi"as de infra-estrutura; 

---,.-g) condiçõesdepagarnento: _ _ . __ 
"_ . ..:..:...Tdo principal: em 48 parcelas_ mensais, vencendo-se a 

primeira 12 meses após a Primei-ra Iihúaçãõ; ---- -
-dos juros: não existe pe"ríodo de carência._ 

"--'='="O. processo em análise encontrawse instruído adequada
ment_e, dele constando a Lei autorizativa para- a contratação 
da_ operação (Lei n~ 60/93; da. Câmara Municipal de Apitca
rana) e as Certidões NegaJivas referentes a débitos junto à 
Receita Federal, FGTS. e INSS. 

~o Pox_ oportuno, cabe esclarecer que os recursos previstos 
na operação, segui;J.ÔO o mesmo parecer, são oriundos de fon
tes _orçamentárias e- do empréstimo externo, já autorizado 
pelo Senado F'éderal, -mio i-epreseriümdo impactO mõiletário 
adjcidnaL Qúà:htõ_-aç; Bálf~~tado, por se tratar de mero agente 
repass·ador. não sofi-erá elevações do seu nível de exposição 
com o setor público, e nerri ímpaCto cOin as rUbricas enume
radas pelá Circular n• I. 788. 

Ante O exposto, soirios p·elo acolhimento do pleito nos 
teimos do seguinte. 

'' 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1993 

-A~tori~a a _Prefeitura· d() _MunicipiQ de Apucarana 
(PR) a contratar operação de crédito, com o Banco do 

_ Estado do Paraná- BANESTADO, dentro do Progra
ma Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no 
valor _de atéCR$65.400.000,00 (sessep.ta e cinco milh~es, 
quatrocentos mil cruzeiros reais). 

O Senado Federal resolve: 
Art.- 1~ É a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR), 

nos termos do _art. 6') da Resolução n~' 36/92. do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operação de empréstimo no valor 
de até CR$65.400.000,00 (sessenta e cinco milhões, quatro
centos mil cruzeiros rea-iS), junto ao Banco do Estado do 
Paraná- BANESTADO. 

Paragráfo único. A operação de crédito ora autorizada 
envolverá recur_so_s do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Urbano- FEDU, dentro do PragramaEstaduaLde Des~nvol
vimento Urbano- PEDU. 

Art. 2~ As condições finã.nd!iras básicas da operação 
são as seguintes: 

a) valor pretendido: CR$65.400.000.00; 
b) juros: 12% a.a.; _ - :~0 __ 

c) prazo para- desembolso dos recursos: 12 meses; 
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial 

Diária; 
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e) garantia: parcelas do ICMS; 
O destinação dos reCurSos·: ·obraS de infr~-esitutura; 
g) condições de pagamento: __ _ __ .. __ _ 
-do principal: em 48 parcelas mensais, verlcin~do-s~ a 

primeira· 12 meses após- a primeira liberação;-
- dos juros: nãó eXIste período de carência.__ _ 
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de su~ 

publícação. ' " 
Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1\193, _:Gil

berto Miranda PreSidente em exercício;__ LuiZ-Alberto-Üiivei
ra, Relator- Flaviano Melo- Affonso Caniargo--:: Henrique 
Almeira - Dirceu Carneiro - Ronan Tito -- Bello Parga 
- Dário Pereira - Gerson Camata - Cid Sabóia de Carvalho 
- Garibaldi Alves Filho - Carlos Patrocíni~ - Magno Ba~e-
lar - Elcio Alvares. 

PARECER N• 337, DE 1993 

Da Comissão de Assuntos Econômicos-sobre o Ofí
cio '"S" n" 77, de 1993 (Of. Presi n~ 93~ de 4-8-93~ 
na origem), do Senhor Presidente do Banco Central 
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação 
da Prefeitura de lguaraçu- PR, para contratar opera· 
ção de crédito junto ao Banco do Estado da Paraná, 
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$3.20o.OOO,OO 
a preços de maio/93, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Relator: Senador Luiz Alberto _Olivejra 
O Presidente do Banco Central do_ Brasil encaminha à · 

apreciação do.Senado Federal. pedido da PrefeitUra-de Iguara
çu-PR para firmar contrato de fínanciariJeóto jitilto· ao"f3,an~ 
do Estado do Paraná- BANESTADO,'no vJtlor de 
CR$3.200.000.00 (trêS "milhões_ e du.zentos mil c_ruzeiros reaiS) 
a preços de maio de 1993, dentro do Pr.ograma Estadual de 
Desenvolvimento Urbano. constituído por recursos do Tesoú· 
ro Estadual c do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento Urba.no _- PEDU. 

Objetiva a oper~ção de crédito referida finaOclãf" Obrãs 
de infra-estrutura urbana em Iguaraçu-PR, atraVés 00 Fundo 
do_ Desenvolvimento Urbano. _constitu_íd_o por recursos do Te
souro_ Estadual e do Sanco Inter_nacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD. sendo o BANEST ADO, o agen
te financeiro para efeitos da operação. 

A operação de crédito em qu~stão apresenta as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: CR$3,200,000,UO ·a prêÇôs de 
maio/93; 

b) juros; 12% a.à.; 
· ·e} -atua-Hz-ação -monet-ária; -r-eajustável -pela-Te R.~-

d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras ·de infra

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vime-nto Urbano- PEDU; 

O condições de pagamento-:--
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oitO) par

celas mensais, conl"Cãtência.'de 12 (doze) meses; 
-dos juros: não existe período de carência. 
Do processo constam os documentos .exigidos pela Reso

lução n''36/92, do Senado Federal, que rege a matéria, caben-
do, no entanto, as seguintes observações: -

I) O Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP!Í>IA
RE-93/449, de 28-7-93, emitido em atendimetlio ào item g 

·' do § 1'·' do_ art. (Í" _da Re~oluçã_o já referida._ COnclui lfÕ_~ ·a·. 
operação nãO ~e enquadra nos limites ~stabelecic;IÇ>s Pela"nOr~ 
ma do Senado Feder_al,- Uma Vez qlJe·á PreTeitilfá M·uni(!Val• 
apresenta- margem áe··Poupança-Rea·~ .Âi'ualí~àdà~-N tlva.; 
Vale dizer que a receita do Municíp~o~·sertdo i"nSu para 
suas necessidades imed~atas, nãó d::nnpbftar1á·"(iS'eiit: ·de-: 
correntes Jo funancià_in_ento pretCI'l.didO.· . · .. < _ ···_:- ··, .. • ~ 

2) O certificado de adimplência~junto à Reéé'ità'i';edera( 
está cOm prazO de validade venCido, sendo de todo re:«:-~ro.:.,·~ 
dável sua atualização antes da assin~tura d9 inst_~umem~_çOn•; 
tratual. - . . . , · • ;,::;-.;t:·l"';~i. · 

3) A Lei Municipal n" 23193, que au\oriz;i Q'Ç\t~fe:.® 
Exe"Cutrvo a assumir Q fílianciamentO junto ao BANESTAOO;,L · 
no seu arr. J•.•, estabelece. que setãó concedidas~ cofno g;,.raí:ul."'.'., 
"parcelas do ICMS ou tributo que o substituir", A E"'~mJ~ 
Constitucional n'' 3193. intrm:luzindo parágrafo 4" ao art •. 167! 
da Carta Magna, vetou o ofereçjm_entQ de rec~itª's _próp_~ias' 
geradas por impostos e recursos dos arts. 157. 158_e, 1~9~ 
1 A, C, B; e 11 como garantia ou contragarantia. com exce_ç~. 
feita à União e pagamento de débitos para com esta .. -~."~ : 

Embora o ICMS configure. p·ara os Municípiu!l .. u1M,.,. 
tran~fcrência e não imposto, os recursos dele adviodos.:são 
explicitámente mencioriados no § 4'·' acrescentado ao a_n~ .167'~ 
da ConstituiçãO, o "qual. quando permite a utilízaçOO desse!i' 
recursos para garantia e contragarantia em operaçlh~Sc l.-'0~ 
a União, automaticamente exclui qualquer outro órgâo oficiâ.l ... 
banco, etc. . - - t 

Diante-tias observações acima, fica darO o nãoe~riquadra~ 
mento da operação de crédito sob exame nos liirtites:de e.Q4ivF 
damento·e exigé:ncias da Resolução n'1 36192. , .;. , , ... ~o;.'ti._L_~ 

No entanto, caso decida esra CofnisS_ão relevar. taiS>_irrq•i·" 
!aridades, seja pelo evidente mérito da ·solicitação. Sej~ J)elo~ 
respaldo que a mesma encontra na estrutura d.e apa~C!~e-CJ!i~üi 
tação a; Prefeituras. por parte da coorden_ação~do .~E,_!)U~ 
~-autorização soli~itada através do Ofício. ''S" n" ~!· d~ 1?93\ 
poelerá ser concedtda nos termos do segumte: . . ~·-""':_. ·'~ :,-, \ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1993. ''' f 
- ·-· . '-· -- _.; . . . . . ,_ ----·, _1.- ·.,.-;-_;::;:.::-~:.'-i 

. . _ Autoriza a Prefeitura Municipal de lguaraç~l'tli, 
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Est~ 
do do Paraná S.A. -,- BANESTADO, no valor eqUiv• 
lente a CR$3.200.00Ó,OO, a preçO.. de malo/93riutol~. 
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urball\t -; 
PEDU. ·• I 

---·-~~ .... ,.,.<l 
O Senado FeQeral resolve: _ _._ _ . _ .. -r.: -· .. "'-l_ 
Art. t·~ Fica à'P:efeitura Murlicipal de I~Úar·aç,(-~!l!i 

nos termos da Resoluçao N\' 36/92, do Senado FeôeJ1!I; a~lOf!i. 
zada a c._ol!-tratar operação de crédito junto _;to Ban~ ~O _Estadq 
do Paraoá-=~BANESIAPQ,_ cl9 "ª!oJ~~«tu~•••ll!ll!~-~ 
CR$3-200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruie.iros r~~i~); 
a ·preços de maio/93., ------- --- ·----- . ·- · ·.- _.·-~:~_ "~ 

Parágrafo únicO~ _ Destinam-se OS i'ect;ti"s.ó~f"fêfe:ri4p~ nt:t 
caput desta artigo à ,e~ecuçãO ·âe obras .de, infrã.·esfrutur~ ~c$ 
Município, no âmbito· do Programa Estadual de Dese_Q'vólr 
vimento Urbano- PEDU. financiado pelq TesoUro Es~a4uaf 
e pelo Banco Internacional para Reconstrução e D~Pyol~ 
vimento- BIRD. _ . - .. __ ·- _· _ ~. ':- :_ . -~ 

a) valor da operação: valor corresponde~J,e. é! 
CR$3,200,000,00 a preços de~maio/93; '" ~ ... cf'~_<. 

b) juros: 12% a.a.; _ __ _ . _ .. __ ! 

- c}.atualização monetária: reajústável pela T.R.; ·t 
d) garantia: TCMS; ' 

. 
-! 

' .. 
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e) destinação do_s recursos..: realização de obras de infra~ 
estrutura_urhana, através do Programa Estadual de Desenvol~ 
vimento Urbano- PEDU; · - -

O condições de pagamento: 
-do princip<tl:-amor"tização Cm 48 (quarenta e oito) par

celas mensafs. com_carênda de 12 (doze) meses; 
- t:!os juros: não existe período de carência 
Art. 3'\- A presente autotização deverá ser exercida no 

prazo de 270 (duzentos c setenta) dias, contados da data de 
sua publicação. 

Art. 4" Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
puhlkação. · _ _ _ · · · 

Sala das ComissõeS. 28 de setembro de_l993. ----:Gilberto 
Miranda, Presidente cm exercício - Luiz Alberto Oliveira, 
Relator - Flaviano Melo - Garibaldi- Alves Fillio ...:... Bello 
Parga- Dário Pereira- Ma:6J1o Bacelar- Carlos Patrocínio 
- Cid Sabóia de Carvalho - Henrique AbDeida - Affonso 
Camargo - Dirceu Carneiro ~- Elcio Alvares ~ Ronan Tito 
- Gerson Camata. -

PARECER N• 338, DE 1993 

Da ComissãO de- AssUntoS -EconOmicos, sobre o Ofí~ 
cio "S-~'- n~ 78, de 1993 (Of. PRESI n.., 1797, de 4~8~93, 
na origem), do Sr. Presidente do Banco Central doBra
sil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação da 
Prefeitura Municipal de Altônia --PR, para contratar 
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. - BANESTADO, no valor de CR$Is:6oo.ooo,oo 
a pr~os de abril/93, utilizando recursos do Programa 
Estadual de Desenvolvimento Urbano~ PEDU. 

Relator: senador Aff'o-nso Camargo 

Vem-a esta COmissão de Assuntos Econóniicos, ofício 
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil (Of. .. S" n\' 
78. de 1993), encaminhando solicitação da Prefeitura de Altó
nia - PR, para contratar operação de-· crédito no valor de 
CR$15.6_00.000.00, a preço de abril de 1993, com o a·anco 
do Estado do Paraná S. A.·- BANESTADO. 

Tratã-se=de operação a ser reã.Iizadã no -âfnbito do Progra
ma Estadual de DesenvolvimentO- Uitiã.-no--.....:....:: PEDU, para 
realiza-çãu~de obras de ínfra-estrutufa ·no· Município de Altô
riia. O Jillàrlt:iámento--sefá "reiiliútdO ê-Onl -recUisos-ao Fundo 
de De-senvolVimentO Urbano ConstitUído por aparte dO Tesou
ro Estadual do Paraná e do Banco lnternacionaf de Recons
trução e Desenvolvimento- BIRD. 

A operação de crédito ora analisada, possui as seguintes 
çarê:lçterísticas: __ _ ·--- ---- -- -· 

a) valor pretendido: CR$15.600.000,00,. a preços de 
abril/9.3; 

b) juros_: 12% a.a.; 
c) atualização monetária: reajuStãVef pela TR; 
d) garantia: ICMS; 
e) destinação dos recursos: realização de obras de infra

estrutura-urbana, atra-vés do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano- PEDU; 

f) condições_ de pagamento: 
-do principal: amortização em 48 (quarenta e oito) par

celas mensais, carência de 12 (doze) meses; 
-dos juros: não existe períOdo de carência. 
O processO encontra-se instruído.de 3cõfdo com as_díspo

sições da Resolução n" 3,6f9:2,, do _ _Senado Fc;;derÇtl, que rege 
a matéria, cabendo, no entanto~ observar .o que_segue:c 

1) A operação não se enquadra nos limites_ de endivida
mento estabelecidos na resolução acima referida, conforme 
conclU~s-áO do Parecer do Banco Cen(rar (PÇtrecer DEDIP
_DJARE n"' 931447. de 28-7-93), uma vez que a Prefeitura 
MuniCipal de Altônia apresenta Margem de Pcii.ipança Real 
Atualizada N~gatiV~a. Vale dizer que a receita realizada mos
tra-se insufíCiente para atender às necessidades mais ímedia
taS, anteS mesrrt6 da assunção dos encargos do financiamento 
pretendido._ _ _ _ _ __ ____ _ ______ _ 

.,2) :Os ci:tlificiídos de adimplência junto ao INSS e 
FGT_~. estão" c'êim os prazos de yalidade v.encidos,sen9o de 

Jõ_ap__. recomerid~xel s..Lià_ at,Ualizaçã_o, _ ~ntes __ 9~ assinaturao_de 
COntrato. -

-3) À Lei Municipal n" 46/93 que autoriza "o Chefe do 
EXecutivo a assUmir- os encargos da -operaç3.o de créditO- em 
tela, estabelece em seu art. 3~, como gaianti3, parcelas do 
ICMS, "ou tributo que o subsiitUírt•. Ocorre qUe a Emenda 
Constitucional n" 3/93; iritroduzindo o § 4" ao art. 167 da 

- -carta- Magna, veto~ os ~st,ados e Municípios- o oferedinento 
de receitas próprias geradas por impostos e recursos dos arts. 
157 ~ 158 e 159, I, a e b _e II. como garantia ou contragarantia. 
com exceÇão feitã à Uriiâo_Du -em paga:inento de débitos para 
com. esta. 

Es_tãQ, assím,_explicitamente referidos na vedação, os re-
--cursos provenientes da cobrança do ICMS, transferidos aos 

Municípios. Além disso, a excepcionalidade aberta na Emen
da n"' 3, exclui, automatiCamente, Qi.13lquei-Outio típo de cre
dor. 

Diante das observações acima fica-claro o não-enquandra
mento da operação de crédito em exame nas exig"êilcias e 
limites determinados pela Resolução n"' 36/93, do Senado Fe
derar; e mesmo sua incompatibilidade Com disposição·--Consti
tuicional. 

No entanto, caso esta Comissão decida relevar tais irregu
laridades pelo evidente mérito da solicitação, objeto do Offcio 
""S"' n" 78, de 1993, da Prefeitura de Altónia- PR, a autori
zação poderá ser concedida nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 88, DE 1993 

Autoriza a Prefeitura Municipal de .Altônia - PR 
~ ã contratar operação de crédito junto ao Banco do Esta

do do Paraná- BANESTADO, no valor-equivalente 
a CR$15.600.000,00 a preços de abril/93, dentro do 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PE
DU. 

O. Senado Federal resolve: 
ArL I_o Fica a- PrefeitUra Municipal a Altónla - PR. 

nos termos da Resolução n"' 36/92, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado 
do Paraná - BANESTADO, no valor. equivalente a 
CR$15.600.000,00 (q_uinzé -milhões e seiscentos inil cfuzeiros 
reais), a preços de abril/93. 

Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos no 
caput deste artigo à execução de obras de infra-estrutura urba
na no Município de Altônia-PR, no âmbito-do Programa Esta
dual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, financiado pelo 
Tesouro Estadual e pelo Banco Internacional de Reconstrução 
e Desenvolvimento- BIRD. 

Art. 2~ A operação de crédito o·ra autorizada deverá 
reálíZar-=.se sob as condiçõeS segumtes: _ - _ 

a) valo_r pretendido: valor correspondente a 
CR$15.600.000,00 a preços.de abril/93; · 
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b) jutos: 12ck a. a.; 
c) atuJ.lização ni_oi1ctáría: rcaju~távd peJa JR,; 
di garantia: ICMS; · - · --- · 
~) destinação dos recursos: realização de.obras de infra

estruturd urbana, através óo Programa Esta"dual de Des,envol
vimento Urbano- PEDU; 

O condições de pagamento: 
-do principal: amortização em48 (quarenta e oito) par

celas mensai3, com carência de 12 (doze) meses; 
-dos juros: não existe período de caréncia. 
Art. Y A presente autorízação deverá ser exercida no 

prazo de 270 (duzentos e setenta) dias. contados da _data de 
sua public<içãu. · -

Art. 4'-' Esta fcsofuçâo" Cnüa- cm vigor na data de su~;t 
puhlicação. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1993,- Giberto 
Miranda, Presidente em exercíciO- Affonso Camargo, Rela
tor - Flaviano Melo - Cid Sabóia de Carvalho - Henrique 
Almeida - Dirceu Carneiro~ Ronan Tito - Gerson Camata 
- Dario Pereira - Elcio Alvares - BeiJo Parga - Garibaldi 
Alves Filho - Magno Bacelar - Carlos Patrocínio. 

PARECER N•339, DE 1993 

Da Comissão de Constituiç_ão, Justiça e Cidadania, 
sobre o OfíciO "S" n" 57, de 1993, (Of. nB 57-P/MC, 
de 8-6-93, na origem) do Presiden_te do Supremo Tribu
nal Federal, encaminh3.lldo ao Senado Federal cópia 
do Acórdão proferido por aquela Corte no Recurso Ex
traordinário no 140..S87~1/STF. 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

I - Relatório 

Por unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal, 
em 18 de fevereiro do corrente ano, _acompanhando o voto 
do _eminente Relator, Ministro Moreira Alves, jUlgOU-íitçonsti
tucional a Lei n·' 1.394, de 2 de dezembro de 1988, do Estado 
do Rio de_Janeiro. referente ao adicional do Imposto de Ren
da, em favor dos Estados-Membros. Precnchidas __ as m_ajidades 
legais, sugiro a aproVaçãO âã fiúitéria, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 89, DE I993 

Suspende, nos termos do Acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal a Lei n~' 1394, de 2 de dezem
bro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro, referente 
ao adicional do Imposto de Renda, em favor dos Estados
Membros. 

O Senado Federal c_csolve: 
Art. 1" Fica suspensa a execução da Le_i n'-' _L_394., de 

2 de dezembro de 1988., do Estado do Rio de Janeiro, decla
rada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribu
nal Federal, proferida em 18 de fevereiro de 1988. 

Art. 2" Esta resolução entra_ em vigor na data de _sua 
publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposiÇões em contrário. 
Sala das Comissões, 23 de setembro de 1993 .. .,.....,.., Iram 

Saraiva, Presidente- Nelson Carnei_ro, Relator·- César Dias 
- Alfredo Campos - Wilson Martins - Elcio Alvares -
João Rocha - Esperidião Amin - Pedro Teixeira - Jarbas 
Passarinho -·-Gilberto Miranda- Josaphat Marinho- Eva 
Blay. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -,. O Expediente 
lido vai ã publicação. 

. ___ Sobre_ a mesa, proposta de emendas à Con:-,titujç_ão que 
será ljda pelo Sr. 1" Secretário. 

E lid_a ~ .~eguinte 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÀO N• 8, DE 1993 

Cria o Imposto Único Federal sobre combustíveis 
líquidos e gasosos. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-nado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituição ft:"deral, promulgam 
a segUinte- emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 153 da Constituição Federal_ passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso-e parágrafo:· . ..,_ -. · 

··Art. 153- ............................................. , .. . 
VIII -imposto único federal sobre combustíveis 

líquidos e gasosos; 

§ 6" O imposto previsto no inciso VIII: 
I- incidirá uma única vez sobre a distribuição· 

dos combustíveis e lubrificanteS líquidos e g~sosos deri
vados de petróleo, de álcool e de outras fQntes, ~egundo 
alíquotas a serem fixadas _em lei; 

II - destinar-se-á a manter. conservar. _restaurar 
e construir a infra-estrutura federal de transportes; 

III- constituirá o Fundo Federal de Transportes, 
a ser criado por lei, que _de:finir_á os critérios para desti
nação dos seus recursos; 

IV- não constituirá a receita prevista no art. 
212." 

Justificação 

A infra-estrutura de transportes vem se deteriorando pro
gressivamente. Mais de 30% da malha rodoviária se encontra 
em péssima situação, gerando um custo adicional aos transpor
tadores da ordem de US$1 bilhão/ano, importando em perda 
da _competitividade dos produtos e elevação do custo de vida 
da população. 

Paradoxalmente, os investimento públicos, em especial 
na malha federal, vêm se reduzindo, com a programação das 
obras sofrendo atrasos e descontituidade. Desta forma,,<;!. falta 
de regularidade dos nuxos financeiros propiciam substancíal 
elevação nos custos dos poucos serviços contratados de manu
tenção e de restauração. 

A proposição visa criar fonte de recursos exclusiva à ârea 
de_ transporte e vincular estes recurso::; para que permitam 
viabilizar os programas de conservação, manutt:.nção, _res.tau~ 
ração e construção da malha rodoviária.federal, _ _bcrn assim 
os investimentos em infra-estrutura de transportes ferroviário 
e hidroviário. _ . . 

O aumento de custos com o imposto será compensado 
com a redução dos gastos e desgastes dos equipamentos, levan
do-se em conta que os recursos serão _canalizados exclusiva
mente à área de transportes, não sendo _utilizados para outras 
finalidades. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993.. - Affonso 
Camargo - Gerson Camata- Elcio Alvares- Carlos Patro
cínio- Henrique Almeida- Dario Pereira- Gilberto Pereira 
- Magno Bacelar - Ira~ ~araiva - Garibaldi Neves Filho 
- Flavi8no Melo - Mansueto de Lã.vor - Lourival Baptista 
- Aureo M~Jio - Jutahy Magalhães - Chagas Rodrigues 
- Espiridião Amin - Francisco Rollemberg - Lucídio Porte-
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lia - Afredo Campos - Bello Parga - Josaphat Marinho 
- Carlos D•Carli - Valmir c'ampelo - Jarbas -PasSarinho 
- Levy Dias - Luiz Alberto M. de Oliveira - Irapuan Costa 
Jr.- Pedro Teixeira- Julio Campos. 

LEG!SLAÇAO CITADA 

CONSTITU!ÇÁO FEDER-:"- L 

SEÇÁO III 
Dos Impostos da União 

Art. 153. Compete ii União instüuir impo~tos sobre: 
I- importação de produtos estrangeiros: 
II -exportação. para o exterior. de produtos nacionais 

ou nacionalizados; 
III- renda e proventos de _qualquer natureza: 
IV- produtos industrializados; 
V- operações de crédüo. câmbio e seguro, ou relativas 

a títulos ou valores mobiliários; 
VI- propriedade territorial rural; 
VII- grandes fortunas. nos termos de !c! complementar. 
§ 1" E facultado ao Poder Executivo. aterldidas as con-

dições e os limites estabelecidos em lei. alterar as alíquotas 
dos impostos enumerados nos incisOs-I. II. IV c V. 

§ 2'·' O im-posto pie visto no -íifciS<fiii: 
I- será informado pelos critérios da generalidade, da 

universalidade c da progressividade. na forma _da lei; 
II- não incidirá, nos termos c .limites fixados em lei, 

sohre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. 
pagos pela previdência social da União, dos_Estados,_do Dis
trito Federal e dos Municípios, a pessoa com idade superior 
a sessenta e cinco anos. cuja renda total ~eja constituída. 
exclusivamente, de rendimentos do trabalho. 

§ 3" O imposto piéVisto no iiicíSo IV: 
I- será selctivo. em função da essencialidade Oo pro

duto; 
II- será não-cumulativo, compensandowse o que for de

vido em cada operação com o montante cobrado nas ante
riores; 

III- não incidirá sobre produtos industrializados desti
nados ao-exterior. 

§ 4" O imposto previsto no inCiso VI terá suas alíquotas 
fixadas de forma a-desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas e não incidirá sobre pequenas glebas rurais, defi
nidas em lei, quando as explore, só ou com sua famtlia. o 
proprietário que não possUa outro imóVel. 

§ 5\' O ouro, quando definido em lei como ativo finan
ceiro ou instfiiriiento cambial, sujeita-se exclusivamente à inci
dência do imposto de que trata o inciso V do caput deste 
artigo, devido na operação de origem~ a alíquota mínima-Será 
de um por cento, assegurada a transferência do montante 
da arrecadação nos seguintes termos: 

I- trinta por cento para o Estado. o Distríto Federal 
ou o Território,- conforme a origem; _ _ 

II -setenta por cento para o Município de origem. 

'• •• ••'" •••• ~'' • ' ' '"'' •• • •' '• ~'''',-c_~,-._~'''-' ,~_.-•-..=_, '-'=--.--~~·-·~• --
r A ComissãO di? ConstliuiÇão, JustiÇa e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Fi1hQ) - A proposta de 
emenda à Cortstítuição, que acaba de ser lida, e_stá_sujeita 
a disposiÇôeS específicas constaiúeS-âos arts. 354 e. .segUintes 
do Regimerito Interno . 

A matéria vai à puhlicação. 
Sobre a me!:>a, projeto de lei do Senado, que será lido 

pelo Sr. 1" Secretário. 
É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1993 

Dispõe sobre a utilização de recursos do empréstimo 
compulsório, cobrado sobre a venda de carros e combus
tíveis, instituídos pelo Decreto-Lei n~ 2.288, de 23 de 
julho de""1986 e dá outras providências. 

O Congre-sso Nacional decreta: 
Art. 1" Os recursos do empréstimo compulsório exigido 

dos consumidores de gasolina e álcool para veículos automo
tores. bem como adquirentes de automóveis de passeio e utili
tários, institUído pelo art. 10 do Decreto-Lei n'·' 2.288. de 
23 _de julho de 1986. poderão ser utilízados no pagamento 
total ou parcial: 

I- de débitos. de qualquer origem ou natureza, vencjdos 
até 3J de dezembro de 1991, junto: · 

a) à Fazenda Nacional. ·inscritos -o-u- nãO CQULQ D_fvida 
Ati v a_~~ UJ1iã!), __ '!i_u_i_~~<!9s __ (_)_u_~ã_o_; __________________________________ _ 

b) ao Banco Central do Brasil e às iilS-títUições fínancerras 
públicas federais; 

c) ao Instituto Nacional de Seguro Social; 
d) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
II -do preço de aquisição: 
a) de_ bens móveis ou imóveis _da União, inclusive do 

domínio útil na constituiÇão de_aforamentQ d_e _terrenos de 
marinha; 

b) de materiais inservfveis de propriedade da União; 
c) de bens móveis ou imóveis, de propriedade das autar

quias, fundações, sociedade de economia mista e instituições 
financeiraS pUblicas federais; 

d) de _ações de empresas estatais constantes. do Programa 
Nacional de Desestatil_ação; · 

III -de saldos devedores, inclusive prestações rrienSaís, 
vencidas ou não, e encargos acessórios, decorrentes de fiilari
ciamentos habitacionais; _enÇjiiadiad9s ou não nas cói"fdições 
do Sistema Finã.rlceii"O Nacional ou da Habitação, inclusive 
na qualidade de agentes promotores. 

§ 1" O pagamento importará na transferência de titula
ridade das quotas do Fundo Nacíoriill de Desenvolvimento. 
criado pelo Decreto-Lei n'" 2.288. de 23 de julho de 1986. 
do devedor para o credor ou _alienante, 

§ 2~ As quotas de que trata o- parágrafo anterior serão 
co.:vertidas em cruzeiros reais pelo Banco Central do Brasil, 
na data da liquidação do débito do devedor. 

§ 3" Nos casos a que se refere a alínea c. do inciso 
II, o pagamento dependerá de autorização da assembléia-geral 
de ácionistas ou "órgão equiv"alente. - -- - - -

Art. zo Aplicam-se, ao detentor de quotas do FND, 
provenientes do empréstimo compulsório instituído pelo art. 
10 do Decreto-Lei 2,288/86, que tenha firmado contrato até 
f8 ·de fe"ve.i-eii"o de H>86, os benefíciOS instituídos pelo art. 
5' da Lei n' 8.004, de 14 de março de 1990. 

_}?ar~gi'afo úilico. _Nos casos de _a propriedade do imóvel 
h3bifadônaCflrianciad6 ·por instituição integrante- do SFH ser 
êOm-uin ã inais de uma pessoa, admitir-sewá a utilizaçã-o dos 
recursos de que trata o art. 1'-' desta Lei, de titularidade dos 
cc-proprietários, para a finalidade indicada neste artigo. 

Art. 3~ O_ Poder Executivo regul~ment~rá (_)_ di~posto 
nesta -lei no prazo de 30 (trinta) dias, cOntados a partir da 
data de soa publicação. 
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Art. 4'' 
cação. 

Art. 5" 

Esta lei entra em vigor ric.f_ data _de sua pu h li-
-- ---

Revogam-se as disposições c·m c~~t.~ário. 
Justificação 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo adotar o 
mesmo princípio qUe ilóiteou- õ -Governo a eStabelecer que 
os cruzados nO\!OS depositados no Banco Ceiltral do Brasil, 
de acordo com o disposto no artigo 90.- Qa_ Lei n" 8.024, de 
12 de abril de 1990, pudessem ser utilizados no pagamento 
parcial ou total de débitos para com a União. __ 

Quando_ do estabelecimento do empréstimo compulsório, 
o Decreto-Lei no 2.288/86, rio seu artig_o 16 dispôs: 

"Art. 16. O empréstinio-será resgatado no último 
dia do terceiro ano posterior ao seu reColhimento, dc
tuando-se o pagamento com quotas do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento, críado neste Decreto-Lei." 

P~ssados quase dois anos da data final para a liquidação 
do último recolhimento d_o e_mpréstimo compulsório, o Go
verno Federal nada fez para impedir que a Nação sofresse 
mais um Hcalote" institucional. 

As normas estabelecidas neste Projeto de Lei visam a 
dimiriuir o passivo· da União para com o contribuinte e, ao 
mesmo tempo. possibilita O uSo de recursos por pafte do con
tribuinte sem que haja expansão monetária, o que contribui 
para o combate à inflação. 

O prOjeto tem tamht!m o mérito de acelerar o processo 
de privatização, urna vez que o empréstimo comp-ulsório sobre 
aquisição de au_to_móveis de passageirOs e utilitáriOs c sobre 
o consumo de gasolina e álcool, pode, a critériO do detentor 
das quotas, ser aplicado na compra de açõcs de emPresas 
a serem privatizadas. 

Finalmente, este projeto significará mais um esforço de 
dignificação da autoridade Governamental ao p-erinifíi; Sem 
distinção, o acesso do contribuinte a variadas formas_ de uso 
de um recurso devido_ pelo Gove-rno à Nação de uma maneira 
que já mostrou a sua eficácia em outras situações semelhant~s. 

Sala das Sessões. 30 __ de setembro de 1993. --Senador 
Júlio Campos ~ 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO' LEI N" 2.288, DE 23 DE JULHO DE 19R6. 

Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, institui 
empréstimo compuLWrio para absorção temporária de 
escesso de poder aquisitivo~ e dá outras providências. 

Art. 10. É instituído, como medida complementar ao 
Programa de Estabilização Econôm_ica, estabelecido pelo De
creto-lei n''2.284, de 10 de março de 1986, empréstimo compul
sório para ahsorção temporária do excesso de poder aquisitivo. 

Parágrafo único. O empréstimo _compulsório será exigi
do dos consumidores de gasolina ou álcool para veículos auto
motores. bem como dos adquirentes de automóveis de passeio 
e utilitários. _ 

~· · · · · A;t~ · 'i6~ ···O· ~~p;~sti·~~ ~~;;r;~g~· ;~~-·~~ti~·~·di;-
do terceiro ano posterior ao seu recolhimento, efetuando-se 
o pagamento com quotas do Fundo Nacional de. Desenvol
vimento, criado neste decreto lei 

§ 1 ''O valor de resgate do empréstimO compulsório sobre 
o consumo de gasolina e álcool será igual ao vala.r do consumo 
médio por vdculo, verificado no ano do recolhimento, segun-

do cálcUlo a ser divulgado pela Secretaria da Receita Federal. 
acrescido de rendimento _eq!li_valente ao das Cadernetas de 
POUpança. 

__ §_ 2~ _O empréstimo compulsório sohre aquisição de auto
móveis de passeio e utilitár_ios _te_rá rendimento equivalente 
ao das Cadernetas de Po_upança. 

LEI N" 8.004, DE 14 DE MARÇO DE 1990. 
Dispõe sobre transferência de financiamento f!O_ âm

bito do Sistema Financeiro da _Habitação, e dá OQtras 
providências. 

Art. 5" O. mutuário elo SFH, que tenha firmado con
trato até 2S de feVereirO de 1986, poderá a qualquer tempo 
liquidar antecipadamente sua dívida, mediante o pagamento 
de valor correspondente à metade do saldo devedor contábil 
das operação atualízado pro rata die da data do último reajuste 
até a data de liquidação. 

§ 1 ·• A critério do mutuário a liquidação antecipada po
derá ser efetivada, .alternativamente, l)l(!diante:_ o pag~mento 
do montante equivalente ao valor to.t~l das men.s(l.lidad$!5 v~n
cidas. 

§ 2~' O valor da mensalidade(~ 1·') corresponde _à_ soma 
dos encargos devidos mensalmente pelo mutuário em decor:. 
rência do conjunto de obrigações componentes da operação 
ilegivel será para essa finalidade, reaju~tado pro rata die. 
com base nos índices de atualização dos depósitos de pou

pança a contar do dia 1~ do mês Ço ú,lt_imo reajustamento 
até a data de líquidação da dívida. 

.................................................................... -.......... . 
(À ComiSsão de Assuntos Económicos. DeciSãO 

terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O projeto serâ 
publicado e remetido à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'1 

Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte· 

REQUERIMENTO N• 1.028, DE 1993 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1~·. do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam con.sideradas_como licença 
autorizada, minhas ausências nos dias 1\', 2, 3. 6, R. 9, 10 
e 17 de setembro do corrente ano. 

Sala das Sessões, 28 de s.etembro de 1993. - Senador 
Odacir Soai-es. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) - Fica concedida 
a licença solicitada, nos termos do art. 13_ do Regimento In
terno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l" 
Secretári()-. 

É lido e aprovado o seguinte 

·REQUERIMENTO N• 1.029, DE 1993 

Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado 
Federal. re4ueiro ã V. Ex~ que sejam considerados como licen
ça autorizáda ·os- dias do -corrente inês:-compreendidos no 
período de 6 a 27, quando estive ausente da Cas,a, em _face 
de compromissos- assumidos com a divulgação de meu Projeto 
de Lei n~·304, de _199_1, que dispõe sobre a inclusão de substân-
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cia at6XiCã ha '·~cola de sapateiro-", no Rio de Janeiro e em 
São Paulo: na qualidade de membro da Academia BraSileira 
de .Let~as •. ~urnprihdo obrigação acadêmica nas exéquiaS de 
seu Presidente, Dr. Austregésllo de Athayde; e, ainda, aten
dendo a programação inadiável com a implantação da Univer
sidade E::,tadual Norte-Fluminense- UENF, na cidade:: de 
Campo~ dos Goitacazes, no Estado do Rio de Janeiro. 

P. Dderifficrlto. 
Brasüia, 29 de setembro de 1993. -Senador Darcy Ri

beiro. 

O SR. PRESIDEN'I:E (Mcira Filho) -.Fica concedida. 
a licenÇa solicitada, nos termos do art. 13 do Regimento In
terno. 

Sobre a mesa, requerim~nto que será lido pelo Sr. l'' 
Secretário. 

É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.030, DE 1993 

Requeiro nos tcfmoS do artigo 13. §_1", do Regünénto 
Interno desta Casa, que seja considerada licença autorizada, 
a minha ausência nesta Casa nos dias 3, 6,_ 8, 9, 1b. 13, 16, 
17, 20, 21. 24.e 27 do corrente mês. 

Informo que no dia 6-9, encontrava-me em Fortaleza 
onde proferi palestra para a Associação Brasileira de Médicas 
e no-dia 8 do mesmo mês participei de reuniãO com a Secretaria 
de Saúde e Assessoramcnto do Programa de Redução da Mor
talidade_ Materna no Ceará. Em seguida tive reunião coin 
o GoVefnador Cird -GómeS sobre as questões. redução da 
mortalidade 'infantil e materna. . 

Esclareço ainda que nos dias 3 e 21-9. estava presente 
na.C~sa, porém. como _de hábito. entrei pela porta do meu 
Gà.bincte que tem acesso pelo estacionamento do_Aoexo I, 
razão p'cla qual não foi registrada a minha presença nestes 
dias. - · -

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1993. - se.-nadora 
Eva Bl~y. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Fiea "concedida 
a licen'ça solicitada, nos termos o art. 13 do Regimento ln_:
terno. 

Sobre a mesa, ofíC'iO qtie será lido pelo Sr, 1'' Secretário. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO N' 226/SE 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. ORÇAMENTO E 

COORDENAÇÃO SECRETARIA EXECUTIVA 

Brasília, 20 de setembro de 1993 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Em conformidade com as diretrizes da política econômica 

externa que visam a ínseção sOberana e competitiva do Brasil 
na economia internacional, o GoVerno brasileiro participa. 
no chamado "Clu_be de Paris". das reuniões nlultilaterais de 
renegociação das dívidas dos países do leste europeu e africa
nos não lusófonos de que é credor. As renegociações das 
dívidas dos países latino-americanos e ·afriCanos lusófonos são 
realizadas bilateralmente. 

2. Neste contexto, a delegação brasileira. composta de 
representantes dos órgãos membros do Comitê de Avaliação 

de. Créditos ao Exterior- Comace. deverá participar de:: reu
nião bilateral dç {eriegociação d~ dividi_ da R~públka da Gui
nê-Bis::,au para çom o. Br:asil. no valor aproximado de:: US$12,3 
milh<)es a ser realiza.da na cidade de Bissau, ~o período de 
20 a 24 de setembro próximo. 

3. Informo a Vossa Excelência que instrUí ã delegação 
brasileira a comunicar ao Govenio Güieen'se qu'e qfi:llquer 
acordo que venba a se~ firmado. ~omen.te ter_áyali~ade __ ã.pós~ 
aprovado por essa casa, confo_rm_e preceitua o inciSõ V do 
art. 52 da Co'ristituíção da República F~dcrativa do l).ràsil 
e o art. 8qta·Resolução do Senado FederaL n'" .50. de .I 99J ... 

Respeitosamente,- Raul Belens Jungmann Pinto., Presi
dente do Comitê de, Avaliação Çe Créditos ao Exterior-
Cotnãce. - - -

O.S.R. PRESIDENTE- (Mefra Filho)- O expediente 
lido será despachado à ComiSSão--de_ Assuntos Económicos 
para conhecimento. ' ' · 

Sobre a mesa, ofício que será lida· Pé lO ·sr: 1''. Secretário. 

É lido o seguinte · 

OF. N• 30193-CCJ 
SECRETARIA LEGÍSLAi'IV ASÚBSECRETARIA 

. DE COMISSÚES COMISSÃO DE CONSTrfUI(Ãb. 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

Brasaia. 23 de' setembro de 1993 
Senhor Presidente 

--,-Nos_ te.rmos regimentais, cpmun.ico a_ V. EX" q'u'e' esta 
Comissão- aprõvÓu .. terminanv.ame_Olc;; •. Q .Ofíci_o' ·:s·• ~·-' :s7, 
de 1993, "do Sr. Ministro Presidenle~ do Supremo Trjbunal 
Federal. encaminhando ao Senado federal. c9pia do acórdão 
proferidO por aquela Corte óo Rec~urSo_ Extrabi"dinári9 fi" 
140.887·1'". na reunião 23·9·93. · · 

O?rdialmente. -::-.Senador lr.am ~arahl,a .• PrçsiÇ~tit~. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Com referência 
- ã"ô-expediente que acaba de ser lido. a Presidência comunica 
ao Plenário que. nos termos do art. 91, §§ 3" e 5~', do Regimento 
Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para a iilti!rpo
sição de recursos por um décimo de composição da Casa, 
para que o Projeto de Resolução n'·' 89. de 1993. seja apreciado 
pelo Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lído pelo Sr. 1 ''-Se-
cretário. - - -- -

É-lidó:e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 1.031, DE 1993 

Requeiro, baseado no art. 43, inciso I. do -Regimento 
Interno, seja considerado como licença para tratamento de 
saúde o período de 13 a 28 do corrente mês, conforme .laudo 
médico anexo. 

Sala das Sessões. 29 de setembro de 1993. - Semldor 
Antônio Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O requerimento 
está devidamente instruído com atestado médico previsto no 
art. 43, inciso I, do Regimento Interno. 

A-provado o requerimento, fica concedida a licença solici
tada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~' Secre-
tário. - · 

É lida a s~gujnte 
OF. n' 225193-GLPMDB 

Brasilia. 29 de setembro de 1993 
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Senhor Presidente, _ _ 
Te_nho a honra de dirigir-me- ~ yo~.sa ~É~ce1ê-n~iã pnra

comumcar que o Senador Coutinho Jorge. ao reassumir su_a 
Cadeira nesta Casa~ pássara a integrar as ComissõeS P~rma
ncntes Temporárias c Especiais. e::m subStituição ao Senador 
Juvênci_o Dias. memhro deste partido. 

Aproveito para ·aprese-ntar protestos de consideração e 
apreço.-- . 

Senador !"fRuro Benevides, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENT_E (Meira Filho) - Serão feitas as 
suhstituiçõe~ solicit"adas: __ _ _____ _ 

Em sessão a'nterior~ f6i lido o Requerimento h" LO:! L 
de 191l3, do Sr. Magno Bacelar, soli:c'iüindo. nos_ termos do 
art. 40, § 1", alínea b, item IV, do Regimento lntc~no, seja 
conce_dida autorização ao Senador ~~lson_We~ekin par~ -que 
possa integrar. corno. ohservador parlamentar, a Delegação 
do Brasil à 4R·-· sessáó da Assembléia Geral das,Naçõc~ JJnic,las. 

O requerimento re~h.e_u parecer favorável da Comissão 
de Relações Exferíores e de_ Ddêsa NacionaL te tido sua' Vota
ção adiada por falta de quorum. 

Erri votação o requerimento. 
Os ~rs. Scnado_res. que o aprovam queiram permanecer 

sentados! (J?ausa.) . __ 
Fica COncedida-a liCença solicitada._. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em ses>ão a_nte· __ 
rior, foi lido o Requerimento n" 1.022. de _1993, do Senador 
Jonas Pinheiro, solicitando. nos termos dos arts. _5),_-iJJ. da 
Constifúiç,ão, ~ 40: do R~gir!l~"9t.O. I~t~l}lO_, seja -êOncCc!i:da a 
licenç,a_ para que possa participar, como obs.ervador pa,rla
mentar, da delegação para representar o Brasil na reunião 
anual conjunta das AssembléiaS dç __ GovernadorCs do Fu_ndo 
Monetàri"o Internacional ~'FMI. c Banco lntcrnaciánal para 
Reconstrução e Desenvolvimerito- .:_ BlRD, é··nas rCuriiõês· 
do Grupo IritergoVenlamêntá.l dos 24: __s_obre Assuntos Mone
tários Internacionais- e dos Comit~s Interino e de -Oe_~envol
v·imenro que se realizam no perío_d_o_ de 25 .a 3-Q_ çi_o corre_nte 
em Washington- EUA. __ ... _. 

O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão 
de Rclaçõe_s ExterioreLC, D~fc_~a .Nacio_Q_~_I. tenqo._ si?o s.u~ 
votação adiada por falta de quorum. · 

Em discussão o requerimento:(Pausa.) . 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está 

encerrada a discussão. 
Em votação o requerimento. _ 
Os SrS. Senadores qUe o aprovam, queiram permanecer 

sentados. 
Aprovado. 
Fica co_ncedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Me ira Filho) -A Presidência 
recebeu do Banco Central do Brasil os Ofícios -n'" S/108 e 
S/109. de 1993 (n;' 2.231 c 2.300193, na cingem). enc-.:rfiihhan
do, nos termos da Resolução n" 36, de 19.92~ do Senado Fede
ral, solicitação para que as Prefeituras Municipais de Maringá 
e de Rondon- PR, possam contratar operações de crédito, 
para os fins que especifióirri. 

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência 
recebeu. da Prcf_eitura Municipal de Serafina Córrêa:, Estado 
do Rio Grande do Sul. o Ofício n' S/110. de 1993 (n" 714193. 
na origem), solicitaOdo, nos termos da Resolução n" ~6. de 

llJ92, do Senado Fcdçral, autoriZãÇãõ para- contratár"ópCraÇão 
d~ crêdito. para os fins que eSpecifica·. ' · · · 

A matt.!ria será dcspacha<.l<i ú Comissão d_e Assuntos Eco~ 
nômicos. onde agu~rdará a complementação dos documentos 
necessários ã sua instrução._ 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Presidência 
recebeu. do Banco Central do Brasil. os Ofícios o"' 2.299 
e 1.301. de 2R do corrente. encaminhando a complementaç-ão' 
dos documentos n~.:cessários à instrução dos Ofícios n"' S/96 
e SIRI. de IW3. - . ·- - . . . ··-

. . Os expedientes :-ocrão despachaQos à Comissão de Assun- _ 
tos Económicos para serem anexados aos processados das _ 
matérias em referência. 

O SR. PRESIDENTE (Moira Filho) - A Presidência 
comunica ao Plenário que, encerrado o prazo fixado no pará
grafo único do art. 25-4 do Regimento Interno, sem interpo
siç'ão de recurso ali previsto, determinou o arquivamento defi
nitivo do Projeto de Lei da Câmara rt" 121. de 1992 (n" 279191. 
na Casa. de origem), que dispõe sobre a cobrança de encargos 
financeiros sobre. letras e títulos de crédito apresentados e 
pa·gos ~rn cartório. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos .Depu
tados. 

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência 
lemhra ao Plenáriq que o tempo destinado aos oradores do 
~~pedientc da se:)sAú ordinária de amanhã ser~ dedicado a 
home,nagearo Vereador. pela passagem do seu dia, nos termos 
do Requerimento n" RRO, de li.JI.J3, dõ ~en~dp_r Júlio Ca,mpos, 
apro:v~do em 14 de setembro do"corre,n.tt; anq. 

. OSR. PRESIDENTE (Meira-Filho)·- Foram .encami· 
rthados à puhlicaçãç pareceres da Comissã_o _de Assuntos EcO
nõml_c~~· que condúCin pela apreseTuãção dos seguíõteS Proje
tas de Rcsoluç<io~ n" ss; de 1993, que autoriza a Prefeitura 
Muniéipa! de Altônia- PR a contfatar operação de crédíto 
junto ao Banco ·do Estàdo áó Paraná - BANESTAOO. nó 
valor e_quivalcnte a quinze milhões e. seiSCkrúOS- mil cruzeiros 
reais,. a preços-dê ilbril/93, dentro do Programa EsiaduaLdc: 
Desenvolvimento Urbano- PEDU; 

N·' ?.7, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lguaraç:u- PR a contrataroperaç_ão de crédito junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, no valor equiva
lente a três milhões e duzentos mil cruzeiros reais, a preços 
de rnaio/93, den_trodo Programa Estadual de Desenvolvimen
to Urbano- PEDU; 

N·• R6. de 1993, que autoriiã a Prefeitura do Municfpio 
de Apucarana- PR a co.ntrã.tar_operação- de crédito com 
o Banco do Estado .do Paraná - BANESTADO, dentro do 
Programa Estadual de Desenvolvim_ento Urbano - PEDU. 
no valor de att! sessenta e cinco _nlilhõt;s e quatrocentos mil 
cruzeii-oS; - - --

N-' 85, de 1993, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sertaneja - PR _a contratar operação de crédito jurito ao 
BancO do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,-no valor 
de Seis milhões c setecentos mil cruzeiros reais. ufilizando 
recursos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano 
-PEDU; 

N-' 84, de t993, que autoriza a Pre.feiiUra MuniCip3.1 de 
Nova Prata do Iguaçu - PR a contratar operação de crédito 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A, -BANESTADO, 
no valor de quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros reais, 
a preços de março de 1993. 



9358 Sexta-feira 1" DIÁRIO DO CONGRESSº-l'IACIONAL (Seção II) O_utuhrQ Uc 1993 

As proposições ficarão sobre a mesa, durante cinco ses~ 
sões ordinárias. a fim de receberem cmcnd_a_s, nos termos. 
do art. 235, II, fdo Regimento Interno. 

O SR: PJáSIDENTE (Meira Filho) - Passa,se à lista 
de oradores. . . _ .. __ _ 

Conc~do a Pala~ra áô iÍuStr·e -senãdor À.ffÜns~;;çaina:rgo. 
como Líder. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PPR- PR. Como Líder. 
Pronuncia o .segui~te disc:U;rso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente 7 Srs,. Sena(,lor~s. aproveito esta oj>Ortunidad€:, 
ao falar como Líd_er domeu_l?artido, para registrar. nos Anais 
da Casa. minha participação em fatos oCorridos hã um ano 
no Páís. 

S( Presidente, foi eXatdrrieitte esta entrevista. publicada 
em O Globo de hoje, qUe ine-levou a fazer esie- depoimento. 
A entrevista é do Ministro Fernando Henrique Cardoso, que 
diz assim: ~·FH: Eleição este ano inviabiliza· a econOmia-do 
País... . 
. : çom~~o 'a pen-sar ·o segU.íOte: se há um_ brasileiro que 

f1cou _afastado do p~í~ un~ quin~~ dias. chegou hoje de manhã 
ao ~aí~. pega O Globo e lê: ·,~Fernando. Hcnn.quc: Eleição 
este ano 'inviabiliza a ecortoitiia do· País",-- viii dizer: Querit · 
será essa pessoa que está-proCurando desestabilizar 6 P'aís? 
Quem é ·que pode estar querendo criar problemas para o 
Plano de Estabilidade EcQnómica do Ministro Fernando Hen
rique Cardoso? Será que -sâó OS- partidos de oposiç-ão, o PT 
ou adversários do GoVerno? · · · · 

Algu_~1~ poderia dizer _que são os adversários d_o próprio 
País q~e quererit ag'orà 'P_ci-t'urbar - no- moffiento ém· que 
o Ministro Fernando Henrique Cardoso está nOs Estados Uni-
dos ---:- as negociaçõe~; querem perturbar inclusive a prepa-· 
ração ·para essa prometida paulada que S. EX'' pretende dar 
na inflação; qti.e todos queremos que dê certo. 

Ao ler a nota, a pessoa verificará que _a -declaração foi_ 
dada pe!o próprio Presidente Itamar Francd. _O jornal é de 
hoje. mas se refere -aqui inclusive diz -a· uma_entrevista 
que Sua Excelência teria .dado ao Jornal do Bràsn,.'.há dois' · 
ou três dias, dizendo-se arrependido de não ter marcado as 
eleições para 15 de novembro deste ano. 

Sigo, lendo o jornal: 

.. Depois de conversar ontem por telefone com Ita
mar Franco, Fernando Henrique garantiu q .. ú~ o Presi
dente não está propondo antecipar as eleições. O que 
Itamar disse. segundo o Ministro. é que quando chegou 
ao Governo pensava em antecipar as eleições para 15 
de novembro, Agora --palavras do Presidente- se 
diz arrependido por não ter tomado essa decisão, mas. 
nem por isso prCtcnde propor qualquer mudança no 
calendário eleitoral, assegurou o Ministro." 

Sr. Presidente, realmente não entendo porque nada s_e 
faz neste País para implantar, definüivamente, a tão esperada 
estabilidade governamentaL Porque não há nada que crie mais 
insegurança no País do que o_ Pres_idente_de_cl_a_rar que está 
arrependido de não ter marcado as eleições para 15 _de novem-
bro, sem explicar o porquê desse arrependimento. ______ _ 

Realmente, fico preocupado, porque continuamos sem
pre naquela linha de quem quer bem ao País, quer que o 
Governo acerte. ~ -· · . 

Este é o depoimento que quero fazer, porque, se. o Presi
dente da República se diz arrependido de não ter antecipado 
as eleições para 15 de novembro_- e creio que Sua Excelência 
deveria inclusive explicitar à Nação o motivo -.; -é porque 
não estâ com vontade de governar daqui para a frente. Não 
sinto nisso aquele estado de espírito, aquela garra para dizer: 
"Eu vou resolver os problemas do País". 

Em virtude disso, como faz um ano_ que a Câmara decidiu 
autorizar o procesSa .de imj)eachlnent do Presidente Collor, 
_quero, muito menoS pâra poleinizar, apenas como depoimento 
para os Anais da Casa, registrar a participação que tive com 
re_lação a esse problema de eleições. 

Na tarde _em que a Câmara decidiu, por grande maioria, 
autorizar o ünpeachment do Presidente Collor, medida toma
da a partir de movimentos de rua-:- porque, quando o Presi
dente Fernando Co.llor pediu, orientado por seus assessores 
mais próximos, que o povo fosse vestido de verde-amarelo 
às ruas para lhe dar respaldo popular, aconteceu o inv~rso, . 
o povo, de fato,_ foi_ às_rua_s, porém com bandeiras e vestido 
de preto, não lhe dando o respaldo que pe-diu. NinguCni tem 
dúvida, eu pelo menos não tenha, de que a Câmafa. naquele 

· momento, votou em consonância com a voz das ruas. 
Quando estava terminando a votação, liguei para o PreSi

dente Collor - evidentemente que esse foi um tele:fonema 
entre dois amigos_-- e diSse-lhe: "PieSidente, a Càmar~ :-;c 
manifestou, em g-rande maíOri-a: pelo Processe; de lin.peach
ment; e fez isto porque o povo foi às ruas pedir o irripeachment. 
Eu, se fosSe o senhOr-e todos sabem que, à época, o Ministro 
Jatene, o Ministro Célia Borja, o MiniSt'r'o Bornhausen e c_u 
estávamos no Governo procurando conduzi-lo -de uma forma 
mais _coerente _com_o _intcrcJiSC_ popu!ar -. conversaria com 
o Vice~Presidente Itamar EranCo e prõjjlinha a dupla renúncia 
nesse -momento. O -senhocd_cvolveria ao ·povO o direito de 
escol_her um novo Presidente pelo voto direto, porque, se 
a dupla renúncia acontecesse até 31 de de~mbro daquele 
ancr;-de acordo com- a Constjtuição, haveria uma nova eleição 
pe!O--vot~ dii-eto. - -- - -

Respondeu-me o Presidente que achava que isso poderia 
comprometer a continuidade democrática do País. E eu, evi
dentemente, naquele momento de emoção em _que a Cãmara 
estava votando o processo de impeachment, em que ele seria 
afastado do poder, não iria insistir na teSe. Eoi apenas-_u'ni 
problema de consciéncia . 

Creio que ele teria devolvido ao povo, que não o quis, 
o direito de escolher um outro e teríamos um novo Presidente 
-o Senador Guilherme Palmeira está aquí e cOrihece p-arte 
dessa históría'. 

Durante o processo de impeachment, ocorrido no Seriado. 
houve um momento em que o Presidente Fernando Collor 
convocou os seus ex~ Ministros, basicamente os que eram Sena
dores, como ê o caso do ex-Ministro larbas Passarinho e eu, 
para que fôssemos a sua casa conversar, quando pediu _que 
o ajudássemos no sentido de que ele não tivesse um julga~ 
menta apressado no Senado. alguma coisa que não lhe desse 
todas as condições de defesa. Evidentemente que sempre nos 
dispusemos a trabalhar nesse sentido. De lá, voltei a trabalhar 
essa idéia: se houvesse dupla renúncia, antes de 31 de dezem
bro, devolveríamos ao povo a possibilidade de eleger um novo 
Presidente, o que seria, sob o _aspecto democrático, a melhor 
SÇ>l_ução.. 

. Já nest~- fas-;;, Posso a~oCar os tesÚ:munhos do GQv·c-r- -
nadar Geraldo Bulhões, de Alagoas. _e do Jornaljsta-Etevaldq 

0_-GOvernú precisa de estabilidade políti'ca para ter estabi
lidade económtca e vice-versa, e o Presidente da República 
dá uma declaração nesse sentido! _ .. Dias, quando volt~i a insis~ir em que se propusesse a f~rmul~ 
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da dupla rcnúncm, c quero confessar que não tive êxito. Che
guei, inclusive, às ~ésperas da votação no S,c.nado. a ir ao 
Programa '"'Bom Dia Brasil" e propor publicamen'te a tese 
da dupla renúncia - pessoalmente não te:nbo nada contra 
o Presidente Itamar Franco- porque o problema era encon
trar-se o melhor procl!dimento para que o País voltasse com 
força cm torno de um novo Presidente, mas eleito pelo voto 
popular. E o Presidente Collor, nessa segunda etapa em que 
voltei à carga para que houvesse.a dupla renúncia, disse-me: 
··Renúncia não faz parte do meu dicio~nário':._Efoi e.xatamcnte 
aí que- me decepcionei com Siia EXcelência~ porque depois 
de diz.cr tudo isso ele renunciou de uma .maneira sombria, 
sem nenhuma grandeza, quando ele podia ter feito diferente. 
E-hoje está provado qtil.::: _o Presidente _Itamar FrancO~pelo 
que foi dito .aqui: TiCoU arrependido de não ter antecipado 
as eleições por um ano. É evidente que o Presidente Itam<}r 
Franco, se fosse Çoõ~oçado pelo Presidente Fernando Collor 
para uma dupla renúncia, não teria deixado de aceitar. Esse 
é o registro que quero fazer nesSe momento;-

0 Sr. Gilberto Miranda- Pàm-ite:.me V. Ex' uin aparte? 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Ouço cnm prazer o 
aparte de_ V. Ex-' - -

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Affonso Carltargo, 
pretendo, na tarde de boje, ocupar a tribuna para fazer uma 
análise de um ano do Governb Itamar. Ac.re~~to que se tivesse 
conversado com V. Ex" há_ horas mll-d~_rja um pouco o meu 
discurso. Não tiv~ oportunidade de ler os jornais ---:- ÇOll}C
çamos a reunião da_Comissão_dc EÇQ_I)Omia riluTI:O 'Cedo, hoj~. 
e fomos até às 14h -,mas é lamentável ou:vir, nesú~_mominto, 
esse tipo de declaração do pensamento do President~ d~ R;e{>ú
hlica. Penso que ncstt! primeiro dia, após completar um ano 
no poder, quando até contaria com o apoio do PT e de todos 
os partidos, o Pr~sidente real_ment~ poderia marcar· novas 
eleições. Poderia ser em novembro. Se ele pensa que ·15 de 
novembro está muito perto, pode ser·em j_ãheirQ_ or.i fevereiro. 
Tenho certeza que anteciparíamo,;, para o País mais um ano 
de transiçãO, ·mais tip1 ano de brigaS, mais um -ãno de dificul
dades, e _tal~ez até o rumo da RevisãO qonStitució,rial, corp 
uma postura dessa por parte do Se0hor PreSidente da RePú
blica tudo isso viria mudar completamente, não tenho dúvida 
alguma. Muito <?_brigado, Se_n_~dor Af~Q~~q Çatn~àrg;oi 

O SR. AFFONS:O CAMARGO -::·Veja V. Ex'' que se 
o Senhor Presidente Collor ,_naquele momento_, Cntendesse 
a minha intenção, que e_ra exatame_nte no sentido de que 
ele passasse_ para a história do País como·_a.lguém que tev_e __ 
esse_ instante de desapego. fazendo _ __retornar o cargo àqueles 
que o' tinham eleito, porque ele foi eleito pelo voto popular 
-isso foCriO firial-âe-s~tcm.bro- teríamos 90 dias sob a 
Presidência do Depuiado Thsen Pinheiro e, no nonagésii:no 
dia, teríamos novas eleições. No final de dezembro de 1992, 
já-esfãríãffios Com Um novo PreSidente, eleito pelo voto dii-eto,_ 
em decorrCncia de uma atitude de_mocrática do Presidente 
Fernando Collor. Insisti nisso, mas- eie (;ão qUis. 

DJ! qualquer forma, faço este depoimento, como já disse, 
não para polemizar, inas apenas para regiStro, uma vez que 
o País estaria em outras condições, com ym novo Presidente, 
eleito pelo voto_dir;cto já há dois anos.-- - · -

O Sr. EduardoSuplicy- Permite-me V. Ex• um aparte? 

OSR. AFFONSO CAMARGO- Pois não. ·ouço ó ·aparte 
de V_Ex·' . 

O" ~~---~duardo Suplicy- Nobre_Senad9r,_ o registro que 
· V. Ex" faz realmente é informaçi\o ohyiap1ente importante. 

E fato ql!-e. nesses últimos dias,_no Jornal dQ Brasil e. depois. 
em outros órgãos da imprens·a~ ·notiCiou~se qúe" o P'rés'idérite 
considerou, efetivamente, terminar antes o seu mandato, pro
movendo eleições. É igualmente relev3.rite a' intôrlriaçãb q'ue 
V. Ex" traz para os Anais da Casa de sua reçomend_ação_ ao 
Presidente Fernando Collor de que, juntamente com o Vi'ce
Presidente Itamar Franco, renunciasse em tempo hábil, até 
para que, segundo a COnstituição-; hoUvesse nova eleição dire
ta para Presidente da República. Mas qual será o sentido 
verdadeiro da declaração do Presidente Itamar franco? Serâ 
umá_ VO~Utde, ou simplesmente o p'eOsarOénto altO 9e 'unÍ~ 
pessoa ·que está rC.COnhecendo as extraordiná_rias dificuldades 
de se governar este País? E não hâ dúvida de qUe- ser Ó PteSí~ 
dente da República é um desafio fantástico. Se-rá em função' · 
de dificuldades que se esteja tendo com as forçaS 'polítiCas 
vig_e~!es no Brasil? Se_rá em funçãO da sua expectatiy<l de 
que seria possív'el ~-cOnter a inflação mais--Ticilmente- dõ que 
vem ·a'contecendo, pois é fato regiStrado pela história de que 
a inflação, quando Sua Excelência assumiu. há um ano, aihda 
interinamente, es_tã.va na casa de quase 20% ·e. hoje, está 
na casa dos 35%-?_É verdade gue s6 r'egistrou'úma lígeirá 
recuperação da ativ"idade económica. É verd8Qe.que a: Própl-ia 

. Federação das In.dú?~rias do Estã.d9 ~ d_e, ~ão P3UJ_o_ ~s.tá pr~_: 
vendo para este ano um crescini.cinto do setQr industriai da
ordem de 8%, o que Significaria unia reCuperação, airtda que 

- do ponto de vista da oferta de emp"ri:~gos não se tenha- regis~ 
trado avanço_, huuve apenas a queda, ou seja, parou a tendên
cia de maior desemprego, mas não ·que tenha havido uma 

.. recuperação sensível quanto às oportunidades de effipr~go. 
E isso está relacioilado a uma outra rpe~a_ cQ.Iqcaçl!l pel_o ~resi
dente Itamar Franco. ainda nãQ b~. at.ingida, qual seja a: 
de som~ate à fome, à pobreza. Claro que a·ação-cbhtra-a 
fome c _a miséria,' a ação pela cidadania·, ·as· iniciativas 'do
Conselho de Seguraúça Alimentar de Be"tinho e de Dom Mau
ro Morelle são importantes. EntnitaniO. a reálidaâe ainda 
mostra uma situação d_e inflação muito ·m'ais alta do que seria 
a meta pretendid~. ,é. recuperação da economia .ainda está" 
aquém do ~til! espúàfu3s, todos nós, brasileito·s: A melhoria 
na distribuição d3. renda e da riciue·za, Corif a conseqüente 
erradicação da miséria, ainda demora muito. Ações dete'rm"i-

- nadas para atingir tais objetivos, como a âceiú-açãO~êla-·Refoí-
ma Agrária, que estaria ao alcance do Presidente Itamar Fran
co~ ainda não vemos. Quais serão--ãs amarras que iínpedem 
uma execução melhor dos instrumentos que São colocados 
à disposição do Presidente para atingir os objetivos? Pare-

- ce-nie que essa declaração tem a ver u_m pouco com o diagnós
tico que ele própriO eStá fazendo das dificuldades. Será possí
vel esperar de um Presidente que ele seja um super-homem? 

- Ou será simplesmente· um ser humano que externa o pensa
mento: Puxa vida, çomo é difícil ser Presidente!? Mas tem 

-razão V. Ex', ao_Qi~er que a expectativa que ternos de um 
Presidente da República, tend_o se candidatado ao cargo de 
Vice-Presidente e, portanto, ao se colocar na pers"pectiva de 
um dia se tornar Presidente - o que de fato ocorreu -. 
é que disponha de uma vontade muito grande para eilfreritar 
os problemas. V. EX~ tem razão ao registrar: "Puxa! Causa-me 
um pouco de estranheza que o Presidenté nem queira coln
plet~r o -~e_':'- ma ... nQatol" _É- claro qtie é hnpoi'tante poder um 
homem, mesmo sendo P-reSidente, eXpressar o seu sentimento; 

-"Puxa! Como é _di_fícil_ser Presidente t Quem sabe eu já pudesse 
ter passado o bastão ... •• Mas, e agora? senaO-caifõ de estimu-

-)á-lo a deixar a pfesid~n~ia? Ou Seria o cáSo de dizermos 
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ao Presid_entc que ele tem uma missão a cumprir? Essa missão 
será muito _significativa se S_ua Excelêncía ~iver a: possibilidade 
de, pelo menos. arrumar o País. para que em 1994 tenhamoS 
eleições_ as mais democráticas. possíveis. Se el!? puder criar 
um clima em que .a inflação esteja diminuindo, que a·recupe
ração da economia esteja se dando, que se viabilizem alguns 
passos.concrctos ~ara a erradicação da pobreza, para a melho
ria da distribuição da_renda_- penso que isso está ao alcance 
do Presidente-, ma~, er:n ~spccial.. se S.u_a Excelto!nc:ia_contri
buir para c"riar um clima dc_sucessão_ presidencial, com cleiçõ~s 
gerais em todo o Brasil, para deputados estaduais c fcQer~i~. 
senadores, governadores, e para a própria Prcsidêocia_da Re-_ 
pública, terá cumprido, pelo menos. uma missão relevante, 
para a nossa _história. Muito obrigado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Obrigado. nobre Sena
dor Eduardo Suplicy. V. Ex" analisa b~m_a questão. 

Refletindo a respeito desse tema, acredito que esse é 
um problema d_e ser ou não um estadista. O estadista tem 
uma qualidade, e pou-cos políticos a têm. Ao assumir, .como 
primeiro mandatário de um Estado- no caso. o Estado brasi
leiro-, sab_t! que_ a ele próprio pertencem os_seus sentimeritüs, 
o seu_coração, mas-as:_slJas palavras,_ o _seu rosto, as. Suas 
expressões, pe_rteneem ao povo, não podendo um _e_stadista __ 
falar o que Sua Ex_cclência falou. O Presidente da República 
não_ pode manifestar esse .clima de desânimo com o poder, 
como homem comum pode senti-lo, na qualidade de Presi
dente da Repúhlicé:i, Sua Excelência deVeria. tê-lo guardado 
consigo, demonstrando sempre ao povo o entusiasmo de queril 
quer acertar, de quem acredita no Brasil. Prinçipalmente.neste 
momento em que o Sr. Ministro da Fazenda está fora do 
País, nós Es~ados Unidos da América do Norte, procurando 
tomar as providências necessárias para viabilizar a estabilidade 
económica que o Brasil tanto precisa. E sabemos 4ue a estabili
dade económica esfá muito ligada à estabilidade política. A 
instabilidade política, o clima de insegurança, prejudica a esta
hilidadc cc_on_õ_mica, o combate _à inflação. 

V. Ex\ inclusive, indagou: "Mas por qual motivo seria?" 
Essã-"questão chegOu a motivar um ardgo, intit~la'do_~~'Para_ 

que eleição antecipada?", do editor-chefe d~ O Globo, Evan
dro Carlos de Andrade, onde analisa todaS {is hipóteses. Éin 
um trecho do artigo_, comenta o jornalista:,~: - -

"Então, que diabo de antecipação é essa? 
Vontade de sair não é_. Se fosse, bastava assinar 

o ato da renúncia. Assumia provis.oriarrieiité à presi-
dente da Câmara.- e- o COn-gresso eJe_gia em 30 -dias 
o novo presidente e ele ficava aí atê o f!rii. de 94, comple
tando o mandato do Collor. 

Se não é a vontade __ de sair, é vo,qt~de de ficar." 

Esses acontecimentos- geraram ilações de um jornalista 
do porte de Evandro Carlos de Andrade,-. para quetri- tudO 
isso seria uma m_anob_ra.de_ "fiquismo", e não de sair. Veja 
V. Exa como é complicada a situação, a qual lamento. 

Sr. Presidente, pediria que fosse trans_ç_rito nos Anais 
da Casa, para que fique registrado, esse importante artigo 
do jornalísta Evandro Carlos de Andrade. _ _ 

Neste momento da crise económica br~sileira, em que 
o Ministro da FaZenda_ está Procurando trazer estabilida,s:Jé 
econômica ao País, o Presidente da_Rcpública faz_ uma declara
ção, dizendo_ que admite eleições em_ 15 de novembro~ o que 
obriga o próprio Ministro a dizer, lá fora, que a eleição este 
ano inviabiliza a econoro_ia do ~aís. 

Essas con,_tradjçô,e.s de um mesmo Governo é que não 
servem. ao. nosso· Pals. Po~: 'isso, faço este registro. Muito obri-
gado. · _·· '. ' '' 

Era o qué._tihhâ. -a-dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SR. AF
FONSO CAMARGO. EM SEU PRONUNCIAM EN-_ 
TO: 

Para que eleição 
antecipada? 

EVANDRO CARLOS DE ANDRADE 
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bando de montar o mecanismo 
com o qual ROrá abaixo a infla. 
ção? Medo de que o ministro 
se sobreponha ao presidente, 
fazendo deste, mesmo à revelia 
de ambos, uma rainha da In
glaterra? 
. Se houver outras hipóteses 
a mão, bem que valeria a pe-. 
na conhecer: meu elenco se 
esgota nestas. 

E por isso que Castello 
Branco me veio à memória. 
Ele assumiu, chamou Roberto 
Can!PóS'<!" Gouvêa 'de Bulhões 
para consertar um país que 
naufral@va, disse o que espe
rava deles_ e_, até porque não 
sabia fazer pessoalmente, 
mandou que fizessem. E eles 
!lzeram. COm o mais irrestri
to respaldo do presidente da 

Repúb1ica, q.ue em momento 
algum se deiXOu diminuir por 
se~tos menores ou aspi-
l11.Ç9E!S mco veis. 

Nem por 
hlstóricã foi 
contrário. A _gran 
Campos e Bulhões 
modernizadores do BrasU. co
mo o futuro dirá - tem mes
mo como principal credor o 
marech,al HumJH!_rto de Alen
car Castello Branco. 

Bem faria o nosso ltarilar 
Franco se se inspirasse mais 
no Csstello de 64 do que, co
~ suponho que pensa, no Jã
ruo Qüadros de 6! ou no Getú
lio de 37. OU mesmo, quem sa
be, no ~lmori, que está ai 

~i~~~-vida. e pe-

.O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao _nob_rc Senador Dirceu Carneiro. (Pausa.) - -

ConCedo a palavra ao nobre Seriadi;>f Gilberto Miranda, 
por ~e.sSáo d() Ttob~e Seliador Carlos Patrocínio. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB -AM. Pronun
cia ó seguinte discurso. Sem revistiO do orador.) - Sr. Presi~ 
dente, Srs. Senadores, no dia de ontem o Presidente Itamar 
Franco completou um ano à frente do GoVerno. -- -

· O inániciifo pareceR me propíciO a uma retrospeCtiVa desse 
período, a uma avaliação d_as açõe_s governamentais e a -~ma 
reflexão sobre os próximos meses ·que <intec_edem· à-substi
tui~ã,<: d~ a.tual _Presidente por aquele que lograr vencer as 
eletçoes do pleito que se avizinha. _ 

Não pretendo, nesta tarde, apontar somente __ os a_spectos 
negativos ·cta ação governamental durante o _ano que passou. 

Impõe-se uma análise isenta e serena tamPém. dos aspec
tos ·e das circunstâncias que influíram na administração do 
Presidente da República durante esse período. 

.9 período em questão caracferizo.u:~e_ pOr sobressaltos, 
por mcertezas, por hesitações, insegutanças e falta de rumo 
no c~mando de uma cc.onomia que se debate numa crise que 
culmmbu ·na brutal recessão que ora vivemos. · · 

Na realidade, o P_residente Itamar Fra,nc.o, embora saben
do com cerca de dois meses de antecedência da possibilidade 
concreta de que assumiria a Presidência da República, descui
dou-se da preparação indispensável para aquele momento. 

Se, _de _certa forma, tal atitude pode ser considerada como 
postura ética para com aq"uele que ainda empolgava o poder, 
por·outro lado, trouxe ao atual Presidente e ao País indiscu
tívei~ prejufzoS, pela falta de um programa de governo onde 
estanam definidas as suas prioridades. __ 

DcS~~dou:se, ainda, na escolha de sua equipe, chegando 
o seu Mmtsténo, em certos momentos, a se Constituir em 
verdadeiro condomínio de amigos que a ninguéni agradou. 

O i~íciO_do Governo It~mar foi decepcionante, quer pela 
procrastmaçao de sua própna posse, quer pela determinação -
de inflar a má:quina administrativa mediante o aumento de 
16 para·22 ·ministérios·, na-tentativa de "acochambrar" inte
resses políticos de diversos matizes. 

Logo a seguir, começou a "dança das cadeiras" no ·Minis-
tério. --- - - ---- . 

A direção política económica passou de mão em mão: · 
de_ Gustav? Krause: e Paulo Haddad, que permaneceram por 
pouco mats de doiS meses na Pa~ta da Fazenda, a Eliseu 

Resende, que ficou 79 dias ito Minístérío, àté que foi guindado 
ao cargo o Senador Fernando Henrique Cardoso, em maio 
do corrente ano. 

A chamada "República do Pão de Queijo", que viera 
substituir a "República das A lagoas", demonstrava ingenui
dade e a falta de preparo para a difícil tarefa da administrar 
um País que saíra de uma crise política bruial, com a economia 
e as finanças públicas em total desordem. 

O temperamento instável do Presidente proporcionava, 
quase que diaria-mente, episódios constrangedores, tais como 
as admoestações públicas aos seus Ministros e as manifes-taÇões 
sobre pequenas questões,_ que lhe valeram o título atribuído 
pela imprensa de "Juiz de Pequenas Causas de Juiz de Fora". 

Nesse primeiro período, foi elaborado ainda o "Pacote 
Robin Hoodh, que pretendia resolver de vez o problema social 
do País, illocando cerca de 60 milhões de dólares de 1993, 
para atenuar a "miséria andarilha", de que falava o Ministro 
Paulo Haddad, e a criação de postos de trabalhos assentados, 
principalmente, na construção civil e obras de saneamento, 
-que gerariam 750 mil novos emprego-s: 

-o Plano prevra que, na área do Ministério do Bem-Estar 
Sócia!, com recursos estimados em 2_ bili).ões de dólares, criar
sé-iam 80 miJ empregos diretos e cerca de 1 ,6 milhão de empre-
gos indiretos. -, 

Pretendia-se a utilização dos estoques reguladores para 
controlar os preços dos produtos da cesta básica. A merenda 
escolar seria ampliada através de um sistema de "gestão com
partilhada", que envolveria a União e as Prefeituras M_uni-
cij)á.is. -

_ A idéia da promoção de um ajuste fisCal que conferisse 
ao Governo recursos necessários à _implementação daqueles 
planos e projetas· tomava corpo junto _ao escàlãO __ :<:\van.ç<iQo 
do Governo, até que surgiu o novo "achado": a criação do 
Imposto Provisório sobre Movimentação Finª-_rtc~eira:_: o~ tão
famigerado IPMF, que há poucos dias acabou sendo de_Ciarãdo 
inconstititcional-pélo Supremo Tribunal Federat Aqueles pla
nos, todavia, não saíram do papel. 

Outro assunto que polarizou as atenções, e esse continua 
na Ordeffi 1do Dia, foi o processo de pdvatização iniCiado 
no Governo passado. As marchas ~ contramarchas que carac~ 
terizam o programa de privatização têm prejudicado, sensivel
mente, a busca da_ verdadeira economia de mercado, tão alme-
jada. ·~ 

Os constantes enfrentamentos ~ntre a equipe económica 
e o Presidente~ com relação à taxa de juros, pCrsistem até 
hoje, sem que alguma medida tenha importunado o cada v_ez 
mais próspero sistema financeiro. 

A par dos constantes equívocos, afirmações extempo~ 
râneas de membros do Governo e o recrudescimento dos níveis 
inflacionários, o troca-troca ministerial não parou. 

A rotatividade envolveu quatro Ministros da Agricultura, 
dois Ministros da Cultura, quatro Ministros da Fazenda, dois 
Ministros da Saúde, dois MinistrOs_ da Relações Extl!riores. 
três Ministros da SEPLA,N, dois das Fo_rças ArmadaS C_,trêS· 
da Secretaria de Administração F:ederal, sem contar com _o 
extiitto Ministério do Meio Ambiente, qUe fOI feCeDtemente 

_ transformado por meio da Medida Provisória n_9 350, em Minis
tério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 

-Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dentro do ·quadro 
concernente aos aspectos negativos, que compõe o retrato 

_do GovernO Itamar, que estou tentando esboçar nesta tarde, 
os pontos mais salientçs e danosos dizem respeitO ao cresci
mento da inflação de 26,7o/~, em 19 de outubro em 1992. 
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para 31,7%, em agosto de 1993, projetando-se um patamar 
de 35% para setembro deste ano. 

Esse monstro que inferniza a vida da sociedade brasileira 
ainda não foi domado e a "paulada", até o momento, ficou 
somente na ameaça. 

A par dessa mazela que nos aflige c que se faz sentir 
com mais intensidade naquela camada mais desaquinhoada 
da população, pouco, ou quase nada. s_e tem feíto para reduzir 
a vergonhosa dívida social que equipara o_ Brasil aos países 
mais pobres do planeta. 

Essas considerações críticas, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, não devem ser entendidas como uma acusação frontal 
ao cidadão Itamar Augusto CautierO Franco. Senador da Re
pública, homem honrado e cumpridor dos seus deveres. 

As objeções que tenho feito e que eve-ntualmente farei 
desta tribuna jamais tiveram ou terão como alvo a figura 
proba e respeitável do colega de Senado Federal, Itamar Fran
co. 

O que se _contesta são as ações equivocadas. as indecisões 
e os erros praticados pelo Governo Itamar FranCo; erros e 
práticas inadequadas que, _diga-se de passagem, existem e 
ocorrem em qualquer governo, no Brasil e no mundo. 

A prática: da democracia estiinula-nos a tecer elogios e 
encómios, nos casos de acertos_ e críticas, e sugestões, no-s 
casos de desacertos. 

O Sr. Affonso Camargo -.....:.... Permita~ me um aparte, nóbre 
Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA- É um prazer, Senador 
Affoilso Carnargo. 

O Sr. Affonso Cãmargo- Já que V. Ex~ fa-z essa ·avalíação 
cuidadosa desse primeiro a-no de Governo, queria registiar 
duas observações. V. Ex~ menciOrlou-"o IPMF. ReCordo-me 
bem que houve uma "luta" aqui no -Senado a -fim de que 
esse imposto nã_o fosse aprovado, até porque os juristas mais 
renomados da Casa sempre afirmaram qUe ele ci3 -ínconstitu
cional. Entretanto, ele foi aprovado por larga maioria, em 
nome da governabilidade .. Fazendo um vínculo do seu dis_curso 
nesse ponto da governabilidade, aproveito para mencionar 
que em nome dela estamos aprovando uma série de propostas 
do Governo com as quais, "algumas vezeS, -não concordamos. 
Afinal. estamos dando um cheque em branco ao Governo. 
É como se dissésseMos: Façam o que planejam, contudo. 
não q uerernos ser considerados culpados se não der certo. 
Náo é isso que tem aconteciâo? E. agora, em nome iTtgovérna~ 
bilidade, o Presidente fala que está arrependido de não ter 
marcado as eleições para este ano, quer dizer, está criando 
um clima de instabilidade. V. Ex•, em seu pronunciamento, 
estava analisando a curva da inflação. O que me surpreende 
é que já faz quaSe duas semanas que estamos praticando júros 
de mais de 40% ao mês. v: Ex• é emp-resário e bem Sabe 
o que isso Significa. Realmente, se a inflação se _eStabilizar _ 
no nível de 35%; 36%, da segunda quinzena de setembro 
até a primeira-quinzena de outubro, as pessoas que compraram 
CDB e receberam urna remuneração de mais de 40% vão 
ganhar juros real da ordem de 4% ao mês; juros· que não 
se praticam cm nenhum País do mundo. São os tecnocratas 
que estão governando o Brasil, e não nós. Nós não tem_os 
nenhum poder de influência. ·o piOr é ·que quando as coisas 
não dão certo os-políticos se desgastam. Os tecnocratas resol
veram novamente combater a inflação pela alta taxa de juros. 
GõSfaría que as coisas melhorassem. Espero ainda que a pro
metida "paulada" na inflação- que o nosso colega e querido 

amigo, Ministro Fernando Henrique Cardoso pretende dar 
-_possa a~~n~tece~_r:--o mês de outubro próxim?. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Nobre Senador Affon· 
so Camargo, agradeço o seu aparte. V. Ex• lembrou bem. 
o Senador José Paulo Biso!, presente nesta Casa, nesta tarde 
de hoje, o Senador Josaphat Marinho, o Senador Cid Saboia 
de Carvalho, _outros jurisfas e advogadoS, -deSde o primeiro 
momento, condenaram a criação do IPMF e mostraram todos 
os aspectos. não só os negativos, como tamhém o da sua 
inconstitucionalidade.- -

Lamentavelmente, apesar de reiterados pedidos destaCa
sa, o Govern_o não retirou aquela Medida Provisória. pois 
jamais poderíamos inserir na Constituíçâõ, por meio de emen
da, um imposto provisório. No mínimo. é um desrespeito 
para com a Carta Magna. __ __ __ ------= _ 

Corno V. Ex" lembrou em seu discurso na tarde de hoje, 
o Presidente cria, com as suas declarações, mais instabilidade. 
Nós já estamos acostumados. Se alguém pensa, neste País. 
que o. Presidente vai mudar. está enganado. O Presidente 
não vai mudar. 

A economia deve encontrar o seu caminho, deve tentar 
continuar crescendo, _como está acontecendo .. Estamos cons~_-_ 
guindo gerar mais empregos, o PIB vai crescer na ordem 
de 6% este ano, ou talvez 8%, como disse o Senador Eduardo 
Suplicy, num aparte que deu a V. Ex~ É somente _coro isso 
que podemos contar, ou seja, que as pequenas e médias em
presas voltem a ge_rar emprego e que a economia volte a 
crescer. Se dependermos do Governo, tenho muita dúvida 
de que haja mudanças nesse _sentido, 

Com relação aos juros, que V. Ex" lembra, juro real 
de 4%, .cm hipótese nenhuma é viável, numa economia de 
mercado, conviver com isso e gerar emprego. _É totalmente 
inviável que se tenha consumQ pelo crediário. quando se pega 
dinheiro -a 40%, a 45%, ou mesmo quando o Banco Central 
vai ao_ mercado, tornando dínheiro a- 48% para-32 dias. Isso 
impoSsibilita o aumento do consumo. a geração de novos em
pregos e, piOr ainda,- gera instabilidade. 

Acredito que se o Presidente pudesse evitar dar entre
vistas como essa que está no jornal O _Globo d6 hoje, nós, 
efetivamente, teríamos menos chances de termos instabjUdade 
no País. 

O Sr. Cid Saboia de CarvaAho - Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O sR. GILBERTO MIRANDA - É um prazer ouvir 
V. Ex' 

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Senador Gílberto Miran
da, eu estava no meu gabinete, ouvindo o ,seu pronuncia
mento, ouvindo o mais recente aparte do nobre Senador Af
fonso Camargo. verificando a sua linha de raciocínio_. V. Ex• 
tocou no IPMF. Quero dizer que muitas vezes, nesta Casa, 
ocupei a tribuna para condenar a criação desse imposto, pela 
violência com que se fazia, a violência aplfcada para a criação 
de mais um tributo, inadequadamente. As vezes, dando um 
balanço nos meus anos- e já são_ muitos- de permanência 
nesta Casa. tenho o secreto orgulho de ter estado sempre 
em defesa das causas que de modo antecipado defendi e que 
mais _tarde o povo demonstrou, e a realidade brasileira tam
bém, que as posições estavam mais que corretas dentro da 
realidade histórica brasileira. inclusive quanto ao poSiciona
mento jurídico e a vigilància moral que tenho exercido nesta 
Casa, ao lado de tantos companheiros brilhantes e destemidos 
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que aqui labutam c trabalham de modo bem claro em defesa 
de um Estado sér-io;--de um Estado nohrc. de um Estado 
que, no JI1Ínimo, respeite a Ld - isso ~-o mínimo que se 
pede dos dirigenfes-do Estãdo. Vejo, ·n.o-Cilt~llto, cjue estamos 
atravessando - e é isso que V. Ex• procura demonstrar -
momentos dramáticos. Nem posso imaginar este País com 
mais dramaticidade do que aquela já atingida até o presente 
momento; nem posso pensar num índice de desemprego 
maior, no salário mais achatado, na violêJlCia mais acrescida, 
violência aqui cm lato senso. para significar não apenas a 
violência de maus policiais militares. para significar também 
a violência da própria sociedade na indevida distribuição da 
riqueza e outras violências que s-ão repres_entadas, inclusive 
pela má administração do ensino, da educação, da saúde e 
tantos outros valores que no momento nem adianta enumerar, 
tal a ciência que todos temos de acontecimentos dessa monta. 
Mas quero dizer que o Presidente_ Itamar Franco, para ser 
criticado, e deve ser criticado, necessita, no entanto, de um 
juízo qu-e na verdade lhe faça justiça._ Porque, Senador Gil
berto Miranda, não temos como descobrir na figura do Presi
dente aquela pessoa mirabolante, que está sempre operando 
para que o_corra a corrupção. Muito pelo contrário, Sua Exce
lência tem demonstrado ser uma criatura honesta, um bom 
filho de Deus nesse mister. Semp-re que sabe de alg'-'m aconte
cimento que possa levar à repetição de fatos de corrupção, 
o_ Presidevte Itamar imediatamente age, não deixa para de
pois, é contundente e até -dizem- precipitado nesses acon
tecimentos. É também um homem de magnífica intenção. 
Quem pode duvidar das intenções do Presidente Itamar Fran
co, principalmente nós que, no Senado, estivemos ao lado 
deste cídadão, quando aqui foi uma figura mais que exemplar, 
sempre na defesa das causas mais importantes, as causas que 
interessavam à pOpulaÇão brasileira? Foi homem de resistên
cia, foi homem de coragem. Tudo isso é inquestionável. Mas 
V. Ex! tem experiência -num canipo muito iffiportante·. que 
é o campo da economia. V. Ex\ no Senado, há de s_e somar 
sempre aos mais doutos nessa questão económica, no conheci~ 
x:nento económico-financeirO. E- ã crítica de V. Ex" se situa 
exatamente nisso, no momento _em que a administração não 
se confirma de-modo adequado e perinite o desmando exata
mente na área onde atuam aqueles que mais se arriscam, 
os que formam o empresariado brasileiro._ V._ Ex~ fala com 
amplo conhecimento de causa. Devo reconhecer também, por
que gosto de ser justo em tudo que falo que, tia verdade, 
o momento brasileiro, nessa visão que V. Ex• fã.z. é meslno 
o mais dramático. O Presidente ainda não conseguiu as dire
trizes essenciais nos miitiS"térios básicos para a administração. 
Eu cansei -de ter esperanças quando vi determinadas nomea
ções. Cansei na minha esperança e já -não sei como esper-ar 
o qu'e de bom deva acontecer daqui até o final do ano. V. 
Ex~ está recebendo, acima de tudo, o ap-al-te- de um homem 
triste, que ontem quase foi ''assassinado" pelõ -aiScurso de 
alguns de seus companheiros. Tal foi o meu desapontamento 
ouvindo determinadas argumentações. que eu cheguei a me 
perguntar, como um dia me perguntou o SenadOr José Paulo 
Bisol: o que é que estou fazendo aqui? Há esse momento 
dramático na vida de um Senador da República quando per
guntamos: o que é que estamos_ fazendo aqui? Porque, sincera
mente, nós chegamos, no momento vaticihado - e m_e des
culpe o termo, mas é o termo que, realmente, quero usar, 
vaticinado, uma situação que foi vaticinada. urri presente que 
foi" vaticinado pelo Senador Josaphai Marinho com relação 
aos partidos polítícós do nosso País. E hoje, quando a revisão 
constitucional está-aí Com Os flancos abertos_para que acon-

teça, fico a ouvir, qual se fora ãigo gravado e-m minha mente, 
a advertência do Senador Josaphat Marinho sobre os partidos 
políticos. as amarguras respingadas de quando em quando 
por alguns colegas, inclusive o Senador Paulo Biso) em mo
mentos de maior revolta, e fico sem saber exatamente o que 
estamos fazendo aqui, com uma cris-e· económica tão grave, 
que se atribui à Constituição Federa!. E pior ainda, SenadOr, 
no momento em que, para interpretarmos a realidade jurfdico
constitucional biasileira fazemos levan"tamentos históricos. 
Não sei mais o que -estamOs fazendo aqui neste momento. 
O -discurso de V. Ex•. posto que s_eja uma p3.1avra de crítica, 
não deixa de ter as suas nuanças pessimistas, talvez adivi
Ohando a tristeza de um aparteante_ amplamente derrotado 
onte-m nas reuniões do Diretório-do seu Partido, nas reuniões 
de Bancada e nas reuniões do Congresso Nacional. Parabéns 
pelo discurso que está pronunciando, porque é a crítica que 
está acontecendo num momento de unanimidade, uma unani
midade perigosa quando diz respeito ao reexame das conquis
tas populares. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço o aparte 
de V. Ex• que só_enriquece o meu pronunciamento na tardi 
de hoje, mas acho que poderia responder em poucas palavras 
o que V. Ex~ está fazendo_ aqui. 

Nesses poucos meses que estou nesta Casa, tenho apren
dido muito com V. Ex" e, a cada sessão, a cada comissão 
onde nos reunimos, eu o tenho admirado mais. V. Ex• sempre 
traz novidades, geralmente em momentos escuros do PlenáriO, 
momentos em que precisamos de luzes jurídicas. Na época 
da apreciação do IPMF. _chamou a atenção de todos, junta
mente com outros colegas, mas, lamentavelmente, fomos voto 
vencido. V. Ex·- está sempre presente às reuniões das comis
sões de que participo, e, em plenário, vejo-o praticamente 
todos os dias .. quando não está de viagem para o seu Estado. 
Tenha certeza de que todos nós desta Casa temos uma admi
ração muito grande pelo trabalho, pelos projetes e por tudo 
que V. Ex·~ faz. Espero que continue assim e não desanime. 

Ontem, o que venceu foi o voto da maioria, por larga 
margem, e temos que respeitar esse voto. Assim, Senador, 
penso que, nesta re_visão da Constituição, devemos contribuir 
com o máximo que pudermos para que a reforma da Carta 
atenda aos nossos anseios e se faça da melhor forma possível 
neste espaço de tempo. 
- ·Queria dizer a V. Exa que não pretendo e não pretendia 

analisar apenas os fatos negativos do primeirO ano do GOVerno 
Itamar. Inicialmente, falei dos erros do atual Governo e pre
tendo, nesta segunda fase, comentar sobre os seus acertos. 
Um Governo não tem só desaceitos; se"m diívida- nenhu-ma, 
também consegue acertar. É pena que, às vezes, esses acertos 
não resolvam o problema da maioria da população, aquela 
população que _sofre. que não tem o que comer. que não 
tem emprego, que nada tem. 

Feitas essas considerações, por dever de justiça e- para 
ser fiel ao propósito de desenhar com a maior petieição possí
vel o perfil do atual Governo, passo a ressaltar os pontos 
pOsitivos, os avanços e·as soluções dadas a problemas nacionais 
pela Administração que ontem completou um ano de exer~ 
cício. - -- --- -

Nestt! passo, deve-se registra!· o esforço que o Govetno 
vem desenvolvendo no sentido de sanear as finanças púbrícas, 
destacando-se as medidas que culminaram com os· acordos 
firmados com os Estados-membros, tendentes a saldar a dívida 
perante a União. 
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Essa providéncia, acoplada aos cortes_de gastos não-e-ssen
ciais ou urgentes. demonstra a intenção rígida de o'tdenar 
o caixa do Tesouro. 

De suma importância para a consecuçãO desse objetivo 
é -O fato de se ob_st!rvar um sensível aumento da arrecadação 
tributária. o que somente foi possível mediante um trabalho 
efide-nte ·e árduo por parte da Secretaria da Receita Federal. 
A arrecadação, no período de janeiro a--junho do corrente 
ano, aumentou em 33,41% em relação ao primeii-0 semestre 
de 1992. 

O crescimento da economia no presente ano·aproxíma-se 
de 60é. e o PIB teve o_ melhor resuHado dos últimos anos. 
A prova desses índices está patenteada na evolução do consu
mo industrial de energia e no aumento da produção das indús~ 
trias de base. automobilística e Siderúrgica. 

Também o desempenho do se to r agrícola não ficou preju~ 
dicado, pois, ao contrário, a expectativa par~fã-saífffâe grãos, 
no corrente ano, é de 79 milhões de toneladas. 

Em razão desse impulso industrial, no primeíi"ú Sem-estre 
deste ano foram oferecidos, aproximadamente, 370 mil novos 
empregos. 

A balança comercial do Brasil apresentou dados positi
vos, mesmo após a gradual abertura do mercado para os pro
dutos _estrangeiros, o que demonstra a reação salutar do em
presariado nacional diante da nova política de comércio exte
rior adotada. 

O combate à corrupção foi a tóníca dÕ- Governo Itamar 
até então, pOis à menor suspeita de irregularidade adminis
trativa, prontamente foram acionados os_ mecanismos legais, 
viSando à apuração dos fatos e da responsabilidade dos agentes 
infratores. - -

Não se pode negar também o acerto das autoridades da 
área econôrriica ao determinarem a abertura da chamada .. cai
xa preta" do Banco Central, providência essa tendente a tor
nanransparentes as contas públicas afetas àquele importante 
órgão da Administração Federal. 

No plano social, cumpre destacar o esfoi-ço hercúleo do 
Ministro Antônio Britto para conceder aos segurados da Previ
dência Social benefícios capazes de resgatar. ainda que preca
riamente, a dignidade que merecem os trabalhadores brasi
leiros. 

A promessa do pagamento dos 147% aos aposentados 
e pensionistas foi cumprida, e a ação firme _e sarieador~ do 
Ministro tem estabelecido a credibilidade dos milhões de segu
rados no órgão responsável pela Previdência SociaL 

Outra comprovação da -sensibllidade governamental para 
os graves problemas que afligem milhões de patrícios margina
lizados da cidadania. em face da situação de miserabi!idade 
que se encontram, é o seu integral apoio e patrocíiüo à Campa
nha contra a Fome, qu_e tem à frente o ilustre brasileiro Her
bert de Souza. o Betinho. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores .. o. que na realidade ocorre 
é que viV-emos, desde a posse do Presidente Itamar Franco 
até ontem, um ano repleto de fatos e circunstâncias que esca
pam da normalidade_, podendo-se intitulá-lo de um ano atí
pico. 

A discussão sobre as ocorréncias e denúncias que enseja
ram um longo e desgastante processo de impeachment, que 
culminou_ com o afastamento do Presidente Collor, monopo
lizou a opini<'io pública, contribuindo para uma certa desarti
culação e incerteza por parte da classe política com relação 
ao apoio ao governo que acabava de se instalar. 

•. 
Nesses momentos de transição, costum(!m vir à tona as 

mais estranhas _e. controvertidas figuras do mundo político, 
aquelas que não perdem uma oportunidade para se manterem 
ou para ~algarem posição de destaque junto ao poder. 

Mesclados com patriotas autênticos, com políticos sérios 
e idealistas, torna-se muito difícil detectar e excluir do grupo 
que deve assessorar- o Presidente em todoS os esca!Oes dâ 
Administração aqueles aproveitadores inescrupulosos. 

Esse fenômeno é comúm na formação dê equipes gover-. 
namentais e tem~Se repetido ao longo da vida político-insti~ 
tucional do nosso País, variando, apenas, o grau de intensidade 
dessa anomalia. · 

Também o Presidente Itamar Franco, como a maior parte 
dos seus antecessores, foi vítima dessa realidade que convive 
com a nossa história política. 

Esse fato r, aliado à exigüidade de tempo-para a montagem 
da sua plataforma de governo e para a escolha de seus auxilb~ 
res diretos talvez tenha contribuído ·para a- morosidade, as 
contradições e hesitações que ocorreram nos primeiroS meses' 
do Governo. · __ _ _ 

Ainda em defesa do Presidente, deve-se registrar (.p.ie 
provém Sua Excelência desta Casa e que grande parte da 
sua vida pública foi dedicada ao Poder Legislativo. · 

Ora, essa circunstância não pode deixar de ser !_evada 
em consideração ao ·se analisar a ação política de um gover-
nante. _ 

É inegável, Srs. Senadores, que nóS, pailamentare!-., ~o~ 
mos forjados num modelo de atuação diferente daquele que 
forma o governante, o executiVO, ·o homem que tem como 
tarefa administrar um município, UiU estado ou o País. -

-NóS, parlamCittareS, em- razão da própria fUnçãO -político
legislativa que exercemos. costumamos agir de forma mais 
lenta e pausada, deixando, muitas vezes, que o tempo nos 
indique a solução para o problema que, muitas vezes. é natü
ralmente solvido pelo decurso do tempo. 

O Presidente Itamar Franco, provavelmente. levou con
sigo esse legado. essa herança, que não pode ser considerada 
como um dekito, mas uma caracteflstícii. -- - --

Sr. Presidente. Srs. Senadores,_hoje, passado um ano, 
tenho certeza, inaugura-se uma nova fase do- Govern-o.-

Hoje é o marco zero que deve se caracterizar pdo zelo 
com a democracia e pelo apoio mais efetivo às niedidas presi
didas pelo interesse público, desde que efetivamente reconhe
cidas co_mo t_al. 

Ao passado não se deve atribuir excessiva impOrtância, 
pois o período que ora se inicia é fundamental para a co_nsoli
dação da democracia em nosso País, que já deu mostras de 
maturidade, mas que ainda se ressente da falta de uma cultura 
nacional, de uma consciência prOfunda, com raízes na tradi
ção, em torno dos princfpios básicos de Estado de Direito. 

A cada dia fica mais evidente que, de hoje até a entrega 
do poder ao novo Presidente, o País pode- e é o que espera
mos- manter-se em serena estabilidade político-institucional 
ou descambar para manifestações-desagregado_ras e i~patrió

-tiCas, sob o manto de reivindicações nem sempre conciliávei~ 
com os reais interesses do País. 

~- Tudo depende de nós, da nossa postura e do apoio efdivo 
e desinteressado que venhamos a dar àquele a quem, por 
determinação constitucional, foi outorgada a primeira magis
tratura da Nação brasileira. 

Não se trata, Srs_Senadores, de um apoio cego e irrespon~ 
sável, nem de se consider<.~r, por outro lado, uma oposição 
~istemát_i_ca e destituída de critérios, mas_o qU_e se prega !JC_st~ 
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momento é a união nacional em torno das ações que verdadei
ramente mereçam fé e que contribuam para a saída dessa 
tormentosa crise. 

Nós, os políticos, as entidades organizadas da sociedade, 
os partidos, muitas vezes teinos -agido com excessiva intransi
gênçia para Com algumas autoridades responsáveis pela Admi
nistração Federal. Será que a simples crítica, sem a indicação 
da correspondente solução para·os íntrincad~s problemas na
cionais é a forma mais apropriada para o -c_quacionamento 
desses prohlemas? -

Essa atitude, de resto adotada indiscriminadamente. deve 
dar lugar ao exercício da moderação. 

Essa observação, ou alerta, é endereçada a todas as _forças 
políticas. partidárias ou não, inclusive ao Partido a 4w.! per
tenço. 

Parece-me que o povo hrasilciro está cansado, não só 
das promessas inatingíveiS de alguns governantes, mas tam
hém dos discursos de palanque. sem profundidade e desti
tuídos de cmbasamento adequado para as questões nacionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a permanência dessa_ enor
me crise econômico-social, a discussão sobfe a revisão coristi
tucional c a proximidade de_ eleições majoritárias e para o 
preenchimento de_ cadeiras fias Assembléias Legislativas, na 
Câmara dos Deputados e nesta Casa aCOnselham a adoção 
de fórmulas mais cautelosas, moderadas e racionais nas -rela
ções com o Governo de transição que ontem aniversaríou. 

Não estou aqui a pregar nenhum pacto, nem mencionei. 
propositadamente, a palavra "governabilidade", pois ambos 
os termos se acham mais do que desgastados. 

EstoU perisando. neste momento, no meu País, no ~ev 
futuro, na sofrida população amazonense, enfim, no Brasil. 

A decisão de fechar a janela do passado e abrir aquela 
que dá vista para -o- futuro pareCe-me a postura mais consen
tânea com o momento nacional e adequada para que consiga
mos transpor, sem tropeços, essa fase da nossa história. 

Que oS erros-do passado, distante e recente, sirvam -dt! 
ensinamento para que construamos uma pátria mais justa e 
mais feliz,_ para que a sociedade volte a dela se orgulhar e 
as gerações futur.as recebam como legado um outro Brasil 
-aquele que tanto sonhamos. 

Era o que tinha a dizer na tarde_de hoje, Srs. Senadôres. 

OSR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra 
ao Senador Pedro Simon: 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. quero salientar a importância do pronuncia
mento do meu querido antecessor. Senador Gilberto Miranda:. 
pelo seu significado, pela análise que faz de uin ano da Admi
nistração do Presidente Itamar Franco. 

S. Ex~ fez uma análise profunda e, várias vezes, tem 
debatido o programa de governo do Presidente Itamar Franco._ 
:é: um grande empresário que demonstra ter conhecimerlto 
da situação do País e tem feito um trabalho significativo aqui,-
nesta Casa. -

Venho à tribuna, Sr. Presidente, não mais para falar sobre 
o assunto que pretendia abordar, ou seja, questões relatiVas 
ao meu Partido. Hoje, é necessário que se fale sobre a decisão 
tomada, ontem. pelo Congresso Nacional. 

Já estive nesta tribuna, na sexta-feira pas-sada, para fazer 
uma análise sobre- a diferença existente entre uma revisão 
e uma emenda constitucional.-Chamei a atenção para o peri'go 
de se fazer uma reforma constitucional agora. Sugeri c}ue tal-

vez fosse melhor deixar a reforma da Constituição para o 
novo CongresSo Nacional. O ideal seria um grande entendi
mento. que reunisse todos os partidos. para que ,-com--õ- quo
rum de 3!5 dos Congressistas, votássemos aquilo que consti
tuísse matéria de consenso de todas as Bancadas. O Congresso 
decidiu diferente. Não partidpei da vcitação. --

Comuniquei à Casa o peils3.rriei1:to do Presidente da Repú
blica a respeito da questão. Sua Excelência disse que Se tratava 
de uma decisão absolutamente interna do CoilgressoNado"n3l, 
uma decisão do Parlamento. da Câmara e do Senado, e que 
não lhe competia interferir. DisSe ainda que acataria a decisão 
do Çqngresso Nacional. qualquer que fosse ela. AfirmO!J- estar 
preparado. pois contava com a equipe que rriOiltoü -para asses
sorar o Congresso Nacional, para colaborar com o mesmo, 
ou, pelo menos, para fazer chl!'gar até aqui o seu pensamento. 
Se a decisão fosse no sentido de se fazer a reforma da Consti
tuição, o seu grupo estava preparado; se a decisão fosse no 
sentido de se fazer emendas, com a necessidade de quorum 
de 3/5 dos Congressistas, Sua Excelêncúl também estava pre
parado. Mas a matéria foi votada. apesar de o clima não 
me parecer muito bom. Houve uni.a divisão interna· no Con~ 
gresso. Eu não compareci para votar . 

. . Creio que. a e_sta altura, ternos que analisar o.que é 
e o que vai acoitteCcr. Parece-me. Sr. Presidente. que tc::mos 
que meditar profúndamentc sobre a responsabilidade do Con~ 
gressO Nacional, sobre a responsabilidade da Câmara e do 
Senado com relação a essa revisão. 

As manchetes. até agora. não foram boas_. Na primeira 
re~nião, foram parar. inclusive, recursos no Supremo. Em 
nív~l de _Congresso Nacional, a re.união de _ontem_ fpi_ bt:.m 
melhor, mas acontecimentos lamentáveís ocorreram dentro 
do Congresso Nacional, ainda que não no plenário, que não 
se podem repetir. - - - - - -

Tenho dito e tenho confessado desta_ trihuna que, à época 
do regime militar, usávamos O plenáriO do Congresso Nacional 
ou da Câmara dos Deputados- para grandes debãteS. pãra -
grandes discussões. A galeria ficava lotada, _e nós gritávamos, 
protestávamos, fazendo aquilo _que hoje dizemos que não é 
o correto, que nos parlamentos democráticos do mundo _não 
acontece. Mas era uma época de regime militar! 

Uma vez qué_ no plenário, não podíamo.s votar; no plená
rio, praticamente-, os votos já eram decididos; o Presidente 
já era nomeado; alterar o Orçamento, não ,se podia; já que 
modificar a_ lei não era possível, porque o Congresso, pratica
mente, tinhi-perdido toda a sua v_italidade, era a chance que 
tínhamos de nos manifestar. 

Agora, estam-os num regime democrático. Protesta_r, fa
zer passeata, mostrar, manífestar, tudo e possível, niãs o Con
gresso tem que ter um regime de respeito recíproco. Está 
na hOfa de comeÇarmos a exercer o t'egiiile' 0ftefo e- profun~o, 
a análise profunda do Congresso Nacional. Pretendo ~azer 
isso com a responsabilidade de. quem não vai concorrer a 
cargo algum,~Tenho cinco anos de mandato.Pretendo ana]i
sar, desta tribuna, viagens ao exterior, a_ C0n1issão· de Orça
mecnto, o CongresSo NaCional, porque sou um defensor desta 
Casa, porque acredito que aqui haja pessoas de bem, dignas. 

-lionestas e porque temos que defender o nosso Congresso 
para verificarmos o que devemõs _mudar aqui, para depois 
enfrentarmos, lá fora, aqueles que tentam denegrir a imagem 
do Congresso brasileiro. - -

Pof-isso, penso que c_stá certo o Presid_ente_ Qa Câmara, 
Deputado Inocêncio Oliveira, quando diz que vai colocar a 
proteção no -e_lenári6. Estranho porque eu já tinha vi~do a 
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esta tribuna dizer que era necessário colocar o vidro fechando 
as _galerias,_ para que _o Plenário nã_o-se--d.eixa_s_s_e influenciar 
por elas c para que, também, objetos nãO pudessem ser atira
dos no plenário. 

Cbin muita emOção, li, hoje, no jornal, o parecer de 
Oscar Niemeyer, -segundo o qual o seu projeto original já 
tinha os vidros~ Ele não sabe explicar por que os vidros não 
foram colocados. 

Temos que começar a dar seriedade a este C~ngr.es~~o. 
E se. infelizmente, o Brasil tem que aprender. nós e a_socie
dade também temos. A forma de começar isso __ é cx_at.ame.nte 
f3.zendo com que haja credibilidade e respeito dentro do Con
gresso Nacional. 

Cofreu tudo _bem_ Ua votação_Q.e ontem. P~nso que a 
Oposição fez o quC devia: debateu, gritou e protestou. Mas 
quero analisar aqui o dia seguinte. 

Sr. Presidente, não podemos ir a uma reforma_ da Consti
tuição porque, a rigor. é quase uma _-nova ConstituiÇâb n-a 
base da maioria e da minoria. Quem· teni maiori~ votà_,_ e 
quem tem minoria 'abaixa a cabeça. 

Disse pessoalmente ao Senador Humberto Lucena que 
temos que chamar todas as forças. O "Senador Humberto Luce
na me disse q"ue essa é exatamente a sua inteilção. ·Temos 
que convocar o PDT, o PT, o PC do B, todos os partidos 
devem sentar à mesa e debater. VamoS sintar à ffiesa para 
buscar uma proposta, para buscar o entendimento. 

Trata--se da Constituição para este_ País, para oS no_ssos 
netos, para os_ -nossos· filhos. Trata-se da Constituíção para 
a sociedade brasileira; não de um programa partidário. Tra
ta-se da m.édia ÓQ pensamento. 

De saída, devemos saber o seguinte: a CQ_õstiiuição que 
vamos votar não é a que queremos e nem poderia sê-lo. Não 
é a do PMDB, não é a do PT, não é a ·de partido algum, 
mas vamos ter a dignidade de, cm não_ impondo o que quere
mos, não aceitar que nos imponham aquilo que tãmbé-in é 
o contráriO do que queremos. ---··· 

Creió, Sr. Présidente, que, a -esta altUra, dCvemos chamar 
todas as correntes de opinião. Devemos debater com o conjun-
to da sociedade. _ -- ___ _ --'-=--- _ 

Gosto da CUT, da UNE, das lideranças sindicaiS, da 
CNBB, da OAB e da ABI. Gostava ontem, na época do 
impeachment, pcn que vou dizer agora que não gosto mais? 
Se entendia que representavam a sociedade, ontem, e tillha 
orgulho de conversar com eles, por que agora devo acreditar 
que não e não ter mais orgulho de con_versar? É com esSas 
entidades que devemos conversar. Afinai; ilão podemos nos 
acertar? 

A OAB tambt!m não queria a Con_s_ti_tuinte, queria a As
sembléia soberana, queria uma Assembléia específica para 
fazer a Constituição. Ela não foi atendida _e_ nem por isso 
deixou de colaborar, de ajudar, de (:Star_ presente durante 
todos os traDalho!:i da Constituinte. . _ . . . .. . 

Agora, se democracia_ é_is_so, eu perdi. Eu, Pedro Simon, 
entendia. como queriam os que perderam. que o ideal seria 
faZermos uma emenda rápida agora e deixarmos a reforma 
da Constituição para depois. -

O fatO de ter perdido, porém, não significa que eu deva 
ir embora. Não posso fazer issol A meu ver, a nos_s_a r_esponsa
bilidade é com o processo no seu todo. _Democ_racia é saber 
perder. Há mais mérito em Saber perder do que em ganhar, 
pois ganhar todos sabem; ter grandeza para perder é que 
é importante. - -

T enhu dito· 4.ue na minha "ida ganht.!i muitas _eleições. 
mas perdi uma - ainda que não tenha perdido, pois em 
verdade ganht!i e pe-rdi na apuração, mas perdi -. e esta 
foi a que me ensinou as melhores lições: com ela aprendi 
a viver. a compreender. a interpretar, a olhar a sociedade, 
as pessoas e a conhecer o mundo ao _meu (ed,or_,__ Não há 
gra_ndeza_ em g_~r;th~r; há gra~deza. emsabc.:r perder. . 

... -· Acredito, Sr: Prcsid~~te.~_que, se o PT ou o PDT parttfem 
para bOicotar, pa:ra complicar ou para dificultai, é oütra qües
Jão, é_.l,l_m direi.tÇ> que têm.- não posso interpretar o pensa
mento e a vontaçle de qualquer partido. Mas ninguém tem 
o díreüo de não tent;;tr fazer a ril.ithür- Cõii-stítuiÇão; ningUém 
t~m o. _direi.to de não tentar colaborar para que a COnstitUição 
seja a melhor possível; niiigU.éin fem o ·direito- até-fie atreVo 
a dizer- de não tentar colaborar para que a nova Con_s_tituição 
seja menos ruim, se não for melhor; ~ temos que evitar ,que 
ela seja ruim-. tanto quanto alguns podem querer. 

-· - Sr. -Presidcrite, venho a esta tri'óuna para um gi"ande cha
mamento. TcmQs uma página da História à nossa frente. Fize

- _mos um_grande trabalho; est3.m(i5 a festejar um ari_O do afa:sta--
merito de um PrésidentC da Repúbllca. --

Pela primeira vez. na História dest~_l~aís, na fli_stória 
deste hemisfério - e, pare_c_e-me. inclusive, pela primeira 
vez na História da democracia contemporânea -. um Pn~si
dente da República é afastado democraticamente,li_vremente, 
pela Justiça, com amplo direito de defesa. c;om a_ presença 
do Executivo, do Legislativo e do J~:~diciário. 

A sociedade participou disso. E verdade que não temos 
conseguido, até aqui, fazer com que se dê o segundo passo. 
O povo, com todas as suas facções, esteve na rua: branco, 
preto, negro, rico, pobre, velho, jOvem. homens c mulheres. 
de esquerda e_ de direita. toda_ a __ sociedaç:J.e .. es.teye o as ruas 
participando do processo de afastamento do. Sr, Çolloç. _ 

O Presidente da República fez_um governo h~te_r_ogêneo, 
composto das forças que representam a sociedade brasileira. 
Não interes.sa anali!:iar respo·nsabilidadcs .. o_s porquês; o que 
interessa é constatar que n_ão _tivemos cOri.dições ainda _qe dar 

-o passo seguinte. que é aquilo que disse bem o meu antecessor, 
a palavra já sem graça, já desgastada: o ent~ndímento, o 
pacto, seja lá o que for. 

Os motivos? Não sei. A responsabilidade'! Também não 
sei. O que quero dizer é apenas o segUinte: agora somos 
nós, o Congresso Nacional. O Executivo pode influenciar, 
pode sugerir, pode propor, mas garanto que não vai pre.<;
sionar. 

,_ O Governo do .President.c ltama_r Franco _y,ai "d~bater, 
vai discutir aqui,-mas não Vai querer -usar o papel dos Srs. 
Congressistas; não vai querer fazer pressão. não vai querer 
defender teses pe!>soais. Jamais o Doutor_ftamar haverá de 
vir aqui defender reeleição, por exemplo, ou defender a pror
rogação do seu mandato, ou dizer que o sel!:_mandato é_de 
quatro, cinco o_u d~ seis anos, ou ainda çlef~nd_cr s~ 9 siste!!la 
de governo deve ser o parlamentarismo ou o presidencialismo. 
Esses são projetes novos. E as teses que se po-dem debater, 
as teses que se podem discutir, em nível pessoal do Presidente 
Itamar, são muito menos dele e mais do Brasil; são muito 

'mais do Lula e do Brizola; são muito mais do _Antônio Carlos 
Magalhães_ e do Maluf, são pmito m(li_s çlo PMDB, porque 
um desses ganhará a eleição e, gã.nhando a eleição, terá que 
governar. terá que administrar. -

Então, quando formQs olhar para a nova Constituição, 
não poderemos pensar em termos do Governo do Sr. Itamar 
Fr~nco que tem um ano pela freme: _terno:-. que pensar em 
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termos de País, -do Brasil e do futuro que haveremos· de orga-
n-izar:-- - - -- - - --

Os Jobbies estão aí. Na minha opinião- até estou preocu
pado-, acho que eles estão vibrando mais do que eu gostaria. 
Lobby é _democrático, é positivo, existe no mUndo íntelfo, 
tudo bem! Mas, não sei como será-issO n-QBrasiLere_o_c_upa-me 
ver lobby em ano eleitoral, na mesma hora em que se hbera 
a lei da propaganda eleitoral onde se permítem amplas contri
buições para campanhas, ao mesmo tempo em que se fará 
a reforma da ConstitUição, ao mesmo fempo-em que v-ejo 
certos setores empresariais dizerem que têin importânCias 
"X", "Y ... c -··z" _para apllcilrem n·o lobby da mudança _da 
nova ConstituiçãO. Isso me preocupa muito. 

Posso dizer _que, com lobby ou sem ele, com ação ou 
sem ação, a reforma da Constituição é um trabalho do Con
gresso NacionaL Se é r_iÇíc~Io falar _em pacto, se é piada falar 
em Mondoa, se é sem graça falar em entendimento nacional, 
será que é fora de propósito falar que podemos- nós Depu
tados e Senadores - nos sentar à mes:i e fazer um projeto 
digno, sérib, respeitável, de uma Constitui_ção p~-~ãe~~~-~~-~s? 

Esse é o mínimo que -p-odemos fazcf, é o- mínimo que 
temos a obrigação de fazer, é o mf~ü~w-que ·essa geração 
tem que responder. Ou estamos· fazendo o quê, nesta Casa? 
Ou estamos ganhando para fazer o quê? Representamos· o 
quê? O que queremos fazer neste Congre-Sso" Nacional? Pode
se dizer que é difícil. BOm, podemos dizer- "Sou um bom 
Senador, sou um bom DepUtado e quero que o Governo 
faça estradas, e ele não faz estradas porque-é incompetente; 
quero que o Governo façã escolas, e ele não as faz porque 
não quer; cu quero que o Governo façá sei lá o quê." 

Posso falar. mas a reforma da ConstitUição é' responsa
bilidade nossa, exclusiv_flmente nossa. Nós seremos os respon
sáveis; temos -uma página- em branco à nossa frente. Este 
CongressO-está livre, sober~no, não há tropa militar na porta, 
não exiSte general, não existe imprensa, ninguém está nOs 
influenciando, podemos fazer o que quiseimos e não temOs 
o direito de fi:lzer algo que não seja o melhor para o bem 
púhlico_, para-o·nosso povo, para a nossa gef1te. 

Divergê~cia:s?LC1aro que pode haver. E lÓgico_que vou 
entender que alguém queira privatizar a PETROBRÁS e o 
outro entenda que não se deva privatizá-la. É natural que 
haja divergências. Alguém_ vai querer fazer refonila agrária 
em terra produtiva; outro vai achar que reforma agrária é 
bobagem, que o negócio é deixar que a prOdução, a cargo 
da iniciativa Privada. se desenvolva, cresça e traga prospe
ridade. 

Mas não serão essas divergências que irão_ nos ~star 
do caminho c do que deve ser;' não serã_o essas divergências 
que irão nos_dividir na busca daquilo que tem que ser. Repito: 
temos o_ início,_ ruím, péssimo, que fOram as duas sessões 
que se realizaram. Alguns já falaram: vamos boicotar, vamos 
brigar, vamos apelar ao Supremo Tribunal e muito mais. Nin
guém ganha com isso_. Perde a imagem do Congresso, sai 
ruim a nova ConstituiÇáo, ou seja, ninguém sai ganhando. 

No entanto, temos um outro caminho. e estou nesta tribu~ 
na apelando para que todos se dirijam a esse outro caminho. 
Espero que o_ Senador Humberto Lucena. Presidente do Con
gresso e da Assembléia Revisora, chame todos os Presidentes 
de Partidos. os que -eStão a favor_ e oS~ _q-úe éstãO cOntra, e 
diga que agora não existe m~~s "a favor nem--C~ntra"_;_ todos_ 
vão sentar-se à mesa e elaborar o textu dasrefurmas da melhor 
maneira para o País. Essa é a grande saída, a nossa grande 
responsabifidade, a nossa grande obrigação. 

Não aceito a tes-e de alguns, Sr. Presidente. Tenho medo, 
e esse foi um dOs -argumentos pelos quais não queria que 
a revisão fosse agora. Falo com autoridade, -porque não fui 
Constituinte ;Cheguei agora, nã_º aj_yc!ei a_ ~labor::tr esta Consti
tuiÇãO. Mas algunS dizem deterffiiriã.das coisas, querendo pas~ 
sar a seguinte imagem: "Éta gentinha fraca, aqueles Consti
tuintes: fizeram tudo errado. estiveram dois anos aqui e foi 
um fracasso __ total". E nós, em Três meses,_vamos fazer uina 
maravilha? Nós, com a nossa competência; em três mese_s, 
vamOs revolucionar, tirar todos os erros e só fazer ·coisas ·cer-
tas? Não é isso. não! - - -

Não somos gênios nem eles_ são irresponsáveis. É verdade 
que cometeram um erro crasso, muitos_~são_responsáveís por 
esse erro. Por que não foi enviado para_o Congresso Nacional 
o projeto dos notáveis. que havia sido feito por-determinação 
do Dr. Tancredo Neves_?_Por que o projeto deles~ excep
cional, diga-se de passagem -. que deveria servir de texto
_base para se fazer a reforma, não foi enviado para cá? Ao 
cOntrário, mandaram DepUtáOóS e Senadores se reunirem_ riu
ma sala e partirem de uma folh~ ,e_m branc~. Aí,_ nasceU: o 
Franke_nsteiri 1, depois veio o Frankenstein 2, terminando 
naquela confusão que todos sabemos.. - - -

Entretanto, há mais aspectos que devem ser salientados. 
Chamo a atençãO- para o fato de que certos Parlamentares 
que votaram a Constituinte, hoje mudaram o seu pensamento. 
Na verdade, chega a causar estranheza a análise qUe fazemos 
entre a ConstitUição que já existe e_ a que querem votar; 
as mesmas pessoas, até do mesmo partido. que, até Ontem, 
tinham as mesmas idéias, alegam que o mundo mudou. 

Reconheço que o mundo mudou. É impressionante! Tal~ 
vez, na História contemporânea, ilão'-tenbamos visto, num 
curto espaço de tempo, mudanças tão radicais, _sem guerra, 
-sem revolução e sem violência. A União Soviéficii~ o Muro 
de Berlim e o Leste Europeu desapareceram. Onde estão 
eles? O comunismo, a rigor- a nãó ser e_m Cuba-. pratica
mente desapareceu; a China- já não falo na Rússia- está 
lutando para implantar o capitalismo. O mundo mudou. "Es~ 
é urna das preocupações que eu tinha. 

Penso que, talvez, não fosse ideal fazermos a revisão 
da Constituição agora, pórque o mundo mudou e está a cami
nho de algo que não sabemos o que setá. A minha preocupação 
é com ~elação a alguns que pensam que, caindo o comt!nismo, 
o neoliberalismo tomará conta de tudo. Não me parece que 
esse seja o cam_i_nho. Capitalismo neoliberal, pura. simples 
e Secamente, nãO me pãi'eCe que -seja o caminho. Parece-me 
que, se não é o comunismo, é o solidarismo, a preocupação 
cQrtl o sõ'"dal, que deve e precisa continuar a existir, porque 
ilâó é rio laissez-faire, apenas no se "deixar fazer", para que 
se resolvam e equacionenl os problemas sociais. O País pOde 
até-crescet, mas_ tem que crescer com desenvolvimento, com 
prosperidade, com distribuiÇão dos meios de riqueza para 
todos, o que me parece quase impossível. 

De qualquer maneira, não há como deixar de reconhecer 
qUe-o nlundo inudou. Por isso, acontece eSsébeii-O,_esSe witc;>. 
esse ·protesto de_ que se deve mudar a nóssa CoriStTtuiÇãó. 
Vamos mudá-la. Por que nãõ? O q-ue me parece; Sr. Presi
-dente, é que não possc>-mudar a ConstituiÇão buscando o 
que é-melhor para o PMDB; o que me parece, Sr. PreSidente, 
é que rrão posso mudar a Constituição po"rque é melhor eleito
ralmente para o meu partido ou para o meu candidato: o 
que ·me Parece:- sr. Presidente, é que não posso-ITiU.dar a 
CoQstituição porque sou funcionário público, e quero as garan~ 

. tias para mim, eu que exerço a funçãO pública; ó cjue não 
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me parece, Sr. Presidente, é que eu queira mudar a Con-stl~ 
tuiÇão ·porque sou empresário e qUero garantir as condições 
da minha empresa; o que não me_ parece, Sr. Presidente. 
é que eu vá mudar a ConstitUição para garantir os- flifos e 
os escândalos que há por parte de _setores..enormes da adminis
tração deste País. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex• permite-me um aparte? 

O SR. PEDRO SfMON- Com todo o prazer, Senador 
Eduardo Suplicy. _ 

O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Pedro Simon, na ~exta
feira passada, V. Ex• fez aqt.ii um pronunciamento na dírcção 
de se procurar um amplo entendimento. Hoje, depois da deci
são _de ontem, V. Ex~ faz um pronunciarrie'nto -na linha de 
se procurar aperfeiÇOar a Constituição de uma forma que 
venha a interesSar a todo o País: que ninguém seja dono 
dessa Çonstituição, orna vez aperfeiçoada, seja o PMD:S o_u 
o PT, sejam os erlipi'esâriOs ou os_JrabaJhadores _de_ qualquer 
facçâo. Dentro do seu pronunciamento de hoje, -l)._á um_ ponto 
com o qual discordo e preciso expressar triinha opiniãO, que 
talvez seja minoritária. Ontem, na sessão do Corigresso; pro
curei chamar à reflexão o Presidente do . .C.ongresso, Senador 
Humberto Lucena, assim como todos os Srs. Parlamentares, 
pois avalio que deveríamos pensar melhor antes da colocação 
desse vidro Blindex para isolar as galerias do plenário da 
Cãiriã.a doS Deputados e do Congresso NacionaL Feli~ente, 
pelo menos que eu saiba, não há proposta no sentido de 
se fazer o mesmo no_ Senado. 

_ O SR. PEDRO SIMON :- Estou mais aliviado, porque 
ISSO podemos d1scuhr. Pensé1 que V. Ex• fosse discordar do 
meu pronunciamento- quanto _à reforma da Constituição. 

Fico satisfeito com o aparte de V. Ex' Esse ponto podemos 
discutir. Pode _ser até que eu esteja equívdcado. 

-~ C?~Sf. EduBrdo Suplicy- V. Ex~ tem extraordinária expe
nencia parlamentar. Também foi Governador. Não sei se V. 
Exa foi Vereador. 

O SR. PEDRO SIMON - Fui. 

O Sr. Eduardo SU:plicy - V. ExK foi Vereador. Gostaria 
de começar esta reflexão, que conSidero relevante, por algo 
que pode parecer menor, mas que é intefe-ssaiite. s-enador 
Pedro Simon, V. Ex\ conhece as câmaras _municipais, pois, 
além de Vereador, ·como Governador e Senador deve ter 
visitado não apenas as Câmaras de ve_~c~dores do __ B.iO Gra~dé 
do _Sul, mas de todo_ o Brasil._Em cada uma. os vereadores 
falam uns aos outros e, quanto menor a câmara, normalmente, 
mais perto estão os cidadãos, que, às vezes~ são convidados 
a sentar-_em simples cadeiras,. muito próximas dos vereadores. 
É uma tradição do. Parlamento _br:asilejro e pcorre nos p~que
nos, médios e grandes municípios. Já corno Governadq_r, não 
só por ocasião de sua posse, como também quando visitou 
as Assembléias Legislativas do RiO Grande dQ~Sul, V. Ex~ 
deve ter visto as galerias repletas. Certamente, preSenciou 
momentos de tensão, em que várias pcssoas,-como os profes
sores e os sem-terra, protestavam tanto nas praças como na 
Assembléia Legi,slativa e no Congresso Nacional, E quantas 
vezes não_ foi V, Exa testemunha deações de e._x~raordin_ária 
relevância para a História do _País?. Gostàrla de. r~lemb:rar 
m lotadas. ComO Deputado Federal, vi o povo carnar o Hino 
Nacional no O.ia ~:i_a yot.ação _d_~_Emcnda pant~ de_ Olive!ra, 
21 de abril de 1984. lnfelizrnen,te, houve a d~rrota da_Emenda 
e acompanhei o sentimento de tristeza do povo que estava 

ali, comungando c"om _o_ anseio de todos os brasileiros_ e com 
os Parlamentares que defendiam as eleições "Diretas Já.!" 
O Presidente da Assembléia Nadonal Constituinte vibrou ao 
proclamar o que denominou de."Consti_tuição Cidadã". Qual 
_sç_r:ia o se(lti.niétlfo dó amigo âe· V. Ex". J:?r. Ulysses Quima
rães. cuja lembrança a todos emociona, se naquele dia n_ão 
pudesse sentir a vibração dos_ que estavam nas galerias da 
Câmara dos Depulados. Imagine se estivessem ali totalmente 
apáticos ou isolados por uma barreira de Blindex_, por exem
plo. O Senador Mauro Benevides, que presidju o Congresso 
Naciónal_e o Senado, é testemunha de que, às vezes, é real
irierite difícil controlar as galerias. Fui preSidente da Câmara 
Municipal e, em alguns momentos, senti a pressão de adver
sários do Partido dos Trabalhadores. Pres_enciei, também, mo
mentos em que ás_ petistaS e simpatizantes do PT, nas galerias, 
torciam por uma coisa ou por outra decisão. Houve um dia 
até em que precisei sair da mesa da_Presiqência e de~locar-me 
até :ãs galerias para conSeguir. e consegui, uril comportamento 
mais respeitoso daqueles que estavam perturbando os traba
lhos. Mas, sinceramente, prefiro o trabalho extenuante. o 
trabalho difícil qUe, àS v_ezes o Presidente, com a colaboração 
dos Parla_mentares, tem para obter o respeito das galerias, 
a Simplesmente erguer uma barreira Qe vidro, separando o 
povo dos seus representantes. Sei que há momentos difíceis. 
O nosso _companheiro, Senador Ronan Tito, por exemplo, 
estava, um dia, preocupado, porque lobistas presentes na tri

-buna de honra pressionavam os Senadores a votarem de acor-
do com seus interesses. No ano passado, fiz um- a:pelo ao 
~Senador Mauro Benevides, no sentido, de que pensássemos 
um pouco antes de colocar o vidro ali. As vez~s. um-visitante 
ilustre, na Tribuna de Honra, quer apenas dialogar, cumpri
ni.entaf um Senador ou simplesmente dizer-lhe alguma coisa 
que nada tem a ver com o lobby, o que _seria inadequado. 
Obviamente sabemos que somos imunes a pressões indevidas, 
e isso fortalece o ,Senado_ e_ o_ Congresso Nacional. Então, 
Senador Pedro Simon, faço aqui um apelo? pelo menos, à 

.reflexão. Os líderes d_a_Cârna_ra_ dos. Deputados, ontem, infor
maram ao }'residente HumbeDo Lucena que as galerias daque
la Casa não serão abertas antes de ali Ser cálocado um Blindex. 
Ora, entendo que antes de se tomar tal decisão, deveria haver 
amplo debate com todos os partidos. Essa~ a refl~xão que 
faço a respeito do ponto de que discordo. Quanto ao aperfei
çoamento da Constituição e da colaboração de todos os parti
dos, bem como de seus presidentes, e de toda_s as entidades 
representativas da sociedade civil, estou inteiramente-de acor
do com V. Ex~ Vi grande mérito nessa linha de entendimento, 
quando V. Ex~ percebeu a força da argumentação de juristas 
como Josaphat Marinho, José Paulo Bisol, Goffredo da Silva 

-Telles Júnior e da OAB, que recomendaram irmos '"devagar 
-com o andor"._ Não vamos modificar a Constituição pela porta 
estreita da revisão unicameral, com maioria simples. Não seria 
melhor, até mesmo neste entendimento, votarmos nas duas 
Casas, em dois turnos, observando o quorum de 3/5? Não 
seria melhor votarmos apenas matérias fruto de consenso, 
para obtermos os 3/5? Avalio que este_será o melhor caminho. 
Quem sabe, neste entendimento possamos cheg_~r a algo dessa 
forma, dessa natureza. Muito obrigado. 

O SR, Pimli.O SIMON---,- Prezado Líder Eduardo Supli
cy, em primeiro lugar, agradeço o aparte de V. Ex~ 

Não imagine V. Ex• que men-Cionei a questão da galeria 
çla Câlnara dO_s _ Depu-1~cl_os pensando que a solução apresen
tada.fosse a melhor. T~mos de c~me_çar a agii, tendo em 
vista a valorização do Congresso Nacional. Ou rios ãdaptamos 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) Sex1a-feira 1'' 9369 

ao que é ;1m Congresso Nacional, ou. na verdade, pcrsislirâ · 
o que est:i acontecendo_: quando se faz qualquer pesquisa, 
v~rifica-s( que o Congrcsso.Nacional está ahaixo do prestígio 
du" hanqJciros e dos empresários. Por qu_ê? Porque muitas 
coisas estão acontecendo e nós não estamos preocupados com 
elas .. O_ que V. Ex"~ pensam que vale, por exemplo, uma 
manchete como esta, publicada hoje na Folha de S. Paulo: 
·~câmara investiga Compra de Deputado''?_ Essa é a' manche_te 
de todos os jornais. Esse foi" ó gra-nde det?_ate f~ito na televisão,. 
ontem. Essa é a grande discussão. _Quer .dizer. determinado 
partido está comprando Parlamentares para completar os 
quinze Deputados necessários para concorrer 3 Presidência 
da República, outros partidos desejam um número maior de 
Deputados, porque cada Deputado representa não sei quantos 
segundos na televisão. · 

Esse _estado de coisas-não-pode continuar. 
O Presidente Inocêncio Uliveira disse que iria -investigar. 

E ê ·para inVCstigar meSmot Esse é o tipo de coisa que tem 
que ser investigada. Essa man_chcte tem que ser respondida, 

. é uma obrigação. Ela diz a verdade ou a mentira? 

As agressões que eu vi ocorrerem, ontem, nos corredores 
do Congresso não somam para ninguém. Tenho certeza de 
que nem a Força Sindical, nem a CUT, nem o Congresso 
e nenhum partido político querem aquilo, porque são coisas 
que não somam para ninguém. As fotografias estampadas 
hoje no_s _jornais, nas primeiras páginas, as cenas que vimoS 
na televisão_ .. não somaram para ninguém. Concordo com V. 
Ex·• sobre a reunião que o Presidente irá fazer com as lideran
ças. Vamos_ dar uma nova· opcmunidade. Do jeito que está 
não pode continuar! 

Em parlamentOs de país-es-comO os Estados Onídos,Fran
ça, China. Austrália, ou em qualquer -parlamento do mundo, 
o ambiente é de seriedade, de austeridade. E tem que ser. 
Até digo para V. Ex•. de coração: gosto do Congresso como 
ele éu Eu me lembro do Hino Nacional na hora das "'Dire
tas-Já", da vitória do TanCredo Neves. na hora da proclamação 
da Constituição. Foi uma:restã-. ----- . 

Eu sou co-respo-nsável. sou culpado, porque na época 
do regime militar, quando a galeria lotava, batíamos palmas 
para a galeria, estimulávamos a que batesse pal!llas, porque 
era uma forma de resistência. uma das no_ssas mim mas chances 
de manifestação, porque na imprensa era _censu.ra t~tal, o 
rádio e_ a televisão não podiam divulgar. nas umvers1dades 
não e_xistíã liberdade, os_ "Lulas" da vida estavam na cadeia. 
Eram poucas as chances que tínhamos de falar, de vibrar. 
A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e, às vezes, 
o Congresso Nacional. era uma delas. Então, o povo se acostu
mou com isso. Mas democracia é diferente. Democracia é 
o respeito i-ecfproco_._ Eu não estou dizendo que o Deputado 
não precisa ser cobrado. Os Deputados e Senadores podem 
ter seus próprios interesses e defendê-los, mas seu v~_to tem 
que ser consciente, vai ter que pagar o preço ~aqullo q~e 
defende. Não são as pessoas que lotam as galenas que vao 
impor sua vontade. Na democracia. não! Não há país nenhum 
no mundo em que acont~ça assim. QUal é a escola que o 
Brasil está seguindo? Por onde ele está caminhando? V. Ex·! 
tem razão: vamos nos sentar à mesa, vamos debater, vamos 
discutir, enfim, fazer uma análise de tudo isso, para uma 
tomada de posição. 

Meu querido _amigo Eduardo Suplicy, temos que tomar 
uma série de medidas com respeito à valorização do Congresso 

Nacional, para podermos responder à Folha de S. Paulo, para 
a Veja, falar para essa gente que assim não dá. Agora. nós 
ternos que distinguir as coisas. Nós temos que responder s_e 
é verdade ou mentira. Existe. "anão" ou não existe.. ··anã.o" 
na ComissãO de _Orçamento? Precisamos analisar tais que.s· 
-fOes, porque, analisando-as, vamos poder respondê-las. Eu 
me predisponho a fazer isso na ohrigação de valorizar o Con
gresso Nacional. 

O Sr. José Richa- Permüe~me V. Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte a V. Ex" 
com todo prazer. 

O Sr. José Richa- Nobre Senador Pedro Simon, quero 
dizer apenas duas palavrinhas a respeito do assunto levantado 
pelo companheiro, Senador Eduardo Suplicy: o problema das 
galerias. E V. Ex" já, em parte, respondeu sobre minha preocu
pação: uma coisa é estimularmos a·pres~nça nas galerias e 
a manifestação das mesmas quando se está lutando contra 
a ditadura . 

O SR. PEDRO SIMON.:...._ Foi o que nós fizemos: 

O Sr. José Richa- Ali, era uma luta de resistência demo
crática, e como nós- e V. Ex·' salientou muitO bem- não 
tínhamos condições de ampliar aquilo que fazía_mos _aqt:!_i den
tro, Ílós. próprios de Oposição -o teinpo todo fomos Oposição 
ao regime ditatorial - estimulávamos a presença. Afinal, 
mil pessoas na galeria eram mil pessoa~ a mais qu_e iam repro
duzir aquilo que acontecia aqui dentro, já que ·a imprensa~ 
sob censura. não podia fazer isSo. Mas, mesmo assim. eu 
riâõ me lembro, em todo o período da ditadura, de ter hàvido 
tanto desrespeito quanto existe ãgOrã que estamos _em- plena 
democracia. Não tomar uma providência contra tais abusos 
não é preservar a democracia; é o contrário- disso: é cair no 
democratismo, que é tão ruim quanto a ditadura. Até não 
sei se o pior é o democratismo ou o autoritarismo. O democra~ 
tismo não_ pode continuar havendo. Não _h~ nt::nhu~ parla
mento do mundo que seja tão liberal, que permita tanta licen
ciosidade como o Parlamento brasileiro. Isso deprecia a ima
gem do nosso Parlamento. O lobby é uma institui_ção _que 
o mundo inteiro não só aceita, como a maioria dos países 
democráticos já está até regulamentando a atividade de lobby. 
Eu próprio sou talvez um dos que mais tem paciência com 
"lobistas"; nunca me neguei a atender um "lobista", seja 
de que categoria ou ideologia for, seja empresário ou trabalha
dor, seja de que lado for, defenda o interesse que defender; 
mesmo quando não concordo com suas idéias. mesmo quando 
-se trata de interesse corporativo, que prejudica os interesses 
da coletividade,_ouço as pessoas que me procuram, o que 
não signífica qtie tenha que acompanhar a sua opinião, que 
tenha que ceder à pressão. Estamos aqui, para defender os 
interesses de toda a coletividade, os interesses le_gítimo$ de 
uffia categoria. Desde que não venham de encontro aos inte
resses maiores de toda a coletividade, não há razão para que 
não apoiemos as justas pretensões de determinada categoria. 
Entretanto. permitir essa licenciosidade não é possível. O 
próprio Senador Eduardo Suplicy evocou o exemplo dos em
presários que aqui estiveram até na Tribuna de Honra. Tudo 
bem, até sou amigo de quase todos os que estiveram aqui. 
Eles também me chamaram lá e me pediram, já tinham ido 
ao meu gabinete, já tinham me mandado_ documentos_coQtr_a 
o IPMF. e eu votei tranqUilamente a favor do IPMF. Não 

• 
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vejo problema nenhum com o lobby~ O qUe não pode é conti
nuar essa baderna de galeria. Por intimidação, uma minoria 
quer impor-a sua vontade ao conjunto do Congresso Nacional, 
o que equivale dizer ao conjunto da Nação. E claro que uma 
providéncia precisa ser tomada. Não sou contra a presença 
na galeria, desde q uc se adotem os mesmos procedimentos 
que países do mundo inteiro adotam: na galeria ninguém pia. 
Estive no Co_ngresso americano como convidado. Ninguém 
entra sem ser convidado no parlamento ÚQ país mais demo
crático do mundo. Podemos discordar de uma porção de coisas 
dos Estados Unidos, mas não podemo_s dejxar de reconhecer 
que, lá, a democracia é a mais bem 0rganizada do mundo. 
Entretanto, um Senador da República só pode entrar no Parla
mento americano se for conVidado, se estiver com o convite 
ou com uma credencial, c, uma vez no recinto do Parlamento, 
não pode falar. Para se obter alguma informação, tem que 
ser no cochicho. Se na gal~ria alguém dissec uma palavra, 
imediatamente é retirado, É por isso que b Parlamento ameri

. cano, ou qualquer outro do mundo, goza de muito mais respei
tabilidade do-que o nosso. Nós não nos damos _ao respeito. 
É preciso tomar a_lguma providência nesse sentido. Nobre 
Senador, essa foi urna digressão. Eu _de_sejava _que_ V. Ex' 
continuasse na linha do seu discurso, que está excelente. Há 
muitos anos, acostumei-me não só a ouvi-lo- com atenção, 
mas, sobretudo, a aprender muito com os seus conhecimentos. 

. Ao longo dos anos, desde que o conheço, aprendi muito e 
fui percebendo que a maioiia dos conceitos que V. Ex• tem 
da ação política são, praticamente, os -mesmos que bs meus. 
Não há quase nenhuma discrepância com relação aos _nossos 
objetivos. Noto, tambim, que não há nenhuma_ Qiv~_rgênci_t! 
entre nós quanto à estratégia para se atingir tais objetivos. 
Às vezes, existe uina divergência apenas nõ conjunto-de táticas 
que formam a estratégia. Uma dessas táticas é, por exemplo, 
cional. Não concordo quando V. Ex• diz que este não é o 
momento oportuno de se fazer a revisão ççmstit~cional e que 
o mundo está passando por modificações, e que talvez seja 
mais prudente esperar um pouco para ver que rumo os aconte
cimentos_ mundiais irão tom·ar para, depois, nos adaptar. Penso 
que, nesse seu raciocínio, há um equívoco. Há cinco anos, 
quando a Constituição brasileira foi prorilulgada, O-mundo 
era um; hoje, o desenho do mundo é_ Ol,ltr:o. completamente 
diferente. · 

Vamos manter a mesma Cons_tituição feita_há cinco anos. 
quando O mundo era diferente do que é hoje. Sobre a questão 
de que o comunismo acabou, sabe-se que a opção não é só 
comunismo versus capitalismo. A meu ver, ambas as questões 
são equivocadas. O _comunismo rtão passava de Um capita
lismo, só que um capitalismo de Estado, enquanto o capita
lismo, prevalecente no mundo ocidental, até n<!_ rna:ior.ia dos 
países, tem passado por uma certa atenuação da selvageria 
daquele capitalismo excessivamente liberal. Portanto, a alter
nativa para o capitalismo não era o comunfsmo. Todavia, 
há alternativas: a social democracia é. lima del~s. pois que 
não é nem capitalismo, nem comunismo._ Sabemos como é 
o jeito do brasileiro, solidário por natureza. Eritão, o capita
lismo não se adequa ao jeito do brasileiro, que. por eSsas 
razões e, mais ainda, por sua fndole cristã, também abominava 
qualquer tipo de regime de exceção. Temos que construir 
aqui algo que não precisa ser cópia de nenhum país do mundo; 
podemos construir o nosso modelo político que envolva uma 
ação económica de respeito à maioria da população, sobretudo 
aos desvalidos, por essas mudanças acontecidas no mundo. 
A inflação, desde a elaboração da ConstituiçãQ, de 1988 até 
agora, mostra-se renitente a qualquer fórmula de combate. 

Percebemos que, nos últimos 5 anos, a situação socfãl do 
nosso povo piorou ainda mais. Está no momento de haver 
mudanças estruturais. Talvez a revisão constffucional seja a 

· grande oportunidade, conforme V. Ex• menciona na ilnha 
de seu pronunciamento, de reYer_mos o que seja essencial 
para colocarmos o Brasil no rumo do acerto de sua economia, 
não de ieualar a-s-oCiedade mas, pelo menos, diminuir sensivel
Mente os desníveis acentuados que existem hoje. Temos mais· 
da metade da população passando fome. Outro día, a pesquisa 
do JPEA mostrou que mais de 20% da população do meu 
Estado passa fome. Surpreendi-me ao lê-la, pois o Paraná 
é o maior produtor agrícola do ~aís. Este é o retrato social 
do Brasil. Para quando vamos deixar a revisão çonstittJ.çiona17 

- -se~ésta não é a hora, muito pior será no pi'óxímo-aiio, qua:ndo 
tivermos um Presidente da República, eleito em doi.s turnos, 
com maioria absoluta, ou com uma bancada bastante expres
siva. Não tenho dúvida de que aquele que for eleito Presidente 
vai tambénl. eieger ·uma grànde han-cada, e a sua tend~ncia 
nõ presidencialismo será impor a sua vontade na revisão cons
titucional. Portanto, se esta não for a hora oportuna, muito 
pior será no próximo ano quando se começará a mesma "ciran
da". Estaremos mais perto da eleição e, nesse período, tudo 
.será adiado. Senador Pedro Simon, infelizmente, o Brasil per
dt!u uma -grande oportunidade de mudança. inclusive de men
talidade, quando, no plebiscito, o parlamentarismo rião foi 
aprovado. Seria uma saída, a meu ver, porque, no parlamen
tarismo, não há hora inoportuna para coisa alguma; sempre 
é hora para se fazer modificações. O presidencialiSmo é tão 
personalista, tão concentrador, falta tanta solidariedade entre 
os Poderes- o que sempre haverá, em qualquer momento, 
para decisões importantes - que alguém poderá dizer que 
é inoportuno fazer agora. O preSidencialismo é imobílizador 
por natureza. Estávamos caminhando bem nas reformas pol~ti- · 
cis quando a tendência manifestada na opinião pública era 
a favor do parlamentarisrrio. O Congresso mesmo chegou às 
portas da votação da LeiEJeit_óra_l, mas foi o presidencialismo 
ganhar_n_o plebiscito que tudo fiCou paralisado. O presiden
cialismo é paralisante, bloqueador por natureza. Infelizrnepte. 
sob esse aspecto não vamos poder fazer nada na revisão consti
tucional. Talvez, possamos, no futuro, pensar em alguma for
ma de resgatar melhor a idéia de discutir o presidencialismo 
brasileiro. A meu ver. essa_ é a grande dificuldade_. Seria UJ!la 
solução para que o Brasil, um país potencial, pudesse encon
trar o caminho para os seus problemas econômicos e atenuar 
os seus graves e dramáticos: problemas sociais. Há poucos 
dias, estive no Oriente Médio, uma região conturbada. O 
Líbano saiu de uma guerra civil terrível; a sua capital está 
quase que inteirame-nte destruída e, entretanto, nào há infla
ção. A moeda é estável, pode-se trocar dinheiro no banco, 
pagar uma conta de hotel, de restaurante e até comprar de 
um vendedor ambulante na mesma cotação da moeda em 
qualquer instituição financ_eira. É algo que nos dá inveja. 
No Egito, na Turquia, na- Grécia, na Síria, no Líbano -
Israel nem se fala, pois é um país de padrão muito mais avan
çado ~ não há inflação, nem tantos desníveis sociais. Hâ 
pobreza, mas não há miséria. Não vi niriguém passando fome. 
No entanto, o Brasil, um País onde não há guerra, nem cata
-clismo, com a maior extensão do mundo em terras agricul
táveis, com um povo trabalhador, com recursos naturais em 
ahundância, vemos a miséria acentuada. Francamente, não 
entendo. Por mais que eu busque, ao longo da minha expe
riência política, as causas para tamanho descalabro, não en
contro senão a causa maior que é esse maldito sistema presi
dencialista brasileiro. 
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o SR. PRESIDENTE (!úlio Campos)_ A Mesa adverte se perguntiuêm a Déus, que lá de cima pode tudo ver, qual 
V. Ex~ de que o seu tempo já está esgotado há mais de trinta o país que tem legislação melhor para cuidar do menor, Ele 
minutos. com certeza responderá: É o Brasil. . _ 

Temos inúmeras leis e órgãos; só que ninguém faz nada, 
O SR~ PEDRO SIMON -Agradeço_a_ V· Ex•_ pelo impor- nada existe de fato, nada funciona. Por isso, afirmo: a lei, 

tante aparte. - a Constituição, -as modificãções pOdem vir. Mas asseverar 
Começando pelo final do seu pronunciamento, entendo que esta modificação vai resolver a situação do Brasil, disso 

que pode 'ser sim o presidencialismo, mas o que me deixa tenho medo; juro que tenho medo. Já usei a tribuna, já falei 
machucado é que, talvez, grande parte da crise que este País para 0 povo. já berrei tanto": "é pOr aqui" ... Eu não sei; 
está atravessando é responsabilidade das suas elites, é nossa não digo que é esse caminho. 
responsabilidade. PareceMme que as-elites brasileiras de hoje 
não estão à altura do povo brasileiro. Este País não teve O Sr~ José _Richa - Nem eu estou dizendo que é esse 
sorte, quer com as suas elites.empresariais, quer- com a-s suas o caminho; não _estou dizendo que a revisão constitucional 
elites políticas, quer com as suas elites representativas dos vai salvar o Brasil. Pelo amor de Deus! 
mais variados segmentos da sociedade. A meu ver. o povo 
brasileiro é um poVo de boa índole, é um povo de bem. V.- O SR. PEDRO SIMON -Meu amigo José Richa, eu 
Ex~ disseMo muito bein: é um povo pacífico, ordeiro. trabalha- me referia ao que eu pensava; hoje, estou de "mangas arrega
dor. 0 Brasil tem todas as condições para ser um grande çadas""" para efetuar a reforma. Analisei, com o ilustre Líder 

do P. T, que as nossas posições eram semelhantes. Agora, mu-
país. h 1· h dou. Hoje, o meu, o nosso discurso é outro; a min a m a 

V. Ex• disse que maiS- de 20% do povo- paranaense está é _á de "arregaçar as mangas"" e fazer' a melhor reforma 
passando fome. Mas as terras mais produtivas do mundo estão possível. 
ali no Paraná. É um Estado que. produz para exportar para Não estou lamentando a decisão._ O Congresso deliberou 
o mundo inteiro. O problema não é a produção. mas a irresM soberanamente. Respeito a decisão_do.Gongresso. 
ponsabilidade. Temos-que re_coilhecer isso .. Neste momento. o Sr. Mauro Benevides -Senador P~dro Simon, V. 
temos que fazer esta análise: Onde estamos falhando? Onde Exame concede um aparte'? 
estão os equívocos da organização do Estado brasileiro, dos 
seusmeiosdecomunicação,doseuCongresso,dosseusgover- O SR. PEDRO SIMON -O Senador Ronan-Titó-já 
nantes, das suas escolas. das suas universidades, da sua massa havia me pedido um aparte antes. 
pensante? Onde estão os equívocos- dessa sociedade? Pare- O Sr. Ronan Tito - O Líder tem precedência sempre. 
ce-me que esse é _o desafio que temos pela frente. Recebo_ 
com muito carinho a argumentação de v. Ex• ú SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex• comprazer, 

_Quando encontro o ex-Ministro Delfim Netto - gosto Senador Mauro Bellevides. -
muito de_ S. Ex·- penitencio-me, pOrque, mi. époCa em que -o Sr. MaurO Benevides -NObre senador Pedro Simon, 
eu estava na oposição, eu dizíátã.nto_desaforo dele, por consi- agradecend_o ___ a __ _Q_referência que me COJ;Icede o meu compa-
derá-lo errado, incompetente. No entanto, hoje, vejo qUe nheiro Senador Ronan Tito, quero e_xatamente cumprimentar 
se trata de uma pessoa muito competente. Estou vendo que, V. Ex' por essa posição que assume nesta hora. Poucos mo-
depois dele, outros economistas vieram, inclusiVe-do PMDB, mentes ântes da decisão do Congresso Nacional, V. Ex~ defen-
e, na verdade, a coisa não é tão fácil como parecia quando deu, diante de_ todos nó_s, uma posição que seria a da não 
eu estava na oposição. A culpa foi dos militares. O Jango, realização imediata da revisão constitucional. Mas, no próprio 
as reformas de base estavam a caminho, o Brasil estava avan- instante em que uma decisão soberana do Congresso, adotada 
çando; vieram esses militares e olha o que fizeram ... Foi um ontem, admite a revisão constitucional, nos termos do art. 
fracasso! 3"'--do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, V. 

Depois, a solução era a anistia. Os pe-nSadores, os intelec- Ex• a~sume um posicionamento aós-õlutamente correto. O nO- -
tuais, os professores, os homens dos sindicatos, das universi- bre -s-enador gaúcho utiliza a tribuna do Senado Federal para 
dades, os grandes políticos estavam no Uruguai, no Chile, .conclamar todas as forças políticas, todos os segmentos mais 
na Europa, lecionando lá fora, proibidos de lecionar aqui. representativos da sociedade, para que realizemos essa tarefa 
Então veiO a anistia. Com ela os pensadores voltariam e ocupa- com imensa responsabilidade, a fim de que a revisão espelhe 
riam os cargos. · de fato aquilo que o legislador constituinte pretendeu ao intra-

Vieram, então, as eleições diretas. Era preciso eleições duzir o art. 3o do Ato das Disposições Constitucionais Transí-
sl!r.e1ª~·-N-~º~-IC!Q~~sf_'!'~Lql!~_g~n_e[_a_l ~oº'~_i!l~_é!_s_s~-ª-~bstit!J.jq~_g tórias. Vamos aiustar a Carta à coniuntura oolítíca. econó-
general. Chega de general! O povo tem que eleger. E o povo mica, social e cU'Itural do País. ~ u~â tarefa das maiS árduas 
elegeu. e das mais difíceis! Daí por que entendo como rigorosal]lente 

Depois veio a Constituinte. Era preciso mudar as leis. oportuna a poSição que V. Ex~ assume, conclarnando. como 
A Constituição em vigência era de 69, uma Emenda Constitu- o faz da tri]?una, a todos os brasile_iros: os que integram os 
clonai elaborada pelos militares. QuerfariiOS tirita ConStituição partidos políticos, os órgãos representativos da sociedade civil, 
com Hcheiro de povo'"'. Assim, veio a Constituição Cidadã. enfim, todasasforçasvivasdanacionali~!lde, paraessa_grande 

Issonãosignificaque-eunãoqm!iraareforma,meuamigo empreitada que é revisai a Carta de 5 de outubro de 1988, 
José Richa. Mas entre isso e achar que a reforma da Consti- que o nosso comum e grande amigo Ulysses Guimarães deno-
tuição é a salvação do Brasil há uma grande distância. Vamos . minou de Carta Cidadã._ 
devagar! Pode-se reformar. Mas não se pode imaginar que 
a anarquia em que se encOntra este País, ao longo desses_ O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte do meu . 
30 anos, pode ser resolvida apenas por meio de alterações Líder, com quem conversei hoje pela manhã sobre os termos 
da lei no papel. Já ponderei desta tribuna :e_:a".!g~o~r~a~r:'e:!p~i~to:_::c_..,.':d::;o~m~e~uJp:'Cr~o~n~u~n~ci~a~m~e:::n~t::;o.:__ 
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·Te-riho certeza de que V. Ex•. como as Lideranças desta 
Casa. estarão nesta poSíção: a- pOsição de nos sentarmos a 
uma mesa para buscar o melhor. 

Eu não gostaria, com toda a sinceridade, que nessa revi
são acontecesse o que aconteceu na CoriStituinte: o Centra-o 
de Um lâ.do e O MUP do outro lado. Devemos evitar à foi:maçãó 
de grupos isolados. Ternos que nos sentar em torno -de urna 
mesa. E claro que a democracia prevalece: quem tem maiOria 
decide. Pode ser que aquilo que eu queira seja votado. e 
áqi.JilO ·que eu· não queira seja votado também. Devemos nos 
sentar c buscar a média· do posicionamerito. - -

Concordo, meu amigo Senador José Richa, que lamenta
velmente perdemos o parlamentarismo·. Na minha opinião 
pessoal, fomos incompetentes na comissão, eu- fUi incompe
tente na comissão. A nossa propa"ga:iida na televisão fi:>fri:tuüo 
ruim. -

. Creio que há uma certa ironia;- ti ilho dito que o Duda, 
o- ç:çordeJ;lador da. nos$a campanha, não poderia tê-I~ coorde
n(\do tão mal a não ser deliberadamente .. Desconfio que ele, 

.que nos foi indicado, trabalhou mal porque é presidencialista 
e .desejava que perdêssemos. E nós não no·s -demos"'Conta; 
embarcamos numa "fria danada"", porque pior campanha 
não poderia haver. Eu não convidaria o Duda para uma cam
panrya eleitoral rnin~a, em nenhum momento da minha vida. 
Ele foi de urna incompetência tOtal! Quem ·perdeu não foi 
o parlamentarismo, foi o Sr. Duda com a sua campanha. 

Entretanto, quando ele coordena a campanha do Sr. Ma
.l!t~· diz-se ~qu~ ele é competente, que é fantástiCo, o melhor 
do_ Brasil. Não consigo aliar o inelhor do Brasil, aquele que 
,é, considerado gêqio, com a porcaria de _campanha que ele 
fez para o parlamentarismo. 

Devo contar aqUi uma passagem bastante interessante, 
Sr. Presidente. O Marco Maciel, que terminou sendo o grande 
vitorioso - façé!-mos justiça-- , não conSeguia vír para esta 
tri.buna defender o presidencialismo. Nós viVíamOs provocan
do-o. Parecia que S. Ex~ estav<.'l sozinho, mas, de repente, 
coordenou e foi o grande herói. Foi um processo fantástico"; 
S_: Ex~_ Jazia ligações diretas. O Brizola só falava com o Sr. 
Marco Maciel, cc:?~ mais ninguéril; o ~ula só falava com_ ele, 
porque o Lula não falava com o Brizola; o Requião só falava 
com o Marco~ porque não falava com o Brizola; o Quércia 
só falava com o Marco, porque não falava com_ o Re_quião. 

- Assim, o ilustre Senador pernambucano _coordenou o Patão
que eletrônico e ganhou. 

A propósito, o Marco tem um projeto de reforma onde 
defende que,, no Brasil, o presidencialismo deve ser corno 
nos Estados Unidos: o· miriistro deve ser votado pelo Con
gresso. Eu defendo essa idéia do nobre Senador; acredito 
que S. Ex~ está certo. -

A meu ver, uma das alterações que temos que fai:er é 
determinar que ministros, no PróximO Governo, se'jam subme
tidos ao Congresso Nacional, para que a escolha seja debatida, . 
seja analisada. 

Tramita na Casa um projetO de lei de minha autoria 
no qual candidato a Governador, candidato a Presidente da 
República, candidato a Prefeito-, candidato a Senador tem 
que ser submetidos à seleção interna do seu partido, para 
que não se repita o que aCOnteceu reCentemente. O_ PMDB 
indicou um candidato a ministro, que exerceu o ministériO 
e teve que renunciar, porque fatos que aconteceram na sua 
vida o impediram de continuar no n:iiilistério. -

Continuando o que estava dizendo, participávamos de 
uma reunião da Mesa com as Lideranças e perguntei ao Sena-_ 

dor Marco Maciel se continuava disposto a apresentar o seu 
projeto_ para qué:. no presidencialismo nosso o miniStro 'seja
referendado 'pelo Congresso. O Marco Maciel respondeu enfá
ticamente que estava disposto. Insisti: cOntinua· a "defendê-lo? 
S. Exa respondeu: sim. Indaguei do nobre Senador a razão 
por que havia apresentado o projeto antes do plebiscito mas 
não pôde defendê-lo na campanha. Questionei se não pudera 
defendê-lo porque muitas lideranças·presidenciali'stas não con
_cordavam com o projeto.- O Senador assentiu. Perguntei se 
lembrava dos nomes deles. O Marco Maciel disse:"''- Sabe 

.que esqueci!"" Não era o momento de dizer. 
Pens_o que essa é uma boa saída para o Congresso· Nacio

nal. 
Por outro lado, quero dizer ao meu amig'o Richa que 

- a~-valoração do _Congresso Nadorial não é apenas_ á galeria 
ou a falta dela; temos que ter a coragem de debatef. analisar 
algumas questões internas deste Congresso . 

A imagem de que o CongresSista vive Viajando e só traba
lha nas terças e quarta-feiras é uma imagem cruel. Sei porque 
faço issO. Vou todos os finS de semana a Porto Alegre. Entre
tanto, a irnaginã.ção do eleitor é de que o Congresso 'funciona 
somente quando este Plenário está reunido. Quando eSte Ple
nário não -está reunido, "imagina-se que o ·Parlamentar não 
está fazendo nada. Quarido ele não está na tribuna, 'ou quando 
tiram úma fotografia da Câmara ou do Senadó vilzib~· julgam 
que ninguém está trabalhando. 

Parece-me ridícula- para não dizer grotesca _::a manei
ra como estamos agindo, Permaneço em Brã.sília de terça 
a quinta-féii"a, quando retorno a Porto Alegre, •ond~ está a 
minha família. Precisamos raciOnalizar isso. PoderíamoS, por 
exemplo, determinar um período em que o COngressn traba
lhasse de segunda a sábado durante quinze dias e uma semana 
ficasse livre. É racional mudar essa_situação, pois não podemos 
cOntinuar nessa estupidez que tem Sido as nossas· vidas·, viven
do em aeropo.rtos, sempre correndO- uma maluquice! Gas
ta-se passagem, gasta-se saúde, perde-se tempo. Isso tem -que 
ser alterado! 

O COngresso vai funcionã.i" durante três meses? Po~s que 
sejam três meseS em tempo íritegral, de segunda a sábado. 
Depois, então~ que-pOsSi:rrios ter dois meses para ctiidar das 
bases. 

No tempo em que eu era do centro acadêmico, sempre 
ia ao aeroporto esperar um Deputado do meu Estado que 
retornava a Porto Alegre. Q entãO-DepUtado Perna-ridO Feri-a
ri, que residia no Rio de Janeiro - e não em Bras11ia -
é um exemplo. Qtiarido ele chegava, nós o aguardávamos 
no aeroporto, porque era um fato, um acontéCiinento, p'ois· 
sabíamos que o lugar dele era naquela capital. Hoje _essa 
.situação se inverteu. Há exigênciaS de todos os ladOs_,_ Cobram 
a nossa ida para o interior~ pata aniversáriOs etc. 

Se queremos melhorar a-imagem do nosso Congresso, 
devemos discutir esses pontos. 

O Sr. Ronan Tito - Permit~-me V. ,~x~ um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Pedro Simon, eu 
queria me ater, inicialmente, ao probl_em:a das galerias. éofiio 
já-foi colocado aqui, não conheço nenhum parlamento do 
mundo dito civilizado em _que aconteçãm- as·_ badernas. que 
-pr~sencia~s aguí. Uma_ coisa ~e chima liberd~odé, oUtra, 
acmte. Se vou à casa de- um amigo, possO fãzer tudo que 
quiser lá simplesmente por se tratar de um amigo? Penso 
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que isso parte de um erro de _conci:ituação: .es_ta_não _é a Cãsa 
do povo, como se afirrita.,_ ma-s _a_.Casa do$- feprese-htantes 
do povo. :q, quem entra em ·qualquer,aas3.,.clube,.associação 
ou firma tein de observar as regras. CoGti.ido 1 qu5'ro defender 
as galerias, porque não são elas que- inici3.m· os-·movimentos, 
a não ser Por provocação de Parlamentares dentro-do_plenário, 
que ficam ensaiando como se fossem chefes de torcidas, ani
mando, dando gritos de guerra. Indago de V. Ex·--o- que foi 
mais crítico e verdadeiramente nos ericheu de vergonha: o 
que aconteceu nas galerias ou o que aconteceu no plenário, 
com Parlamentares se· dirigindo aO Presidente __ daquela manei
ra? Eu não conhecia essa democracia de arrancar fio, rasgar 
papel, Senador. Outra questão que eu gostaria de acentuar 
é que teremos _todo o direito .de colocar os Vidros no plenário 
da Câmara dos Deputados depois- de os colocarmos aqui, 
separando .a Tribuna de Honra. Apesar de chamar-se Tribu·na 
de Honra, trata-se da Tribuna do Lobby. Sou absolutamente 
favorável ao lobbv. Inclusive. já fiz aproximadamente trinta 
reuniões na mjnha residência para receber lobistas e Parlamen
tares de todas.a,s.expressões. Recebo-os em meu gabinete, 
converso nos corredores, mas o plenário é o sacrárlo do Parla
mentar. Aqui, ninguém tem o direito de·nos dar instruções, 
embora assistamos a isso a todo momento; nâo noS damos 
ao respeito. O Parlamento tem.de. ser valorizado pelos Parla
mentares. V. Ex•, por acaso, assistiU oútein à postura de alguns 
Parlamentares em relação ao nosso Presidente, Senador Hum
berto Lucena? Ouviu o rifvel àe palavras que foram dirigidas 
a S. Ex~? O Plenário não se respeita, os Parlamentares não 
se respeitam! O ponto alto do discurso de V. Ex' é qüando 
assinala que essas elites não são_ dignas deste País. É verdade.· 
Tive opoitunidade de salientar isto dessa tribuna, quando 
sabatinamos aqui o Ministro Eliseu Resende. V. Ex~ aludiu 
à questão da economia e dos economistas, sobre o que e'U 
queria tratar, ainda que en passant. Senador Pedro Simon, 
durante o período da ditadura, quem amarrou as vacas foram 
os militares; no entanto; quem as ordenhou foram os tecno
cratas. Com a sociedade toda amarrada, é muito fácil fazer 
economia. QUero- ver administrar economia dentro de uma 
democracia em que haja participação de todas as correntes. 
Além disso, todas as ditaduras do mundo, de início, impres
sionam profundamente, porque prometem milagres e amar
ram todo mundo. A informação é uma s.ó, e os milagres apare
cem. Na democracia é diferente. Tudo é e deve ser questio
nado: o certo e o errado. Sabe por que a democracia pede 
tempo, nobre Senador? Pelo simples fato de que todas as 
ditaduras, ao longo do prazo, foram desastres. totais; e todas 
as democracias, ao longo do tempo, renderam frutos. Quero 
lembrar a V. Ex~ que a maior distribuição_ de renda e o maior 
crescimento do_ Produto Interno Bruto que tivemos neste País 
foi ao final do Governo Juscelino Kubitschek e início do Go
verno João Goulart, numa democracia em que todos tínhamos 
liberdade para tudo. V. E~. sempre que fala dessa tribuna, 
provoca uma série- de apartes, pela lucidez das idéias que 
apresenta. A meu ver, o grande tribuno, o grande Parlamentar 
deve sempre fazer isso, e V. Ex~ o faz com maestría. Por 
isso, não resisti em solicitar este- aparte. O erro do parlamen
tarism-o, que contava com maioria na Constituinte de 1988, 
foi não ter se imposto para depois ser submetido a veredicto 
popular. Não é o democratismo. Acabou_a_.democracia de 
rua. Há pessoas que ainda estão sonhando com a Grécia anti
ga, onde a democracia se fazia em praça pública e todos partici

, pavam. Para se alcançar esse nível de democracia, teríamos 
que ter escravos trabalhando, com os ·quais não contamos 

at_ualmente. Mister se faz., portanto, umã--democrã.cia repre
sentativa. Congratulo-me com V. Ex~ e agradeço a oportu
nidade do aparte. 

O SR. PEDRO SIMON :.C: Ouvi; .cnm multo prazer, 
o aparte de V. Ex", prezado Senador Ronan -Tito. -

V. Ex~ tem razão ao assinalar que estamos mal acoStu
mados. Venho a esta tribuna para analisar os erros do Dr. 
Itamar, os erros da Càinafa dos Deputados, os erros do p~rtido 
adversá-rio, Os erros <;los empresários, mas nunca analisamos 
a nossa parte, em que_ estamos contribuindo para mudar essas 
êirG4nstânCias que aí .eStão. - ~--O , • -

Nessa Constituição Cidadã encontramos os nossas·_ direi
. tos. Todavia, onde estão os nossos deveres, as nossas responsa
bilidades? 

Sr_.,Prcsidente, creio _que, se _começássemos a radocina"r 
no sentido dá singele2a. de como as coisas podem ser simples, 
tudo poderia ser diferente, Este Congresso_ deve proceder 
a uma- profunda reflexão do que é e do que pode ser. das 
modificações que deve fazer. Muito difícil será uma oportu
rüdade tão importante quanto essa da reforma da Consti-

- tuiç.:!o. . _ _ _ - , _ 
Neste momento; Sr. Presidente, tembs que deixar de lado 

nossas mágoas, nossas fraquezas. nosSas -incOmpreenSõeS e, 
por que não dizer.~afé nossas incompetências. Temos de nos 
dar as mãos para realizar uma reforma que seja séria, respon
sáVel, que tenha credibilidade. Pelo amor de Deus, será que 
alguém aqui vai q'uestionar que a refOrma agrária não deve 
ser feita nesta hora; sob o pretexto de que, .se concluída 'até 
o final do ano, o Sr. Itamar pode vir a gã.nhar algum prestígio 
a·mais e o Sr. Feniándo Henrique a fazer um bom governo? 
Será que alguém vai cogititr dª imp_qrtâl}ci~ e da necessidade 
de se fazer essa reforma agora? Será que ninguém vai imagiriar 
que necessitamos de u'm mínimo de espírito públíco para ~er
guhtar ·o que é melhor para este País? 

Há pontos que -são difíceiS. Por exemplo: a Previdência 
está quebrada, ela vai implodir. Neste País, não pode um 
cidadão, com 40 anos, _se aposentar. Precisamos ter coragem 
de dizer isto. Perdoem-me os professoreS:, ma_s_a aposeritadoria 
aos 25 anos de serviço não é viável; o País não tem condições 
de suStentar esse_ estado vigente. Essas questões têm que ser 
anãlisadas em sua profundidade. Não podemos ter 32 milhões 
que passam fome e alguns em uma situação diferente. 

Por isso, meu amigo José Richa. é que cu tinha medo 
de analisar este assunto agora; porque. sendo uma época elei
toral, reconheço que tahlez as--i:oísaS se- confunâam e não 
haja a tranqüilídade necessária para que se votem tais ques
tões. Mas isso tem de ser analisado. Não podemos ficar olhan
do as coisas acontecerem. Penso que nãO se deve permitir 
que pessoas com 30, AO ou 45 anos de idade façam concursos 
púhlicos. Porque. se ·um cidadão que trabalhava numa profis
são em que ganhava 10 mil cruzeiros reais. por exemplo._ 
é aprovado num concurso para juiz ou promotor. passa a 
ganhar 120 mil cruzeirosr:etlis; vai trabalhar durante_ três an·os 
e aposentar-se com esse salário. enquanto passou a vida inteira 
contribuindo para a Previdência sobre os 10 n:~l cruzeiros 
reais. 

Essas coisas têm que ser analfsaqas5om a cqr,ag~m neces
sária, se quiSermos aprofundar a quest~o. S~i que não é fácil; 
ou porque tem-se um parente que é funcionário, ou porque 
o cabo eleitoral t.em algum interesse na questão, etc. Mas 
essas coisas têrri de ser analisadas no seu conteúdo. Este não 
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pode ser um país de divisões: os empresários-~ banqueiros 
e outros setores ganhando de determinada forma e, de outro 
lado, a imensa maioria de órfãos deste _PaíS que não têm. 
ninguém, que não entr_am nos gabinetes de Senadores e Depu
tados, que não existem, não produzem e não consomem. 

Volto a dizer que precísamos ter priolidades .. Se tenho 
dois filhos e uril deles me pede dinheiro para córiti>rar uma 
casa na praia - e ele já tem casa, já- tem carro, está bem 
de vida - e o outro me pede dinheiro porque seu filho está . 
mal e precisa ir parã O ho_spital, para quem devo dar o dinheiro 
primeiro? .Vou dar o dinheiro para o meu fil_ho comprar uma 
casa na praia ou para o filho que precisa levar a criança para 
o hospital? No ~rasil, cansamos de dar ~inheiro para fazerem 
casa na praia e !lãu olhamos para os "32 -n.\ilhões de l::!r~Sileiros 
que passam' fome. Essa é-a realidade! É assim que adminis
tramos! Essa é a elite brasileira. Vamos ter de analisar essas 
questões. E a oportunidade é agora, na reforma da Consti
tuição. Temos qo.e ter a coragem de analisar, debater e buscar 
algumas conclqspes. . . - '--·c-_ -·- .- • -

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunídade e a tolerância 
de V. Ex~, que me adverte tão gentilmente, há -tan-to_ teD).pO, 
de que o niét.i teiripo jã está eSgotado. Mas creiO que o·sentido 
do meu pronunciamento é exatamente este: com a mesma 
franqueza com que vim a esta tribuna, na semana pLaSsada, 
dizer que, se dependesse de mim, a revisão não seria agora, 
venho neste momento-tlizer que acato a decisão. E creio que 
nós, em fãzendo a revisão, temos a obrigação de lutar para 
fazer o melhor. 

· Nesse Sentid'o', S'r. Presidente, fáç'o Um chamanlento aos 
membros deste c;Oniresso Nacional-:-:~ ii"&o devemos_seP:iiar 
os que queriam e os que não-ijiieriam·;;rrevisão;'hãd podemos 
dividir um grupo mais à esquerda e lirh grupo mais à·direíta 
-no sentidO de que entendamos qué teforma da COns_h_tuição 
é uma questâó de consciênCia, de almà, ct'e'sentimento. Tetnos 
que nos unir, ·nos sentarmos todOs' ~r!t ·~torno de uma mesa 
para buscannos·a média do pensamento do povo brasileiro. 

. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
' Palmas} · · ' ' · .. · · 

Durlmte o discurso-doSr: Pi!dro SimOn~ o Sf. 'Mi!ira 
Filho deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Carlos Patrocfnio , ' ' , ' -- -

Durante o discurso do Sr:. P.edro Simon, o_ Sr. Car~ 
los Patrocínio deixa a- cãdeira Uà presidência, (jue é 
ocup~da pelo Sr. Júlio C,a:rzpos; ?J Secretór;o. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

. D7 acqrd~ co~. as indicações das Lideranças, e nos termos 
do~ 59 ~o art. 2~_~a ,ResolJJÇ~~ n~ 1/89_. do Ccirigl-esso Nacio:Ual, 
fica asstm constttmda a Com1ssão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria: · - · ' · 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
1. Garibaldi Filho L Masueto de Lavor 
2 Cid Sabóia de Carvalho 2. Divaldo Suruagy 

PFL 
3. Álvaro Pachec.o 

4. Lucídio Portella 

5. Beui V eras 

. 6_ José Paulo Biso! 

. 3. Bello Parga 
. PPR 

4. Epitacio Cafeteira 
PSDB 

5. Teotónio Vilela Filho· 
PSB 

6 . 
PT 

7 _ Eduardo Suplicy 7 _ 
DEPUTADOS 

Titulares 

L Jorge Khoury 
2 Osvaldo Coelho 

3 .. Alulzio Alves 

4. Djenal Gonçalves 

5. João Faustino 

·· 6. Regina Gordilho 

'7. Fiávlo I5erzi -

Suplentes 
BLOCO 

1. Roberto Torres 
2. Cyro Nogt~eira 

PMDB - -,--

3_ Murilo Rezende 
PPR 

4. Aécio de Borba 
PSDB 

5. Luiz Pontes 
PRONA 

.. 6. 
PP 

?.Osvaldo Reis--

De ãcOrdo com a ReSOlução n<? 1, de 1989-CN; fica estã.be-
- lecído-o-Se_guinte -calendár}ó para ã tra"mit3Ç-ãõ-cia m~tér!a: 

-Dia 30-9-- DesignaçãO da Com-issão Mista; 
tiia:-1~-10---::. InstalaçãO da ComisSão--MiS-ta; 
Até 2-10- Prazo para -recebimento de emendas. Prazo 

' -pata a ComissãO Mista emitir parecer sobre a admissibilidade; 
Até 12-10- Piazo fiiiil da Co'missão Mista; 

Albano Franco - A1mir ·aabriel - Álvaro Pacheco - Antonio Até 27-10- Praro no Congresso Nacional.· 
Mariz _ Aureo Mello _ Coutinho Jorge _ Gilberto Miranda _ o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ O Senhor Presi-
Quilherme Palmeira __ Humberto Lucena _ Iram Saraiva __ José'_ dente da República editou a Medida Provisória n"' 355~ .de 
Samey _ LevyDias _Moisés Abrão_ Ney Maraohão _ Ronan Tito 27 desetemJ:>ro de 1993, que "altera aLei n' 8.631, de4 
_ Valmir Campelo. de março de 1991". · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n9 354, de 
24 de setembro de 1993, que define-CoD.dições para aquisição 
e remoção de alimentos básicos destinadqs à população flage
lada pela seca e autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orça
mento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério 
da Integração Regional e do Ministério do Exército, crédito 
extraordinário no valor de 5 bilhões e 470 milhões de cruzeiros 
.reais. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resolução n' 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista iriCümbida de emitir parecer 
sobre a matéria:- - - - -

SENADORES 
Titulares Suplentes 

. ]MDB 
1. Mansueto de Lavor 1. Antonio Mariz 
2- Ronan Tito 2. Wilson Martins 
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3. Odacir Soares 

4. Louremberg Nunes 
Rocha 

5. Almir Gabriel 

6. Aureo Mcllo 

PFL 
· 3. Henrique 'A.líneida 

Pi>R' • ... :;, :. 
4, Esperidião Amim 

PSDB 
5. Mário Covas 

PRN 
6. Ney Maranhão 

PDT 
7. Nelson Wedekin 7. Lavoisier Maia 

Titulares 

2. Vicente Fialho 

3. Adilson Maluf 

4. Pedro Navais 

DEPUTADOS 
Suplentes 

BLOCO 
• 2. João Carlos Bacelar · 

PMDB 
3.Lufs Roberto Ponte 

PPR 
4. Pedro Pavão 

PSDB 
5. Adroaldo Streck 5. Wilson Moreira 

PDT 
6. Ello Dalla-V ecchia 6. Luiz Girão 

PT 
7. Vladimir Palmeira 7. José Dirceu 

De acordo com a Resolução n•!, de 1989-CN,fica estabe· 
leciqo o seguinte calendárib-para a tramitação da matél-ia: 

Dia 30-9 - Designação da Comissão Mista; 
Dia 1~-10 -Instalação da Comissão Mista; 
Até 3~10 ~ Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão Mista emitir pa·recer sobre a admissibilidade; 
Até 13-10- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 28·10·' Prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos}-'- O Senhor Presi
dente da República editou a -Medida PrõViSória-n9 356, de 
27 de setembro de 1993, que altera o art. 29 da Lei n9 8.352, 
de 28 de dezembro de 1991, com a redação dada pela Lei 
n• 8.458, de 11 de setembro de 1992, que dispõe sobre as 
disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Traba
lhador- F AT-e dá outras providências; e ãiJf(iriZa ó Poder 
Exe:t_iitivo a abrir ao Orçamento da_ Seguridade Social da 
União, em favOr do Ministério da Saúde ~ Fundo Nacional 
de Saúde, crédito extraordinário no valor de 35 bilbões d~ 
cruzeiros reais. -----~- .-··--_____ _ 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos _ 
do § 5" do art. 29 da Resolução n" 1189-CN, fica assiril consti
tuída a Comissão Mista incuinbida de emitir parecer sobre ,. 
a matéría: - -

Titulares 

1. Ruy Bacelar 
2. Divaldo Suruagy 

3. Elcio Alvares 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
1. Flaviano Melo 
2. CésaDias 

PFL 
3. Francisco Rollemberg. 

PPR 
4, Gerson Carnara 4. Lcvy Dias 

PSDB 
5. Beni V eras · · · · · 5. Alniir Gabriel 

PP . 

6. Pedro Teixeira 6. Meiia Filho PTB . , , 

7. Lniz Alberto · 7. Marluce Pin,to 
DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO-

I. Reinhold Stephanes I. José Elias' . 
2.Joíran Frejat :i. Rivaldo Medeiros 

3. Laire Rosado 

4. Chafic Farhat 
• 1. ,_ 

5. Clóvis Assis 

PMPa · 
3. Nilton Baiano 

PPR 
4. Paulo Duarte · 

PSDB ; . . . 

5. Ubaldp;Dari(!ls ;. · 
PRN 

' 1 ~ 

6. TonyGel 6. José Gomes da Rocha· 
PL 

7. José Egydio 7. Sérgio Bpto 

De acordO cQm a ,Resolução n~ .1 , d~ 1989~Ç~ ,_·rica estàbe
.feçiçlo p_seguinte cal~ndário para a tra-i;llitação. da matéria:_ 

. _ Dia 30-~ - D~Signa,ção da ComissãO_ Mista; . ' _ 
. Dia 19-10 ~ I-Qsta'lação da Coriüssâo Mis.ta; · · · - · · · · 

· Até 3~10 ~ Piazo· para recebiment'ô di: enie'n.daS.· PiaZo 
pafa a Comissão Mista emitir parecer sob're ;t ·admiSsibilidãd'e; 

~té 13~10- Pr3;z,o. final da Comissão ~ista; 
Até 28~10 ~ P~zp, no Congresso Nacional._ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} ..:. :Sobre a mesa, 
requerimen~ que ~çrá lido pelo Sr. i(> Secretário. ' · 

E lido ~.aprovado o seguinte . . , _ , . 

REQUERIMENTO N• 1.032, DE 1993 

Nos termosd~ art. 13, § 19 , do Regiinehto Interno, requei
ro que seja considerada como licença ·minha ausência aos 
trabalhos da Casa, dia 1(> de outubro de 1993,-a fim de proferir, 
no Recife, palestr~ s<;>bre revisão constitucional, no encerra
mento do EncontrO -promovido pelo Instituto de Advogados 
de Pernambuco. _ 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993 . .:... Senador 
Marco Maciel. · .~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado ore-~ 
querimento, fica concedida a licença· solicitada, nos termos 
do art. 13 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 
Secretário. - -. ~ 

É lido_{( .aProvado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.033, DE 1993 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 13, do Regírtiehto Interno do Senado 
Federal, requeiro que sejam considerados c~mo licença autori~ 
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zada os dias 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 27 e 28 de setembro 
de 1993, quando estive_afastado dos trabalbo_s da Casa. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993. - Senador 
Moisés A_brão. ' 

O SR. PRESJDENTE (Júlio Campos)- Aprovado ore
querimento, ficÇt _concedida a Jic_ença solicitada, nos t~~mos, . 
do art. 13 do Regimento Inter11o_.. __ ,_. ·-· 

Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo Sr. 19 

SecretáriO. - - - -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"1.034, DE ~~93 '. 
Brasilia, 29 de setembro de 1993 . 

Senhor Presidente, 

Solicito que sejam considerados como licença autoriZada, 
nos termos do art. ~3. inciSO: II, do Regim,e_nto Interno •. os 
dias 1, 4, 5, 13, 14, 15 e 18 do mês de outubro próximo, 
quando deverei estar ausente dos trabalhos desta Casa._ 

Atenciosamente, S_enador Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ Aprovado ore' 
querimento, fica cOncedida a licença solici~ada, nos termos 
do art. 13 do Regimento Interno.__ -. , 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr: J9 
SecretáiiO: - · 

Ê lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.035, DE 1993 

Requeiro. ·nos -termos--do artigo 43, It do Regimen~o 
Interno do Senado Federal, sejam consideradas como licença, 
minhas ausências- àS sesSões dos dias 27 e·-3o de agoSto e 
3, 6, 9, 13, 14, 17, 20, 21, 24 c 27 de setembro do corronte 
ano. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993. - Senador 
Alfredo Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _:__·Aprovado o re
querimento, fica Conci:dida a licença· soli.dta-da. no termos 
do art. 13 do Regimento Interno. · 

Sobre a mesa, comunicações que ·setã:b lidas pelo Sr. 
19 Secretário. -

São lidas as seguintes. 

Senhor Presidente, 

Comunico meu afastamento dos trabalhos desta Casa no 
período de 27 de setembro a 3 de outubro, do corrente exercí
cio, para. viajar ·ao-exterior, em riiTssãO ofiCial junto à ONU. 

Brasília, 27 de setembro de 1993.- sen'ador NeisOR We. 
dekin. 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex~, que estarei ausente do País, no perío

do de 25 a 30 de setembro do corrente mês, para devidamente 
autorizado pelo Senado Federal, participar da Delegação do 
Brasil à Assembléia Geral do FMI. 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1993. -Jonas Pi
nheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~As comunicações 
lidas vão à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Esgoüido o tem· 
po destinado ao Expediente. -

Pres_entes na Casa 61 Srs. Senadores~
Passa-se à 

.. 
' · ORDEM l)O ))IA 

Sobre ~ 'nlés~; :requ~rjm~nto,· que será-lido. pelo Sr. 1\' 
Secretário. ~ 1 1 ., _, • . --

É-lídõ- é.aprovad_à d seguinte 

REQUE)liMENTO N' 1.036, DE 1993 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno. 
requeiro-inversão da Ordem do Dia, a fini-de que a matéria 
constante do it_ein n~' 8_seja· submetida: ao PlenáriO ~m -pli.meiro 
lugar.' . . _ _ . · _ _ . 

• Safa das Sessões: 30 'dê setembro· de 1993.· - Senador 
Eduardo Suplicy. · 

'O SR. PRESIDENTE (Júlio Ca.;.pos) "- Apr~~ado.o re, 
querimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requeriinento que serà lido pelo Sr. 1<? 
Secretário. 

É lido·e aprovado o:Seguinte. 

REQUE).~IMJ>NTO N: ).,037, DE 1993 

Nos termos, do art, 175; alínea d, do Regimento Interno, 
requeiro_inversão.da_Ordem do Dia. a fim de que os itens 
no:>S 5 e 2, sejam- apreciados em penúltimo e último lugares, 
respectivamente. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993. - Senador 
Henrique Almeida. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado ore· 
querimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 

Item 8: 
Votação. em turno úníéõ-;Oo Requerirrien·~o ii~ 890, 

de 1993, do. Senador Eduardo Suplicy, soHcitando, nos 
termos regimentais, á convo-cação do MinistrO de Esta
·do da Fazenda, para prestar, perante o Plenário do 
Senado Federal, esclarecimentOs sobre a elaboração 
e condução· da política ·económica d_Q gove~o. 

~m votaçijo o requerimento, em·turno único .. 

O Sr. Eduardo Silplicy--Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

· OSR. PRESIDENTE (Júlio Cárnpos)- C:oncedo a pala
- vra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (l'T - SP. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, o Ministro Fernando Henrique Cardoso, ainda em Wa
shington, declarou,_ em especial ao jornal Gazeta Mercantil. 
que está para adotar medidas de grande importância- para 
a estabilização dos preços. S. Ex~ disse à jornalista Claudia 
Safatle que está preparando 

.. um ajuste fiscal, que espera seja equivalente a 
25.bilhões de dólares, ou cerca de 6% do PIB, suficiente 
para zerar, em 1994, o déficit operacional do setor 
público. 

Gar:antido esse ajuste, com ou_~em revisão consti
tuciOnal, aí, sim, o governo estariá.- aptó ·a' quebrar o 
regime da indexação, resPonsável pela inércia inflacio
nária, através de uma âncora nominal. provavelmente 
cambial. _ 

( ... ) As medida~ de corte dê- gastos e aumentO 
das receitas estãf) sendo minuciosamente dis~utidas en 
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tre a equipe técriü:a _brasileira e o "star· do Fundo 
Monetário Internacional durante estes últimos dias. 

Foi fundamentado nessa garantia do Ministro da 
Fazenda, de promover um verdadeiro choque fiscal, 
que o diretor-gerente do FMI fe;z o_ ~guinte comentário 
em relaç_ão ao_ Bra,sil: , ~ ..---

"Digo, sem vacilação, que há uma süUãÇão favorá
vel ao acordo stand-by (emergencial). A conversa com 
o ministrO Fernando Henrique Cardoso me faz pensar 
que não estamos tão longe de !J.M acord9 sobre um 
prog_r~m<:l.sufi~ientemente firme para atacar os probíe

, mas brasileiros em sua raiz. O Fundo Monetário pode 
~p<;>iar esse esforço .. " Camdessus disse que aceitou 
o convite -do Ministro da Fazenda para visitar o Brasil 
e garantiu que irá "não para começar ou-para concluir 
a negociação·; mas para quando a negociação estiver 
bem avançada." 

"Acho que já está na hora", admitiU o" Ministro 
da Fazenda, apontando para o final do mês de outubro 
próximo- a apresentação desse conjunto de medidas, 
que som~r~ propostas de um pequeno aumento da re
ceita com. ganhos da privatização e coin cortes de despe-

. · sas. "A sociedade tétá que responder à questão funda
mental: que tipo de EStado quer e como pretende finan-
ciá-lê." . - - -- ----.--. 

"E não me venham dizer que vai ser difícil, porque 
1994 é ano de eleições. Ex~ tamente porque é ano eleito
ral, o GoveYnO tem que entrar cóm esSa plataforma". 
,assinalou o Ministro. -

.O ãjUSte preconizado pelo Miriistro da Fazenda 
é ouSado, demandará intensas negociações políticas e 
poderá ser operado em pelo menos duas vertentes, 
ainda n_o próximo mês: 
. , , Co.m a revisãO constitucion~l - o Ministro pre
tende.sugerir medidas extremas, até mesmo a suspen
são, por seis meses, em 1994, das transferências consti
tucionais aos estados e municípios." 

E continua a matéria da Gazeta Mercantil de an
teontem, dizendo que: 

"Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Mas 
um importante esforçO, por seis meses, com uma rigo
rosa contenção de gastos representará a forte possibi
lidade de estabilização e uma tremenda volta dos_ inves
·tírrierltoS", acredita· o ministrO.'' 

Ora·, Sr. Presidente, temos, no caso~ índícios claros- de 
um programa de estabilização que as autoridades económicas 
começaram a discutir ·em Washington. 0-Míri.f:Sti(i-Femando 
Henrique Cardoso tem re'iterado que gostaria de discutir essas 
medidas abertamente com o Congre-sso-NaciOnal e cOm·-todos 
os segmentos da sociedade. 

E. chegado o momento de o Senado Federal convocar 
o Ministro para que, nesta Casa, em diálogo sereno, S. Ex~ 
se pronuncie e, eventualmente, ouça também as nossas suges
tões. Nosso objetivo é a estabilidade de preços, a melhoria 
da distribuição da renda, a retomada do crescimento, a erradi-
cação da miséria. - -

Enfim, esta convocação tem por objetivo um diálogo do 
mais alto nível, para que não seja a sociedade brasileira toma
da de surpresa por medidas que, eventualmente, já estejam 
sendo elaboradas e discutidas, em nível avançado, em Wa
shington. Acredito que o próprio Ministro terá a disposição 
de vir. 

Concluindo, Sr. Presidente, avalio que deveríamQs_ fa_zer 
esse debate em duas etapas: numa primeira, sugiro -que se_
faça um debate entre a equipe técnica- Edmar Bacha, Pérsio 
Acida, André Lar a Rezende -e economistas tais co"rilo Mário 
Henrique Simonsen, Paulo Nogueira B3.tiSta Júnior, Paulo 
Guedes e outros.' Esse debate, na minha opinião, poderia 
ser feito no âmbito da Comissáo de Assuntos EconômícOs 
e previamente à vinda do Ministro. Uma vez aprovado este 
requerimento, S. Ex~ terá 30 dias de prazo e, portanto, poderá 
escolher, em outubro, o melhor dia para vir ao Senado. 

É também minha inte'nção apresentar requerimento à 
Comissão de Ass.untos Econôm_icos, convidandO. os econo
mistas citados para um diálogo, que se daria antes desse debate 
com o Ministro Fernando Heprique Cardoso. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Em votação o 
requerimento, em turno único. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A Presidência tomará as providências necessárias à con

vocação do Ministro de Estado da Fazenda~.-_ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 172, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos termoS do 

art. 336, c, do Regimento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'"172, de 1993 (n' 3.973/93, na Casa de ori
gem), de inlciativa· dO Ministério_Público da União, 
que dispõe sobre a reestruturação das Procuradorias 
Regíoflais da República e dá outras providências, tendo 

PARECERES, proferidos em Plenário, 
-Relator: Senador Jutahy Magalhães, em substi

tuição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; 
favorável, com emenda de redação que apresenta; e 

-Relator: Senador Bello Parga, em substituição 
à Comissão de Assuntos Económicos, favorável ao Pro
jeto e à emenda. 

A discussão da maté-ria foi enCeiTada na sessão ordinária 
dO -dia 28 do co-rrente. 

Passa~se· à votação do proje'to; sem prejuízo da emenda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
.Em votação a emenda, de parecer favorável. 
Os Srs. Senadores· que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai: à Comissão Diretora para a redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa, 
parecer da Comissão Diretota oferecendo a redação final,' 

- que será lida pelo Sr. 19 Secretário. 
É lida a se guin~e 

PARECER N• 340, DE 1993 

(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Lei da Câmara n~ 172,. 
de 1993 (n• 3.973/93, na Casa de origem.) 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n' 172_, de 1993, (n' 3.973/93, na Casa· 
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de origem), que dispõe sobre a reestruturação das Procura
dorias da República e dá outras providências. 

Sala das Reuniões da Comissão, 30 de setembro de 1993. 
- Cbagas Rodrigues, Presidente ~-Júniã Marise~ Relatora· 
- Júlio CampOs - Lucídio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 340, DE 1993 

Dispõe sobre a reestruturação das Procuradorias 
Regionais da República e dá outras providências. 

O CongrêS'So Nacional decreta: 
Art. 1" São transfOrmados em cargos de Procurador 

Regional ela_ República, vínte e sete carg()s de l_)ro_c_!J~a~or_ 
da República, vagos, Criados pelo Decreto-Lei n? 2.386, de 

18 de dezembro de 1987, e transformados pela Lei Comple
mentar-o" 7_5, de 20 de maio de 19_93. 

Art. 2" S&o _criaclos, no Quadro Permanente de Pessoal 
do Ministério Público Fed.er_aj, _os cargos em. Comis-são, as 
GratifíólÇõe"s pela RepreSentaÇãO de Gabinete e os cargos 
efetivos. a serem-prOvidos por concurso público. relacionados 
no Anexo desta Lei. 

Art. 3<:> As d~spesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão à conta das dotações orça~J~entárias consignadas ao 
MinistériO-Público da Uniãu. _ 

Art. 49 Esta Lei enúa ém -Vigor· rii:l data de Súa~ publi-
cação. -

- -Art. 5"'- Revogam-Se as disposições ~m contráriO. 

ANEXO 

(Art. da Lei n" , de de de 1993) 

Cargos em Comissão 

Denominação Código Quantidade 

Assessor de Subprocurador-Geral da República DAS-102.2 06 

Assessor de Procurador Regional DAS-102.1 64 

* 37 cargos para completar o quadro das Procuradorias Regionais da 1• a s• Regiões, 
criado pela Lei n" 8.404, de 8 de janeiro de 1992. 

Tabela de Gratificação pela Representação de Gabinete 

Quantidade Denominação Código *'Valor 

27 Secretário de Procurador Oficial II 1.305.439,36 

• Valores de maio/93 
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para a aquisiÇão de máquinas e equipanientos agrícolas pelos 
pequenos e micro empresáriOs ruraiS~. Por tratar-se de expres
são oficiosa, sem constar de_ _norm_a ou _regulamento formais, 
entendo plenamente conforme ao sentido do projeto sua subs
tituição, nos tei"mos da presente emenda, de cunho redacional. 

Sala das Seosões, 30 de setembro de 1993. - Senador 
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Nos termos do 
art. 140, a, do Regimc!ntó Interno, designo o nobre Senador 
Ronan Tito pata proferir parecer sobre a enienda, em substi
tuição à ComiSsão de Assuntos Econômicos. 

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para proferir pare· 
cer. Sem revisão do orador.) -Sr, Preside_nte, Srs. Senadores, 
foi bem a propósito" V._ Ex' ter solicitado que eu proferisse 
aqui o relatório sobre a Emenda de Redação ao Projeto de 
Resolução n9 82, de 199~, de 1993, de autoria do nob~e Sena
dor Valmir Carnpelo, com o seguinte teor: 

HSubstitua-se a expressão "ao aritparo do Prorur'' 
no art. 19 e no parágrafo único-do_ art. 39 do Projeto 
de Resolução n9 82, de 1993, pela expressão ''para 
aquisição de máquinas e equipariientos agríéolas." 

Justificação 

"COnSigna o presente projeto a~ expressão "Pro
rur", designação coloquial das linhas de crédito do BN
DES/Fiilame-paia a aquisição de máquinaS e equipa
mentos agrícolas pelos pequenos e microe-mpresários 
agrícolas pelos pequenos e microempresá:fioS rurais. 
Por tratar-se de expressão oficiosa, sem constar de nor
ma ou regulamento formaiS, entendo plenamente con
forme ao sentido do projeto sua substituição, nos ter
mos da presente emenda, de cunho redacional." 

Sr. Presidente, vale aqui uma explicação: no--dia em que 
votamos o Estatuto-da Micro e Pequena Empresa Urban_a, 
a Comissão de Assuntos Económicos apresentou um projeto 
de autoria de todos os seus membros, criando condições para 
que os pequenos e microagricultores tivessem acesso aos finan
ciamentos do Finame, que tem a sua origem; o seu fundo 
formado pelo FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
No entanto, esse F A T só pode ser usado para financiamento 
de grandes empresários, empreSários qüe têm condições_ de 
mostrar cronograma de pagamento, condições de pagamento 
e de hipoteca. 

Como o pequeno agricultor está sendo massacrado por 
não poder competir com o grande agricultor, por não poder 
com a sua enxada enfrentar o tratar, então foi criado um 
programa que fundona,--na verdade, através dos Estados e 
dos municípios. O Estado de Minas G.era:is, por eXemplo. 
oferece um trator e cada município, dois, para que essas má
quinas trabalhem para os pequenos agricUltores apenas com 
o. pagamento do óleo diesel. Isso dará ao pequeno agricultor 
condições de competir com os grandes agr~cUltures. 

No BNDES resolveram criar ofiçiOsaril.C::nte essa sigla Pro
rur. Na verdade, como foi dito, ela não existe. O que se 
pretende, no entanto, é criar condições para que o pequeno 
e o microagricutor também possam ter as mesmas benesses 
que têm o pequeno e o microcomerciante_, o pequeno e o 
mJcrOüidustrial, de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena 
Einpresa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. NEY ~ARANHÃO-Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma breve comunicação, Cámo líder. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Senador Ney 
Maranhão, estaJ;DOS n.o_ período da Ordem do Dia.; logo em 
seguida, V. Ex:~ ~erá a palavra. 

~o SR. NEY MARANHÃO -·Muito obrigado~, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O parecer oon
clui favOravelmente à emenda. 

Passa-se à discussão do projeto e da meridá, em turno 
1.\ni.co .. Cfausa.) _ --··- ·-·----:-· _ _ . _ .. ., . 

Não havendo quem peça a-palavra, encerro a discussão. 
Em votação o pro'jeto: - -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -~Em votação a 
emenda. 

Os Srs. _Senadore_s que a aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) · 

Aprovada. 
A matéria vai à ComissãO DiretOrã pãiã ã redação final. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre à mesa, 
parecer da ComisSão- Diretora Qf~recendo a redação final. 
que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 341, DE 1993 ~ 
\Da Comissão Diretora) 

lb!dação final do Projeto de Resolução ~··: 82, de 
1993. 

A Comissão Dii'etc)ra àpresenra áTedação firlal do Projeto 
de Resoluçãon? 82, de 1993, que autoriza·a-a:-doção de procedi
mentos espedficoS para a contrataÇão de operações de crédito 
para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30~ de setembro de 1993, 
- Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise," Relator 
-Júlio CampoS - Lucidio Portela. 

ANEXO AO PARECER N• 341, DE 1993 · 

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 82, de 
1993. 

Faç9 saber que o Sen3.do Federar aprovou, e eu, Presi
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte - -

RESOLUÇÃO N• , DE 1993 

Autoriza a adoção de procedimentos específicos pa
ra a ·contratação de operações de crédito para aquisição 
de máquinas e equipamentos agrícolas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 As operações de crédito interno realizadas para 

aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas ficam dispen
sadas da prévia autorização do Senado Federal, estabelecida 
no item IV do art. 4• da Resolução n' 36, de 1992, de 30 
de junho de 1992, do Senado Federal. 

Art. 29 -Para a realização das_operações a que se refere 
esta Resolução deyerão ser apresentados ao agente financeiro
os seguintes documentos: 

a) pedido do respectivo chefe do Poder Execufi V o; ' 
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b) ãutorizaÇão legislativa par~ a o-pe-~aç-ão~----
c) atestado de adimplência junto ao PISLPasep, Finsocial. 

Instituto Nacional de SegUrO ·saciaJ_-~-IN,S$-~~ e _Fundo de 
GatãilfH:t"pOTTempo'de Sef-viÇO '_j Fêrf'$~ '='Pi"-~ -

d) declaração atestando o cumprimeTiici ao disposto ho 
art. 212 da C6tüitituição e- no -irl.' 3S, -paragalfo- UiilCO- êfo 
Ato· das Disposições CoilstitucionãiS-Tiansilórii:is,- assinado 
pelo Chefe do Poder Executivo; --

e) declaração do Chefe do Poder Execudvo atestando 
o pleno exercíciO da competéncia tributária que lhe confere 
aConstituição; _, ---- -· · - ".~--

0 cópia- da Lei Oi"Çan1:eritáfi3.. _ _ . __ -
Art. 3"' As operações de que se trata não -estãO -sujdtas 

ao~ limites fixados nó arf. 3<:> da citada Re;solução n~ 36, de 
1992. - ·-- . . . . 

Parágrafo úrifCo. ·-o moniãri'fe·-e OsodiSPêitOios ·referentes 
às operações realizadas para aquisição- de máquinas-e _equ'ipà~ 
mentes agrícolas serão computados para efeitO dos limites 
estabelecidos-no art. 39 da Resolução on 36, de 1992. 

Art. 4~ A documentação referida no art. 2<:> deverá ser 
encaminhada pelo Agente Financeiro ii9 BancO Central do 
Brasil, para prévia autOriZação", junianlente coni-"êron-ograma 
de reembolso e desembolso da operação pretendida. 

Parágrafo úit1co. No prazo de até cinco dias úteis a con
tar do recebimento da solicitação, o Banco Central do Brasil 
pronunciar-se-á sobre a operação pretendida, relativamente 
ao limite previsto no art. 2"' da citada Resolução n<:> 36, dê 
19~ ..... 

Art. 5<:> Deverão ser remetidos ao Banco Céhtral do 
Brasil, para efeitO de registro c;: controle, _cópia dos contratos 
relativos às operações de crédito de que trata esta Resolução, 
no prazo máximo de trinta dias após sua efetivaÇãO~ -

Art. 6? A inobservânciã das diSpOsiÇOes' da presente Re
sobção sujeita os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
às sanções pertinentes, cabendo ao .Banco centráJ do Brasil 
·exercer a competente fiscalização, no âmbito dos mercados 
financeiroS e de capitais, nas: formas previstas'-na lei. 

Art. 7<:> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8"' Re_vogam-se as disposições em OOD:trá!íO~ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) --Em discussão 
a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. · ·· · · 
Os Srs. SenadOres QUe a aprovam qlleirani permanecer 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação_--

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -1tem-4: 
OFÍCIO N• S/64, DE 1993 

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

Oficio n• S 64, de 1993, através dó-q\lal o Governo 
do Estado de Miuas Gerais solicita autorização tio Se
nado Federal para que possa contratar-operação de 
crédito externo, no valor de 200 milhões de dólares 
americanos, para os fins que especifica._(Dependendo 
de parecer da Comissão De Assuntos Económicos.) 

A Presidência retira da pauta o Ofício n> S/64,-de 1993, 
.lOS t~rrnos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-Item 6: 

Votação, em turno único, do Reque-rimento n\' 738, 
de 1993, do Senador Pedro Simon, solicitanáO, nos 
termos regimentajs, a trans~rição, nos Ana-is_ dO -Semldo 
Federal, do discurso proferido pelo Senador Mauro 
aenevides, quando de sua posse n·a Academia Cearense 

.7. de_ Retórica. em 16_ de julho do corrente ano, iittítulado 
"Política e fetórfCa". - --

Ef!I votação" o requerimento, em turno únicO._--
OS Srs. Senaâõi-es que o aprovam queiram perm-anecêr 

sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
Será feita a transcriç3o solicitada:-

(.A SEGl.flNTE A -MÁTÉRlA CUJA TRANS-
CRIÇÃO É SOLICITADA: .. - . . . 

-POLÍTICA E RETÓRICA 
(Senador Mauro Benevid_es) 

Discurso de posse na Academia Cearense de Retó
~ca, em _16 de julho de {993~ 

1993 . 

Quis a generosidade dos membros da Academia Cearense 
de Retórica conceder-me a honra inexcedível de pertencer 
aos quadros dessa nobre Instituição de Cultura; em cuja ori
gem, ainda recente, cresce, qual nume tutelar, a figura inolvi
dável de ltamarEspíndola, responsável por sua criação e pri
meiros passos, no universo da- vida intelectual do nosso Es
tado. 

Não faz muito, passei por eritoção- idêntica, com o ·meu-
ingresso na Academia Cearense de Letras, a mais antigã- do 
Brasil e que~ no próximo ano, estará vivendo as glórias de 
seu primeiro centenáriO, como a grande matriz que serviU 
de modelo às entidades congêneres, numa demonstra·ção·elo
qüente do espírito pioneiro -e empreendedor de nossa gente, 
nos mais diversos campos do conhecimento e da vida. 

Agora, eis-me aqui, a receber das mãos do Presidente 
Osinundo Pontes. o galardão de sócio efetivo de uma Academia 
qlfe, em põuco·tefupo, já se ínlj)ôs à. ·aâfuir"3.ção de todos 
os cearenses, pela seriedade com que persegue os seus-altos 
objetivos, tendo em vista a preservação da arte de bem dizet, 
ou de expressar o pensamento com elegância de frases e preci
são e concisãó recomendadas pela Estilística, a ·nm de que 
a transmissão· das idéias se opere com o brilho das imagenS, 
das figuras ou dos tropas. 

E minha alegria torna-se maior, ao ser recebido pel9 
Dr. FelicianO de Carvalho, profiSsional do maior rea]ce--na 

-' vida cearense, Presidente que é da Ordem dos Advogados 
_ ~~x-Secretário de Estado, com um desempenho que honrou 

_o seu nome e o de todos os causídicos de nossa terra. 
Eminente jl(rlS'ta· e orador de largos recursos, o Dr. Feli

ciano excedeu-se_ no julgamento de minhas limitadas quali
dades ou virtudes, que ganharam um colorido novo em seu 
primoroso discurSo, admirável pela benevolência de conceitos 
e pela análise dos motivos que justificaram minha eleição 
para esta egrégi(l ·entidade. 

Sei, porém, Sfs. Aca9êmii::()S,_ que pouco fiz para o tanto 
que me ofertais,- mas vos asseguro que redobrarei esfofços 
no sentido de q~e me vejais co·m o merecimento apontado 
no discurso do nobre e digno colega que, em vosso nome? 
me recepcionou. Guardarei, comovido e envaidecido, as suaS 
penhorantes palavras, como um estímulo de grande força e~ , 
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minha vida pública, toda ela a serviço do Ceará e do País, 
sem jam31S rite afastai da trincheira democrática. 

''E foi íSSO-qUe me--àpfõXíinou de Ineu inésquecível-Piitro
no, o Dr. José Martins Rodrigues, cujo norilé ilumina a Cadei
ra n'-' 19; de nossa Academia, que pasSo a· ocupar, i"nspiran
do-me em sua fulgurante--p-erSonalidade de mestre do Direfto· 
e de político·_ vocacíón_3do, para tentar corresponder a vossa 
expectativa e á conffariçã: qUé depoSitã:ste_S em- riiini;- quando 
me escolhestes em votação unânime. ' ' · -

Cumpriildo a obrigação protocolar de fazer o elogio do 
Patrono, dir-vos-eí c(ue- ele foi~ irrecuSavelmente, um vulto 
paradigmal e!ll nossa vida político-partidárüi., seri-do, por isso, 
um príViléiíõ- estar sob sua· égide, neste Órgão que abriga 
tantas pessoas ilustres, que trabalham em bCnefício de maior 
esplendor do nOme cearense. __ 

Conheci~b de perto e com ele conviVi por longo tempo. 
Resoluto, obstinado, impertérrito, com exata consciência da 
p'roblemática política; económiCa-e social do País, mantevewse 
sempre como uma· _kgenda de grand~ e~ressão no Ceará 
e no COngresso- Nadonâl, chegando_~ O~upar o -Miriístério 
da Justiça, após integrar, com o brilho qu·e lhe era ·próprio, 
a liderança do MDB na Câm_a_ra dos Deputados. 

. Nas lides forenses, como um dos maiq:res advogados de 
seu tempo-, ·ou nos embates tribunícios;ein· que demonstrava 
uina retórica moderna, profligando desacertos e descarninhos 
governamentais: _Oestacava~se por sua- iriCofuparável agilidade 
de raciocínio, fã.zendo da palavra, em sua· manifestação oral 
ou escrita, poderosa arma a serviço dos ide~ de justiça e de 
progresso: Foi -se-cretário-Geral do Diretório Nacional do 
MDB e Presidente de sua Executiva, no Cearã, escolhendo-me 
como 1"' Vice~Presidente. Rejeitou, da mesfna forma que eu, 
todos os convites para apoiar o reginie· ciiscricionário qUe se 
iiiStalou, entre nós, a parti!' de 1964. Preferim-os, porém, SUpôi
tat, estoicamente, duas décadas de incoMpreensões políticas 
e ameaças à vida republicana, sem trair â- nossa fidelidade 
à causa da Democracia, que se alicerça: na sbberania popular, 
sob a'luz da Liberdade e do Direito. -- -o-co_- -

José Martins Rodrigues era, em. veida~~. ~m p~d~âo de. 
digiiidade e um exemplo maior para todos, por sua probidade 
como ·chefe de famíUa, professor, polítiC6 e administrador 
m'Odélar, morrendo pobre depois de exercer importantes fun
ções públicas, no Ceará e no Brasil. Eritáson o definiria, 
por certo, como um homem representativ()'c!-Plutarco tê-lo-ia 
incluído entre os varões ilustres que celebrou. E não exagero. 
Sua personalidade era marcante, servida pOr uma grande for
taleza moral e uma inteligência polimorfa e abrangente. 

No verbete que preparou para o seu Dicionário da Litera
tura Cearense, Sobre ele assim se expresSã.-Raimundo Girão~ 
.. Constituiu~se nlU:itO--Cedo individualidade o_brigatória iiós 
acontecimentos políticos e culturais do Ciàiã, no perfodo que 
medeia entre 1928 e 1964. Na refrega~ ·não desanimava um 
só instante. Foi bem um líder. Aquela detei:ininação e tenaciw 
dade ele as possuía atavicamente, e~ a ei'Udição, formou-a 
à custa da boa direção didática que recebeu e aos recursos 
de seu talento brilhante. Combatido ou lou'Vado, foi na reali
dade um homem de vanguarda. As suas prendas oratórias 
o conduziram aos melhores êxitos: claro, explícito;- coifvin
cente, vigoroso nas· suas_ exposições ou-4emonstrações". E 
destaca que a sua tese de concurso para Catedrático- Efeitos 
Jurídicos_ do Silêncio - consagrou-o defi-Qüivamente como 
ju'ri~ta-' 
· Secretário de Governo, Professor de Direito CiVil e lfder 
~da maioria na Assembléia Legislativa, exerceria depois o inan-

dato de Deputado Federal, bem assim as funções de Ministre. 
de Estado e membro do Conselho Federal de Educação, sen
do, em todos. o_s mom_entos, _um jornalis~a desassombrado_~ 
culto? que usava, como ar_rn_a poderosa, a- sua inteligência 
lúcida e cultura humanística--:-OFoi, em síntese, um cear~nse 
que muito _fez; po(_~ua ter~~ -~ por sua gente, merecendo a 
veneração dos plísteros. E tê-lo como meu Patrono, n;;t Cadei
ra em que hoje me emposso, é muito _de júbilo espiritual 
e um re~ncontro_ feliz com 9_ nome de quem soube exercer 
a política com grãtideza: mereceiido os aplausos de s-eus con-
temporâneos e o reconhecimento de toda a Nação:-_, -"'

0
' __ _ 

- Senhores Acaliêmicos; a Oratório Parlamentar e Política, 
área em que me situo, pelas atividades que venho deSempe
nhando diuturnamente na vida brasileira, já teV_e-- mo_~e"Qto~ 
de fulgor ou de glória, entre n6s-, cOm tribunos de flamejante 
elo.qüência, o que também se VerificOu no campo religioso 
e no literá_rio, sendo justo que se evoquem nomes da expressão 

__ d_e Vie\ra, Mon(Alverne, José Bo.nifácio- o_ Moço. Frei 
Caneca, Tobias B.arreto,_ Rui, Joaqllinl Nã.budo, José do- Pa
trocínio, Dom Aquino Correia, José Américo d_e Almeida, 
Getúlio Vargas, João Neves da. F:ontoux:a,_ Peçiro. Calm_q,n_, 
_San.tiago Daq.tas, Afonso ~rinos, Tristão de Athayde, Ca.rlos 
Lacerda,_ Ulysses Guimarães· ê Tanc::redQ Neves. Nó C~nl. 
esquecidos não sejam, como_ oraaói:-es de_r-en,ome_OlfrCOJlfer'en- -
cistas de mérito, o Senado.r Pompeu , Paula Ney, Quintino 
Cunha, Leiria de Andrade, Monte Arraes, Fernandes Távola, 
Gustavo Barrosp~ Leonardo Mota, Dom_ Helder _Câmara-, 
Dom Manuel da Silva Gomes, Demócrito RÕclia~ Jos-é Som
bra, Paulo Sarasate, O lavo Olive_iia, Jurandir Picanço, Parsifal 
Barroso, Gomes de Matos, Filgueiras Lima_ e tantos.. mais 
que se exercitaram na difícil arte que,_na Mitologia dã Grécia, 
tinha a musa Calí_ope a inspirar_-lhe a refulgência ... 

A Retórica, ou, mais precisa·ffi€mte; a T>ràtória, como 
gênero autónomo, tem fundamental importância naS batalhas 
políticas, nos duelos parlamentares ou nos g1:3ndes Sermões, 
pois, através dela, sensibilizaremos os homens públicos e o 

. povo para a ~olução_de problemas básicos, regionais ou nacio
!lais, e faremos a_ defes~ de _outras ca.4sas e_ aspirações altanei
ras, procurando disseminar a verdade e a justiça. . .. ..~-

Não estou, evidentemente, entre os nomes que apontei, 
mas é certo que vivi momentos de profurida emoçãO na tribuna 
do Senado, em defesa da autonomia das capitais, âa unifiCação 
do salário mínimo e da iritral}sigenfe ··defesa das populações 
rurais do Nordeste, lembrando, igualmente, as orãções que 
proferi em louvor da memória de Menezes Pimeiit"el, na Passa
gem de seu centenário, de Dom AntôniO -de Almeida Lustosa, 
futuro santo do Brasil, e de Juarez e VirglliO-T~Vo_ta~ ou 
no Congresso, que se reuniu em Lisboa, de todo:>-os-_Parla":' 
mentes Ibero-Americanos, em que faleí'comé) representante 
do Brasil. Destacaria, também, o discurso que pronunciei 
na Academia Cearense de Letras, ao ·ocupar a Cadeira que 
tem como Patrono Araripe Júnior, mestre da Crítica Literária 
e expoente das letras nacionais.- Em- todos, deixei gravado 
o meu pensamento sobre temas ligados ao ser-humano, ao 
tempo, à cultura, à História:-ou ã-graves problemas-emetgeh-
ciaís, com base na formação qUe recebi em nossa gloriosa 
Faculdade de Direito e na Faculdad~ Católica de_ Filosofia, 
onde fiz o Curso_-de Letras, estudando. as grandes Literaturas 
do mundo. -

Inspirados estavam os pensadores e teóricOs escolásticos 
quando procl3.inaram, na Idade Média, esta verdade iniludível 
- Poeta nascitur, Orador fit. Realmente, a Oratória é um 
dom que se_ aprimora, com obediência às regras gerais da 
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Retórica, em sua visão mais moderna. E esta, prende-se, hoje~ 
depois de inúmeras transformações conceituais, à pesquisa 
do discurso literário e ·político, tendo em vista as leis, ou 
normas, que disciplinam o pcnsarnento_estéticO e filosófico. 
Por isso mesmo, os estudiosos de há muito condenam aS afeta
ções de linguage1p. e os estilos _marcados por excessivos artifí
cios, em proí de uma eloqüênciã mais -comedida e não menos 
brilhante. Isso já teve o seu período de apogeu, mas é certo 
que todas as épocas contam com sua própria dicção, ou lingua
gem, o que ocorre em todos os segmentos do universo cultural. 
Não se poderia esperar, por motivos _óbvios, que um roma~
cista de hoje escrevesse à maneira de Alencar, de Eça, de 
Flaubert ou de Balzac, e que um orador falasse com o.s mesmo.s. 
floreios verbais de um Cícero, de um Quintiliano, de um 
São João Crisóstomo, de um Manuel Bernardes. 

Entendo que o orador deve estar preso. ao espírito e 
à linguagem de seu. tempo, para não seguir na contramão 
da História, em sua alocução. No púlpito das Igrejas, ou nas 
tribunas das Academias e dos Parlamentos, devemos procurai 
manifestar as nossas idéias e os nossos Sentimentos com sobrie
dade, clareza, harmonia e. justeza, evitando aquilo que se 
convencionoU chamar de retórica vazía, Ou loquacidade inútil. 

. que nada constrói, porque nada transmite. E a linguagem 
é dinâmica, em todos os séculos, pelos fatores que sobre .ela 
incidem, no processo de comunicação dos seres e dos povos, 
na históriã geral das civilizações e da cultura. 

Senhores Acadêmicos, o exercício da Liderança política, 
em trihta e seis anos de atiVidades parlamentares- de Verea
dor e Senador da República - foi anteCecido ao fascínio· 
para ocupara tribuna, desde a estudantil, na década de 50, 
até a de entidades sociaiS· nu·m.a épõCã em que o discurso 
escrito e o improv·tsado empolgavam-se para fazê-lo de forma 
a não desfavorecer o vernáculo, ao mesmo tempo em que 
buscava, em eruditas citações, projetãr Uma iri1.agern de que 
me iniCiava· na leitura dos clássicos, de.clamando frases ou· 
estrofes de impacto. 

Postulei, assim, cargos como o de Orador Oficial do Cen
tro Estudantil Cearense, do Grêmio José de Alencar, -do Colé
gio Marista, do Centro Acadêmico Clovis Bevilaqua, da Facul
dade de Direito, da União de Moços Católicos, do Clube 
ReCreatiVO, aci lado de companheiros de geração;·sempre esti.:. 
muladores de uma vocação_ latente que até hoje Ine esfórço 
empenhadamente para aprimorar. 

Convivi, néste iifã, com· Joaquim de Figueiredo Correia, 
Aquiles Peres Mota, José Airton Teixeiiã, Tarcfsio Oliv6ir3.
Lirna, Dorian Sampaio, Lourival Banhos, Valdir Leôncio Lo
pes, Luís Teixeira Barros, hoje meu colega no Instituto do 
Ceará, José Valdivino de Carvalho, figura humana inc.ompa
rável, até bem pouco membro da Academia cearense deLe
tras. Nos ofícios religiosos; eri:tbevecia-rne com as homilias 
do Cônego Aureliano Mota, na Igreja 4o C:armo; as crónicas 
do Padre António Paixão, ao riiicrofone d3. Rádio Iracema. 
em apelos candentes pelos pobres de Fortaleza; de ArtuÍ
Eduardo Benevides, das tertúlias ca Casa de JU.venal Galeno 
ensaiando os passos para transformar-se num dos maiores 
oradores de nossos· tempos. 

Na Câmara Munici-Pal de Fortaleza, saudava, por indica
ção dos. meus pares, um Juscelino Kubitschek de Oliveíra, 
então candidato à Presidência da República. Na Assembléia 
Legislativa, a cuja presidência fui guindado num dos mais 
delicados instantes de nova vida político-ínslituciónal iJ1cum

~ bi-me de r~verenciar, em nome da Casa, o Arcebispo resigna-

tário, 9 santo e inolvidável pç:>m António de Almeida Lustos,a, 
outorgando-lhe o título honorífico de Cídadão Cearense. ,· 

Mal chegando ao Senado Federal, em. 1976, fui 0- úniCo 
orador da solenidade que marcou o Sesquicentenário da nossa 
Câmara Alta, enumerando as grandes. figuras ql)_e ~o Impé_Jjo 
e na República d~gnificaram o mandato popular. Também 
aii homenageei, na. vitalidade de.seus HXl anos, o extraordina~ 
ri~mente longev9 e i:mpoluto Senador Plínico Pompeu de Sa
bóia Magalhães, que me comoveu com urna carta de próprio 
punho, guardada entre bissextos documentos nos meus arqui
vos implacáveis, à semelhança do escritor João Çondé .. , .,, .. 

Nas Convenções partidárias ao ao!itar candidatura a ·car-. 
gõS: majOritários', nos ComíCioS~ qe i:.Oâos 9S tanii:lnhos·; ein Con
centrações monumentais pela autonomia das CaPitais ·e ·as 
"Diretas-já" no giariâiõso Vale do A~hangabaú, em SãO P~u-. 
lo, diante de multidões compactas e ululantes- tudo constitui 
inapagávelreçordação. 

Além disso, Presidente do Congresso Nacional, mesmo 
no formalismo da.cadeiia a qtie tíVe asSerito," íórniUlei sãuda- · 
çõ.es a dignatários ~Strangel~os, ·expTêSS:fh~do~lhes o sentiniiritQ. 
dos parlamentares· brasileiros. 

Em plenários internacionais, .COmo erri Manila, na·s Filipi
n_a_s, defendi os direitos humanos e outras legítimaS prerrO
ga~ivas dos povos livres e civilizados, encorajando-me a deli
near idéias diante de colegas de outras NaÇões, sequiosO.s 
por conhecerem o pensamento da Delegação brasileira. 

Até mesmo nas breves intervenções que me vi COmpelido 
a proferir, proclamando a vacância do cargo de Presidente 
da República e empossando o Vice Itamar Franco, foram 
inahife:>tações ve~q3:lizadas de imensa respo~nsa~i~id~~e_, por ' 
que sob as vistas a~entas de um plenário .atUrdido e as vistas 
ansiosas de milhões de telespectadores, que recitavam- as mi
nhas palavras pausada e energicamente pronunciadas, no in
túito·deliberado de. evidenciar a estabilidade das nossas insti
tuições democrática's. 

Mais de trinta anos decorreram sem que eu me aperce
besse de que, algum dia, haveria de ser incluído entre os 
mestres da oratória no Ceará, oongraçados nesta Academia · 
de Retórica, na qual pontifiCã.ni luminares da cultura Cearense. 

Saberei dirneõ.sionar esta glória imerecida, esmerando
me para errar menos, afastando-me do linguajar obsoleto ,e 
modernizando ~o dis.c;ur:so. para os doutos, em Solidalício colnO · 
o nosso~ e os menos. _cultos nos palanques e nos cháos dos. 
comícios. ·-

Se~hores AcaQêJ;ll_icos,·seja-me dado agradecer, _mais u.mª 
vez, à Academia, a escolha de meu nome para integrar os 
seus qualificados quadros, numa demonstração de apreço, 
de quantos motr~jam nesta vitoriosa- Instituição, po·r tudo. 
o que fiz, em minha carreira política, em benefício do Ceará, 
do Nordeste e do País. 

Reitero minlia; gratidão por esse gesto cativante e pelas 
palavras magistrCj.~~ente articuladas, nesta solenidade, por 
nosso eminente Coleta Dr. Feliciano de Carvalho, merecedQr 
do nosso respeito.e Crescente consideração. 

Aos amigos, que Vieram dar o testemunho de- seu apoio 
e permanente ínCeii.tívó, O meu reconhecimento profundo, 
pois só tenho recebido deles gestos e palavras que me chegam 
sempre com a força de íncentivo poderos.o~ 

=A todos, testemunho a certeza de que, consciente de 
minha responsabillÇfad,e, procurarei multiplicar esforços para 
melhor servir à cultura cearense, em que se insere, de forma 
expressiva, a Academia de Retórica, a i"eSistir impavidamente 
ao sentido utilitarista e p~agmático do nosso tempo, que St" 
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afasta de conceitos e v~lores cçmsag~a4os para erguer o seu 
ideáriO de angúStias e incertezas-, c:Oin o~cónflitO de ídeologias 
e filosofias que se ccintradi_~em dialeticamente~ Alg~é_m, contu
do, deve opor-se às vaze$ do caos_e_promo_v~r, at~avés da 
palavra escrita ou falada, a reconstrução ~as mq.ra,lhas da 
utopia, da esperanÇa e do idealismo, para que o espírito res
plandeça, com SJ.!a_Juz insubstih\iYelL.e _o s~.!. ~:Iumal'!~ n~o 
se .desintegrar em si mesmo, como ·VÍtima de_ sua própria insani
dade. Não façam'Os da cultura um exercícíó de _ó_çios itlconse
qüeõ.tes, mas um instrumentO- dedicado à paz: e âo_ e-ntendi
mento entre os ho_men,s. E._ para isso, Srs. Acadêmicos, conta
reis comigo~ ni.esrriorrlódestamente, mas sempre fie_l aos prin
cípio_s q'ue iluminam os caminhos do tempo e-â~ Vid_a. 

Muito obrigado a todosl 

O Sr. Júlio Campos, ]" Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência que é o_cuprida pelo Sr. Chagas Rodri
gues, ]Q Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 7: 

Votação, em turno únii:o, do Requerimento no764, 
de 1993, --do Senador Marco M_aciel, solicitan-do, nos 
termos do art. 172, I, do Regirtiéhfo Interno, a iriclusão, 
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n'' 
67, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre a partici
pação dos trabalhadores na gestão das empresas e dá 
outras providências. -

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. ~Senador~_que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n" 67, de 1991, será incluído 

em Ordem do Dia õportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item_ 9: 

DiscuSsão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n<? 62, de 1991, de autoria do Senador Jutah_y Maga
lhães, que altera dispositivos do Regimeiitó-lnterno 
do Senado Federal, tendo __ ~-

Pareceres favoráveis, sob n9~ 84 e_ 85, de 1993,, 
das Comissõe-s 

- di! Ccmstituição, J~ .Citlo<l•aia; e 
- Diretora. 

Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, .encerro a discussão. 
Em votação. _ _ 
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora para a redaçao final. 
É o seguinte o projeto aprovado - -- -

PROJETO DEJ{ESOLUÇÃO N• 62,DE 1991 

Altera dispositivos do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

O Senado Federal resolve-_: 
Art. 1 o O art. 336, ·caput, do Regiritetltcfllitefn::o passa 

a vigorar com a· Seguinte redação: 

"Art. 336. A urgência pOderá ser reqUerida; ' 
a) ···-·········-"'·~ ........ , .. ,~ • .::.:_· ~· ·-· ~ ........... ~~~·:.~ .... 

b) quando se pretenda a apreciação da matéria 
na segiüida sessão ordinária subseqüente à aprovação 
d_o requerimento; - - r ·: -

---·- ' éi quando se f)reten.da incluir em Ordem do Dia 
rrüité_da p~nden!e de parecer." . 

Art:"i;-. O~ lncí~os II, lii e IV do art. 338, do Regimento 
.Interno. passam a ter a seguinte redaçãt?: 

''-Art. 338. ·--···-··"··· .. ··~········ .. ·---··········-··· ,_ 
II- no caso -do art. 336, b, por dois terços da 

composição- do Seitado ou Líderes que representem 
esse número;· - - - · 

III -no caso do art. 336, ·c, por um quarto da 
composição do Senado ou Líderes que representem 
esse número; 

IV- por comissão, nos casos do art. 336, b e 
c." 

Art. 39 Os incisos II e III do art._;340, dº ~egimento 
Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 340. . .......... ·---.................. .._ __ , ........ . 
•' ••'•• •••-.. ~.,.,._ • .-., •• ,. ""·"-"0•••~"""''''''•..-,~n '~"·~-··~•• • 

I - ... ········· ......... _ ......... -... ·····"·•··•·····~····--·· 
.. ·-· .... _. ··~··-.··. ~-· ............. -..... ·-· .... ;-~ ..... -~ -~·· ..... . 
II -após a Ordem do Dia, no- caSi:i dO-art. 336, 

b; 
III- na s_essão següinte,- incluído na Ordem do 

Dia, ti. O casó do art. 336, c." 

Art. 4~ O art. 341 do Regimento Interno pa"Ssa a vigor"ar 
com a seguinte redação: 

"Ari. 341. Não serão submetidos à deliberação 
do Plená!iO reqlle"riirientos de urgência: 

I- nos casos do art. 336, b e c, antes da publicação . 
dos avulsos_ da proposição respectiva; 

II -em número superior a dois, na mesma sessão, 
não computados os casos do art. 336, a." 

_.Art. 5" O art. 342 do Regimento Interno vigorará com 
- a seguinte redação": -

"Art. 342. No caso do art. 336, b, o requeri
mento de urgência será considerado prejudicado se não 
houver número para a votação." 

-Art. §9 o-art.-345 e seu parágrafo úiiico, do R.egimelltO 
·Interno, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art: 345. A matéria pará a qual o Senado con-
ceda urgêricia será submetida ao Plenário: -

I -:: i.m,e_diatamente: após ã concesSãO da urgência, 
no caso do art. 336~- a; 

II- na segunda se,;são ordinária que se seguir à 
concessáó da urgência, incluída na Ordem- do Dia, no 
caso do art. 336, b; 

III- na quarta sessão ordinária que se seguir à 
concessão_da urgência, na hipótese do art. 336, c. 

Parágrafo _úD.ic_o~ Quando. nos casos do at.:t.,. ~36, 
; b e t:, encerrada a discussão, se iõrnar iinpossível ·o 
iinediato iníCio daS deliberações, em virtude da comple
xidade da matéria, à Mesa será assegurado, para prepa
ro da votação, prazo mão superior a vinte e quatro 

·horas." · · -
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Art. 7' O art. 346 e seu § 2• do Regimento Interno, 
rassam a ter a seguinte redação: 

.. Art. 346. Os pareceres sobre as proposições 
er.t regiine- de urgência devem ser apresentados: 

I- imediatamente, na hipóteSe do art. 336, a, 
podendo o relator solicitar prazo não-excedente a duas 
horas; 

II- quando .a matéria- for anunciada na Ordem 
do Dia, no caSo do art. 336, O; --

III -no prazç:> compreendido entre a concessão 
da urgência e _o_ dia anterior ao da sess_ão, em cuja 
Ordem do Dia deva a matéria figurar, quando se tratar 
de caso previsto no art 336, c." · 

§ 1• ·····~······························--~~----

§ 29 O parecer ·sei-á o·ra.I no caSo do -art. 336, 
a e e por motivo jus-tificado, nas hipóteses do art. 336, 
b e c. 

Art. 89 O art. 347 do Regimento Intemop3.Ssã.a vigorar 
com a seguinte redação:_ 

"Art. 347. Na discussão e no encaminhamento 
de votação das proposições em regime de urgência~ 
no caso do art. 336, a, só poderão usar da palavra, 
e por metade do prazo previsto para as matérias em 
tramitação normal, o autor da proposição e os relato
res, além de um orador de cada partido." 

Art. 9:> O art. 348 do Regimento ~~terno vigorará com 
a seguinte redação: 

"Art. 348. Encerrilda-a díscuSSãO'de -matériã em 
regime de urgência -com ·a :ã.pteSentação de emendas, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

I- no caso do art. 336, a, os pareceres serãO_ pro
feridos imediatame-nte, por relator desigmido pelo Pre
sidente, que poderá pedir o prazo previsto no art. 346, 
I; 

II- no caso do art. 336, b, os pareceres po_de_ião 
ser proferidos imediatamente, ou se a COmpleXidade 
da matéria o indicar, no prazo de vinte e quatro horas, 
saindo, nesta hipótese, a matéria da Ordem do Dia, 
para nela figurar na sessão ordináriã subseqüente; 

III -no ca~ do art. 336, c, o prOjeto sairá Ja 
Ordem do Diã, para--nela ser novamente incluído na 
quarta sessão ordinária subseqüente, devendo ser pro
feridos os pareceres sobre as emendas até o dia anterior 
ao da sessão em que a matéria será apreciada." 

Art. 10. O art. 349, cR:Put,-do Regimento Interno passa 
a ter a seguinte redação: 

"Art. 349. A realização de diligência, nos proje
tes em regime de urgência, só é permitida nO Caso 
do art. 336, c, e pelo prazo máximo de quatro sessões 
ordinárias." 

Art. 11. O art. 352;Tnc1só- II, e seu pãTágfãfOiíiliCo;--
do Regiritento Interno, Passaín a vigorar com a seguinte reda
ção:-

.. Art. 352. Extingue-se a uÍ"gên-da: 
J - .. , ...••.. c •.• c.c .. '···•····~····--··C ..... l! ....•......•..•..... 

II -nos casos do art. 336, b e c, até ser iniciada 
-a votação da matéria, mediante deliberação do Pl_e
nário . 

Parágrafo único. O requeri~mento de extinÇão de 
urgência pode ser formulado: 

a) no caso do art. 336, b, pela maioria dos mem
bros do Senado ou iíderes que representem esse nú
mero; 

b) no caso do art. 336, c, por um quarto da compo
sição do Senado ou líderes que representem esse nú
mero; 

c) nos casos do art. 336, b e c, pela comissão reque
rente." 

Art. 12 .. Os arts. 132, § 2', a e b; 163, VI; 255, I, 
a e II, c, 1; e 408,_§_39 , _to_dos <Jo ~egimento Interno, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 132. 

§ 2' ••••••••••••n•••••••••••••••••••'"••••:•••••••••••••••••• 

a) por meia hora, no caso -do art. 336, a; 
b) por vinte e quatro horas, nos casos do art. 336, 

b e c; 

Art. 163. 

VI- Matéria em tramitação normal. 
Art. 255. . ............................................... . 

I - ···············································'·········"' 

a) ·urgência no caso do art. 336, b; 

II- ······················'·'·'·'·'·············•···'·--···'"" --

1) urgência do art. 336, c; 

Art. 408. 

§ 3" Quando se tratar de questão de ordem sobre 
matéria em regime de urgência nos termos do_art. 336, 
a, ou com prazo de tramitação, o patecer deverá ser 
proferido imediatamente. podendo o Presidente da Co
missão ou o Relator solicitar prazo não excedente a 
duas horas." 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua p-ublicação. 

-Att. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n• 76. de 1993 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~ 
296, de -1993), que autoriza a cessão e transferência 
de direitos e obrigações de arrendamento mercantil 
que especifica, firmados_ pela extinta Empresa de Por-
tos do Brasil- PORTOBRÁS S.A. _". . . 
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A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, 
II, do Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único-. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

•entados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissãd Diretoia para a redação _final. 

É o seguinte O projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLIJÇ_ÃO N• 76, .DE 1993. 
(Da Comissão de Assuntos EconómicoS) 
Autoriza a cessão e transferência de direitos e obri· 

gações de arrendamento mercantil que especifica, firma
dos pela extinta Empresa de Portos do Brasil - POR
TOBRÁSS.A. 

O Senado Federal, nos termos do disposto no art. 52, 
incisos V e VIII, da Constituição Federal, aprova e eu sanciono 
a seguinte Resolução: ___ _ _ _ _ 

Art. 1" Fica a União autoriz_ada a celebrar iitstrumentos 
de cessão e transferência de direitos e_ob_rigações decorrentes 
dos contratos de arrendamento mercantil firmados pela extinta 
Empresa de Portos do Brasil - PORTOBRÁS S.A., abaixo 
discriminados: - o 

I- Companhia Docas de São Paulo .. (CODESP): con
trato de arrendamento mercantil celebrado com a Manufac
tures Hanover Arrendamento Mercantil S.A., cOm saldo de
vedor (a 28 de fevereiro de 1992) no valor de 
Cr$4.160.448.833,57 (quatro bilhões, cento e sessenta mi
lhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta 

·e três cruzeiros e cinqUenta e sete ceiltã.VOS)~--e-contrato de 
arrendamento mercantil celebrado com a Unibanco Leasing 
S.A. - Arr~ndamento Mercantil S. A., com saldo devedor 
(a 28 de fevereiro de 1992) no valor de Cr$362.732.458,00 
(trezentos e sessenta e dois milhões, setecentos e trinta e 
dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito ·crüZeiros); 

II- Companhia Docas do Rio de Janeiro (CODERJ): 
contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Manu
factures Hanover Arrendamento Mercant-il S.A., com saldo 
devedor (a 28 _de fevereiro de 1992) no valor de) 
Cr$2.710.931.655,86 (dois bilhões, setecentos e dez milhões, 
novecentos e trinta e um mil, quinhentos e _cinqüenta_ e cinco
cruzeiros e oitenta e Seis ceiltãVos); contrato de_ arrendamento 
mercantil celebrado com a Uni banco Leasing S.A. ---;- Arren
damento Mercantil S.A., com saldo devedor (a 28 de fevereirc 
de 1992) no valor de Cr$725.464.916,00 (s_etecentos e vinte 
e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, nove 
centos e dezesseis cruzeiros), e contrato de arrendamento 
mercantil celebrado com a Companhia Interatlântico de Ar
rendamento Mercantil, com saldo devedor (a 28 de fevereiro 
de 1992) no valor de Cr$1.535.240.838,77 (um bilhão, qui
nhentos e trinta e cinco_ milhões, duzentos e quarenta mil, 
oitocentos e trinta e oito cruzeiros e sete-nta e sete e:elltavos); 

lli-Companhia Docas do Espírito Santo TCODESA): 
contrato--de arrendamento mercantil celebrado com~ a Uni
banco Leasing S.A.- Arrendamento :f\ .. f"Úcantil S.A., com 
saldo devedor (a 28- de fevereiro de 19~92) _no v~lor de 

1 

Cr$362.732.458,00 (trezentos e sessenta eâois milhões, sete
centos e trinta e dois mil, quatrocentos- e cinqüenta e oito 
cruzeiro~)~;. 

IV _:_Companhia Docas da Bahia (CODEBA): contrato 
de arrendamento mercantil celebrado com a Unibanco Lea
sing S.A. -Arrendamento Mercaotil S.A., com saldo deve
dor (a 28 de fevereiro de 1992) no valor de Cr$362.732.458,00 
(trezentos- e sessenta e dois m_ilhões, setecentos e trinta e 
dois mil, quatrocentos e cinqüenta e oito cruzeiros); 

V- Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CO
DERN): contrato de arrendamento mercantil celebrado com 
a Upibanco Leasing-S.A. -Arrendamento Mercantil S.A., 
com saldo devedor (a. 28 de fevereiro de 1992} no valor de 
Cr$362.732.458,00 (trezentos_ e sessenta e doJs_milhões, set~
centos e trinta e~ dois :mil, quatrocentos e _cinqüenta e oito 
cruzeiros). 
. Art. 2~ As operações mencionadas no art. }9 da pre
sente Resolução não serão computadas nos limites de endivi
damento da União, a que se refere o art. 3~ da Resolução 
n• 96, do Senado Federal. 

Art. 3<.> Esta Resolução entra em vigor na da~o de sua 
publicação. · 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n? 77, de 1993 (apresentado pela Comissifó de As· 
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n"' 
297, de 1993), qUe aUtoóia a Prefeitufa M~~cipal de 
Céu Azul ___,. PR ã contratar operação de crédito no 
valor total de 27 milhões, 828 mil. 240 cruzeiros reais • 
.e 29 centavos, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- BANESTADO. 

A matéria ficou sobre a mesa_durante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do árt. 235, 
II, do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro à discussão. 
Em votação. _ 
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. _________ _ 
A matéria vai à Comissão para a redação finaL 
É o seguinte o projeto aprovado _ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 77, DE 1993 

_ Autoriza a Prefeitura Municipal de Céu Azul -
PR a contratar operação de crédito no valor total de 
Cr$27 .828.240,29 (vinte e sete milhões, oitocentos e vin~ 
te e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais e vinte 
e nove centavos), junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A.- BANESTADO. . 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Céu Azul - PR 

autorizada a contratar operação de crédito no valor de até 
"Ci$27.828.240,29 (vinte e- sete milhões, oitocentos_ e vinte 
e oito- mil, duzentos e quarenta cruZeirOs reais- e vinte e nove 
centavos), a preços de junho/93, junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A.- BANESTADO. 

- Pai'ág!ãfo úniCO. Os ~reCafts.os-advindos_ da operação de 
- crédito referida no caput desse artigo destinam-se à realização 
de obras de infra-estrutura urbana no municfpio, através do 
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU. 

Art. 29 As condições financeirÇls básicaS da operação 
de crédito são as seguinteS: 
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a) Valor: Cr$'27.828.240,29 (vinte e sete milhões, oito
centos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta cruzeiros reais 
e vinte e nove centavos) a preços de junho de 1993; 

c) Juros: 12% a.a.; · 
d) Atualização Monetária: reajustável pela taxa referen~ 

cial-TR; 
e) Garantia: ICMS; 
O Destinação dos Recursos: realização de obras de infra~ 

estrutura urbana, através do Programa Estadual de Desenvol
vimento Urbano - PEDU p 

g) Condição de Pagamentos: 
-do principal: em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, 

com carência de 12 (doze) meses: 
-dos juros: não existe período de carência. 
Art. 3\' A autorização con.cedida por esta resolução de

verá ser" exercida num pratO máximO de 270 (duzentos e seten
ta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 49 Esta resolução entra -~m vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 12. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n~ 78. de 1993 (apresentado pela Comissão õe As
suntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 
298, de 1993), que autoriza a União a celebrar contratos 
de financiamento com devedores originais de_ obriga
ções fminceiras junto a credores ext~rnos novadas me
diante a emissão dos Brazil lnvestments Bonds. 

A matéria IiCou sóbre a mesa âurante cinco sessões ordi
nárias, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, 
II, do Regimento Interno. _ 

À proposição não foram oferecidas emerldas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. senaQores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. __ _ __ 
A matéria vai à ComiSsão orrerora para a redação final. 
É o seguinte-o ptojeto aprovado - -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1993 

Autoriza a União a celebrar contrato de financia· 
mento com devedores originais de obrigações financeiras 
junto a credores externos novados mediante a emissão 
dos Brasil Investiment Bonds. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a União autoriiada, nos termos do art. 52, 

inciso VII, da Constituição Federal, a celebrar contratos de 
financiamentoS Com os -devedores originais das obrigações fi
nanceiras com Credores externos novadas mediante a emissão 
dos Brazil Investiment Bonds. 

Art. 29 Os contratos de financiamento me"fltiollados no 
art. 19 estenderão aos devedores originais as mesmas c_ondições 
acordadas pelo Brasil com os credores externos, relativas aos 
Brazil lnvestiment Bonds, quais sejam: 

I -prazo de.resgate de vinte e cinco anos;-a contar de 
15 de setembro de 1988, coni dez anos de carência; 

II- pagamento semestral do principal, em 15 de março 
e 15 de setembro de cada ano; 

III -juros calculados sobre os saldos devedores atuali-
'zados à taxa de seis por cento ao ano; · 

--------------~~~~~--~ 
IV- pagamento semestral de juros, em 15 de março 

e 15 de setembro de cada ano;_ _ 
V- atualização monetária segundo a variação caffibial 

do dólar norte-americano. 
Art. 39 Visarido a resguardar o Erário, oS contratos 

mencionados no art. 1~ devem contemplar garantias abran
gentes para cada classe de devedores, conforme indicado abai
xo: 

I- entidades estatais.e federais: valores correspondentes 
às suas receitas próprias; 

II- Estados e Municípios: créditos objeto do art. 158, 
incisos III e IV, e do art. 159, inciso I, alíneas a e b, e inciso 
II, ambos da Constituíção Federal; 

III- entidades da administração indireta dos Estados 
e Municípios: importâncias felativas às suas receitas próprias,
bem como créditos _objeto do item anterior, pelo respectivo 
Estado ou Município, desde que haja autorização-legislativa 
para tal; 

IV- empresas privadas: garantias reais, incidentes sobre 
bens livres e desembaraçados, bem como garantias pessoais. 

Art. 49 O Ministério da Fazenda, por intermédio da 
Secretaria do Tesouro Nacional, acordará com os Uevedores 
originais as condições de ressarcimento da parcela de juros 
já pagos pela União em nome dos referidos devedores. 

Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · · 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 13: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 194, DE 1)191 
(Incluído em Ordem do Dia, 

nos termos do art. 172, I, do Regimento Interil.O~f 

. De autq_ria do Senador Francisco_Rpll~mberg, que 
estabelece normas para o transporte coletivo de traba
lhadores rurais e da construção civil. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Sociais). 

Nos termos do art. 140, letra b do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Ney Maranhão para proferir o pare-
cer em-substituição à Comissão de Assuntos Sociais. -

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para proferir 
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores o presente Proj~to 
de Lei n• 294, de 1991, de autoria do Senador Francisco Ro-. 
llemberg, tem por objetivo estabelecer normas para o trans
porte coletivo d_e trabalhadores rurais e da construção civil, 
atribuindo a sua responsabilidade ao empregador, através do 
fornecimento de veículos. 

Passemos, então, a analisar, preliminarmente, a situação 
a que a proposta pretende dar solução, seus antecedentes 
históricos e as possíveis implicações do projeto, caso se efetive 
como lei. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, explicitarrieri~ 
te, que a organização e a prestação doS serviços públicos de 
interesse local, inclusive os de transporte urbano, são da alçada 
rtn.inicipal ou estadual - caso das regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões - permanecendo com 
a União a competência para estabelecer diretrizes para o de
senvolvimento desse subsetor e para legislar sobre as diretrizes 
da política nacional para o setor e sobre trânsito e transporte 
(CF arts. 21, XX, e 22, XI). 

A par destas assertivas, acresce-se o fu.to ae qUe a política 
pat:a os transportes interage com as traçadas para outros seto;. 
res, como a política iridustrial e... as_ políticas relativas à segu~ 
rança e ao mei9 ambiente, havendo, pois, necessidade de 
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estabelecercm-s_e dirctrizcs h3.rmônicas entiC- si e Compatíveis 
com a orientação governamental de priorizar os investimentos 
públicos nas áreas sociais. -

O Transporte de Trabalhadores Rurais 

Os trabalhadores rurais, fioj"e -dCnominadOs bóias-frias,
são transpoftados aos locais de trabalho de forma precária 
e perigosa, não obedecendo ás normas elementares de digni
dade humana. 

Sabe-se que a nossa estrutura convencional de transporte 
ooletivo de passageiros não tem condições de absorver esta 
modalidade de transporte de passageiros, não" apenas pela 
precária malha rodoviária vicinal, como pela inexiStência de 
veículos apropriados a esse tipo de transporte. 

A par dessa situação, .o Conselho Nacional de Trânsito, 
em sua Resolução n'! 629, de 1984 resolveu __ que, entre locali
dades_ do Município, das Unidades Federadas e do Território 
Nacional onde não houver linha regular de ónibus, o poder 
conc_edente c_om jurisdição sobre as concorrentes vias públicas 
poderá Autorizar, a título precário, que veículo de carga trans
porte passageiros (caminhão e camioneta). 

Ocorre que, áíante das condições com quC-São transpor
tados os trabalhadores, medidas vêm se impondo no sentido 
de se reduzir os riscos intríils"eCos a tal transporte, Conside
rando-se a distância entre a moradiã --do trabalhador rural 
e a lavoura e, principalmente, o fato de não existir transporte 
coletivo que atenda às necessidades desse trabalhador, torna
se imperativa a criação de um sistema de transporte que atenda 
às condições particulares de sua lo_co-moçáo.-

A utilização do transporte de trabalhadores em carroce
rias solucionou, para o administrador, os problemas de loco
moção da classe, porém, as precárias condições desse trans
porte impõem mudanças que reduzam os riscos_- freqüente
mente constatados; destacando-se a cobertura de lona, bancos 
inseguros e sem encosto, escadas de aces~o adaptadas e sem 
corrimão, ferramentas e Cestas com marmitas e Utezfsflios pes
soais colocados no chão da carroçaria, etc .. 

De acordo co_m a legislação pertinente ao transporte do 
trabalhador rural em veículo de carga, (Código Nacional de 
Trânsito- Lei n' 5.108/66, art. 43 e parágrafos), "os veículos 
de aluguel para transporte coletivo dependerão, para transitar, 
de autorização, concessãtnJu permissão _de autoridade compe
tente". E complementa: os veíct!lo~ de que trata este artigo 
deverão satisfazer aS Condições técnicas e os requisitos de 
higíeile, segurança e-coriforto público, exigidoS eni Iei,_regula:
mento do documento de autorização. 

O Transporte dos 'fi'abalhadores da Construção Civil 

Em um país onde o índice de urbanização acentua-se 
a cada década, onde os fluxos migratórios conCentram-se em 
poucos núcleos urbanos e os dispêndios com transporte _che
gam a representar acima de 25_% _do salário mínimo, e em 
que muitos trabalhadores gastam mais de três horas por dia 
em seus deslocamentos casa-trabalho-casa, é neces-s-ário que 
a questão transportes urbanos volte-se mais para sua dimensão 
social do que para aspectos puramente económicos. 

Diante desse quadro, a realidade dos transportes coleti
vos, como serviço de primeira necessidade para a população 
de baixa renda de nossas principais cidades, conduz o governo 
a examinar medidas voltadas para a redução da incidência 
dos custos de transporte no orçamento das faml1ias; a diminui
ção dos tempos de viagem nos deslocamentos casa-trabalho
casa; e, a redução significativa do consumo de combustível. 

O resultado_ do processo- de_ cresci!llento da maioria das 
cidades brasileiras impõe elevado ónus aos usuá:rj.os dos trans-

-~poi"tes coletivos, em sua maioria pOpulação de _baixa renda 
que habita a periferia dos centros urbanos. É, pois, ne-cessária 
uma ação mais intensa para resolver e_ste problema, mas a 
realidade do nosso momento financeiro leva a soluções nem 
sempre compatíveis com as necessidades do setor. 

De acordo com o Ministério dos Transportes, a política 
de _transporte urbano está no sentido de incrementar o trans
porte coletivo seguro, eficiente e confiável, que atenda: espe
cialmente à população de baixa renda, desestimulando o uso 
do automóvel particular. 

O Projeto de Lei do Senado n• 294/91 

O presente Projeto é sensível a um preocupante problema 
dos transportes no país- a mObilização dciqueles que efetiva
mente são sustentáculos da economia nacional: os trabalha
dores. 

Esbarra-se porém o presente Projeto de Lei na dicotomia 
cidade-campo. onde as características sócio-económicas deter
minam o procedimento do transporte, suas normas e dire
trizes. 

Como verificam ás, existe uma legislação que supre perfei
tamente o transporte coletivo de trabalhadores. Impõe-se que 
a mesma seja cumprida. 

O Regulamento do Código Nacional de Trânsito-- Dec. 
62.127, de 1968. chega a listar, em seu art. 92. cerca de 18 
exigências para os veículos que transportam passageiros em 
carroce rias. 

O Código Nacional de~Trânsitoc (lei 5.108/66) diz que 
se no município não existir linha regular de ônibus, a -(!.utori
dade competente poderá autorizar, a título precário. que o 
veículo de carga transporte passageiros, desde que satisfeitas 
as condições mínimas estabelecidas no Regulamento do Có-
digo. · 

Cabe aos DER a regulamentação do uso das rodovias 
estaduais, considerando, especialmente a Resolução n9 427/70 
do Contran que dispõe sobre o transporte de pessoas em 
veículos de carga. 

O Ciretran é responsável' pela fiscalização_ do limite máxi
mo de pessoas que podem ser transportadas, bem como conce
de certificados do registro do veículo, atendendo às prerro
gativas estabelecidas pelo Contran. 

Conclusão 

Apesar da seriedade com que se reveste o presente pro
jeto de lei, consideramos a sua apresentação inoportuna, por 
tratar de duas situações distintas dentro do mesmo projeto. 

É grave o problema do transporte dos _bóias-frias, bem 
como é angustiante a forma: c9m0 vem se processando o trans
porte do:: trabalhadores da construção civil nos centros urba~ 
nos. Porém, a questão deve ser tratada separadamente diante 
das nuances específicas que caracterizam cada caso, razão 
pela qual somos pela rejeição do presente Projeto de Lei 
do Senado ne 294, de 199L 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -O parecer 
conclui pela rejeição da matéria. 

Nos termos do art. 254, caput e parágrafo único, do Regi
mento Interno, a matéria será definitivamente arquivada, sal
vo recurso no prazo de 48h, de 1110 da composição da Casa, 
no sentido de sua tramitação 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item S. 
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Votação, em turno único, do-Pfojeto.de Lei do 
Senado n~ 172, de 1992- Complementar, de autoria 
do Senador Mauro Benevides, que dispõe sopre o c}lrn
primento imediato do disposto no § 29 do art. ~ 92 da 
Constituição fe-çler_al, tendo 

Parecer favorável, sob n' 194, de 1?93, da Co
missão 

- de Assuntos Econômicos. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária 
do dia 19 do corrente. 

Sendo evidente a falta de quorum, a matéria será votada 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'68-, DE .1993 
(Em regirile de urgência, nos termos do 

art. 336, c, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 68, de 19_9_3, de iniciativa da Comissão Diretóra, 
que estabelece a estrutura do Centro de Desenvolvi
mento de Recursos Humanos do Senado Federal e dá 
outras providências, tendo 

Parecer favoráVel, proferiC') em Plenário, Relator: 
Senador Francisco Rollemberg, em substituição à Co
missão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania. 

Devido à ntlta de quorum, a matéria será\•ot"~da oportu
namente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-.,- Está esgo
tada a· matéria constante da Ordem do Dia~ 

. O SR. NEY MARANHÃO - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunicação, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rqdrigues)- V. EX' tem 
a palavra na forma regimental. 

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder. 
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr_. Presi
dente, Srs. Senadores, durante a discussão da matéria refe
rente à Lei Eleitoral, remetida pela Cám_ira dos Deputados, 
alertei o Senado da República, numa emenda que defendi, 
quanto ao tempo utilizado na televisão_._ mostrando que ele 
pertence ao partido e não ao Deputado, porque no caso de 
desligar-se do partido, levaria consigo o tempo na televisão. 

Alertei o Senado de que devia estudar mais detida_mente 
a matéria e não aprovar um projeto daquela envergadura 
às pressas, o que, infelizmente, ocorreu._ __ 

O resultado, Sr. Presidente, não se fez esperar. A-impren-
sa hoje noticia: -

"VENDA DE PASSE NO CONGRESSO 
SOFRE APURAÇÃO~'.: 

O Presidente da Câmara, Deputado Inocêncio Oli
veira (PFL- PE) anunciou ontem que a Procuradoria 
Parlamentar vai iriVestigar as denúncias de _que o PSJ? 
estaria pagando á Deputados para se filiarem ao Parti
do" (Cor_i-eio Brlt_~iUellse). . 

."CÃMARA VAI APURAR DENÚNCIA 
DE CoMPRA DE DEPUTADOS: 

O Presidente da Câmara, Inocêoci.o Olive.ira (PFL 
- PE), determinou ontem. a abertura de uma. sin4i~ 
cância _para apurar denúncia do ex-Governador do Pa
raná, Alvaro Dias, Presidente Nacional do PP, de que 
vários-Deputados assinaram ficha de filiação no desco-

nhecido PSD em troca de dinheiro - US$ 3D mil a 
-iJS$ 50 mil.- O pequéflo-partido dobrou sua bancada 
nos últil!lOS_ dias e promete chegar a 25 DépU.tados 
nesta semana. "0 que posso dizer é que tudo o que 
Álvaro fãlou é verdade'', disSe o Deputado Francisco 
Silva (PP:Rl) ... Jornal de Brasflia. 

-Finalmente,_Sr ._ fresidente, O Estado de S. Paulo publica: 

"PARTJDOSDISPUTAM ADESÕES-
Os partídos se env_olveram ontem numa acirrada 

disputa por Deputados Federais. De_ji:cordo com o pro
jeto de lei eleitoral aprovado pelo Congresso, o tempo 
de cada partido nos programas de rádio e televisão 
.da campanha eleitoral de 1994 será proporcional ao 
número de Parlamentares que cada um tiver no dia 
da publicação da lei. -Nos bastidores do Congresso, 
o passe de uma transferência estaria cotado em US$50 
mil. O PSD, que até oiltern tinha apenas seis Depu
tados, enviou_ ofício à_ Mesa D~retora comunicando a 
adesão de mais oito". 

Sr. Presidente, isso não pode continuar. A ·situação da 
classe política é muito ruim perante .à opinião pública. Os 
Senadores não podem aceitar isso. 

Estou aguardando que o Senhor Presidente da República 
sanCione o projetO de lei._ Tenho certeza de que outros parti
dos, como o PDT, que na Câmara também_se insurgiu contra 
esse fisiologismo, vai aliar-se ab PRN. Vamos requerer ao 
Supremo Triburial Federal a derrubada desta lei. que é sinô~ 
nimo de corrupção e de fisiologismo, o que desmoraliza· as 
nossas instituições e o noss_o_ r~ gim e 4emocrático .. 

Representando o PRN, o Dr. Célío Silva, nós- e tenho 
certeza de que terei aliados como o PDT e outras forçaS -
vamos bater às portas do Supremo Tribunal Federal para 
_corrigir essa distorção que só fere os.. direitos _democráticos. 
É democrático_ que um partido tenha 40 ou 50 Deputados 
eleitos pelo povo. Entretanto, hoje, um partido-fantasma, 
que tem apenas 6 Deputados_, pode passar a ter 15, 20 ou 
30 Deputados. Isso é uma- deSmoralização que não podemos 
aceitar! 

Tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal tomará 
as providências cabíveis. 

Era o qUe tinha a dízer;"Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: 

Correio Braziliense 

VENDA DE PASSE NO CONGRESSO SOFREAPURA
ÇÃO 

O Presidente da Câmara,_ Deputado InocênCio OliVeira 
(PFL-PE), anunciou ontem cjue ã ~rocuradoria Parlamentar 
vai Investigar:· a_s 4enú~C_ias de que o P~D estaria pagando 
a Deputados para se filiarem ~o partído. As denúncias contra 
o PSD foram feitas pelo 'Presidente do PP Álvaro Dias, qtíe 
nos últimos dias perdeu vários Deputados para o PSD, lidera
do por Onaireves Moura (PR). ESte tornou-se ü:iri notável 
da Cârilã.ra porque ofereceu suas __ ca_sa_s para ·que o ex-Presi
dente F_~mando Collor fizesse, pouco antes do impeachment, 
um violento discurso contra oS pOlíticos. Há interesse em au
mentar o número de filiados da legenda porque só poderá 
ter candidato a Presidente da República o partido que tiver 
no_ mínimo 15 Deputados. 
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"Quem se filiar no PSD nestes dias está sob suspeitas,
são adeptos do verde que te quero verde", condenou Dias, 
que vem denunciando o pagamento em dólar aos que se transM 
ferem para o PSD. O. Deputado Vital do Rego (PDT- PB), 
coordenador da Procuradoria, disse ontem que vai cOnvocar 
DiaS para que ele diga .. quem CStâ vendendo 6 passe". 

O PSD, que até a semana passada tinha seis Deputados. 
encaminhou terçaM feira à SecretariaMGeral da Mesa a- filiação 
dos Deputados_Carlos Massa (ex-PP/PR), Matheus Iensen 
(ex-PTB-PR), Jairo Azi (ex-PPR-BA), Pinga Fogo de Oli
veira (ex-PP-PR), Wanda Reis (ex-PFL-RJ), Nobel Moura 
(ex-PP-RO}, Pascoal Novae_s_(ex~PFL-RO) e Luiz Dantas 
(ex-PSC-AL). "Vamos a 25 nos'próxímos~diaS;', afirmou 
o Líder do Partido, On_aireV_es_ Moura (PR), explicando que 
a revolta de Diãs é porque seu partido é- o mais atingido 
pelo crescimento do PSD. "O partido mlo_ teni dinheiro, tem 
proposta.,, afirmou, rebatendo as acusações de que estaria 
comprando Deputados por 50 mil dólares.~~ 

Por causa das acusações, o Deputado Jair Bolsonaro 
(PPR-RJ), que havia acertado sua ida para o partido, voltou 
atrás. "Não_sou corrupto, tive que voltar no meio do caminho 
por conta desta história enVolvendo pagamento para os novos 
filiados", contou. Em conversa com parlamentares, Bolsonaro 
diz que ficou sabendo que tinha dinheiro na jogada quando 
lhe perguntaram quanto ele tinha levado. 

O súbito crescimento do PSD está relacionado à Lei Elei
toral, que será promulgada até 3-de outubro pelo Presidente 
da República. Pela lei, somente OS- partidos que tiverem 15 
ou mais Deputados poderão lançar candidatos ao Planalto. 
Além disso, será com base nas bancadas nesta data que será 
distribuído o horário que os partidos terão direito no rádio 
ou na tevê. 

A direção do -pp acredita que por trás destas filiações 
está uma articulação- do Governador Luiz Antonio Fleury 
Filho, que já controla o PSD paulista, e do Ministro José 
Eduardo_Andradc Vieira, interessado na sucessão paranaen
se~ ·~Na quinta-feira, o Onaireves- foi a São Paulo se encontrar 
com o irmão do Fleury, o Lilico", afirmou um parlamentar 
que foi sondado para ingressar no PSD, "alguns destes acertos 
foram feitos -no gabinete do Ministro José Eduardo", acusa 
um dirigente nacional do PP. 

Por outro lado, o_ Líder do PP na Câmara dos Deputa: dos, 
Salatiel de Carvalho, ocupou ontem a tribuna do plenário 
da Câmara para repudiar as declarações de Álvaro Dias. 

s_ Quillta-feira, 30=9-93 
Jornal de Brasília 

CÂMARA V AI APURAR DENÚNCIA 
DE COMPRA DE DEPUTADOS 

O Presidente da Câmara, Inocendo Oliveira (PFL -
PE), determinou ontem a abertura de uma sindicância para 
apurar denúncia- do ex~ Governador do Parariá, ÁlvarO Dias, 
presidente nacional do PP, de que vários Deputados asSinãram 
ficha de filiação no desc_onhecido PSD em troca de dinheiro 
-valores entre US$30 mil a US$50 mil. O ·pequeno partido 
dobrou sua bancada nos últimos dülS e prórilete chegãr a 25 
Deputados nesta semana. "O que cu posso dizer é que tudo 
o que Álvaro falou é verdade", disse o Deputado Francisco 
Silva (PP-RJ), que numa conversa co"m repn!.SentanteS-do PSD 
simulou interesse de trocar de partido. Silva deverá dar expli- . 
cação à Corregedoria da Câmara. 

O Deputado Jair Bolsonar.o..(PPR-RJ), negou-se a falar 
o gue sabe. Tt::m medo de retaliações, já que reSpOnde a 

t!ID processo por _te~ defendido o feCha~~ntoo ~o Congresso. 
Bolsonafo chegou- a aSsinar ficha de filiação-ao PSD na. semana 
passada. mas recuou. "Pus o pé lá, mas_saí quando percebi 
que tinha algo errado", limitou-se a d~zer .. O preside11_te ~-o 
PSD, Luiz Pacces, disse que Bolsonª-ro sam_ p~~que quena 
o compromisso de que_ seria o candidato do partido à Presi
dência. o D_cputado :aegou, dizendo_ que queri~- ser apenas 
candidato ao Governo do Rio. O Deputado José Dirceu (PT
SP) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investigue 
a denúncia de Alvaro Dias. -
· Homem da mala- Em nome de oito Deputados, o Líder 

do PSD, Onaii'eves Moura (PR), apresentou à Secretaria
Geral da Câmara pedido formal de troca de partido do gfupo. 
Segundo Álvaro Dias, há pessoas dispostas a relatar à Correge
doria que Qnaireves "negociava" a filiação, mas __ não_ é apon
tado como o "homem da mala" .. O Deputado terüfembarcado. 
na semana passada, para São Paulo, para cuidar das novas 
filiações. A Agência Estado cOnfirmou que Onaireves embar
cou às 19h30miil de quinta-feira, no vóo 181 da Varig, de 
Brasma- para São Paulo. Ele teria viãjado com dois outros 
Deputados. _ . 
- -"EssaS denúncias de compra de filiaçãO são mentiras", 
defendeu-se Onaireves. O Deputado havia oferecido um ban
quete a parlamentares. às vésperas da votação do. impeach
ment de Collor, mas acab<)U_ por votar a favor __ da cass~ção 
do mandato do ex-Presidente. Um dos Deputados que entrou 
no PSD, o Deputado Nobel Moura (RO), que ganhou notorie
dade pelo soco dado na colega Raquel Cândido (PTB-,.,RO), 
nega ter recebido dinheiro e promete um processo judicial 
por-calúnia e -difamação contra Álvaro Dias. "Isso .é. ciúmes", 
afiimoU. -·- --- -· - --- ----- - ---- - -· ·-

Muitas das novas ou das prometidas filiações ao PSD 
vieraril-do PP, o partido do __ ex.-Gov_ernador dQ Parªn_á. -'ASses
sores de Álvarq_pjas tentaram ~ta~r o PSQ .t.t.sando um recibo 
qtie Pacces teria dado a Orestes Quétcü:í" em tróca -de um 
milhão de dólares pagos pela utilização c;fo p~o_grama do PSD 
na TV, em 1991. Pacces negou a acusação, mostrando um 
par-ecer- do vice-Procurador-Geral Eleitoral. Geraldo Brin
deiro, datado de agosto de 91, questionando a validade do 
documento "que pode ser uma falsificação grOsSeira''·~ Pacces 

-explicou que o PMDB e o PSD estiver~m coligados em 1990 
e que Quércía ocupoU o horário_ de TV para "despedir:~e 
do povo de São Paulo" quando passou o Governo para Lmz 
Antônío Fleury Filho. _ 

O -súbito crescimento do PSD está relacionado à Lei Elei
toral, que deverá ser promulgada até o dia 3 que vem, e~igindo 
que o partido tenha, no mínimo, 15deputados federais, para 
poder lançar candidato à Presidência da República. A direção 
do PP acusa o PSD de ser "um braço" do Governador de 

- São PaUlo, l•üz António Fleury Filho, 

BANCADA DO PP REAGE 
CONTRA ÁLVARO DIAS 

_ O ex-GOvernador Álvaro Dias, pfesiâente do Partido 
ProgresSiSta, entrou em rota de colisão com a maioria da 
bailcada de próprio partido no .Congresso Nacional. O Líder 
do PP na Câinara dos Deputados, Salatiel de Carvalho. ocu
pou ontem a tribuJ!a do ple_nário da Câni~ra para repudiar 
as declarações de Alvaro D1as de que vános parlamentares 
estariam recebendo dinheiro para mudar de partido. O Líder 
do PP na Câmara também disse que posição mariifestada pelo 
ex-GoVernador em fayor do adiamento da revisão constitu
cional "nem de longe representav_a a, decisão das ban~das 
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na Câmara e no S_enado Federal, que sempre foram. a favor 
da revisão agOra'\ garantiU SalatieL ~ 

"As inSíiluRÇões do ex-Governador de_que vários parla
mentares estão negociando suas filiações em outros partidos, 
com vistaS à próXima eleição, são repudiadas pela nOssa banca
da, que defende o direito -do parlamentar fazer a opção parti
dária que lhe convém", diSse o líder do Partido Progressista. 
Para ele, as acusações de que está havendo esse tipo de nego
ciata colocaria sob suspeita tambJm os parlamentares que 
estão_ pretendendo se transferir para o PP. 

Salatiel de Carvalho também garantiu que as bancadas 
do PP são favoráveis à revisão _a partir da data prevista- ria 
CoristituiÇão·; -"e inclusive rhartífeStánlm ofiçlalm~nte: essa:p·a:. 
sição durante reunião no último final de semana. -·'N()ssa posi
ção- é no -sentido de apoiar a revisão agora e cOm ·a definição 
de uma agenda mínima. Também defendemos a fixação da 
data de início e- de término __ çl._os trabalhos", eXpliciou. O Líder 
do PP na Câinara eSpera- que--a-·reViSãó se encerre até o final 
da primeira quínZ:eha de fevereiro. -

PARTIDOS DISPUTAM ADE;iÕI;S 

Os partidos se envolver(l.m pntem numa acirrad~_ disputa 
por Deputados Federais. De acordo com o projeto de lei 
eleitoral aprovado pelo Congresso, o tempo de cada partido 
nos programas de rádio e tele;visão da campanha eleitoral 
de 1994 será proporcional ao número de parlamentares que 
cada um tiver no dia da publicação da lei. Nos bastidores 
do Congresso, o passe de uma transferência estaria cotado 
em US$50 mil. O PSD. que até ontem tinha apenas se"ls Depu
tados, enviou ofício à mesa -diretora comunicando f1 adesão 
de mais oito. (G.uJemb.erg de Souz,a -. FSP_ \'")_0). 

O SR. PRESIDENTE; (Ch~gas Rodrigues.) .. -,- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ed1,1ardo Supficy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronunçia o 
seguinte discurso._Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quero usar a palavra para falar a respeito 
do procedimento correto que o ex-Ministro ·aa] usliça e atual 
Senador Jarbas Passarinho teve en_t relação a este _Senador 
diante de um episódio. -

Por razões humanitárias, fiz a S. Ex1 Uma visita em feve
reiro de 1992, quando era Ministro da Justiç_a._Naquela oca
sião, um ex-Diretor do grupo Pão de Açúcar, Sr. Luiz Fernan
do Furquim, procurou-me em São _Pªulo e perguntou-me se 
eu receberia os pais da Sr• Christíne Larnont, que estava detida 
na penitenciária, eni. ftiflÇão de ter sido acusada e condenada 
pelo seqü-estro" do superinlChdente do Pão de Açúcar, Sr. 
Abíl,io do_s .Santos Diniz:_, ocorridQ_no dia 11 de dezembro 
de 1989. · 

Sabia o Sr. Luiz Fernan_d_Õ Furq~im- que quando do se
qüestro, tive a preocupação ·cte verifícar _se aquele episódio 
seria utilizado por adversários do PT para prejudicar a imagem 
do candidato à Presidência da República, Luís lnácio Lula 
da Silva. ·· · 

No dia 11 de dezembro de 1989, por volta das !Choras, 
soube do episódio por -tclefotierna Vindo do centro de São 
Paulo. À época, eu era Presidente __ da Câmata Muni_cipal. 
Disseram-me que comentavam; ·na Bolsa, comentavam que 
Abílio Diniz teria Sido seqüestrado. Telefonei ao então Diretor 
do _Grupo Pão de Açúcar, meu colega na Fundação Getúlio 
Vargas, Professor Luiz Carlos __ Brçsser Pereira, e perguntei-lhe 
se era verdade o que estavam dizendo. Bresser_confirmoy 
aue, por volta das 8 horas da manhã, havia sido sçqüe~trado, 

ao sair de sua casa, perto do Clube Pinheiros, o __ empresário 
Abílio dos Santos Diniz. Pedi-lhe, então, que transmitisse 
à famma de Abtlio Oi11iz a minha solidariedade e. com9 Presi
dente da Câmara Municipal, coloquei-me à disposição da famí-
lia para ajudá-los no que _ _fosse necess_ár_io. _____ _ 

Naquela tarde. ocorreu_ um grande comício <;lo PT; __ ern 
Ribeirão Preto, com a presença de Luís lnácio Lula da Silva. 
P).O usãr- da palavra, fiz ·uma advertência:" Ocorreu hOje um 
graVíSsimo episódio~ foi seqüestrado O Superintendente do 
Grupo Pão de._Açúcar, Abtlio dos Sal}tOS Diniz. Tal corno 
aconteceu em 1986, quero advertir que poderá, novamente, 
repetir-Se a situação,· numa ten_tativi de prejudicar a imagem 
do PT'. 

Em 1986, houve um assalto ao B__a_nco do.Brasil, em Salva
do~. DepOis. o incidente no dia l1 de julho, em L_eme. São 
PaUlo, quando fótãm- mortos dois trabalhadores; tentaram 

· f~lsamente atribuir ao PT ess_es episódios. Só-após o inquérito 
da PM tudo foi esclareCido,_ mas a imagem do Partido já 
estava prOfuOdameflfe prejudicada. . _ 

FUi candidato a governador em 1986 e sentLque o Partido 
fora extraordinariamente prejudicado. - -

-· _ Sábado, dia 16 de ode:cemhro _de 1989, quando a polícia 
detectou o l041l onde se· encontr:ava o Sr. Abílio dos Santos 
Oiniz, logo cedo fui Pr0c.uiid0 põr· jÓrrl3IiStá:s ... EieS-m.e·infor·
maram que _estavam querendo atribuir o seqüestro ao Partido 
dos Trabalhadores. Nem havia ainda sido libertado Abílío -
Diniz e pessoas. inclusive da polícia, já diziam que o PT era 
Q,culpado. De pronto fui ao local e esclareci a infâmia. Desde 
então me empenhei na apuração os fatos~ 

Naquele domingo, -dia da eleição, manchetes nos jornais 
com.o _O Rio Br;mco, do Acre,. estampavam a ínfâmia: "PT 
seqüestra Abílio Oin_iz."'_ F9i a rilaior-·mentirà, mas com p-ro~ 
fun_do impacto em toda a opinião pública. - -

-Em 1990, o Dr. Arltôriio Fleury Filho, então Secretário 
de Segurança Pública do Estado de_São Pa1,1lo, candidato ao 
Qovei'rio, prOcurou o PT Pãfa: publicamente, pedir o seu 
apoio. Na época -diss_e a Fleury. que, primeiramente, seria 
preciso esclarecer o episódio. Por que policiais procuraram 
atribuir falsamente ão PT aquele seqüestro? Corilo vestiram 

- os_~éQU.eStracl_ores com camisetas do PT naquela noite para 
que fossem fotografado~? -

Por minha- Solicitação, o Secretário de S~g'-!rança de Sã_o 
Paulo. Antônio Clâudio Mariz de Oliveira. pediu a abertura 
d_e_inquérito. O_ inquérito durou um ano. O Juiz Maciel Her5=u
lano de Holanda chamou-me- na ocasião, eu já era Senador 
-_para dizer~me" qu-e, co.ino_houVera·sido e"U a solicitar a 
abertura do inquérito, teria o direito de ler os autos; ele me 
transmitiu as razões do respectívO_- ár_quivãni6nto. PrimeirO, 
porque Os_ seqüeStrãdores -incidiram em duas contradições: 
a primeira foi a de que o exame grafotécnico havia concluído 
que as letras nas cadernetas de endereç_ps, que eles afirmaram 
não ser de s.ua propriedade, eram de pelo menos dois deles, 
Em segundo lugar, _quando perguntaram ao último iO,quirido, 
Abílio dos Santos DiniZ: ·se ele _havia Visto camisetas do PT 
no corpo de Juan Humberto Paz,_ _o líd~r, dos_ seqüestradores. 
ele respondeu que havia visto nas_mãos d_o cearense B-aimundo 
uma camiseta que foi apanhada debaixo do sofá. MostraQdo~_a, 
_diSse: ··olha o ·que fizeram! Colocaram essa camisçta I)Q corpo 
do Humberto Paz". -

O jui_z_ perguntou ao Sr. -Abílio Diniz Se a camiseta estava 
rasgada ou inteira. Como poderia ter Humberto Paz tirado 

_a_ ç_(J.miseta _sem rasgá-la, se._ele estava algemado? 
A~tlio Diniz respondeu que não havia notado. 
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Concluiu o jUiz -pelo arquivamento do processo por causa 
da contradição. _ _ _ 

Ressalto,_ para dcsve~dar os fatos, -que; antes _de pedif 
o inquérito ao Sé:cfetáríá de Kegurançii, tive o trãbalfio de 
ir à penitenciária e e-ntrevistar os dez a-cusádOS do.SeqüeSiro, 
a fim de obter-lhes a versão_._Di!iseram-me que haviam sido 
torturados e as camiSetas, Cóm ã siglã do PT·.--hãvlam sido 
colocadas em seus corpos para serem apresentados à opinião 
pública como se fossem do Partido dós Tfabalhadores_. 

D. Paulo Evaristo Arns foi ouvidO-no inquérito~ Ê-pfeCisõ 
ressaltar que foi alvo de críticas, recentemente, em função 
do tratado com o GOverno do Canadá; S. Em~ Revm• arriscou 
sua vida para ser o mediador do diálogo que viabilizou a 
libertação de Abílio Dinii. Portanto, nesse episódi~ todo, 
D. Evãristo ArnS deveria ter sido -a úftiffi~pessoa a Ser c-ritica~ 
da, pois, se-hoUve -alguém--responsáVél pCilo salvamento da 
vida de Abllio Santos Diniz, este foi D. Paulo Evaristo Arils. 

O diretõr do -Pãõ- de Açúcar. à é-poca, Luii:- Fernando 
Furquim, procurou-me e me disse par~ receber os pais de 
Christine Lamont pelo fato de eu ter tído atitudes éticas, 
h':lmanitárias e séri3s durante a minha vida política-.--

Respondi-lhe que o episódio era inuito delicádo, mas 
eu náo deixaria de re·cc~é~los. O c~saJ _L:a'mont queria_dlalogar 
com o Governo· brasileiro. Na acepção deles, Christine La
mont não estava consciente de que o seqüestro iria- oCorier, 
ainda que participasse de alguma form~ .. 9e um movirnerito 
político. 

Fui" com o caSal Lamont até ·o. PãUIO:hvariStO Arns. 
S. Em~ Revm~ avaliou i"thpõrtante--CfUe o -Ministro dã Justiça 
nos recebesse. Telefonei aó ~eiltão Ministii::) da Justiça, Jarbas 
Passarinho, que aísSe (Jue- noS reCebe lia .. D. EV3.iiSto· AI-Os 
já havia tclefonádo a S. Ex.~ No encontrO com o Ministro 
da Justiça fiz questão,·dada a delicadeza do episódio, de dizer 
ao Ministro Jarbas Passarinho que eu não estava ali formando 
Juízo de valores sObre a- particiPação da Sr~'ChristiniLariiont 
no seqüestro, riiãs--a-v-aliava importante -ir' à .... presença dó Minis
tro da Justiça,_ porque _ _o casal Lam~nt pedia para dialogar 
com o Govern·o brasileiro. 

Tenho mtiito respeito pelo Seri3:dór-Jarbãs PasSãffrihO. 
S. Ex~ disse a càda pessoa que lhe" púguntou exatamente 
como foi o episódio. ;- '_._- -

Quero- ressaltar que -nenhum oUtfõ-~passo -foi d3do por 
mim com respeító à elaboração do tratadO. Ele fala na possível 
extradição de pessoas. depois de o processo transitado em 
julgado_ e concluídÇt o processo em última instância. Este episó
dio ainda está sendo objeto de pendência·; tanto -no Superior 
Tribunal de Justiça quanto no Sitpreino Ti-iOun-ai-Fede:iaL 

É preciSo Csclarecer que o jUlgamento dos responsáveis 
pelo seqüestro de Abflio dos Santos Diniz é um fato. Cada 
um dos seqüestradores deve ser julgado e_ punidO segundo 
a sua responsabilidade, o que deve ser "Ceifo ctlln-0 -mãiOi' 
rigor. Isso é atribuição da Justiça. A Ou_tfii_ questão é sobre 
o _tratado de extradição de presos. Segundo recomendação 
da ONU, diversos países têm-feitO isso. · 

Votei "sim", a favor do Tratado. TodàVfa, não é verdade, 
como disseram os jornais O Globo e O-Estado de S. Paulo, 
que teria sido eu o respons-ável por este tratado. Reitero que 
não o sou. Se houvesse um tratado para que a brasileira Lamia 
Maaruf HasSá.n, condenada em Israel,_ pudesse cumprir pena~ 
no Brasil ao invés 'de Israel, eu-também votaria :i faVor. 

No cas.o d_e ~mia f\.1;aaruf Hassan há, inclusive, o apelo 
para que haja anistia. Diversos parlamentares fizeram o_ apelo 
à l~z do acordo da OLP com Israel, tendO eni--visút.-que ela 

não teve a participação primeira. Era apenas a namorada 
da pessoa responsável pelo seqüestro. Não há elementos para 
julgar o fato, e eu não o estou julgando. Os Senadores precisa
riam conhecer os elementos contidos nos dezesseis volumes 
que estão"-n:ó·âmbítõ do Supre-mo Tribunal Federal para exa
me. - - -

Votei consciente e fili-o Senador que usou da palavra 
no plenário. O Presidente em exercício, Senador Chagas Ro~ 
drigues, acredito, foí testemunha des_sas minhas palavras. 

Sr. Presidente, espero que um dia a história coinpleta 
desse seqüestro seja -revelada ao povo brasileiro. Seria iinpor
tante que isso fosse [eito o quanto antes. Nós, o Partido dos 
Trabalhadores, estaremos atentos em 1994, para que não se 
tente atribuir falsamente ao Partido dos Trabalhadores, uma 
vez maiS, aqUilo por que rlão somos responsáveis. Não adianta 
pessoas de quaisquer partidos quererem atribuir ao Partido 
Uos Trabalhadores ou a mim o que não é v_erdade. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Júlio Cãrtipos. - -- -

··· -O SR. JÚLLO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin
te discurso.) -Sr. Presidente, Sr.s e Srs. Senadores a Consti

-_tu_ição Federal, no seu art. 170, determina que: 
.. A ordem económica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fi.m asse
gurar a toaos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social. .. " 

Essa determinação, segundo a mesma Carta, deve alicer
çã:t"-se em alguns princípios, entre- OS quãis o -da "redução 
das desigualdades regionais e sociais". 

A Constituição, refletindo a·preocupaçãocom a reitidade 
profundamente desigual das regiões brasileiras, também esta
beleceu, na -alínea c dó .:irt. 159, que 3% da parcela de 47% 
da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qual
quer natureza e sobre produtos industrializados sejam aplica
dos "em programas de finandãmento ao setor ptodutivo-das 

-Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas insti.;. 
tuições financeiras de caráter regional, de acordo com os-pla
nos regionais de desenvolvimento ... " 

No entanto, concretamente, a operacionalização dos re
cursos provenientes desse fundo para investimento regional 
deve ser aperfeiçoada, em especial no que se refere ao Estado 
de Mato Grosso, cujo ecossistema integrado à regiã_o __ Norte 
e ao Centro-Oeste, é forri:tado por cerrados, pantanais e flo
restas. - -- - --- --

Sem dúvida, a principal dificuldade para o desenvolvi
mento regional é a crise económica que vem Castigando o 
Brasil há pelo menos dez anos. Não fora a crise, o- Mato 
Grosso teria umà participação muito maior n·a cOnstituiçãO 
do Produto Inter!lo Bruto, gr~ça~. às suas potencialidades e 
ao estágio de desenvolvimento em que se encontra, isto é, 
no limiar de um ciclo de progresso sustentado na agropecuária 
e em outros setores da atividade económica para os quais 
tem enorme potencial. 

Essa virtualidade. porém, carece de instrumentos para 
efetivar-se: falta-lhe, fundamentalmente, a estrutura neces~ 
sária Pãr.a- fomentar os investimentos e a Produção. 

A modernização da economia e do Estado, a redução 
da participação deste no segmento produtivo, realçando o 
papel do livre mercado no processo de articulação das relações 
económicas, não ·significam que o poder público deva ser~"'"<-
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cluído. Aliás, rio campo da superação das desigualdades regi o- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia 
nais, ao Estado compete um espaço próprio_ e imprescindível o seguin~e discurso.) Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, 
na indução das transformações. Apenas uma visão liberal e estamos ·às vésperas de uma decisão sobre a revisão constituR 
radical nega essa verdade, verdade essa confirmada, hoje, clonai. Oassuntodominaonotidái'iO~oupelomenosconsegue 
pela expcriêncía recente de alguns países da Europa e. pe"IO tniinter-se em evidência na mídia -o que já é difícil, num 
debate em ,curso, no B(as_il, sobre a questão do tamanho do País que tem sido pródigo em escândalos, corrupção, chacinas, 
E::;tado. g~n~cídi?_~· _e, infelizmente, também :vergonhosamente pródi-

Na Rússia, após o- fracasso do poderoso EstadO_ SoviétiCo, go, --em impulüdade. 
esperava-se o progresso graças à ~eorg~n~zação proporcionada A opinião pública, perplexa, cada vez mais se confunde 
pelo mercado. O povo russo continua ·a esperai", enquanto col!l as ~reqüentes, intensas e emocionais discussões que se 
a economia beira o caos. __ _ - __ __ _ travam ~ respeito ·dessa questão, eSpeCialmente no meio polí-

No Brasil, estudiosos já se levantam para· afirmar que, tíê:O: -- ·· - - · · · · · -
sem o Estado, a ecp_nQmia desordena-se_ ~ __ que, nas atuais _ _Do emaranhado de propostãs e opiniões, depreende-se 
conjunturas mundiais, só um Estado forte tem condiçõeS de a_ ~~ist_ência (e o- confrOnto) de dois gr~pos antagónicos: um, 
ser parceiro da iniciativa privada, para competir no âmbito _ _gu__:r a revisão já, e o m-ais afnpla possível; O outrO, pretende 
da economia mundial. _a~~-!~!_ou, n~ssa ·impossibilidade, alter~r_ ~inimàmente a: Car-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, os dispoSitivos conStitU- ta Magna, de forrria_ a manter as garãntías- individuais e as 
cionais que estabelecem princípios para o desenvolvimento conquistas sociais nela previstas. 
regional e lhe destina recursos, a potencialidade de resposta ParticUlarmente, confesso suspeitar do açodamento com 
do Estado de Mato Grosso e a visão de que a estrutura pública que algumas pessoas e entidades defendem a imediata revisão 
deve participar como promotora e indutora de ações que visem constitucíõrial. n poder económiCO há muito vem demons-
à superaçã-o--das desigualdades regionais trOuxe(arn-me a esta trando sua insatisfação com as limitações impostas pela Carta 
tribuna para reivindicar os desdobraffie"fltos necCssários à. des- ""~e 1988_,_e tenta retornar ao status quo anterior a ela, procu-
tinação ·c aplicação dos recursos dos fundos_ cQnstitllcionais r~n~o _av~nçai-."POrém, nos ifêiis--que ·se identificam com a 
naqueles segmentos básicos demandados pelas populações re- cartilfia neoliberal. -
gidnais. -- -:---- _ _ _ - ___ • _ · _P_or ?_utio lãdo, entendo que os parlamentares que se 

O Fundo Constituçional de FtnancíamentQ _do Centro- preocupam corri a possibilidade de um retrocesso social devem 
Oeste, iilstituido pela Lei n\' 7.827, Qe_2..7-09-87, regulamen- urii_r siias forç-ás;-inas rião podem fugir êternaménte a um 
tando o disposto na letra_ c do mencioóado art. 159 da Consti- confr'onto com os chamados grupos conservadores na revisão 
tuição, representa a garantia permanente de recursos e segura da Lei Maio"r, que- mais dia menos- dia há de se realizar. 
oportunidade para o crescimento ecõnómicO e social do Cen- Em gradações diversas, outros parlamentares ocupam es-
tro-Oes~e. Com tal instrumento, a Constit_ujção pretendeu ·paÇOS- à- áíreit3., áe5cjU.érda,_ e.entre esses dois grupos. Alguns 
abrir novos horizontes para imprimir maiOr rapidez à ecóno- tentam conciliai os Conflitos Que -vão aflorando, e propõem 
mia regional, modernizando a atividade industri:~.l _e revigo- alternativas que contemplem ambas as tendências, COmo, por 
rando a estrutura produtiva do CCntro-Oeste-.- -- - --exemplo, o iníciõ- ime"diató dÇIS trabalhos, com base numa 

Cabe agora ao Governo aperfeiçOar os _mecariiSinos de_ pauta que limite ó'alcance da revisão. 
aplicação dos recursos, de modo a aumentar-lhes ã eficácia. - ---_-:par- maiS que- as SolUÇões sejam difíceis, em função da 

Cito, como ·exelnplo, o subprograma de energia, que visa multiplicidade de opiniões, vivênciaS e interesses, e do varie-
a financiar o setor privado para implantaÇão de pequenas gado matiz ideológico" da população, refletidos na manifes-
centrai:s hidrclétricas de até dez mil kW, linhas aéreas de tação dos seus representantes, não se pode negar que a pro-
transmissão e subtransmissão e subestações. .. _ _ p~s!a de _elaboração prévia de uma pauta buSca urna saída 

Para inccritiv<ir a--participação do cit.jJifal privado, essa · COriSeitsual. A defiriição deSsa pauta. caso vingue a proposta, 
iniCiativa necessita ser completada, permitindo a venda da envolverá amplas discussões, mas penso que um mínim-o de 
energia excedente produzida pelo setor privado. limitação à tarefã. ~eViSiorial terá o mérifo de evitar uma possf-

A Suécia, que já adotou esse modelo, prosperou significa- vel desfiguraçãO àa lnáxim"a."óbra juridica aprovada pelos cons-
tivamente graças ã universalização da o(erta _d_e"~o_ergia em tituintes de 198K 
todo o seu território. -Espera-s~, S~-- ~residente, q~e dos embates a serem trava-

O Brasil, cUja extensão não p~de ser atendida ~omente dos na revisão resulte uma ordem jurídica criteriosa, eficaz 
pelo Governo, tenho certeza, beneficiar-_se.:.á gr"ãitdemente, e adequ:ida à nossa realidade política, económica, social e 
pois, em breve, as pequenas hidre\étricas partiCulares gerarão cultural. Espera-S_e que a Lei Magna pós-revisão seja capaz 
energia para favorecer as regiões mais dístarites e desprovidas de estimular o crescimento económico sem, contudo, compro-
do País, criando condições estruturais parã O crescimento. meter o pretendí~o resgate da dívida social, que a cada dia 

Tenho a certeza de que o Estado de Mato Grosso será vai-se tornando mais quimérico. 
um dos grandes beneficiários de semelhante sistemática, que Há uma questão, porém, para a qual devemos atentar 
virá solucionar as agruras e os entraves ao progresso criados desde já, em respeito ao cidadão brasileiro, principalmente 
pela falta de energia em inúineras localida.de_s_dg)nterior. o cidadão carente, cotidianamente envolvido na hercúlea tare-

O ffiodelo, sem dúvida, será um corajosO e realista-esforço "fá. de gàrantir a SObrevivência da faniília. Trata-se da seguri-
para iniciar o processo de correçãodas desiguald_ades regionais dade social, setor que, por sua importância, sua absoluta oe-
que a ConstituiçãO deseja ver superadas. -~si~~de_, __ ~~u potencial eleitoral, e sobretudo por seu orça-

Era o _que tinha dizer. menta giganteSCO~ ·é alvo de desmesurada cobiça. 
A seguridade social merece uma reflexão profunda e isen-

0 SR. PRESIDENTE (ChagaS Ro~rigu~s) - Ççmcedo ta de interesses menores, pois representa a ação do Estado 
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. _ perante um dos segmentos mais frágeis da sOciedade, que 
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é o atendimento ao cidadão doente ou idoso.- É inevitável 
que se altere a legislação previdenciária, como se pode cons
tatar pela iniciativa do próprio Ministro Antônio Britto. É 
inevitável também que o s.etor saúde seja amplamente discu
tido, na tentativa de melhorar os _serviços prestados à popu
lação. 

Ninguém, Sr. Presidente, em sã consciência, é capaz de 
negar que a saúde pública nO Brasil é um verdadeiro caos. 
Tal como outros setores da vida nacio_n_a_l,. a saúde tem sido 
penalizada pela insuficiência de r.ecvrsos_, Pela nidUÇão da 
capacidade de investimentos públicos, e, evidentemente, pelo 
mau gerenciame"nto. Ninguém, em sã consciência, pode fechar 
os olhos para a crise no setor. que viVe o' pior momento de 
sua história, de acordo com a_ abalizada e insu.speita adver-
tência da Associação Médica.Br:asil~it·a. ·- ___ _ ___ _ 

No entanto, observa-se que nesse clamor nacional por 
uma saúde pública efetivamente eficaz e democrática, algumas 
vozes demonstram preocupação com interesses menOres, d~ 
grupos, condicionando à privatização a recuperação do setor. 

Eu, Sr. Presidente, não sou defensor do Estado todo-po
deroso_, concentrador, onipotente e opressivo. Entretanto, não 
posso concordar co_m a falsa teoria, que tem feito riluitóS 
adeptos, de que a privatização é uma pimacéia, e que a simples 
retirada do_Governo possa_représentar a_ redenção da s~úde 
brasileira. Da mesma forma, não vejo por·que·reestrüturar 
o Sistema Úníco Qe __ SaúdÇ: oq extingui-lo simplesmente. Antes, 
é necessário que as autoridades governamentais se apressem 
em consolidá-lo, para _que possa de fato mostrar-se eficiente. 

A verdade é que O- Sistema Único de_ Saúde, instituído 
pelos Constituintes dC 1988, não surgiu aleatoriainep_te. Id~?li
zado para representar uma nova etapa na saúde pública brasi
leira, o SUS fora aprovado pela 8"Conferência Nacional de 
Saúde, cm 1986, como forma de descentralizar o atendimentO 
e de atribuir à comunidade o papel de verdadeir_o gestor do 
sistema. - -. -

Portanto, a falha não se circunscre_ve nps li:J;rütes çla ideal~
zação do SUS, _mas nas _a_ções práticas que se vêm tornando 
na sua administração. Antes_ de conclenar o SV.S:. é preciso 
fortalecer os seus_ me_canismos de contro~e, por intermé4io 
dos Conselhos MunicipaiS, e agilizar o repasse de recursos, 
entre outras medidas. . _ .. . . _ _ _ 

Recentemente, o Jornal do Brasil promoveu, em sua pági
na de Opinião, um debate em torno do_sesor sa_úde_no Br<;lsil, 
sob o título: "A saúde no CTI". Entre os artigos ali publicados, 
no dia 3 de agosto_ último, encontra-se _o _de José Antônio 
Alexandre Romano, Diretor da Associação dos Médicos Resi
dentes (AMERERJ), do Rio de Janeiro, em que o autor 
analisa o confronto "Privatização x: Estat{ZaÇãó". 

Em seu artigo, o Dr. Romano põe os pingoS: nos is: 
''Apesar deser colocado que teinos_uma rede públi

ca com a complementaridade da re_de privada - escla- 1 
rece -,o que acontece, na realidade, é o Estado susten
tando o setor privado, contratando os_ S~l,l$ serviços, 
e este mesmo setor privado_ não _conseguindo viver sem 
as benesses do Estado." 

Mais adiante, ele questiona as propoS_tas ~-_nem _sempre 
ingénuas - de mera privatização dos serviçPS, como _solução 
para a saúde. . 000 __ • - -. -. _ • 

"Temos como exemplo que a estatização da saúde 
deixou de ser uma construção atemorizadora, pois até 
o Governo americano pensa em tomar esta d_ecisão, 
visto que o __sistema que vigora naquele país é privatista 
e faliu. •• 

O Dr. Romano lembra ainda que países como a Inglaterra 
experimentám o sistema de saúde estatizado há muitos anos; 
co.m ·gran9e .su~~S9· ... __ -·- -· . --·- .. . 

O que:_ocorte, Sr. Presidente, é que, em funÇãÇ> de um 
melhor gerenciamento dos serviços prestados ao_ciqadão, mas 
prfnCipãfmente e:ni. funÇão de intereSses econômicos, indivi
duais ou de grupos, criou-se um mito. uma falácia, de que 
a privatizã-ção é-a solução universal para os males que nos. 
afligem. De todas as vozes que se alteiam para condenar o 
Estado e louvar a iniciativa privada, apenas umas poucas têm 
legitimidade para falar pelo cidadão comum. Em sua maioria, 
tãiS VOzes defendem o interesse económico de forma inconse
qUente, levantando a falsa bandeira de que "tudo o que é 
do Estãdo está fadado a não furldõrtar~<. ··- · · 
-· -~ A_efidéncia do setor privado pode ser igualmeri~e __ questio
nada. numa área que exige grande disponibilidade de recursos, 
e num momento _em que o Brasil vive uma de suas piores 
crises. - ----- ----- - - - ----- -

"No nosso ponto de vista- adverte em seu artigo 
o Dr. Romano -,a crise da Saúde é um estrangu~ 
la_melito do setor privado. Ao analisarmos a rede priva~ 
4a de saúde, observamos que a medicina' df:-grupo 
responde à assistência de 30 milhões de brasileiros, · 
sendo um s.etor de altíssimo lucro e baixíssiino risco. 

-Já o restante da rede privada - onde se encontra a 
maioria dos hospitais~- adverte o autor do artigo - vive 
graças aos pagamentos mensais do Ministério da Saúde. 

·O m·ais.inteiesSànte, acentUa;-é que a medicina de gru
po mantém várias restrições-às patologias graves e cró
nicas, e repassa ao SUS todos os ónus relativos ao 
atendimento dessas ocorrências.'' -

O que se observa, portanto, volto a repetir, é que os 
adeptOS da privatização a quãlquer custo querem confundir 
a opinião pública, e mesmo as convicçõ_es de Parlamentares 
e políticos em geral, culpando o setor público por toda sorte 
_de anomalias e dificuldades, entre _as quais a crônica escassez 
de recursos. __ 

O médico e sanitarista José Knoplich, diretc;>r científico 
c;la A-ssociação Paulista de Meçiicína, em um de seus recentes 
aftigos, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, alerta para 
esse fato: 

"Os dãdoS- estatísticos têm. de~on~tnido que qual
quer que seja o sistema de saúde vigente, inesr:no num 
país do Primeiro Mundo, os recursos estão escasseando 
e devem ser controlados. Nos Estados Unidos~ o _siste
ma é do tipQ- livre -iniciativa, com inúmeros ptános que 
acompanham as leis do mercado, mas que deixam fora 
do, atendime_nto 30 por cento da população economi
câmente ativa." -

Também ele questiona, como o Dr. Romano~ o atendi
mento privado quando se trata de graves e onerosas pato
logias. 

"Há suspeitas de que esses _convêniOS riOS Casos 
de altos gasto~ (cirurgias cardíacas, acidentes, trans~ 
plantes, tratamentos de tumores, etc.), induzem os con
veiiiados; por não atendê-los, a usar a reae de hospitais 
públicos ou filantrópicos." 

O raCíocínio é o seguinte: se esSas soluções j~ exiS
tentes no mercado brasileiro forem aplicadas e conside-
radas como uma solução privatizante. e obrigadas pelo 
Governo, os convênios faturarão muito' maiS. 

"O _sistem-a público e os hospitais filantrópicos-
prossegue o Dr. José Knoplich -continuarão em falên-

·- . . I 
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cia, sem condições de progredir, os médi~o_s e outros 
profissionaiS da área permanecerão cOm Sãlários irrisó
rioS. Porém, as firmas de convênios ficarão com. lucros 
cada vez maiores, dominarão a mídia:, patrocinando 
clubes esportivos para fazer marketing, mas nunCa -iJi..., 
vestirão em pesquisa médica ou formação de teCnolOgia 
nacional, áreas que não dão lucro." 

EiS aí,- Sr. Presidente, desnudada de sua roupagem fala
:iosá, a realidade da tese privatista. A análise Isenta dos fatos 
revela um quadro caótico da saúde brasileira, mas revela, 
igualmente, que, sendo tal diagnóstico inquestionavelme~te 
verdádeiro,.muitas das receitas que ora se propõem são inape
lavelmente ineficaZes. A tese da privatização, defendida com 
açodamento, acoberta interesses menores e doura a pílula, 
na verdade, um remédio eficaz para o -pOder económico e 
um placebo para a imensa legião de brasileiro.s__que_ sonham 
com um atendimento digno e democrático na área da_sa-úde. 

Muito obrigadol 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL--sE. Pronuncia o 
seguinte dis~urso.) -Sr. Presidente, s~ e Srs. Senadores: 

RegistrO com pesar o falecimento, em Aracaju, da Profts
sora Judite Rocha de Oliveiia, que f6i Diretora e Fundadora 
do antigo e tradicional Colégio Jackson de Figueiredo, que 
desde 1938 vinha educando gerações de sergipanos, com um 
nível de qualidade e proficiência por todos elogiado. 

Origiilária de Santana do Ipanema, no Estado de Ala
goas, a Professora Judite transferiu -residência para Aracaju 
durante a década de 30, exercendo as atividades de Professora 
e Jornalista, foi membro da Ass_ociação Sergipana de Impren
sa, publicou artigos e trabalhos nos jornais da cidade, e, pelos 
relevantes serviços prestados à educação dos jovens no Estado 
e a contribuição que deu na educação nacional com o desem
penho exemplar do Colégio Jackson de FígUeireâo, recebeu 
vários-diplomas e títulos de mérito, taiS como: Máe do-Ano, 
Mãe Educadora e Cidadã, Educadora Einéiita; Honra ao Mé
rito do Conselho ExecutivO Nacional da Federação das Ban
deirantes do Brasil, Honra ao Mérito da Prefeitura MuniCipal 
de Aracaju, Medalha Ignácio Barbosa, Mãe e Mestra, durante 
várioS anos, Cidadã Sérgipana pela Assembléia Legislativa 
de Sergipe e Cidadã Aracajuana, pela Câmara de Vereadores, 
entre outros. 

A Professora Judite e _seu esposo, o professor Benedito 
Alves de Oliveira, ambos à frente do tradicional CõfêgiO Jack
son de Figueiredo, situado na Praça Olympio Campos, onde 
fica a majestosa Catedral da Cidade, durante mais -de 55 anos 
fiZeram parte integrante da sociedade e da família sergipana, 
cuidando, c_om carinho, dedicação e :,t.dmirável competência, 
da educação da_mocidade, dos filhos de Aracaju e de muito_s 
jovens qti.e vinham do interior para estudar na capital. 

A notícia do falecimento da Professora Judite Rocha de 
Oliveira foi recebida com mufta tristeza no EStado, Onde des· 
frutava de muito prestígio, afeição e elevado conceito pelm 
relevantes serviços que prestou à comunidade, como instru
tora, amiga, orientadora e conselheira da mocidade sergipana. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, 
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 9 horas, 
~seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO W68, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
68, de 1993. de iniciativa da Comissão Dir~tOia, que-estabelece 
a estrutura do Centro de Desenvolvimento de Recursos Hu
manos do Senado Federal e dá outras provfdências, tendo 
- - Parecer favofá.Ve1, proferidO em Plenário, Relator: Sena

dor Francisco Rollemberg, em substituição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-
!'ROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 147, DE 1992 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c;-do Regi
mento Interno) 

Discussão, em turno único, tlo Projeto de Lei da Câmara 
ni 147, de 1992 (n"' 3.303/92, na Casa de origem), de iniciativa 
t.Jo Superior Tribunal Militar, qUe extingue a 1~ Auditoria 
de Aeronáutica da t~ Circunscrição Judiciária Militar e a 3~ 
AUditoria da 2~ Circunscrição Judiciária Militar, extingue car
gona carreira da Magistratura e dá outras providências. tendo 

Parecer favorável, sob n9 329, de 1993. da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
0FÍCIO N• S/64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termoS cdo art. _336. c, do Regi
mento Interno.) 

Ofício n' S/64, de 1993, através do qual o Governo do 
Estado de Minas Gerais solicita autorização do Senado Fede" 
ral, para que possa contratar operação de crédíto externo, 
no valor de duzentos milhões de dólares americanos, para 
os fins que especifi,çá. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Econ6micos.) 

-4-
MENSAGEM N• 257, DE 1993 

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

Mensagem n' 257, de 1993 (n' 456/93, na origem), pela 
qUal o Presidente da República solicita ao Senado Federal 
seja expedida Resolução que autorize a União Federal a assu
mir a dívida contraída pela Companhia Brasileira de Infra-Es
trutura Fazendária- INFAZ, em liqüidação. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Assuntos Econômic_os.) 

-~ _O BR._ PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Está encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I8h3flmin) 

ATOS DO PRESIDENTE 

N• 472, DE 1993 

--o-Presidente dO Senado Fed-eral, no uso da sua -Compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a 
~elegaÇão d~ COmpetência qu_e lhe foi outorgada pelo AtQ_ 
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da ComissãO Diretora Q9 2._ de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que consta do ProCesSo n9 Õ17.453/93-3, resolve 
aposentar, voluntariamente, o servidor CELESTINO ALVES 
DOS SANTOS, Técnico Legislativo, área de Apoio Técnico 
ao Processo _Legislativp, Nível II, Padrão 30? do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, nos termos dO: arti_go 40, inciso 
III, alínea a, da Constituiçã-o- da República Federativa do 
Brasil, combinado com os artigos 186, inciso_ III, alínea a, 
193; e 67 da Lei n~" 8.112, de 1990, bem assim _com os artigos 
34, § 2•; e 37, da Resolução (SF) n'42, de 1993,com proventos 
integrais. observado o_ disposto no artigo 37, inciso XI, da 
Constituição Federal~ 

Senado Federal, 30 de setembro de :1~93-.-- 1ienad0r 
Humberto Lucena, Presidente. 

N• 473, DE 1993 

O Presidente do Sei:lado _feder~l. no uso da sua co_mpe~ 
tência regimental e regulamentar, de conformidade Com a 
delegação· de competência que lhe foi outorgada- pelo Ato 
da Comissão Oiretora D-o?-~, de 4 de abril de 1973, e tendo 
em vista o que corista do Processo n~ 018.095/93-3, -resolve 
aposentar, voluntariamente, PAULO SÉRGIO FERREIRA, 
Analista Legislativo, Área de Polícia- e s~gurança, Nível III, 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Sériado Federal, nos 
termos do art. 40, inciSo III, alínea c, da ConstitUição da 
República Federativa do Brasil, combinado com os _artigos 
186, inciso-III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem 
assim com os artigos -34, § z~; 37; e 41 da Resolução (SF) 
n"' 4?, de 1993, cOin proVentos proporci(ifiais ao te-mpo de 
servtço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Cons
tituição Federal. 

Senado Federal, 30 de setembro de 1993. ---'Senador 
Humberto Lucena, Presidente. -

N• 474, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições 
que lhe foi Conferida pelo art. 6~', § 2~', da Resolução n~' 42, 
de 1993 e tendo em vista o que consta rio Processo n9 
019.135(93-9, resolve designar JULIO CESAR !lAMOS, 
Analista Legislativo, Área·de Processo Legislativo, Nível III, 
Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para 
substituir o Diretor da S~bsecretaria de Anais, FC-8, no peno
do de 11-10-93 a 29-10-93, durante o afastamento do titular, 
em gozo de férias. _ 

Senado Federal, 30 de setembro de 1993. - Senàdor 
Humberto Lucena, Presidente. 

N• 475, DE 1993 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6~, § 2<?, _da Resolução no;> 42, 
de 1993, e fendo em _vista o que corista _no_ ~recesso n9 

019.341193-8, resolve designar ABELARDO GOMES-FI
LHO, Assessor Legislativo, Área de AssesSoramento Legisla
tivo, Nível III, Padrão 45, do Quadro de Pessoal_ do Senado 
Federal, para substituir a Diretora da Secret3ria de DoCumen
tação e Informação, FC-9, no período de 27-9-93 a 15~10-93, 
durante o afastamento da titular, em gozo de férias. 

Senado Federª', 30 de setembro de 1993. -,-Senador 
Humberto Lucena, Presidente. ·" - · ~- ~-

N• 476, DE 1!!93 

O Presidente do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 6~, §-2~t, da Resolução D.9 42, 

·de 1993 e tendo em vista o que consta no Processo n9 

019.301193~6, resolve d.esignar E~t_er Costa Fernandes. Ana
list_a Legislativo, Área de Processo Legislativo, Nível III, Pa
d~~o_ 45, Qo Quadro de Pessoal do Sénãdo_Fede.ral, p~ra substi
tuir a Direto'ra d3 · Subseáe_ta·ria. de Edições Té_cl,lf~S. FÇ-8. 
no pe_ríodo de 19-10-93 .a 7-11-93, d~J.rante o afastàment_o da 
titular. em goz.o~de férias. . _ ~ --· - -

SenãQo- Fédêral, -3.0 de setembro de 199'3 .. ..;...; Senador 
Humberto Lucena, Presidente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 63, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe foi Conferida pelo art. 7~. § 2°, da Resolução nn 42, 
de 1993, -e de acordo com o que consta do Processo n~ 
19.484/93-7 resolve nomear Verôníca Maria de Freitas para 
exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar. 
do· Quadro de Pesso<_il do Senad,o Federal, com lotação e 
exercício no Gabinete do Senador Louremberg Nunes Rocha. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1993.Manocl Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

ATO DO DIRETQR-GERAL 
N• 64, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso.da atribuição, 
que lhe foi conferida pelo art. 7_~. § 2\ da Resolução n" 42, 
de 1993, e de ac_o_rdo _com o que consta do Processo n'-' 
19-483/93-7 resolve nomear Carlos Alberto Moraes Xavier 
para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, 
do Quadro de Pessoal do Senado .Federal, CÇ>tn )ot<_ição e 
exercício no Gabinete do Senador Louremberg Nunes Rocha. 

Senado F-ederal, 29 de setembro de 1993. - Manoel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. 

A TODO DIRETOR-GERAL 
N• 65, DE 1993 

O Dire_tor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição 
que lhe foi conferida pelo art. 79. § 2~, da "ResOlução ri~> 42; 
de 1993, e _de acordo com _o que consta do Processo n<? 
18.777/93_-7, resolve.nomear João Marques Estrela e Silva 
para exercer o cargo, e~ comissão, de Assessor_ Técnico, do 
Qu_adro de Pessoal do Senado Fe.d~raLcom lqt,aç~o f ~~~rcício 
no Gabinete do Senador Raimundo Lira. , ... 

Senado Federal, 29de setembro de 1993. -Ma,noel Vilela 
de Magalhães, Diretor-Geral. -·· 

ATO DO DIRETOR-GERAL 
N• 66, DE 1993 

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição, 
que lhe fOi conferida pelo art. 7~', § 2~, da Resolução n9 42, 
de 199_3, _e de acordo com o que consta do, ~recesso p9 
19.431/93-7, r-esolve nomear Maria Zélia Castilho de SouZa 
Roge do para exercer o cargo, em comisSão, de Secretáríõ 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Sené}.,do. Féderal, com 
lbtã.ção e exercido no Gabinete 'ddSenador ... RoDan-Títo. -,_ · 

--- --.senado Federal, 29 de setembro de 1993. _:__ MªriQel Vilela 
de Màgalhã~ Diretor-Geral. -

. INSTITÜTO DE PREViDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ata da s~ Reunião Ordinárja_ do Conselho Deliberativo, 
realizada em 12 de agosto de 1993. --

Aos doze dias do mês de agosto_ do _ano d~_b.um IIlH 
novecentos e noventa e três; às""C{nze horas e tririfá ffiíilú~os 1 

J 
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reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do lnSHtUto 
de Previdência dos Congressistas_-:- IPC. enl -s-ua s-eae. situada 
no ane-xo I da Câmara dos Deputados, 25-:> andar, sob a presi
dência do Senhor Senador Wilson Martins, cont a preseriça. 
dos Senhores Conselheiros Seriadores Cados.PatrõdóiÓ, RO- · 
naldo Aragão, Nabor Júnior, Deputados Prisco Viana, Waldir 
Guerra, Vital do Rego, Aloisio Vasconcelos, Nilson Gibson, 
Doutores Antoniõ José Machado e Henrique Lima Santos. 
Presentes também o Deputado Manoel Castro, Vice-Presi
dente, Dr. Djalma Bessa, Tesoureiro, o Deputado Domingos 
Juvenil, Presidente do Conselho Consultivo e o Sr. Joã.o Bosco 
Altoé, DiretOr-Executivo_ do IPC. _Havendo_ número legal, 
o Presidente. abriu os trabalhos, determinando ao_Secretário 
a leitura da Ata da Rcuniáo __ anterior, reãTiZadã--em ln--8-93.
Após_ a leitura, a Ata foi discutida e votada, tendo sido apro
vada sem restrições. Em seguida, o Presídente apresentou_ 
os demonstrativos contendo a atual situação fiilãnceira do 
IPC, incluindo as disponibilidades, as aplicações finanCeiras 
a curto prazo, o realizável a longo prazo, os inves_timentos 
e re_ceitas oriundas_ dos imóveis do Instituto. O_ Presidente 
distribuiu cópias desse demonstrativo com os membros presen
tes, ao tempo e que -oferecia informações cOmplementares 
sobre esses números. Em seguida, o Presidente mostrou todos 
os processos- Qeferidos por ele ad referendum do Conselho, 
compreendendo processos de novas inscrições -de segurados 
facultativos, de integralização de carência, de concessão de 
pensão, de auxílio-doença e de auXI1io-funerã.l. Informou que 
todos esses processos estavam à dsposição do Conselho, arru
mados numa mesa à parte. Ouvido, o COnselho ratificou o 
deferimerito, aprovando todos os processo-s;--q-u-e--se-rao trans
critos ao final desta Ata. Continuando, o Presidente apre
sentou o Relatório e o Certificado da Auditoria Interna Con· 
junta da Câmara dos Deputados _e _Senado Federal; sObre 
a prestação de contas do IPC, exercfcio de 1992, a ser encami
nhada ao Tribunal de Contas da União- TCU~ Informou 
que logo que recebeu estes documentos, encaminhou para -
o Conselheiro Senador Ronaldo Aragão, para- que-ele fizesse
um exame preliminar desse Relatório, para que, nesta Reu· 
nião, já nos adiantasse algum subsídio. Dito isso, passou a
palavra ao Senador Ronaldo Aragão. Sua Excelência~ dizendo 
ter examinado cuidadosamente o Relatório, reconheceu tratar 
de um trabalho importante e de relevante serVentia para o 
WC, prindpalmente nas observações nele _contidas, cujas ob
servações deveriam ser levadas em consideração, adotando 
providências. Não obstante _estas preliminares, disse que antes 
mesmo de entrar no mérito do Relatório da Auditoria, ele, 
como Senador da República, se sentia na obrigação de levantar 
uma questão a respeito da definição da personalidade jurídica 
do IPC com-o"Séndo uma: aUtã:i-quia, assim entendida peta Dou
ta Comissão de Justiça da Câmara dos Deputad-os, atrãvé~. 
de um parecer e que por conta desse parecer, resultou m 
obrigatoriedade de se prestar contas ao TCU precedida de 
uma auditoria interria. Sua Excelêncí3 disse não lhe parecia 
o bastante, data vénia, que um parecer isolado, oriundo da 
Comissão de Justiça da Câmara fosse o suficiente para definir, 
de uma vez por todas, a característica da personaldiade jurídica 
do IPC coino aUtarquia, sem que esse entendimento não pas
sasse necessariamente pelo crivo da Comissão de Justiça do 
Senado. O IPC é Uma Instituição que pertence -às duas Cas_as 
do Congresso e no seu entendimento, o Senado não poderia 
ter ficado excluído desse processo. Em que situação ficaria 
este Conselho se o entendimento da Comisslo de Justiça do 
S~nado, no que diz respeito a personalidade jurídica do ~PC, 

foi diferente daquele definido pela Comissão de Justiça qa 
Câmara dos Deputados? Não sería mais córreto que este as-
suntO fosSe disciplinado rilediante Decreto Legislativo? Di3nfe: 
xcelênda apresentoü duas propostas: a prirrieira, no sentido 
de que essa matéria fosse retirada d~ pauta, até-que o Senado: 
Fed~ral se rnanifestasseaesse respeito: A segunda, no sentido 
de que essas prestaçt?es de con~as fossem_feitas C()m_o semp~e _ 
foram, oil seja: inidiretamente ao TCU, átrã.véS da Câmara_
e d_o _Senado, de onde _os recursos nos são repassados. O 
Presidente colocou as propostas em discussão e votação._ O 
Deputado Vital do RegO-perguntOu -ao Pr-esidente se os AUdi
tores_ tinham mantido entendimento com a administração do 
Instituto~ solicitando informações, explicações~ no-seritldo de 
suPSidiar o trabalho dess,a Auditoria. O Pre-SideOte, após -cOn
sultar o Diretór-Executivo e o CoriSultor Jurídico, respondeu_ 
que a Diretoria Executiva aj:tenas fornecia os elementos _que 
QÇAudi.tores solicitav~m. Quanto a Cónsultoria Jurídica, es.tot.i 
sendo informado agora,_que essa, nunca foi procurada para 
nenhu_ma indagação_. Concluindo, disse que nem a ele próprio 
a Auditoria _o procurou para nada. O conseltidro Antonio 
JoSé Machado pergl.ntou se a solicitaç_ão Para a auditoria 
foi para fazer um traPalho abrangente ou-se foi tão-someme 
para examinar as contas do exercício de 1992. _Q_ Presidente 
fesPondeu que como- consta dos termos da solicitação aos 
Presid~~tes da Câm3:.r~ <~-~o Se~ª'dq_, foi pa~ª' apreciar apenas_ 
a pr~Stação de contas do exercício de 1992. O Deputado" Priscõ 
Viana disse que esttanhou a apresentação desse Relatório 
pela Auditoria, já etn caráter definiti~o. Esperava que esti
vesse ainda em fase- de. minuta prévia, como preceituam as 

-Regras Gerais de Auditagens. Disse que sobre esse assunto 
vaí se resguardar para discutir na hora oportuna, já que a· 
questão agora era a de examinar as propostas ªpresentadas_ 
pelo Senador Ronaldo Aragão. O Deputado Prisco Yiana 
declarou apoiar a proposta. Em seguida, o Presidente _ouviu 
a opinião dos Conselheiros presentes sobre a proposta do 
Senador Ronaldo Aragão e, ao firial,"declarou como aprovada. 
Dado a esse resultado·, o Presidente comunicou ao Conselho 
que, em vista do adiamento da discussão e votação desta · 
materia, ele, na condição de Presidente dQ I_PC, se sentia 
na obrigação de manter-um contato pessoal com o Presidente 
do TCU, Ministro Qulos Átila, para conversar sobre o assun
to, vez que, antes da arguição da dúvida quanto a persona
Iid_ª-_de jurídica do IPC, quando ainda -se entendia tratar-se 
de uma autarquia, com obrigatoriedade de se prestar contas 
àquela Corte, o prazo que nos fóra dado, inclusive em caráter 
de prOrrogação, expirava no dia 16, sexta-feira próxima. (To
dos o-s- membros do Conselho manifestaram apoio ao- Presi
dente por essa iniciativa). Continuando, O Deputado Vital 
do Rego, dizendo que precisava responder ao empresário An
toitio Ermírio de Mor_aes'que, através de um artigo de_jqrnal, 
criticou o IPC com declarações falsas. Requereu neste mo
_m~nto ao Presidente;~ que lhe_ _fosse forneciQ_Q~ por Certidão, 
todos os atuais valores das pensões de ex-parlamentares, por 
ano de mandato e a partir de quantos anos de idade esse 
direito lhe se~f!. garantido. O Presidente deferiu o requeri
mento, determinando ao Diretor-Executivo providenciar1 

com urgência. Em seguida, foram apreciados e aprovados 
os seguintes processos: a) de requerimento de pensão_-_ 
1.069/93, 1.037/93, 957/93, 978/93, ).021193, 1.022/93, 
1.023193, L054/93 e 962/?Y, b) ~de integralizaçãe de c~rência 
- 1.003/93; c) - de auxilio-funeral - 1.020/93, 979/93, e. 
1.052/93; d) de auxilio'doença indeferido -653/93; e) de auxí
lio-doença - 970/93, 973/93, 974/93, 975/93, 976/93, 980{93,, 
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981/93,982193,984193, 985/93, 990/93 '983193,-986193, 902193, 
971193, 977193, 989193, 99-1193, m793, 993193,994193, 995193, 
997193, 998193, 999193, 953793, 821193, 926/93, 744193, 
1.000193, 1.001193, 1.004193, 1.008/93; 1.009/93, 1.011/93, 
!.OJ2{g3, 1.015/93, 1.017/93, 1.02879J, 1.007193, 1.006193, 
1.013193,1.014193, 1.016193·,-1.018193, 1.029N3, 1.034193, . 
1.026/93, 1.027193, 1.040/93, 1.019193, 1.049193, 1.047193, 
1.041/93, 1.038/\[3, 1.060/93, 1.139793, 1.1()3/93, 1.101/93, 
1.083/93; 1.005193, 1.063/93, 1.043193, 1.076/93, 1.088/93, 
1.042193, 1.066193, 1.048193, 1.085/93, 1.045193, 1.082/93, 
1.025193, 1.075/93, 1.050/93, 1.071193, t-039193, 1.062193, 
1.058193, 1.089193, 1.080/93, 1.084193, 1.044193, 1.059193, -
1.033/93, 1.061/93, 1.057193, 1.067193, 1.077193, 1.079/93, 
1.064/93, 1.055/93; 1.07_8/93, 1.056193-il.074/93~-I) -'-de ins
crição de segurado facultativo - 1.031193, 1.068193, 930/93, 
874/93, 1.032193,859193,870/93, 9961!13, 879193,894193,903193 
e 8~4/93; g) -- de_ cancelamento de inscrição - L120193, 
1.035193, 91i8/93, 967193, 988!93, 815193 e 929793. Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrpu a Reunião às t.reze 
horas e trinta- minutoS. E,-pára constar, eu Rayriiuridó Mela no, . 
Secretár,io, lavrei a presente Ata que. depois de lida_ e apro
vada, será assiriada pelo> Senhor Presidente. 

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 6• Reunião Ordinária do Conselho Delibe
rativo, realizada em 16 de setembro de 1993. 

Aos dezesseis dias do niês de setembro do ano de hum 
mil novecentos e noventa e três, às onze hOras e trinta IÍlinutos, · 
reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberati_y_o do InstitutO -
de Previdência dos Congressistas-IPC~ em sua se4e,_sit1,1ada 
no anexo I da Câmara dos Deputados, 25"' andar, sob a presi
dência do Senhor Senador Wilson Martins, com a presença 
dos senhores Co_n~elheiros Deputados Ariosto HOlanda, Aloi
sio Vasconcelos, Angela Arriin, Doutores Henrique Lima San
tos e Ahtonio José de Souz_a Machado. Presente também o 
Sr. João Basco Altoé; Diretor Ex_ecutivo do U?C. Observado 
o quorum regimental, o Presidente abriu os trabalhos, deter
minando ao Senhor Secretãrio a -leitura da At3. da reunião 
anterior, realizada em 12 de agosto do ano corrente. _Após 
a leitura, a Ata foi discutida e votada, tendo sido aprovada 
sem restrições. Em seguida o Presidente distribuiu os demons
trativos contendo a atual situação finacêifá çlo __ U'C,_ -discrim-i-
nados o disponível, as aplicações a curto prazo, o realizável 
a longo prazo, os investimentos e a receita oriunda dos aluguéis 
dos imóveis ·do lPC. Independente da distribuição dos de~ 
monstrativos com esses números, o Presidente_ prestava, ain
da, informações complementares. Em seguida o Presidente 
apresentou todos_ os processos deferidos_ por ele ad-referen
dum do Conselho_ Deliberativo, para aprovação, sendo 201 
processos de auxílio-doença, 10 de inscrição·de noVos· segura::.. 
12 de requerimento de pensão. 6 de cancelamento de ínscn.: -

ção, 4 de auxílió~filnàaT~ Z de averbação de mandato e 1 
de integralização de carência. Ouvido, o Conselho aprovou 
todos_ esses processos, que serão transcrito-s aó' 'final, antes 
do encerramento desta Ata. Con~irii.iãrido, o Presidente apre
sentou os Balancetes e Demonstrativos das Reç:eitas e Despe
sas referentes aos meses de maio e junho/93,_ relata_dos.p~Jo 
Deputado Ariosto Holanda. Colocada em discussãCn~sta maté
ria, todos os Senhores Conselheiros acompanharam o vote 
do Relator, tendo sido aprovada por unanimidade. Em segUi· 
da .o Presidente, nos. termos do_ artigo 89, item XII do Regi· 

tnento Jnterno, pediu a anuência do ~_grégi~ Conselh~ pa~a 
efetuar as despesas com a confecç_ão da_s plantas do Projeto 
Executivo-de Construção da sede-própria do IPC. O Presi
dente fez uma exposição-de todas as providências já adotadas 
pan este fiitl, tlí:ú:ndo"da necessidade desta autorização para 
a cõiitfrluidãd~ d~_ste objetivo. O COrisélho, por unanítniâade, 
aUtorizou o PreSidente efetuai""tOdâs._âS des-pesas-ne-c-essárias 
para este fim. ContinUando, o Presidente; se referindo ao 
Relatório da Auditoria Interna qUe deu origem a consulta 
ao Tribunal de Contas da Uníão sobre o procedimento a seguir 
em relação a no$Sa prestação_ de contas do-exer.cícjo de 1993. 
disse que estava-esperando a manifestação do TCU para poder 
designar rela~or-para o trabalho que nos foi apresentado por 
~gut::la Auditori_a._O CÇll;JSelho l)ipotecou apOio aõ Presidente. 
s~ndo que o Conselheiro Henrique Lima Santos referiu.:se-
3'? .Senador Rina~do Aragão que_, inclusive por ter sido ele 
f.Iuem levantou a dúvida quanto a personalidade jUrídica do 
IPC, e por já eStar cOnhec-edOr áã questão, sugerindo que 
fosse ele o indiçado para Relator. O Presidente, entendendo 
ser procede-nte o argUinento d9 "Qr .. Henrique ~ima Santos, 
acatou a .suge_stão. Em _seguida fqr_a{Il apreciados e aprovados 
os seguintes processos:, -a) de_ (equerimento de, pensão -
1154193, 1046193, 1230193, -1135123,1237193, 1175193, 1214/93, 
1281193, 1302193, 1320193 e 1255123; b) de r~querimento de. 
pensão inde.ferido ~1224/93; c) de averbaçãQ_de mandato 
--'- f33l/93 e 1321193; d) --, de integralização de carência -
1203/93; e) de auxfiio·funeral - 1174/93, 1215193, 1282193 
e 1161193; f) de auxilio-doença indeferido - 653193; g) de 
inscrição de segurado facultativo,..- 419/93, 1162/93, 1096/93, 
1133193, 1136193, 1229193, 1H9/~3.1981193, 112119~ e 1Ç:W93, 
h).de canl:elamento de (n.sçrição -)164/93, 1176/93,, .1)99193, 
, 1200193, 1202193 e 1232193; i) de auxilio-doença- 1010193', 
1094193, 1099193, H00/93, 1105193, 1107193, 1108/93, 1112193, 
1113193, 1114193, 1117193, 1118/93, 1122193, 1127193, 1130/93, 
1131193, 1156193, 1172193, 1184193, 1206193, 1179193, 1193193, 
1177193, 1204193, 1211/93, 1123193, 1195193, 1208193, 906/93, 
1207/93, 1205193, 1186193, 1163/93, 1137193, 1171193, 1170193, 
1140!93, 1188193, 1180193,1219/93', 1134193, 1169193, 1189193, 
1106/93, 1149/93, !234/93; 1248193, 1218/93, 1160193, 1228193, 
1244/93, 1146/93, 1251193, 1173193, !256193, 1221193, 1233193, 
1191193, 1153193, 1198193, 1231/93, 1209/93, 1239193; !252193, 
1217193, 1240193, 124!193, 1247193, 1225/93, 1190193, 1129193, 
1227193, 1246193, 1309193, 883193, 1380/93, 1332193, 1362193, 
1334193, 1345193, 1:352193, 135519:1, 1353193, 1372193, 1369193, 
1360193., 1374193, 1363/93, 1361193, 1364193; 1337193, 1391193, 
1394/93, 1377193, 1390!93, 1371193, 1381/93, 1368/93, 1306193, 
1260193, 122019'3, 1265/93, 1142193, 1148/93, 1283/93, 1308/93, 
1304193, 1286i93, 1236193, 1267/93, 1219193, 1289193; 1276193,. 
1222193, 1263/93, 1278193, 1295193, 1126193, 1296193, 683193, 
1270193, 1245193,1269193; 1284/93, 1292193, 1210193, 1110193, 
1226193, 1272193, 1097193, 1243/93, 1285193, 1242193, 1293193, 
1268/93, 1280193, 1090/93, 1264/93, 1305193, 1262193, 1271193; 
1290193, 1294/93, 1266193, 1258/93, 1277193, 1299193 1157193, . 
1297193, 1301193; 1328193, 1178/93, 1344193, 1323(93, 1350/93, 
1336193, 13!0/93, 1311193, 1317193, 1338/93, 1351193, 1315193, .. 
1324/93, 1349193, 1316193; 1319/93, 1318/93, 1347193,'1312193, 
1348193, 1185193, 1144193, 1181/93, 1168/93, 1102193, 1091/93, 
1197193, 1194193, 1183/93, 1192193, 887193, 1104193, 1128193, 
1159193, 1196/93, 1213/93, 1115/93, 842193, 1216193, 1124/93, 
1141193, 1125/93, 1132/93, 1187193, 1070193, 1147/93, 1212193. 
1036193; 1166/93 o 1)5()193. Nada mais havendo a trátar, c 
Presidente encerrou a Reunião às __ treze horas. E, para con~tar. 
eu Raymun~o Urbano, Secretário, lavrei a ·presente !\tà- que 
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depois de lida e aprovada, será asSinada pelo Senhor Presi
dente-. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DEINQUÉRITO 
CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO~· 935, DE 1991, 
DESTINADA A INVE_STIGAR A SITUAÇAO ATUAL DA 

EV ASAO FISCAL NO PAIS, 

20• Reunião realizada em 17 de agosto de 1993. 
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de mil nove

centos e noventa e três, na sala n" 4, da Ala Senador Nilo 
· Coelho,_preSentes os Senhores Senadores Ronan Títo (Presi

dente}, Elcio Álvares, João Calmon, Jutahy Magalhães(Rela
tor), Magno-·Bãcelar, Esperidião Amin, Beni Veras, César 
DTas-~e--, ã.inda; os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Eduar
do Suplicy, João Rocha, Bello Parga e Gilberto Mir~itda, 
reúne-se a -COmisSão Parlamentar de InquéritO--aesfiilada a
"Investigar a Situação Atual-da Evasão Fis-cal _J;"JO País". Ha
vendo número regimental, o Seri.hor Presidente, Senad_or Ro
nanTitó,-declara abertoS Os trabafhos da ComiSsão e cOnvida 
o Senhor Senador João Cáhnon para ser relator- ad hoc -da 
reunião.-Em Seguida, o Senhor Presidente sofíCit3..ao depoen~ 
te, Séllhor Osiris de Azevedo- LopeS Filho, Secretário daRe
ceita Federal, que proceda o juramento. O Senhor Pres1dente 
faculta a palava ao depoente para fazer sua explanação. O 
depoente discorre sobre a administr-ação Tributária a"tual no 
pafs. Na rase 1iltefpelatória, usam da palavra, pela ordem, 
os Senhores Senadores Magno Bacelar, João Cahilon, Esperi
dião-Amin, Eduardo Suplicy, João Rocha e Gilberto Mlr3ild3..
Em seguida, o Senhor Presidehte con-cede a palavra· ao Senhor 
Senador Jubihy Magalhães, que assume a relatoria, para fazer 
suas illé:J.agaçõi!S. Nada mais havendo a tratar, a Presidência, 
agradecen.dO à presençã de todos, encerra os trabalhos, e, 
para constar, eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária da Co
missã"o, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada irá a publi
cação _com o apanhamento taquigráfico que faz parte inté
grande desta ata. 

ANEXO 

O SR, PRESIDENTE (Ronan Tito) -~Declaro aberta 
a reunião.' 

Solicito ao Senador João Calmon que assuma a relataria 
ad hoc, até que o Senador Jutahy Magalhães chegue. 

Srs. Senadores, instalamos agora mai~ uma reunião da 
CPI que pret'ende ínvestigar a -Situação atllâl da· eVas-aO 1isCál 
no País. 

Hoje temos o privilégio de ouvir o Dr. Osires de Azevedo 
Lopes Filho. O Dr. OsirCs é natural de Cachoeiro do ItaPemi
rim, EspífitO Saritó: Bacharel pela antiga Faculdade Nacional 
de Direito, mestre em DireitO e profeSSOr- de DireitO Tribu
tário da Universidade de Brasília, oride foi Chefe do Departa
mento de DireitO poi"dois mandatos sucessivos. Sua carreira 
técnica- friiYeã.lizada na Receita Federal, por mais de 20 anos, 
onde começou, por· concurso; como-Técnico de Tributação, 
em 1970, ocupando, por fim. o cargo de Auditor Fiscal do 
TesOuro-Nacional. Foi assessor do Secretário da Receita Fede
ral, assessor econóniit::o do Ministro da Fazenda, e, na Receita 
Federal, exerceu ~ rgos de coordenador do sisteTTia de fiscali
zação, de ativiOades especiaiS-e de programação-e avaliação. 
Posteriormente, exerceu o cargo de Diretor-Gerarda Escola 
de Administração Fazendária (ESAF). Sua experiénCià iriter
nacional na área tributária envolve estágios nos serviÇos de 
rendas internas dos Estados Unidos da América do Norte, 

na administração tributária da França e do Canadá. Além 
disso, foi Presidente do Centro lnteramericano de Adminis
tradores Tributários, com sede ~o Panamá. É eSpecialista em 
administr~çáo tribi!tá_ri_a. Ocupou a Subgerênçia-geral da Pre
sidência da República até maio de 1993. Atualmepte é Secre
tário da Receita Fede~:al. É autor do _livro "Regimes Adua
neiros Especiais"~ 

Agrade_ço aos senhores da Imprensa e peço a todos que 
tomem ~eus devidos l1,1gares, a finl. de_ que o_ Sr. Secretário 
da Receit~ Federal possa proferir o juramento-.compromisso 
antes _de iniciar o s-eu_-depoimento.' 

Solicito aos_ presentes que· fiquemos tOdos de pé para 
ouvirmos o compromisso do Dr. Osires de Azevedo Lopes 
Filho. 

O SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO -~"Ju~ 
~c. como dever de consciênCia; dizer toda a verdade-. nada 
omitindo do que seja do meu conhecimento ·sobre quaisquer 
fatos relacionados cotn a investigação a- cargo desta CoiriiSsão 
Parlamentar de Inquérito' destinada a investigár a situaçãO 
atual da evasão fiscal no País". · 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tit(lj- Pr~ Osires, ,df' 
acordo com a sistemática desta Comissão, é dado ao depoente 
um prazo osdlar de 20, 30 ou 40 minutos, com depoimento 
geral sobre o assunto objeto desta CPI, que é a situação atual 
da evasão fiscal no País. Em seguida, passamos a palavra 
aos Srs. Senadores para que possam fazer perguntas _ _a V. 
S' dentro do mesmo tema. 

Concedo a paiãVrã ao Dr. Osires d~ Azevedo.LOpes Filho. 

O SR. OSIRESDE AZEVÉDO LOPES FILHO- Que
ro agradecer---a Presidência, ao Senador Ronan Tito e aos 
Senadores presentes o prestígio de possibilitar à Receita Fede
ral, àsua nova gestão, a oportunidade de dar um depoimento 
sobre um dos grandes problemas nacionais que é exatamene 
a ·questão da evasão. Considero o nome dado à Comissão, 
'evasão tributária", como o maiS corfeto, ainda que a ImPren

sa divulgue esse tema como se fôra sonegação. A sonegaçãO 
constitui crime; portanto, uma denominação inadequada sob 
o ponto de vista técnico. -

De forma que_ o Senado_, ao escolher o tema "evasão 
tributária". d_eu-lhe_a indicação necessária. 

Devo. fazer um elogio, pois estive consultando o relatório 
parcial desta_CPI soPre evasão e ,ver_ifiquei que eXistia uma 
metOdologia mui~oinie!:~~-~ante, que vai realm~n_te_ ao âmago 
dos problemas, quantifiCa quanâo -é necessário quantificar, 
qualifica quan_dC) ~_f-lecessário qualiffcar -e f'!z uma abordagem 
completa da matéria; de forma que, se a Comissão me permi
tir, tendo em vista a completo equacionamento desses proble
mas, vou falar mais sob o ponto de vista da admiriiStração 
tributária atual do que rememorar todas as causas e concausas 
aqui previstas e que~ e-Stão estabelecidas coln uma boa metodo
logia, uma excelente racionalização e levantam todos os. pon
tos existentes no País. 

A partir da Revolução de 1964, eu dirüi que se intrOduziu 
no Brasil um sistema perverso cte obtenção de receita tribu
tária, mediante a manipulãção-da lei tributária, piíricip3.Imente
das alíquotas e_ bases de cálculo, e um desprestígio crescente 
da adminis.tração tributária. 

Em linguagem bem crua, podemos dizer que temos um 
farOeste, mas ainda não temos o xerife, porque com a utiliza
ção dos decretos-leis e, posteriormente, das medidas provisó
rias o que se teve foi uma concentração da carga tributária. 
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em determinados setores, mais perversa, na minha opinião, 
do que a ·concentração da renda neste País. 

Por outro lado existia, no meu entender, o pensamento 
cínico de que algum nível de evasão tributária era importante 
para propiciar aó setor priv-ado a poupança necessária à reali-
zação dos seus investimenlós. - - --

Esse modelo chegou ao paroxismo dos dias atuais em 
que só pode suportar a carga tributária, efetiVameO.te estabe
lecida, a nível das empresas, as grandes empresas, porque 
elas têm uma posição-oligopolista no mercadO c têm condições, 
portanto, de transferir a carga tributária que lhes é atribuída 
para os consumidores finais via mecanismo de preço. 

Já a pequena e média empresas têm pouqufssimas posSibi
lidades de suportar essa carga tributária, donde podemos con
cluir que a pequena e a média empresa são as que mais sone
gam, ou melhor, que mais evadem, pará utiHzar a palavra 
adequada,_ 

Por que isso ocorre_? _ _ . ... .. . .. 
Porque ela está em competição. E se o_seu concorrente, 

no mercado, não paga o tributo devido, e ela con_tinua pagan
do, e}a é deslocada do mercado a curtíssimo prazo, conside
rando o nível de inflação em torno de 30%. 

Poi" conseguinte, em terrnos·mac"róS,-principalmefiie da 
época que estamos vivendo, mais importante do que faier 
uma reforma constituciO-nal tributária é faze_i_ uma reforma 
da legislação tributária. A -m-iô.ha experiência -nessa áréa tnbu
tária tem mostrado que algumãs reformas SUbstanciais e funda
mentais ocorridas no BrasiLnu_nca foram entendidas como-
reformas "de grandes manchetes". _ _ ___ __ ___ _ _ _ 

Por cxempio, a maior detirlofãçáo dá ·arfeca:dação, em 
todos os níveis, era o fato de a tributação ocórrer num determi
nado período e o pagamento se estender para meses depois, 
principalmente na legislação ·do Imposto de Renda, há muito 
tempo. 

No dia em que fOi "indexado o valor do tributo (na realida
de, hoje, o tributo não é pago em cruzeiros reais, ·maS em 
UFIR), fez~se a maior reforma tributária_Qeste País, qu~ foi" 
a indexação dos tributos, impedindo que a corrosão da inflação 
funCiõriasSe--no sistema -tribtitárib. A gra~nde deturpação hoje 
existente. que precisaria de uma disciplinação, é a deterioração 
da moeda nacional, o cruzeiro. Há cerca de 153 íridices diver
sos para apurar o mesmo fenômeno econórrii_OO; qúe é :a:âete
rioráção do poder-aquisiti\ro-do cruzeiro, hoje cruzeiro real. 

O _País está meio sutrealista, porg_u~ os débitos tributári_os 
federais têm uma determinad(l_çgrreç;jo,_9S estaduais_, outra 
e, finalmente, os municipais, qlltra. E a cornpetên~iil para 
fixar -e disciplinar a moeda é só do Governo fede.ral; é urna 
competência privativa, e não COncortente. 

Juridicanlente, _eu poderia justificar:_a inexist~ncia de uin 
índice nacional, principalmente na área tri.butária, sob o ponto 
de vista do princípio da vedação do_ confisco, que entendo 
corno um princípio de mão dupla: não só se pode estabelecer 
uma tributação elevada para o contribuinte - que afete a 
sua capacidade contributiva, portanto, configure o confisco 
-, como também o Poder Público _tem o_ dever de proteger 
a sua arrecadação, os seus créditos, de forma que, por efeito 
da inflação, não sejam corroídos e se transformem em moeda 
deteriorada pela inflação. 

Só "imagino a existência de tantos níveis de índices com 
o intuito -_de proteger o interesse do Tesouro por utilização 
da _vedação de confisco, prevista na Coristituição. De qualquer 
. sorte, penso que o Congresso deveria fazer urna disciplinação 

a respeito para unificar os índices de correção monetária exis-
tentes. _ 

Aiilda há pouco, eu falava sobre a inflação, sobre a· eVa- ' 
são, sobre a carga tributáría muito elevada, e, mais urna vez, 
se imagina a correção de tudo isso com uma reforma éonstitu
cional. Ora, quem examinar os litígfos hoje existentes no Judi
ciário êonfãtá uí1t"fàto lntetêssaftte:.éXiStem. ti'tais ações contra 
o Poder Público, basicamente a União, do que ações de co
brança. 

Em decoHência da nova Constituição de 198_8, existe Uma 
série de litígios aiilda não resolvidos, que decorreram da legis
lação que tentou_ dar eficác.ia ao novo sistema tributário exis-
tente na_ atual COnstituição. . . 

Por outro lado, todos os grandes problemas foram transfe- _ 
ridos para a lei complementar.- Como-era iiwiáVel elaborar 
as várias leis complementares previstas- para o ICMS nas Dis
posições Transitórias da CQnstituição_, __ e$t~P~l~ce1J-.se que o _ 
CONFAZ - Cõnselho de Política Fazendária, através de 

·reSOlUção, faTia as adaptações necessárias à implantação do 
ICMS. Entretanto, o COrifai ult_rapassou as medidas e os bali
zamentos previstos e criou novos fatos geradores, não em 
relação aos serviçOs de transportes e comunicaÇões, que era 
a nõvidade_no ICMS~ rnas.c;riou novos fatos geradores_ para 
a área das mercadorias, ingressanao- il_t.(rilã área Cinzeritã de 
inconstitucionalid_ade_ou de ilegalidade. 

- Essa matéria não Chegou, ainda, ao SupremO Ti:-ibunal 
Federai. e pode significar urna· pei-âa substancial de recursos 
para os Estados. 

Eu que~ia afirmar que grandes inOVações feitas D.a ç'oilsti
tuição, --principalmente com o deferimento de novas compe
tências, novas previsõ-es deJncidências_tributárias, ·vão suscitar 
litígios na órbita jUdiciária. · · ' 1 

• -. 

Hoje, a resistência fiscal no Biasil, a inconforniiêl~u;)e da 
população com a carga tributária que lhe é atribuída," está 
altamente sofisticada, principalmente pelas entidades _repre
sentativaS. de classe, pelas empresas grandes existentes no País 
e pelqs escritórios de advocacia, que fazem uma advocacia 
de_massa, e, uma- Vez feita- ~_Qetiçã_o inicial,-Começ:;tnl;a anga
"riar clientes._ De forma que o Judiciário especializado em maté
ria tributária. o Judiciário-Federal, teni mais maf~rfa contra 
o Fis:Co do que cobranças que seriam normais, os .eXecutivos 
fiscais: - '- - · · -' ' 

Vejo com certa apreensão a idéia de uma _rs:forma tribu
táiia substancial, por esses problemas e por outros. porque 
q sistema tributário está nitidamente referido- à economia. 
as~iín, qualquer_Jlludança que s~ faça no sistemá -_tfibutári~ 
v~ repercUtir de_cisivamente na _economia._ -

Por outro lado, o sistema tributário brasileiro é razoável; 
o que lhe falta, entretanto, é exatamente a matéria que esta 
Comissão está examinando: a questão da eficácia, O sistema 
tributário brasileiro não tem eficácia basicam~nt~. por causa 
de_ alguns problemas estruturais e históiicos; mas também 
porque não tem uma boa actrninistração ~ributária. 

A. Secretaria _da Receita Federal, com todo _o ~vanço te.c
nológico - e eu con_heço muitas_ administrações tributárias 
da AmériCa Latina -, depois das administrações americana 
e canadense, é. a terceira_ em termos de qualidade além de 
contar_ com excelentes recursos humanos. A parte dos recurs9s 
hml)arios _existentes na Receit~ não .t~m os problemas típicos 
da luta corporativa devido à forma de contratação. Admite-se. 
éÓmo Auditor_ Fiscal ou fécniCo do tesoqro Nacional, mas 
principalmente Auditor, pessoa de qualquer forroa_ção_ un_iver-
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sitária, desde que passe no concurso e no- curso de fõfffiação 
realizado na escola. 

O que. isso propicia'? Primeiro, (eu tive assessores foi-ma
dos em Artes) se essa pesSoa possurt.imã-caracrerrsnca básica 
que não é adequada à área tributária, mas passa-no édrtci.JtSó, 
mostra uma grande possibilidade de adaptação e aclimatação 
ao órgão. Isso p<:>ssibilitou à Receita Federal a sobrevivência, 
devido a se encontrar em seus quadros todo o elenco de forma
ção universitária do País. Qúando se neCessitaVa urna pessoa 
com determinada formação-; e~sa pessoa ia sem Criar oS proble
mas típicos de categorias profissionais. Essa riqueza poSsibi
litou a sobrevivência --da Receita Federal, princip-almente du
rante o Governo Collor, que foi o governo mais padrasto 
em relação_à·Reccita Federal. _ - -

Gunnar. Karl Myrdal, um dos grandes autores na década 
de 50 e. de 60 sobre os problemas do subdesenvolvimento, 
nome da época, em 1956, veio para a Fundação Getúlio Var
gas, no Rio, onde ministrou um curso sobre o subdesenvol
vimento.., suas características, limitações e oS modos- de sUpe-
ração. , . . . .. . - -"- . . . .• --

Naquela ocasião, ele estava vindo da Índia onde tinha 
estudado O· subdesenvolvimento daquele país. Gunnar Myr
dal, em ·seu. livro~ tinha ·um capítulo especializado sobre o 
problema·tnbutáno, em que ele dizia o seguinte: nos países 
do terceiro mundo, o que caractc!riza o sistema tributário é 
o seu baixo nível de eficácia. Quer dizer, uma coisa é o que 
está na lei; outra, é o que ocorre na realidade. Esse também 
é o problema do Brasil. 

A lei é, teçr,Iicamente be!!l feita, só que nãO tem os elemen
tos indjspensáveis de aderência à realidade. E ele acrescentava 
que os sistemas tributários -doS países em viaS de deSenvol
vimerito ·sãO' feitOS sob -õ- j)õritO de vista 4as suãS eliteS: d~ 
quem de~é~ ,o poder económico. de -conformidade com seus 
interesseS. 

O máis grave é que a administração tributária desses 
países :._ segundo Gunnar Myrdal - é condenada ao atraso 
exatamente para que não afete os interesses mais deciSivos 
do país. Isso aconteceu em 1956. No entan-to, a realidade 
do País, de hoje .é mais ou menOs a mesma. Quer dizer, a 
administração tributária se deteriorou, não se lhe deu os instru
mentos néceSsáiios parã que funcionasse-; Por Outro lado, f~ll
tou um'a visão de globalidade no sentido de unir os esforços 
das várias administrações tributárias. Por quê? 

Porque uma das boas construções do nosso sistema é 
a transferência regional de rendas. O Brasil é um Pais muito 
diversificado, com níveis distintos de desenvolvimento. Então 
não se pode imaginar a sobrevivência de um Estado como 
o Acre, Rondônia, Amapá ou Roráima sem o auXIlio ff:dêral. 
Daí a importância dos Fundos de Participação para possibilitar-
a melhoria da renda dessas pessoas e os recursos ·necessários 
para essas tegiões. 

Entretanto, se há uma particiPação dos municípios em 
vários tributos estaduais, basicamente o IPVA e o ICMS; 
dos Estados e Municípios em relação ao Imposto de Renda 
e ao IPI, não há uma solidariedade das administrações tributá
rias nesses objetivos. Um dos esforços que estamos fazendo, 
hoje, na Receita Federal é tentar sair do papel em relação 
aos convênios_ de cooperação entre os Estados, Mur.icípios 
e a União, na tentativa de multiplicar as forças existentes. 

Pude observar que o serviço público brasileiro- ao longo 
dos meus_3_0 anos de serviço público- é "autornizado", quer 
dizer, cada agência, cada instituição pratica as atividades ne
c~sárias, mas não s~ integram com as outras.· Ninguém é 

auto-suficiente em termos de atuação do lado estatal. há sem
pre uma interligação, há sempre linhas de intersecção entre 
os órgãOS. . 

Ao assumir a Receita, descobri que existiam oitocentOs -
casoS -de representação na Procuradoria-Geral da Repúblicã 
sobre crimes tributários. Eu me interessei sobre o assunto 
e me disseram que existiam outros quinhentos casos paraâos 
dentro da Receita, porque entendia-se que a Procuradoria 
nãO daVa conseqüêncía a eles. -

Por acaso, muitos dos_ Procuradores eram meus amigos, 
Telefonei para eles que me disseram que haviam dado conse
qüência aos processos e que estava tudo andando. E me mos
traram. 

Havia o prazo de uma semana para se examinar os qui
nhentos casos existentes na Receita Federal e os enviar à 
Procuradoria. NurÕ dête"nTiinado diã. estava-cbncedend~_uma 
entrevista, falando nesses quinhentos casos. O Coordenador 
de Fiscalização, que estava ao meu lado, C()rrigiu~me: quinhen
tos, não; seiscentos. Eu perguntei: Como, ri.ã-o-SãO quinhentos? 
Ele respondeu: Não, depois que o se-nhor disse que iria mandar 
os casos, chegaram mais cem. 

O que está ocorrendo é o seguinte: ·qu·ase que diaria
mente_, _encaminhamos dois ou três casos que as organizações 
e delegacias nos enviam. Por outro lado, algo que eu imaginãva 
não ser possível acontecer no fim do Governo do Presidente. 
Itamar Franco - s_e cu continuas-se na Receita Federal até 
o· final do atual Governo --. Ocorreu em Lim mês e meio, 
como por exemplo: decretação de prisão preventiva no pro
cesso penal de algumas pesso~s. e, em alguns casos, a adoção 
de medida cautelar de seqüestro dos bens_. __ _ __ 

.C? ,que_ eu tenh~ nõ~~do a respe_ito· dé tudo isso {-que 
está havendo uma mudança de pensamento da população bra
sileira, principalmente em relação à Receita Federal. Há um 
de_sejo de pureza, de moralidade, de cumprimento da lei que 
eo_ssibilitou, em pouco tempo de uma nova g~stão na Secre
taria da Receita, um_ caminhar que, antes de_ eu entrar na 
Réceita, não imaginava ser possível desenVolver ao longõ de 

-Um ano e meio, que era o tempo máximo previsto, idealmente, 
para a minha permanência lá. 

Hoje, a ação da Receita Federal de combate à evasão 
fributária conta com- ã legitimaçâO da populaÇ_ão brasileira. 

Ouvi um pronunciamento do Senador João Calmon que 
S. Ex~ teve a gentileza de me enviar. O nobre Senador, real
mente, tem razão em relação à questão do princípio da legali
dade. A prática de utili"zação de decretos-leis e de medidas 
provisórias vulnera o príncípio da legalidade, da le_gitimação 
existerite naquela fórinuta anglo-saxônia do no taxation wi~ 
thout representation. 

O Brasil, dominadO pelo positivismo jurídico interpretou. 
essa síntese feita na magna Carta da Inglaterra, em 1215, 
como o princípio da legalidade, quer dizer: a criação, a majo
ração de tributos teria que ser-feita com base na lei. 

Mas, quem examinar a magna Carta da Inglaterra ou 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França 
verá que, no momento de mudança qualitativa do Direito 
Constitucional Universal, o que estava em jogo não era a 
parte formal da feitura da lei, mas a· questão da representa
tiviÇade dos Parlamentares, isto é, a adesão da população 
e aquilo que o representante popular produzir. 

Então, mais irhportante do que a estrita le-g3Iid3de de_ 
matéria tributária. no meu entendimento, é a questão da legiti
maÇão do tributo, quer dizer. a adesão da população ao paga
mento do tri_!Juto. 
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Concluindo, eu diria O seguinte: o sistema tributário brasi~ 
leiro já estava na cuntramãó da sua racionalidade. l-Já duas 
funções básicas da administração tributária que só_s_ão possí
veis de serem exercidas em relação à exceção·: a fiscalização 
e a cobrança administrativa ou judicial dos tributos. Quando 
o universo dos contribuintes, majoritariamente, necessita de 
fiscalização ou cobrança administratiVa ou judicial, o sistema 
tributário é inviável, porque não há possibilidade nem de 
controle tecnológico, nem de controle humano individualizado 
em relação a cada contribuinte, que compõe a maioria do 
País e que se recusa a pagar o tributo ou que pratique infrações. 

No meu entendimento, o sistema trib-utário brasileiro.ca
minhava neste sentido. Nada mais denunciador disso -do que 
esse relatório parcial desta Comissão. 

Agora, estamos conseguindo inverter esse_ quadro no sen
tido_desses acontecimentos. Acho que, com a legiti_nja,ção .da 
atividade da Receita Federal e das administrações no combate 
à evasão e, principalmente, à sonegação tributária, estamos 
tendo_a adesão da população que, segundo entendo, deseja 
que prevaleça no País, não só o Estado democrático, maS 
também o estado do cumprimento da lei. 

Essa é uma mudança muito positiva. cujo fator m<;~ÍS riotá
vel, na minha opinião, foi a ascensão e a queda do Governo -
Collor. Ele subiu com a bandeira da moralidade, do combate 
aos marajás, e caiu eXã.tamente por ter representado a concen-
tração da corrupção no País. --

Esse processo de mudança de comportamento da socie
dade brasileira está tendo_oportunidade de se manifestar na 
área tributária. Os incrementos de arrecadaç-ão federal têm 
sido muito significatiVOs, têm-se situado em torno de 400 a 
500 milhões de dólares mensais, e, em relação a nossa média 
histórica de arrecaqação, em torno de 3 bilhões e 300 milhões 
de dólarés. É uma média histórica de rriais de dez anos, o 
que é altamente significatiVo. 

Agradeço a atenção dos Srs. Senadores e a gentileza do 
convite. Considero que esta Comissão talvez seja uma das 
mais importantes do País, tendo em vista que a ação governa
mental depende do _instrumento básico, que é a obtenção 
de recursos, principalmente recursos tributários que são de 
natureza não-inflacio-nária. 

No entanto, ainda há muito a caminhar. Há poucos dias, 
li uma entrevista de um ex-Ministro da Fazenda em que ele 
dizia o seguinte: Se a carga tributária brasileira é de 24%, 
considerados todos os entes tributários, e s-e a Receita Federal 
e o Ministro da Fazenda declaram que a evasão é de 50%, 
de um cruzeiro pago um é evadido, então, a nossa carga 
tributária ideal, abstrata, seria equivalente à ·de um país escan
dinavo, isto é, 48%, o que ele considerava absurdo. 

Acho que a carga tributária abstrata é até maior do que 
essa, só que poucos pagam os tributos. Portanto, na medida 
em que forem inCorporados ao universo de contribuintes áreas 
significativas, hoje evasoras, evidentemente vai ter que haver 
uma mudança qualitativa do sistema tributário para a diminui~ 
ção da carga tributária existente. 

Finalmente, eu queria fazer um reconhecimento de que 
toda a ação hoje existente na Receita Federal, sua dinamização 
e os resultado~ que têm sido obtidos, só_ têm slâo possível, 
graças à formulação da vontade política do Presidente da Re
pública, Presidente Itamar Franco, de que a Receita, respei
tando a lei, atue ilimitadamente; e a do Ministro Fernando 
Henrique Cardo_so em ter_estabelecido como ponto funda
mental de seu Plano de Ação Imediata, o combate à sone
&~5ão. 

Quer dizer, essa vontade política dos principais dirigentes 
da área possibilitou a existência de condiçõe_s de atuação ine
xiste_ntes em outras administrações tributárias ... Portanto, a 
conseqüência foi a_dinamização da nossa atuação, Sem nenhum 
partidarismo, neutra, impessoal, objetivando que a organi
zação seja cumpridora da lei e incorruptível. 

-Nós temos, na niedida do nosso conhecimento, tomado 
decisões necessárias à limpeza dos nossos quadros. Já foram 
solicitadas 10 demissões a bem do serviço público e encami
nhadas à Presidência da República. De forma que, graças 
a esse apoio do Presidente da República e do Ministro da 
Fazenda, a Receita Federal pode cumprir com o máximo de 
eficiência. dada as suas limitações, as suas atn'bujções previstas 
em lei. 

Muito obrigado. 

1 O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Como Presidente 
da CPI da Evasão Fiscal, quero manifestar os agradecimentos 
ao Professor Osiris de Azevedo, que não foi Convocado, mas 
apenas convidado, e de pronto assentiu em estar aqui presente 
na próxima data, tanto quanto possíveL 

Passamos, agora, à fase das perguntas. _ _ _ 
Pela ordem de inscrição, concedo a -palavrã ao Senador_ 

MagnO Bacelar; para fazer o seu qUestionamento. 

O SR. MAGNO BACELAR -Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores, Dr. Osiris, nosso co_nvidado: . . 

Desejo congratular-me com a exposição de S.S\ tendo 
em vista que esta Comissão vem-se dedicando, através do 
seu Presidente, arduamente ao exame da questão fiscal do 
País. S.S\ pelo êxito alcançado à frente da Receita Federal, 
pode, com a sua experiência, muito nos auxíliar, próximos 
que estamos de uma revisão constitucion~l. 

Solicito a S.s~ que, a título de- informação,' nos eSclare-
cesse alguns pontos. -----...~ 

S.S' reportou-se à cobrança dos tributos das ações, que 
tem sido muito demorada em função de ser realizada apena_s 
administrativamente, através da Procuradoria, por carência 
de quadro. Pergunto: não seria possível a adoção de títulos 
comerciais para cobrança ·de tributos.? Creio que á execução 
pela via comercial, ordinária, pela Justiça Comum, em muito 
facilitaria. Principalmente nas áreas municipais, os iinpostós 
quase nunca são recolhidos devidamente, por causa da lenta----
execução de uma ação administrativa, o que gera uma perda 
de até 70%. -- -

Ouvi declarações de que S.s~ seria contra uma revisão 
constitucional tributária mais profunda, tendo em vista a possi
bilidade disso dificultar o andamento dos trabalhos que estão 
sendo executados no momento. Não sei se é verdadeira, mas 
tive oportunidade de ler a respeito. 

Nessa exposição, S.s~ diz que o abuso de medidas provisó
rias e decretos~ leis, na época da ditadura, do regime de exce
ção, tumultuou. muito essa situação. E_n__ão há duvida de que 
um País que tem apenas uma cargtt tributária, segunde) dec!a
ração de S.S\ de 24%, pela quantidade deVeria ser de 80%, 
quando, se não me engano, é de 55%. - - - --- -

Tudo isso, no meu entendimento, vem contr~ a intenção 
de, na revisão constitucional, proceder-se a uma iefoima mais 
profunda, exatamente porque temos tido a oportunidade de 
OuVir os Sa;. Ministros do Governo.ltamar. O Ministro Jamil 
Haddad, inclusive, quando expôs a necessidade da votação 
do IPMF, dizia da importância-, da necessidade premerite da 
votação de mais esse imposto 4evido à impossibilidade de 
melhorar a máquina arrecadadora. 
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Questioriamos, na Oportu-nidade, se não seria muito mais 
fádl cobrar os imp9stos_existentes. mas S~S~ nos colocou da 
dificuldade da máquina começar a funcionar imediatamente. 

Nesse caso, indagaria de S. s~ se es~e, quadro de fiscais 
está sendo ampliado, se está havendo cursos de especialiZação. 

S. s~referiu-se-üiinbt!m à moralização, que é muito impor
, tante. Sempre alegaram que a perda da quota de participação 
nos tributos era uma das causas da evasão. 

Finalmente, gostaria de fazer um comentário sobre a afir
mação de S. $',_de que a população está mais ·consciente 
e, portanto., há uma adesão à nova política, aos métodos que 
estão sendo utilizados. Eu também acredito nisso, pois o povo 
brasileiro, quando percebe que há seriedade no trato da coisa 
pública, apóia a Administração Federal. 

Paralelamente, ouvimos do contribuint~ duas desculpas: 
a quantidade enorme de tributos a pagar e a malversação 
do dinheiro público, que, infelizmente, foi constatada no últi
mo GOVerno: Além disso. a série de exemplos que a Adminis
tração Pública tem dado não é muito recomendáv_el. 

Eram essas as perguntas que tinha a fazer a S. s~ 

O.SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra 
o Dr. OslriS de Azevedo. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO- Com 
relação ao primeirO qUestionamento de V. Ex\ Senador Mag
no Bacelar, eu queria mencionar que houve, se não me enga
no. uma medida provisória, no início do Governo Collor, 
possibilitando a utilização de títulos de venda do crédito tribu
t~rio '!_lO mercado para entidades particulares - certamente 
financeiras - , a fim de que estas procedessem à cobrança. 
Todavia, isso não prosseguiu. 

O que temos visto é que os parcelamentos feitos pela 
Receita Federal, a partir do mês de junho, tiveram um incre
mento de 80%. Ao analisá-los, verificamos que 10% das em
presas beneficiárias com essa prática _depois param de pagar 
o parcelamento e modificam o seu CPF para que a firma 
comece a ser desativada, modificam sua razão social e abando
nam os pagamentos. Estamos agora identificando essas empre
sas para tomar as medidas jurídicas adequadas. 

O parcelamento tem sido muito utilizado para a obtenção 
de uma certidão de quitação com o Fisco, uma certidão nega
tiva, para a realização dos negócios com o Poder Público, 
mas, na realídade, não tem funcionado a contento. Temos 
um ponto de vista quase que pragmático: no parcelamento, 
tentar obté:r o pagamento passado, mas utilizar o parcelamento 
para que a pessoa comece a pagar efetiv"arriente ·para o futuro. 

A empresa que está em concorrência no mercado, quando 
deixa de pagar tributos, transfere grande parte do benefício 
da evasão para o consumidor final, via redução de preços. 
Portanto, ela não utiliza a evasão para se capitalizar, porque 
está enfrentando uma grande concorrência. 

De forma que, se forem eternizados os débitos, se o. 
FiSco não for presente -rio S:eu_ co-iltrole, o que vai ocorrer 
é que, quando o Fisco realizar uma autuação, dois ou três 
anos depois de a empresa ter iniciado a prática de não pagar 
adequadamente o tributo, essa empresa se torna inviável, pela 
iinpoSsibilidade de gerar lucros para pagar o seu débito tributá
rio. Então, ou ela se deteriora gradativamcnte ou, a exemplo 
do que ocorreu com um grande atacadista de Brasília, apropria 
o recurso da empresa aos seus_dirigentes, e, quando possível, 
transforma a razão social da empresa, transferindo os seus 
estoques para um novo empreendimento. Da\pa iffiportãncia 
da ação do Fisco a tempo e a hora. 

Hoje, grande parte da fragilidade da Receita Federal 
- e tenho o compromisso em dizer a verdade - , está na 
matéria-prima da administração tributária, que é a informa.: 
ção. E o órgão que nos propicia essa matéria-prima. já elabo
rada, é o Serviço de Processamento de Dados Federal -
SERPRO. 

Para que V. Ex• tenha uma idéia da amplitude das nossas 
dificuldade~. o conta-corrente do Imposto de Renda, pessoa 
jurídica, relativo a 1992, não foi processado ainda. Não se 
trata de um conta-corrente_ e, sim, de um conta-atrasado, 
porque o conta-corrente é atual. 

O processamento das declarações da pessoa jurídica está 
previsto para outubro, quando já se terá eliminado o conta
corrente, cuj~ idéia base é que funcione em relação às quota~ 
devidas, no futuro. Essa é uma limitação fantástica da adminis
tração tributária, o que me obriga a adotar uma série de 
medidas de controle, elíticas,.e não tão diretas quanto o siste
ma de conta-corrente. Por exemplo. hoje estamos controlando 
30 mil das maiores empresas do Brasil, cujo faiuramento men
s_al é acima de 150 mil_ dólares, que correspondem entre 80 
a 90% da receita ho!P. arrecadada, no Conselho de Arreca
dação, de recursos que passam pela empresa. seja como contri
buinte. seja. no caso do Imposto de Renda na fonte, como 
mero retentores e agentes arrecadadores do Fisco. 

Nesse sistema trabalhamos com a noção de faturamento. 
Temos o faturamento da empresa e. portanto, atribuímo-lhe. 
em função da média do setor, um nível de normalidade ou 
de anormalidade. 

V. Ex~ há de considerar que esse é um exercício que 
está sendo feito por deficiência da obtenção do dado básico. 
que é o dado do _c_onta-corrente. Se, em relação ao Imposto 
de Renda, há prestação de informações por parte do contri
buinte, a conseqüência imediata, tão logo fosse prestada essa 
informação. seria o registro no nosso sistema de dadOs. Por 
conseguinte, as deficiências do nosso relacionamento com o 
Serviço Federal de Processamento de Dados compromete mui
to a ação efetiva e eficaz da Receita Federal. Esse é um 
dos casos, a meu ver, mais sintomáticos a ser- mencionado. 

Com relação à questão da revisão constítucional, prevista 
para outubro, meu ponto de vista é o seguinte: o sistema 
tributáriO não é o ponto central. O ponto central é a questão 
do federalismo. O tributo é um instrumento para a manu
tenção_ e a existência do setor estatal, porém, mais importante 
do que o sistema tributário é a definição de que tipo de federa
lismo desejamos, quais serão as competências e atrib_uições 
de cada um dos entes públicos e de se lhes estabelecer os 
recursos suficientes para que cumpram as suas finalidades. 

Por isso vejo com alguma preocupação as reformas tribu
tárias isoladas sem se pensar na competência de cada ente 
e na atribuição dos recursos suficientes e necessários para 
que desempenhem suas atividades. 

Alguns jornais que me ·entrevistara-m atribuíram-me uma 
posição anti-reformista, numa sfritese precipitada. Na verda
de, _o que tenho afirmado é_ que, na cultura brasileira, há 
um conteúdo mágico e milagroso. Quer dizer. a cada reforma 
tributária, ou qualquer outro tipo de reforma. imagina-se que, 
no dia seguinte, o Brasil será um país novo. Ora, a norma 
jurídica é algo escrito em uma folha de papel. Para que ela 

-realmente produza efeitos, tem que ser conhecida de todos 
e cumprida pela população. 

Com. relação à reforma tributária, vejo que no Brasil 
segmentos importantes da população estão na contramão dos 
sistemas tributários. Há uma campanha muito grande contra 
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os impostos declaratúrios. No mundo inteiro, a tendência é 
no sentido de que os impostos sejam declaraiórios, quer dizer. 
o contribuinte declara os seus tributos e os paga. Não há 
sistema tributário no mundo que possa ser viável sem o que 
se chama espontaneidade ou voluntariedade do c.umprimento 
do dever tributáriO. Venho P_bservando que já atingimos Utn 
grau acentuado de resistência fiscal, tendência que estamOS 
tentando inverter. -

Fala-se em imposto únicO. Ora, os franceses, no século 
XVIII, tinham uma frase interessante: '-'L-impôt unique, 1-im
pôt inique'"'. ou seja, impOsto único, irnpost6lnTqi.íõ·:"Etmpos--: 
sívcl uma base tributária global que contenha t::m si os princí
pios da capacidade contributiva, da eqüidade, de persona
lização do tributo. Essa base tributária que estão tentando 
estabelecer para o imposto ~obre as tram.ações financeiras 
é inadequada, pois jamais respeitará a capacidade contribu
tiva. Tributar igualmente quem ganha salário míilirilo e quem 
ganha milhões de cruzeiros seria uma íníqüidade. -

O sistema -estâ se desenv-olvendo - e há críticas - na 
contramão, já que os sistemas tributários modernos vão esta
belecendo incidência sobre as mais diversas formas de manifes
tação da capacidade contributiva, seja fluXo econôinlco, seja 
manifestação de riqueza. Tentar englobar isso numa única 
base resultará forçosamente cm injuStiça. Além de tudo, consi
dero o imposto único efetiVo um atCritaao ao federalismo. 
O federalismo fiscal é a atribuição de competência tributária 
a cada ente. No BraSil, pelas diferenciações de nível de desen
volvimento entre Estados c entre MunicípiOS, existem Os supri
mentos secundários que são os fundos de participação. ·onde 
não há des_envolvimento homogêneo da estrUtura econômica, 
onde não há o setor primáriO, o seto-r SéCimdário limitã.-=-se 
a um pequeno parque industrial c o terciário, basicamente 
ao comércio, nãO há possibilidade de grande arrecadação. 
Diria que não adianta Impusto de Renda para o Acre, porque 
lá não há renda gerada, mas em São })aulo a a.rre_cadação 
é fantástica. - ·" ----

Concluindo a questão da reforma, uma reforma tributária" 
substancial é traumática ·na economia. Citei·· exemplos dos 
litígfõs judiciais hoje existentes em relação à reforma da Cons
tituiçãO Federal de 1988, que não foi uma reforniã tâCi profun
da, mas que, de qualquer forma, i"mplicou uma gama de discus
sões no Judiciário que inviabiliza alguns tributos. O setor 
bancário, inegavelmente o sctor que tem tido mais lucro com 
a inflação, até hoje não paga o PJS/PASEP, na realidade, 
sequer os deposita. Refiro-me aos bancos privados. Eles fazem 
suas ações discutindo a constitucionalidade da incidência, prin
cipalmente porque entendem que têm faturamento e, em vez 
de depositarem o dinhdro, trocam fianças. Os bancos são 
grandes colaboradores da arrecadação tributária. Agora criou
se um sistema de pressão sobre eles para que cumpram a 
lei do País, como todos os outros o fazem. 

Nesse sentido, vejo com algum cuidado_ a reforma consti
tucional tributária. Uma reforma, mesmo substancial, pode 
criar problemas a nível da estrutura económica do País e resul
tar em um período de instabilidade em termos de arrecadação. 
De um lado há o respeito, a neutralidade em relação a_o sistema 
e, de outro, a questão da segurança jurídica: ãó cidadão. Na 
minha opiniãO, Cm Vc:i de lutarmos para mudar a legislação 
tributária, devemos fazer cumprir a que existe. Elevar os índi
ces de cumprimento da lei significa um·a ni.Odificação substan
cial na realidade. Não creio em milagres, não tenho esperanÇa 
de que a reforma signifíCáiá- uma grande mudança para o 
País. - -

Encerrando a questão, gostaria d~ dize_r que tenho minhas 
dúvidas sobre a eficácia de um sistema tributário que, a cada 
ano - em dezembro -. é totalmente modifícado por uma 
nova lei monstruosa de Imposto de Renda. As últimas duas 
leis, que tinham cerca de 100 artigos, foram editadas em 31 
dezembro, para ter eficácia no dia seguinte, isto é-, no dia 
1" de janeiro. Não há possibilidade disso com facilidade. Os 
fatos geradores do Imposto de Renda são de caráter mensal, 
o que torna muifo maiS complexa a legislação. 

Creio que ·de-veria haver, principalmente por parte do 
COngresso. que edita as leis, uma reflexão Sobre a necessidade 
da segurança jurídica, tanto ao que se refere ao Fisco, à manu
tenção da regra, qminto ao que Se ·refere ao agente e"COnúi:rilcó~ 
seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Isso porque 
essas transformações tornam quase impossível"o_ cumprimento 
integral da legislação, até por desconhecimento de parte .da 
população. 

Com relação à terceira obs~rvaçãO_ de _V_.~Ex•, ou seja, 
a remuneração doS agentes do Fisco. eu lembraria que quando 
assumiu, na França, o Goyerno _$9Cialista do Pres_idente Mit
terrand, houve uma grande evasão de divisas, pOrque· depois 
de muito tempo de governos conservadores vinha um governo 
socialista. Houve uma grande evasã_oAle_ Q_ivisas_, principal
mente para a Suíça. Os franceseS sâó gr3ndes e tradiciOnais 
estocadorcs de ouro, jóias, etc., talvez devido ao fato de eles 
terem tido duas grandes guerras neste século. Uma das medi
das adotadas foi a que estabelecia uma quota parte para a 
área aduaneira, para a apreensão dessas divisas que estavam 
indo para países estrangeiros, principalmente para a Suíça. 
Essa medida funcionou. Esse estímulo, que é _o melhor que 
existe~ consiste em fornecer recursos para o agente do FiSco 
para que o mesmo seja, com a sua criatividade e inteligência, 
acicatado a trabalhar. · 

Entendo que no Brasil se estabeleceu um sistema melhõi
no que se refere não apenas à conduta individual mas também 
à conduta coletiva, ou seja, a remuneração adicional variável. 
Só que, em vez-de ser um adicional, ele se transformou no 
principal modo de remuneração. Hoje, o chamado vencimento 
bá~ico não supera 20% da remuneração total de um auditor 
fisC-al. Isso é uma anomalia fantástica. Por outro lado, criou-se 
umteto básico, que corresponde ao vencimento do Almirante
de-Esquadra. Quer dizer, além do teto constitucional, que 
é o vencimento do Ministro de Estado, criou-se esse outro. 

Portanto, esses funcionários da Receita Federal estão 
mUitO mal remunerados em termos de equivalência no merca
do, ainda que estejam bem-remunerados em relação à miséria 
do restante do funcionaliSmo público brasileiro. Em relação 
à grande maioria a remuneração é hoa, mas em relação aos 
preço·s de mercado a remuneração é insuficiente. Com isso, 
há uma degiadação do i-iíve"l de bt::m-estar e do padrão de 
vidFt dos auditores. A degradação é visível. 

Finalmente, V. Ex~ mencionou a questão da ação da Re
ceita. Considero a ação da Receita, ci:m vez de um poder, 
poder de investigar e de cobrar, um dever, principalmente · 
em relação ao bom contr_ibuinte. Isso porque os assalariados 
deste País têm pago uma carga fant~stica em relação ~o Impos
to de Renda - 70% da carga tributária do Imposto de Renda 
é derivada de salário. Os assalariados não têm como fugir 
ao pagamento ~o tributo. A contrapartida do bom contri
l:minte é exigir qu-e a Receita seja eficiente e cumpiã. efetiva-
mente suas funções. Por outro lado, um ponto de vista muito 
pouco observado e divulgado em relação à Receita é que 
ela tem urna t_arefa fundamental a ser executada no País. 
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ou seja, garantir a· lisura na concorréncia. Eu mencionei ante-, 
riormente que existindo duas empresas, uma cunlpridora do 
seu dever tributário e outra que não paga o triT:,-uto concor
rendo em mercado, a médio prazo, a boa pagadora vai sair 
do mercado. É dever da Receita ser eficie'nte para garantir 
a lisura na concorrência no mercado. :É um direito do bom 
pagador exigir quC a Receita funcione efetivamente. Sob o 
ponto de vista étic_o' __ e_sta é a mdhor filosofia_ para a orgaiti
zação-. E ao Estado brasileiro cumpre fornecer os -meios ade
quados para que a Receita funcione. Hoje, contamos com 
a vontade política do Ministro da Fazenda, _com a vontade 
política do Presidente, mas os instrumentos efetivos a·índa 
são muito-primáriOs e insuficientes. -

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)-Pergunto ao Sena
dor Magno Bacelar se está satisfeito. 

O SR. MAGNO BACELAR -Estou satiSfeito e gostaria 
apenas de agradecer e parabenizá-lo pela clareza da expli
cação. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -_-Concedo apala
vra ao Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON - Peç~ perdão ao Presidente 
desta CPI para iniciar a minha intervenção com um acesso 
insopitável de bairrismo. 

O Dr. Oslres_de Azevedo Lopes Filho nasceu em Cachoei
ro de Itapemirim, no meu Estado. Todos n.ós. oos.refe_rimos 
a essa cidade como a capital secreta do mundo. Talvez não 
haja um excessivo exagero nessa afirmação~- porque lá nasceu 
Rubem Braga - uma glória da literatura brasileira --;- , e, 
na área do nosso depoente de hoje, podemos apontar Efnane 
Galveas e, a"gora, Dr. OSlreS de Azevedq. Lopes Filho, ca
choeirense emérito, o orgulho de lodos nós _que nascemos 
no Estado do EspíritO-SantO. · 

Eu n_ão poderia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dei_xar 
de aproveitar esta oportunidade para não aceitar um cumpri
mento-ou um excessivo elogio que o Senador Fernando Henri
que Cardoso, já no--exercício do Ministério da Fazenda, fez 
a mim, quando proferiu uma conferência-no aU.ditõfló da TV 
Gazeta, na capital do nosso Estado. 

S. Ex~ referiu-se a eSta CPI sobre _Ey"ã~ãõ FtSCal e, modes
tamente, não proclamou que havia iTdo o autor do pedido 
para sua instalação. Como _e_stava sentaQo ~-o seu ladp~ pedi 
um rápido aparte e esclareci que esta CPI tinha sido iniciativa 
do atual Ministro da Fazenda. S. EX\ muito amavelmente, 
declarou: "Realmente, apresentei o requerimento, mas a ins
piração desta CPI é sua,_ Senador João Calmon, porque V. 
Ex• proferiu váriós discursos no Plenário do Senado apontando 
a extrema gravidade do problema da sonegação fiscal". 

Foi por este motivo que tOmei a iniciativa de pedir estã 
Comissao Parlamentar de Inquérito, que é~ sem dúvida nenhu
ma, Dr. Osires e eminenteS s-e-nadores~ a mais importante 
do Congresso Nacional, embora· ainda não tenha merecido 
da mfdia deste País uma cobe_rWn;l_à_;,)._lturª---º.a spa transcen
dental relevância-. Este problema é, sem dúyida, o mais grave 
e o mais importante. 

Depois de termos promovido no Senado uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, cuja história está em cima da mesa 
- acabo de oferecê-la ao Presidente desta CPI -, sobre 
a crise da universidade brasileira, o atuãt Ministro da Educa- ' 
ção, numa entrevista publicada na primeira página do jornal 
Folha de S. Paulo afirmou: "A educação está falida". 

Esta ê também a nossa conclusão, através desta CP!. 
A educação do ~_rasil está falida. _i!'lclusive por falta de recur- · 
sos. e há falta de recursos em virt_u_d_e da monstruosa sonegação 
de impostos. O Brasil talvez seja o recordista mundial de 
sonegação de impostos. com o agravante que sonegaÇão de 
impostos no Brasil, a não ser em casos raríssimos. não leva 
o sonegador para a cadeia, como ocorre nos Estados Unidos 
e em-outros países desenvolvidos. -

Ao longo desses últimos anos_, cada Ministro da F_a:zenda 
de plantão - porque geralmente não durain muitos anos, 
com exceção do nosso _atual colega, Delfim Netto, que real
mente pa~sou um período maior - adota uma política dife-

~t~~tc, e essa alta rotatividade tem sidq muito prejudiciaL 
Quando, por exemplo, o Deputado Delfim Netto era 

-Ministro da Fazenda, fiz-lhe uma pergunta, numa CPI. e S. 
Ex~ respondeu afirmativamente. Como a pessoa já morreu, 
põsso citar o nome. O banqueírO- Amador AgUiar recebeu 
a sua declaração de Imposto de Renda. elaborada pelo seu 
contador e pelos seus advogados, e se. recusou a_a,s._s_iná-1ª-.• 
porque, de acordo com aquela demonstração, Amador Aguiar 
não teria que recolher mais dez centavos sequer ao Tesouro 
Nacional; ao contrá.rio, ele ~ria direitO a receber devolução 

-rle.dinheiro descontado no decorrer do exercício financ.eiro. 
O Ministro Delfim Netto confirmou inteiramente essa anoma
lia e declarou que o Ministério da Fazenda estava tomando 
Várias providências para eliminar es-sas distorções. 

Posteriormente, fiz uma pergunta a outro titular da Pasta 
da Fazenda, a Professora Zélia Cardoso de Mello. Indãguei
lhe se era verdadeira ou inexata uma afirmação que eu acabara 
de ler, segundo a qual. somente em São Paulo, a sonegação 
de impostos municipais, eo;taduais e federais era um pouco 
superior ao Orçame_nto Geral da República. Tive oportuni
dade de repetir essa afirmação num simpósio promovido pelo 
Sindifisco, ocasião em que tive o privilegio- e o prazer de 
tet como_ meu....{:Qmpanheiro o brilhante e combativo Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. A confinTiação da ex-Ministra 
Zélia Cardoso de Mello não representa nenhum desapreço 
a São Paulo, que não sonega mais impostos do que o resto 
do Brasil. É porque São Paulo, se_ não fosse uma Unidade 
da Federação brasileira, se~a_um país desenvolvido. 

Entretanto, depois de instalada esta CPI, que teve o privi
légio de contar com a Presidência do Senador Ronan Tito, 
um dos mais combativ_os Parlamentares da história do Con
gresso Nacional, e ter como Relator o Senador Jutahy Maga
lhães, estamos absolutamente certos de que ela, embora sem 

-a merecida cobertura- que ainda não recebeu, mas vai rece
ber - , vai trazer conseqüências_ímPorta:ntes. 

Desejo prestar aqui a minha homenagem ao Sindifisco, 
que proinoveu um seminário em São Paulo, a que_ já me 
referi, e convidou, amavelmente, dois Parlamentares, o Sena
dor_ Eduardo Suplicy e o Senador João Calmem; promoveu 
tambt!m um segundo, em Belo Horizonte, para o qual fui 
novamente convidado e, desta vez, tendo como companhia 
o Deputado Roberto Freire, que é_ outro combatente real
mente extraordináriO que pertence aos quadros do Congresso 
Nacional. 

Temos recolhij:3o subsídios reabnenti preciosos ao _longo 
desta CPI, cuios.trabalhos não têm merecido a cobertur_a_ne
cessária. Mas, agora, a minha esperança aumenta muito mais, 
porque o Dr. Osiris __ é um profissional do mais alto nível, 
que entrou nos quadros da Receita Federal por concurso e 
fez também cursos de especialização em países importarites, 
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como os Estados Unidos. Estou certo de que S. S~ Vai'"realizar 
uma administração realmente extraordinária. .....-

' Mas .continuo preOCupado. Essa alta rotatividade que ca
racteriza ã administração pUblica no Brasil é um fator tremen-· 
damcnte negativo. No caso atual, a situação é muito mais 
grave, porque· nãO se trata de uma adiTiinist(àção qUe tenha 
quatro anos para atuar. O atual Pfesidcntccra Vice-Presidente 
e assumiu a Presidência da República por força do afastamento 
do então Presidente Fettlando Collor de Mcllo. que foi conde
nado pelo Senado Federal - e esperamos que a sua conde
nação seja con(irmada integralmente pelo Supremo Tribunal 
Federal.. 

Mas, le"ndo o Correio Braziliense dé ontem, vejo mãtéria 
dedicada ao Dr. OSitis,-sob o título: ··órgão necessita -de 
15 m-il fisc;üs". A RecCifa precisa de maiS 15 mil fiscais, pois 
os seus quadros são insi :fidentCs. A manchete da matéiüt, 
em oito colunas, é: "Receita pcdirállOVas prl~óC_S-de sonega-
dores". .-

Essa é uma -notícia ffiUitO alvissariii:a. porque, realmente, 
só na base de multas aos soncgadorçs não se resolver~ o 
pro~lema,. Temos que seguir o exemplo inspirador. que já 
citei, dos EStados UOidQs, onde AI Capone matou, roubou, 
contrabandeou; mas só foi para a cadeia como sonegador 
do Imposto de Rendá. Mas a matéria -faz Unia revelação: 
corno atingir Os óbjetiVOs da Receitã Fed~ral com a necessi-
dade, aqui proclamada, de mais 15 mil fiscais?- -

Pergunto ao Dr. Osfrís, que merece ás nossas mais caloro
sas felicitações pela sua magistral exposição. ... acredita_no 
êxito do seu programa, que é de importânc..aa transcendental 
para ó futuro deste País. ConseguímóS', -graças à atuação da 
Administiaçãq Itam·ar Franca, c.agora· t3.]nbém COill:~a Colabo
ração de Fernando Henrique Cardoso _e--do ProfessOr OsJris, 
um aumento da arrecadação, se não me engano, de 300 ou 
350 ,ril.ilhõcs de dólares. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO -,Entre 
400 e 500 milhões de dólares. 

OSR. JOÃO CALMON- No mesmo período, segundo 
uma fonte que me merece total, integral, indiscutível crédito, 
que é o Senador Ronan Tito, houve um àumento de despesas 
com o pagamento-do funcionalismo federal bem superior, 
da otdem de mais de 500 -milhões de dólares, ou quantia 
semelhante. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) ~A despesa aumen
tou de 16 bilhões e 600 milhões para 27 bilhões de dólares, 
em cruzeiros, por ano. Esses números são oficiãiS, eü os retirei 
da Receita. 

O SR. JOÃO CALMON- DezesseíS bilhões de dólares 
de aumento por ano? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não. No ano 
passado, ·o Tesouro despendeu 16 bilhões e 600 milhões com 
o pagamento do funcionalismo, e prevê gastar,_ este ano, 27 
bilhões de dólares, em cruzeiros·. -

O SR. JOÃO CALMON - Como me estendi muito 
nessa primeira pergunto, fico no aguardó da resposta -do Dr. 
Osiris. - -

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO- Ano
tei aqui alguns pontos, não ror desvio profissional, mas acho 

que esta ComissãO que trata da evasão fiscal é ·ruridàrnental, 
porque chega às bases da atuacão do __ '8stado hrasileiro. 

Sem os recursos tributários adequados não haverá a ação 
estatal. Creio que nisso -o __ S_enador João- Calmon tem tótal 
razão. _. . . 

- Em hom-en"agem ao- trabalho ímPar de S. Ex~ na área 
da educação, gostaria de mencionar que a nossa at_uação, 
como foi explicado, no combate à sonegação é4 na r:eaUdade, 
o prestígio ao bom contribuinte, ou seJã., estamos tentando 
diminuir, CC!!! OS inCrementos de arrecadação que forem con
seguidos, a carga tributária hoje existente, pril)dpãfmente pa
ra o bom contribuinte, na medida em que se incorporem os 
sonegadores. _-_. __ .. -.. __ . . 

Assim sendo, o ponto de vista fundãmen"tai de uma admi
nistração tributária não é só- o combate à evasão, mas tratar 
bem o bom contribuinte. Para realízar isso, faz-se necessária 
l:lp:ta si!Dplificaçâo das o~r~gaçõt!~ trib_utáriasL uma sim_plifi~ 
cação da legislaÇão tributária e, principalmente_, adotarmos. 
no País, um amplo programa de educação tributária. Quer 
dizer, sem essa educação, sem que ensinemos às _criailças a 
importância do tributo para a função governamental e sem 
que se mude a "lei de GerSon"", que propõe tira-r· vantagem 
a qualquer custo,_sem _uma noção de solidariedade social, 
dificilmente o nosso sistema tributário terá a necessária efiM 
cácia. 

Daí já estarmos - ainda que não se ten_ha -uma_ grande 
cobe!tura pOr parte da imprensa, pois ela tende mais para 
o sensacionalismo- num proCesso de_ mudança da instituição 
para que ela possa funciónar--rnais adequadamente, além de 
estarmos iniciando um programa de simplificaÇã? das _o~ri-
gações. _ _ ~ w 

Pretendemos, no início de outubro, divulgar O regula~ 
mente do Imposto de Renda, do IPI, dos impostos aduan_eiros, 
exatamente para que a população tenha uma noção Consoli
dada da legislação tributária vigente_ no PaísJ_ pois há tanta 
-siiperposlçãó de leis, ainda por regulamentar,-que o Imposto 

· de Renda assemelha-se a uma colcha de retalhos. Então, não 
adianta só combater a sonegação, é necessário criarem~se_ ativi
d3deS-qUe pOssibilitem o born-ctirilprimento da legisi3Ção- tilbu
tária por parte do contribuinte normal. 

Com relação à observação sobre o banqueiro Amadeu 
Aguiar, gost~ria de dizer que a elite, prifiC"ij)almente a empre
sarial, quando faz reivindicações, não leva em consideração 
todo o elenco de benefícios tributários exisrentes a seü faVor. 

O SR. JOÃO CALMON' ~As chamadas cteâuções fis
cais? 

O SR. OSIRES DE AZEVEDO t.:01'ES FILHO - Os 
incentivos, as isenções etc. 

Obtivemus um grande avanço no tocante aos benefícios 
tributários, descritos no art. 165, § 69 , da Constituição. 

Os países da Organização para Cooperação do Desenvol
vimento Económico Já Criaram o que eles chamam de Orça
mento dos Gastos Tributários. Quer dizer, há o orçamento 
anual, relativo às receitas e às despesas a serem realizadas. 
e há o o_rçamento dos chamados "gastos tributários' ... , que 
seriam aquelas isenções, que chamamos, aqui, no Brasil, de 
renú_nci"as tributarias em gei-a!: as isenções, os -incentivos que 
estão previstos na legislação dos tributos e que beneficiam 
detenninados setores. 

EsSe Orçamento de Gasros Tributários surgiu nos Estados 
Unidos, na década de 60, no Governo dõ Presidente Lyndon 
Johnson porque, com os encargos adicionàis da Guerr~ do. 
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Vietnã, mais uma vez foi iitiagiilacla Urri~_ 'rdQ_[Jna -tributária 
para obtenção de recursos adicíonã.ís: E, aí, um professor, 
chamado Sowry(?), que foi encarregado de fazer a reforma, 
imaginou o seguihte: aO: fnvéS de aumentar a carga tributária 
global da população, dever~se-ia verificar qUais os incentivos 
e renúncías ·tributihias ineficientes, cortá-las e, assim, obter 
i~crem_ento de _arre~~d~~ã? em_ relação à~uilo que não produ-
zia ma1s os efeitos mfctats. - ·. · _ 

A nossa ConstiluiÇâo,--runda que·mode"Sf:amente, preten
de, no art. 165, § 6°, que se refere ao Orçamento, qt:e se 
faça o demonstrativo das renúncias tributárias. Acho que, 
numa revisão constitucional, deverMseMia criar. realmente, a 
figur~ do orçamento com regras técnicas específicas para diM 
menstonamento do que a União perde com essas renúncias 
tributárias, i::.oisa que não é muito considerada ao se examinar 
novas reivindicações de redução de alíquotas ou redu_ção de 
int:idência tributária.· - -

Por ou~ro lado, é importante mencionar que há alguns 
programas, generosos em sua concepÇão, mas que hoje estão 
totalmente desviados, como, por exemplo, o Programa de 
Alimentação do Trabalhador. Hoje, em-qualquer restaurante 
da e~ite, de luxo,_ po-?._em~~ ver dirige~tes de empre:sa Eªgando 
refetçáo com tfquetes. Quer dizer, um programa dirigido ao 
trab~l~ador, às pessoas de f?aixa renda está beneficiando, agoM 
ra, dmgentes de empresa, E a deturpação total. E, na realidaM 
de, esse programa é muito mais bcné_fico --para- as pessoas 
de renda elcv,ada do que para as_ pessoas de renda baixa. 

o SR. JOÃO CJUMõrr---.:Fiil<lfvuigaila essa distorção, 
ou seja,a utilização de tíquete refeiç~O Por empresários em 
restaurantes? 

OSR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO- Não 
tem sido divulgada. Mas ... 

O SR. JOÃO CALMON -Mas ucvena ,.,r. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Uma breve inter
rupção. Devemos levar em conta, ainda, que o tfquete refei
ção, principalmente os mais valorizados, servem também para 
burlar o INPS, a Previdência Social, por tratarwse de sobre:-_ 
salário que não é tributãdõ~ Era bom -Que se salientasse isso 
també~ ou que se discordasse de~se meu ponto de vista. 

O SR. OSJRES DE AZEVEDO LOPES FILHO- Al
guns países da OCDE adotaram a concepção do impoStO- de 
renda negativo, o mesmo que o Senador Eduardo Suplicy 
tentou introduzir em nosso País. -

No imposto de renda positivo. paga-se o tributo cxata
mente por ter renda; no imposto de renda negativo. distri· 
bui-se renda exatamente à pessoa que não tem renda suficiente 
para pagar o imposto. -

O que temos visto, ao longo da históriã financeira e tribu· 
tária do País, é que o sistema de subsídio, o sistema-de isenção 
está mais Cheio de distõrçõ~s- e afasta-se do objetivo inicial 
da eficácia, à medida que o tempu-p1ls-sa-.--Acho que esse 
sistema deveria ser condenado, pois é muito mais importante 
dar dinheiro ao trabalhador, aumentar seu poder aquisitivo 
para que ele tome a sua deci1pão do que ficarmos c-om tremen-
das organizações burocráticas. -

O Banco Mundial fez uma avaliação, há tempo, mos· 
trando que, de todos esses programas sociais. apenas 20% 
atingiram sua finalídade._ O restante dos recurso_s fü::ava consu
mido na burocracia. 

Entendo que a idéia do imposto _de_ rend.a negativo é 
m.~ito mais generoSa e eficaz qUe o sistema de subsídio::), de 

-- isenções_existent~ ilo País, porque só criam distorções na sua 
implementação. Como _cxeriipfó, vemoS o- f)rogiania-ae distfi
_buiç_ão de leite, que foi utilizado muito mais do ponto de 
Vistà político, com deturpação dos seus objetivos, do que realM 
mente em benefício das pessoas de renda mais baixa. 

V. Ex~ mencionou a rotatividade da gestão_ financeira 
do País. Há um fetichismo cm relaçãÇ> à-Cscolha do Banco 
Central como a grande instituição brasileira, mas acho que 
a Receita Federal também é uma instituição de importância 
!gual, ou até_superior. à daquele agente financeiro do Gover~ 
no, para a realidade do País. Digo isso não por estar ocupando 
um cargo d~ chefia na Receita. mas pela função de captação 
de recursos que ela exerce. -

Eu sugeriria que~ nuina revisão constituciomil, se deternii
nasse_ um tratamento ao Secretário da Receita -Federal igual 
ao que se dá ao Presidente do Banco Central, que seu nome 
fosse tainbérn submetido ao Senado, exatamente para que 
ele tenha maior independência. Realmente, reconheço que 
há condições _excepcionais de atuação, hoje, do Secretário 

_ qa_~ec;~ita em face da o_rientaÇãQ-d_o MiriíStfo Fernando }:l~n_ii
que Cardoso e dO Presidente da República, Itamar Franco, 
que nos possibilita uma ação sem limitações polítícas, uma 
ação neutra e objetíva. Mas acho que isso é excepcional no 

...cenário da direção da Secretaria da Receita Federal, desde 
que ela foi criada, em 1968 .. ·~ 

Entendo que uma grande contribuição, advinda da refor
ma à Constituição, seria a de determinar que a escolha do 
Secretário c dos principais dirigentes da Receita Fede::ral fosse 

-.aprovada pelo Senado, exatamcnte para que suas ações sejam 
realmente impessoais. a políticas, apartidárias e objetivas. para 

_que possam cumprir com maior liberdade suas funções, que 
acho de importânda estratégi~. de captàção de receíia-. 

No que diz respeito às entrevistàs, riãó ãs desminto, por
que sinto que há uma boa_ vontade da mídia. Na realidade, 
o quadro hoje previsto para a Receita é de 15 mil auditores~ 
mas dispomos de apenas 5.500, e acho que, ao longo dos 
anos, iremos incorporando mais pessoas a esse quadro fun
cional. 

Já está previsto,_ para o dia 13 de setembro, o início de 
um curso para 600 auditores, já aprovados em concursO, na 
Escpla Fazendária, e, em janeiro. para mais -640. 

-NO dia 17 de outubro, o Ministio da Fazen~a pretende 
que se pUblique um edital de um novo concurso Para a Audi
-toria Fiscal da União. S. Ex~ vai desistir-da convocação, para 

-o_-'cargo, de pesSOas aprovadas em concurso, que, por força 
da Lei n"' 8.383.-- se não me engano, ·obtiveram o prazo de 
um ano, prorrogável por mais um ano, para serem convocadas. 

-No dia 17. o Ministro deverá renunciar á essa convocação 
e· abrirá novo concurso. 

A idéia é a de que os concursos na Receita sejam feitos 
'semestralniente;-não somente para se-chegar aos 15 mil audito
res, mas também para que haja uma renovação coincidente 
com o -~lendárjo universitário do Pais._ A pessoa, conside-
rando que a remuneração é razoável e que o cargo é atraente, 
inclusive sob o pqnto de vista científico, começará a se prepai'ar 
já na universidade. --

Gostaria de tecer comentários sobre a possibilidade, pre
vista na legis_lação c;io _País, d_e pri~ão administrativa do deposi
tário infiel. No Direito Civil, há duas possibilidade de prisão 
administrativa, não pertal: do devedor de pensões alimen:tícias 
e do deposítário infiel. 

No caso deste último. há possibilidade de prisão, princi
palmente na órb.ita do IPI, de quem, repassando o tributo 
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para o adquirente. nãó ·paga o tributo devido ao contribuinte 
do IPI; e, com relação 3() Imposto de Rendá retido n3. ·rOnt·e; 
daquelas pessoas que âeScontam dos tfabalhadores das-empre· 
sas que lhe prestam serviço_ o Imposto de Rerida correspon
dente, inCidente na fonte, e não o_ repassam para a União. 

Através de decretos-leis...:..... cujOs ilúriú~ros não me recordo 
no momento- previu-se essa prisãO, éllamada administrativa, 
pelo MiniStro ·da Fazenda. A nova ConStituição só pi"evê a 
hip6tesc de prisão pO-r-ordem judicial ou de prisão em flagran
te._ Então, há uma certa dúVida se subsiste ainda o instituto, 
na órbita do DifêTto Tributário, da chamada prisãO adritirifS
trativa. 

No meu entendimentO, a idéia de prisão admiriistradva 
é menos pelo titular que a decreta e mais por ser um instituto 
de Direito -AdminíSi:rativó Ou TributáriO e não de Direito 
Penal. ACho que ela subsiste e, em alguns casos, já sob a 
nova Constitu1çã-õ-; ela foi decretada com-- Uma pequena mu
dança qualitatiVã, em que- o Minisfêiió--aã--razenda solicita 
ao juiZ ·que declare- a prisão preventiva.- - -

Acionarcmos" e discutiremos essa prisão para aqueles de
vedores contumazes, pessoas que retêrri o Imposto de Renda 
na fonte e não ó repaSsam para o GôVê"rrló; ou qué: Cobrain 
o IPI, através do mecanism'o de prEÇOS de terceirOs', ·e não 
recolhem o imposto. Então, não só exploraremos ·as prisões 
preventivas ou a<õõ con-denações do crime .de sonegação, como 
também, nos casos em que isso "Ocorrer, pediremos a prisão 
admiriístrafíVã, -so-que agO'fá decretada pelo Juiz federal corres
pondente. ~ 

GoStaria de agradecer a solidariedade_ do meu_ conter-: 
râneo. Acredito que foi iSso i:}ue levou V: EX" a fazer esses 
elogios à minha pes~oa, mais por bondiade de cOnterr-ãneb 
do que mesmo por méritos profissioriais·meus--:- ---- .--"7 

OSR. JOÃO CALMON - Modéstia. sua. Estou plena
mente satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Concedo a pala-
vra ao nobre Senador Esperidião Amiri.. - -

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Já que se trata de uma 
questão também quase pessoal, será que- dá para sabermos 
quantos cigarros o Dr. OsiriS fumOu·?- (RiSos) . _ 

Quero repieS-etl.t3r aqui o Senadór' Lourival BaptiSta e
dizer que, pessoalmente, também tenho uma contribuição a 
l}:le dar. ConsegUi p'ai-ãr· de fUmar -há ti'êS aó.os e meio_., - -

O SR. OS!RES DE AZEVEDO LQPE.S..HLH.O .,--E" 
estava tentando, Senador, e cheguei a cpmprar aquelas placas 
de nicotina, mas, em face da agende de hoje, resolvi fumar. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu ·parei no começo 
de uma campanha eleitoral, em maio de 1990. Apenas na 
base da sugestão pessoal, aproveitando a sua questão de natu
reza sonoplástica. (Risos) 

O SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO- Soli
darizo-me com o Senador Gilberto Miranda: enquanto ·ete 
usa ·as muletas físicas, usO estas muletas morais que são os 
cigarros. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O Figueiredo é que 
dizia que não conseguia parãr de fumar porque não tinha 
caráter. (Risos) ' · · · - ·- - - · 

Então, gostarüi:âe fazei" _três comeritári"óS- objetivos. Em 
primeTro lugar, quero -co-ngúltular-me- coln o expositor pela 
sua observação, ainda que muito rápida, sObre a questão das 
renúncias de receita. De vez ~m quando até me esqueço -
porque a lei da inércia é 'iriuitO fOrte ....:-de que sou autor 

do Projeto de Lei n'1 238/91, que procura acrescentar ao art. 
165da ConstitUiç-ão -e com base nele ~ a obrigação de 
os mec-anisirio$ do GoVerno fazerem anualmente uma avalia
ção de custo/benefício de cada renúncia de receita. COmpreen
da-se aí subsídios, prêmios outros, incentiVos fiscaiS fegioÍÍáis 
e/ou setoriais; enfim. essa gama: essa pletora de desPesaS 
que temos sem cheque. Chamo- a isso -"torileira dos esper
tos"". Não conheço nenhum subsídio; aliás, nenhuma renún
cia de receita, 3.té- hoje, que tenha- Sido feita·- e o Senãdor 
Beni V eras conhece esta minha cantilena - ou que tenha 
sido parida sem nluita generosidade. E quase todas- e por 
que não dizer em todas - existe- um pouco·- da figura da 
"torneira do esperto"", ou seja, corriemorava-se muito a colo
cação de uma torneira num lugar onde não havia abasteci
mento de água, um morro; aquela história do samba de 1950 
do Rio de Janeiro. Inaugurava-se uma torneira, e o esperto 
vai lá, adapta uma mangueira. traz a torneira para a soa casa 
e depois distribui; daí a expressão "torneira dos espertos''". 

Entendo que é da mais rigorosa necessidade o- Governo 
propor nesse projeto - e faço um exercício de como seria 
feita a avaliação de custofbeoefício, sem a qual a renúncia 
de receita deixaria de existir, porque a lei da inéfciã. funCiona 
hoje ao contrário. Estabelecida a renúncia de receita, ela 
fica para sempre. Pretendo inverter isso. Se não houvei Uma 
avaliação positiva do custo/benefício anualmente, não sereno
va. E recorri, 'iilclusive, ao IPEA para a formulação dessa 
conta, porque iss_o é uma conta, urna fórmula econométrica, 
matemática, sem'a qua1 -n-enhunia fonte de renúncia de receita 
deixaria de existir. Assim, todo ano_ ~á de haver uma_ava~iação; 
se a avaliação não for feita oU não fO-r favOrável~· deixa de 
eXistir, ou seja, esse cheque deixa de ser emitido. 

'Contudo, é lógico que, sendo de iniciativa parlamentar, 
uma matéria como-essa dificilmente ganhará Cóiitinuidade sem 
uma disposição do Governo. A meti ver, eSSa- iniciativa-deve 
estar no seio de uma disposição em aumentar a receita e 
otimizar a despesa, ou aindã, Otiiniiar- os resultados da des
pesa. 

f)uero, assim, congratular-me e ofêrece! éSS:a tentativa 
de arrazoado como _subsídio. 

Em S~gundo l~gar, como já falei no IPEA, devo lem_lnar 
que a atual dirigente desse órgão~ Prof• Aspásiã Carnargo, 
é autora de um artigo muito interessante sobre a federação, 
s.obre a Federação que deve~af!l_QS ter para oi-iefritar mil siste
ma tributário que queremos mais raci0ila1. -Não tenho dúvidas 
quanto ::t isso, até porqUe, circunstancial mente, presídO um 
partido que tem uma posição assumida a respeito da revisão 
constitucional e a re~peito das prioridades dessa revisão, que 
são três, a nosso ver: a questãu política, ou seja, dotar o 
País de um sistema capaz de produzir vontade e decisão, para 
evitar, pela superposição de paàidos, pela proliferação de 
siglas, que não haja capacidade de produzir vontade e decisão, 
como estamos tendo hoje; em segundo, alterações na ordem 
económica; e a mais importante_, talv~z a mais difícil, o ajuste 
fiscal, com destaque _para a Previdência, em função do. que 

- temos aí diante de nós em termos de encargos, principalmente 
os gastos previdenciários que recaem s.obre municípioS e Esta
dos, e a situação do Brasil como um todo a respeito desse 
assunto. Não há como desãcoplar Previdência de sistema tribu
tário. e de federação. 

Então~ agora sim a minha· indagação a respeito de que 
nível de estudo tem a Secretaria da Receita referente a esses 
impostos declaratórios. Eu gostaria de focalizar, principal
mente, dois aspectos: primeiro, nãO vejo como o Brasil de 
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hoje cu de_ amanh<-1, oU seja-.- mim futuro vislumb_rável, deixa
rão de ter recursos_ víncu lados, _marcados s;:: _ dcsj:;entralízados 
para equacionar cinto-qiicSfõc_S:: Educação sem recursos vinCu
lados- e é uma pena·que-o Senador João Calmon pessoal
mente não esteja aqui; mas C:SlaouV!ndo, e queio aqui lhe 
prestar uma homenagem - sem recursos vinculados, como 
ele conseguiu ampliar na Constituição, sem recursos vincu
lados como é o recurso do salário~educação. Já imaginou como 
seria a educação de 1" Grau no Brasil s_cm o salário-educação? 
Seria mais ou menos como a Saúde, que não tem recursos 
vüiculados c que por-isso está como está. Sem recursos vincu
lados para a Educação, Saúde, Transportes, Habitação e Agri
cultura, não vejo como conceht!r um sistema que simplifique 
os tributos, mas que demarque, descentralize, componha, em 
termos federativos, esses cncargt:fs. Eu gostaria de saber quais 
as observações, se do órgão ou do próprio Dr. Osiris Lopes, 
expositor, a respeito dessa questão, invadindo, portanto, algu
ma coisa além do que S. Ex~ falou sobre federação e sistema 
tributário, -

Finalmente, quero fazer um comentário. Entendo que, 
política e- administrativamente, é possível o tom ameaçador 
da Secretaria da Receita Federal. Quem não tem sistema tem 
que atuar por amostragem. Se tivéssemos uril siStema tribu
tário que facilitasse e_ um aparelho fiscalizador -esta CPI 
já identificou que hão o tetnbs-- eficaz e cfíciente;não seria 
preciso assustar ninguém. A comunicação entre os áutuados 
se encarregaria de ser a grande ameaça, o grande fator de 
persuasão. Não dispondo desses recursos, o- jeitO senà apelar 
para sinais externos; não há outro~ 

Eu gostaria de saber do Dr. Osiris se ele já tem _!lma 
avaliação do benefício que isso representa. A respeito dessa 
questão, tenho a certeza de que o Senador Gilberto Miranda 
tem palavras _em prol do que estou argumentando. De m"inha 
parte está concedida, está sublocada a palavra para S. Ex~ 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sena rriuiio impor
tante para dar seqüéncia, inclusive nesta comissãóy o que o 
Senador Esperidião Amin está propondo. Mesmo que os sindi
catos e esses outros órgãos não tenham que pagar, pois são 
isentos de Imposto de Renda, teríamos condições, efetiva.:. 
mente, de ver o volume, porque, a meu ver, não estão isentos 
do IPMF; ou estão, Secretário? 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO- Creio 
que não. 

O SR. GILBERTO MIRANDA__:_ Talvez. ag-on, com 
a não~isenção do TPMF, vamos ter condições de saber, efetiva· 
mente, quanto gira de dinheiro nesses órgãos; é muito iinPor· 
tante neste momento cm que se necessita de arrecadação. 
Muito obrigado, Senador Esperidião Amin. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pergunto ao Sena
dor Esperidião Amin se se dá por satisfeito no seu queStiOna
mento. (Pausa.) 

Com a palavra o Dr. Osiris de AzevCa(i Loj:ues -Filho, 
para responder ao questionamento colocado pelos Senadores 
Esperidião Amin e Gilberto Miranda. 

O SR. OSIRES_DE AZEVEDO LOPES FILHO- Fui 
anotando aqui as observações de V. Ex", a primeira- relativa 
à renúncia trihutária. 

A Itália tentou, na Constituição de 48, acabar eom todos 
os incentivos tributários e fazê~los via orçamento. Penso que 
o nosso art. 37 fala da importância da publicidade dos atos 
públicos. Em termos· de finanças públicas, seria a·noção de 

claridade;_ e transparência. É muito mats Importante 4ue se 
eliminem essas renúncias tributárias existentes na técnica do 
tributo e se dê o dinheiro claramente via orçamento,__ quer 
dizer, se estabeleça como uma despesa. Não sei se a cultura 
brasileira, principalmente das elites políticas,_ aceitariam uma 
mudança tão substancial. 

_ Congratulo-me com V. Exa, porque realmente é o cami
nho colocar no Orçamento, como uma despesa a ser realizada, 
aquela que beneficiará determinado setor ou região, ficando, 
portanto, muito mais fácil estabelecer a relação custo~bene
fícío, quer dizer, a eficácia efetiva da entrega de recursos 
para determinada finalidade. 

Com relação à atuação da Receita Federal, já foi mencio
nado, alguns jornais- pensam que sou ariti-reformista do siste
ma tributário. Tenho a dizer que fui funcionário desse órgão 
durante 21 anos e ví a cúpula da Receita fícar diante de uma 
antinomia, principalmente durante o período da ditadura 
quando ela gastava o melhor de suas energias para assessorar 
o Governo em matéria de !egislação tributária, pois dava pres
tígio e poder -_fazer alteração via de_creto lei - negligen-
ciando a questão da administni.ção friliutáriá. · 

O meu ponto de viSfa e o rrieu cOriip!omissO com o Minis~ 
tro da Faz.enda - quando conv:e_rs.e_i com S. Ex~ e fui cOnfir
mado no cargo - foi no sentido de cuidar da administração 
tributária, ou seja, fazer cumprir a lei neste País. Pedi-lhe 
que me aliviasse da ·assessoria em legislação tributária, ainda 
que eu não consiga qUe isso seja alcançado, pelas implicações 
da mudança da legislação na arre_cadação federal; mas tento 
miriimizar, pois estou gastando o melhor das minhas energias 
para administração tributária. -

Es-se é o problema da Secretaria da Receita e de todos 
os órgãos públicos que gastam mais energia para mudar a 
lei e implementá-la âo que para cumpri-la. Prefiro cUinprir 
a lei já existente. V. Ex~ há de imaginar que ninguém tenha 
sido preso criminalmente, preventivamente , neste País, c 
conseguimos isto. Também os mecanismos de acautelamento 
do interesse público, tipo seqüestrO e arresto, foram aplicados 
pela primeira vez, --porque tentamos poteritializar o cumpri
mento da lei, começando a dialogar com os órgãos interve~ 
nientes, ou seja, ao lÍlvés de trabalhar isoladamente, fazê-lo 
integradamente corri a Procuradoria da Fazenda. 

Há um grande desejo de certos setores da i_ndús_tria de 
que a Receita, prii_!CiPalmente através da sua função alfãnde
gária, proteja os seUS interesses contra o contrabando~ Agora 
é impossível, pois a Receita tem 2.000 auditores na alfândega: 
1.400 estacionados, 600 trabalhando nas funções burocráticas 

·e 600 na fiscalização. Como vamos controlar a faixa de fron
teira do País- que é enorme- e o mar territorial, etc.?. 
Não há a menor possibilidade. Então, estamos tentando, junto 
à Polícia Federal, trabalhar integradamente no fluxo de impor~ 

-tação; no contraba_ndo de importação, no centro de distribui
ção, porque é lá que se estocam os fornecimentos, des_cobrindo 
_onde se realizam as estocagens nas estradas principais do País, 
quer dizer, fazer uma fiscalização permanente. 

A Polícia Federal é muito importante, porque a Receíta 
consegue fiscalizar durante o dia, mas à noite, como é uma 
Receita desarmada, não temos guarda_s armados, uma guarda 
aduarieira e dé finanças -como em _todos os .. outros países 
- precisamos .da cobertura da Polícia Federal, senão vão 
matar muitos audjtpres no País, pois o contrabando hoje no 
Brasil é significativo, e armado. 

Para os senhores terem idéia da fragilidade da estrutura 
da Receita, há cerca de um mês, em ~alvador, um agent': 
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da Polícia Federal que tem 14 inquéritos, todos com pedido 
de demissão, foi recepciónar um óuffO- agente -que chegava 
do e~erior, e o auditor que verificava a bagagem mandou-o 
abrir a mala. Ele se recuSOu. Saíram_os dois e agrediram 
não só o auditor, mas também outros. Ainda houve troca 
de tiros com a Polícia Civil, -mas eles se retiraram da alfândega. 
Quer dizer, não há nenhum poder armado para impedir uma 
pessoa de sair, ainda mais dois policiais. -

Depois, conversamos côm o Diretor da Polícia Federal, 
que nos disse que um deleS tem q-uatorze inquéritos, qúase 
todos com pedido de demisSão, e contiriua ainda como agente . 
pela morosidade do serviço pUblico do País em tomar uma 
decisão. E o outro tambéin tem cercª- de quatro inquéritos. 

Esse é um pequeno fato ocorrido recent~m:t_ente-, mas que 
mostra a fragilidade da estrutura da Receita,_ Todo$ o.s países 
têm guarda financeira ou -guarda aduaneira, mas há Um meca~ 
nismo armado. Aqui elegeram a Polícia Federal para essa 
função, mas-são--duas instituições independentes, que, às ve
zes, têm problemas ao- trabalharem juntas. 

Finalmente, quero fazer uma observaÇão ao SenadorEs
peridião Amin, que feZ uma rcferênciâ à.o tom ailúYaÇádor 
da Receita FederaL _Só é ·suscetível _de ameaça quem tem 
capacidade para sofrer ameaça. 

Há um nível de evasão muito grande no País, mas a 
Receita Federal não tem feito nenhum _tel)"or fiscal; apenas 
tem dito o que não se dizia corri tanta:- ênfase anteriormente, 
que é a vontade política de fazer cumprir a lei no País. 

Temos tido acusações principalmente de violação do _sigilo 
fiscaL Desejo enfatizar o seguinte: primeiro, não conheço 
nenhum caso em que agentes ou dirigentes da Receita tenham 
divulgado o nome do contribuinte. O .que tem ·ocorrido é 
que outros órgãos federais, priilcipalmente a Policia Federal 
e a Procuradoria·Geral_da República, que têm um entendi
mento dive_rso da Receita Federal, div1,1lgam os nomes das 
pessoas implicadas. Não temos divulgado o_ nome de ninguém. 

Há um poder muito grande da lei complementar do Minis
tério Público, por meio da qual esses órgãos têm acesso a 

. todas as fases dos inquéritos feitos pela Receita. E logo depois 
que tomam conhecimento de alguns fatos, eles os divulgam. 

Então, há uma cultura sedimentada na Receita. de não 
se quebrar o sigilo fiscal, nem dar o nome das pessoas, primei
ro, porque se este for dado, com a cob~rtura da imprensa, 
há uma condenação prévia da opinião pública; segundo, isso 
dificulta o andamento das investigações .. Por exemplo, há em
presa sendo_ investigada há mais de seis meses no Brasil, por
que nela já foram determinadas fraudes documentais, sendo 
necessário; portanto, haver a conferência de cada papel. Se 
começarmos-a divulgar o nome das pessoas suscetíveis de 
fiscalização, a conseqüência imediata é a cobrança de resul
tados a curtíssimo prazo, que o tipó de investigação que a 
Receíta faz não possibilita, porque, quando há uma descon
fiança de que a empresa fraudou, há uma fiscalizaÇãO em 
profundidade, que exige controle e verificação de todos os 
documentos da empresa. 

Então, acredito que não há realmente nenhum tom amea~ 
çador nosso. A idéia de se cumprir a lei potencializadamente 
no País e de existir um universo evasor muito significativO, 

só para se ter uma idéia, nos levou a ter, identificadas, em 
nossos computadores - e estamos fazendo os avisos de co
brança e as notificações ~ SOO mil pessoas inadimplentes, que 
dc_clarara_m atributo e não pagaram. Temos 115 mil pessoas. 
que, no ano de 1991, deixaram de pagar alguma quota do 
Imposto de Renda e est_ão sendo notifiCadas; temos 300 mil 

pessoas de um universo maior, mas identificadas como omis
sas. Quem s~O os omissos? São as pessoas que declararam 
imposto de 1989 em diante, em um determinado ano tinham 
renda ou património significativo e em outros anos não decla
raram. EstamoS Com problema de logística ·e não podemos 
notifiCar todos ao mesnio tempo~-Eiitâ.O, estamos notificando 
gradatiVamente, para podermos absorver essas pessoas. Mas 
o unive-rso .das pessoas reticentes ao cumprimento do dever 
tributário é muito ~levado no País. 

Daí, quandõ a imprensa divulga as realizações da Receíta, 
pode surgir essa impressão de que ela está ameaçadora. Ela 
só está cumprindo a lei do País e o seu dever de cobrar os 
trjbut9s existentes, mas ela não e~tá pratica!ldo nenhum exage· 
ro. Até porque as prisões têm sido determinadas pelos juízes 
e não pela Receita Federal, e têm sido solicita-das pela Procura
doria~Geral da República. 

Com relação à observação do Senador Gilberto ~firanda, 
a Receita cumpre o art. 37; ela age com impessoalidade. Um 
do~ d~veres _do administrador público é agir com impessoa
lidade. Então, a seleç_ão que fazeinos dos contribuintes é obje
tiva, imparcial, apolítica e rieutra. Em período de escassez 
de recursos, evidentemente fazemos uma seleção daqueles 
setore~ em que há maior inadimplência, m3.ior evasão, utili
zando os indicadores internos que temos. 
_ Os sindicatos, sejam os patronais, sejam os operários, 
têm imunidade tributária. A importãncíã deles, sob o ponto 
de vista tributário,"é basicamente com relação à retenção do 
Imposto de Renda na fonte dos pagamentos feitos a seus 
funcionários ou a terceiros_. Esse não é um setor prioritário 
ainda. · 

Houve, em governos anteriores, uma tendência de se 
utilizar a Receita para objetivos disiintoS do controle_ tributá
rio. Ach,o que isso configura um desvio de poder que não 
deveria ser praticado pela Receita, ou seja, ela se transformar 
em órgão controlador de preços. Essa não é a função dela. 
ou-servir de iristrumento de ameaça para setores empresariais, 
ameaçar com fiscalização o setor empresarial que não tem 
o- -comportamento previsto pelo Governo. Isso é desvio de 
poder. Ela não pode realizar esse tipo de atividade. Ela_ só 
v3i óilde J"iá indícios de prática de infrãÇãCi à legislação t!ibu
tária. E ela deve ter essa atitude, porque o meu entendimento 
~ que a Receita jamais será um-a instituição amada no País, 
rn,as tem que ser uma ihstitU:içãO.i"espeítada, pela in:ipórtância 
que tem, não só para obter recursos para o financiamento 
do Estado, mas para interferir no patrimõnio particular das 
pessoas. Então, ela tem que se pautar por essa idéia de neutra
lidade, de eficiência, de_ competência. Enquanto e_u estiver 
na Re_ceita,_ vou me esforçar ao máximo para que essa seja 
a atuação dela. 

Muito obrigado pela oportunidade que V. E~ me deu, 
Senador. 

O-SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra 
o Senador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Quero me congratular 
com as observações do Dr. OSiris e pedir desculpas. Fui cha
mado ao telefone para uma ligação um pouco mais demorada 
do que o usual, mas consegui captar todas as suas respostas 
e inforrtlações. _ _ . 

Desejo come11:tar apenas essa parte final. Usei, e não 
pretendo dar nomes, o que tenho colhido em conversa.s com 
segmentos muito distintos - não são segmen~os localizados 
- e tenho dito a todos o que eu disse aqui: acho que não 



Outubro de 1993 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 1" 9411 

temos ainda um sistema, um ~ispositivo, UiTi-riietanismo de 
administração e fiscalização dãs -nOssas receitas eficiente e 
eficaZmente montado. É uma constatação detalhada aqui com 
as diversas exposições de natureza técnica q-ue tfveinos nesta 
CPI da Evasão Fiscal. - - -

Por isso, acredito que se-ja- natural qUe--quem· não tem 
o melhor sistema atue utilizando-se da amostrag~m! Se hou
vesse um bom sistema, não se precisaria d~ amostragem. 
Quando não há um sistema plenamente confiáVel de acompa
nhamento da evasão, é necessário agir por ámQStragem. 

Digo mais: sou daqueles que estão absolutamente conven
cidos de que temos que pagar um preço para diminuir a evasão 
fiscal. E o preço, para um paí_s da _dimensão do nosso_
não fui eu que inventei essa estatística, há os que comparam 
com o México, com a Argentina e os Estados _Unidos -
é de, pelo menos, 200 prisões. Enquanto não se chegar a 
esse número, não se terá dado o recado em matéria de eficiên
cia na cobrança de impostos, tão eficaz quanto a nossã história, 
a nossa cultura, as nossas ·ctificuldades. Mas esse conjunto 
de fatores mostra que isso é necessário. 

Não estou reprovando, absolutamente~ somente entendo 
que tem que haver esse cuidado profissional, para que· Oão 
haja politização, partidarização, uso indevido, o que é um 
risco também numa administração sujeita a tantos choques 
internos quanto é a administra-ção pública brasileira. 

No meu Est~do, por exemplo, os setores· que fi'!elhor 
se profissiOnalizaram foram os da fiscalização da receita de 
tributos estaduais --o primeiro, e formou uma verdadeira 
escola - e, evidentemente, fora do âmbito de Executivo, 
a Magistratura. Acredito que eles são os dois campeões em' 
matéria de maturidade profhsional; depois vem o -Ministério 
Público, a Segurança Pública. Mas, em todos os momentos. 
houve sístoles e diástoles, ou seja, momentos em que·a coisa 
contrai e outra em que ela se solta. e a evolução disso __ vai 
marcar exatamente a evolução do amadurecimento do apare
lho do Estado brasileiro. De forma qo.e me ·cc;ngtatulo com 
seus comentários, principalmente o final, a re~peito do _zelo 
com o aspecto profissional dã. Receita. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO -Obri
gado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedóa pala
vra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, gosta
ria, em primeiro lugar: de cumprimentar o esfoiÇõ do :Or. 
Osiris de Azevedo Lopes para evitar a sonegação-no País. 

Também acredito que seja responsabilidade do Congres
so Nacional - disponho-me a ajudar- essa camp-anha de 
educação que envolveria, na opinião de S. Ex•. desde as crian
ças até os adultos. esclarecer a opinião pUblica soOi"e a hn(>or
tância dos tributos como elemento de solidariedade social. 
Acredito que, ao lado da campanha contra a sonegação-, há 
que haver essa campanha sobre a importância dos tributos, 
principalmente para que cada cidadão, ao pagar impostos de 
qualquer natureza, seja em nfvel do município, do Estado 
ou da Federação, tenha a noção clara do que está sendo feito 
com a sua contribuição. -

Penso que isso é fundamental e até sugeriria - nem 
sempre acompanho esta CPI, pois não sou membro dela, Sr. 
Presidente - que. ao lado de todos os esforços destinados 
a se evitar a evasão fiscal, um dos pontos mais importantes 
é justamente esse, de chegarmos a ter um sentidode.civilidade, 
o~ seja, o conceito todo de cidadania envolve a responsa~ 

bilidade das pessoas, numa sociedade moderna, estarem dan
do de si para que os governos, nos diversos níveis, estejam 
cumprindo suas responsabilidades. 

No que diz respeito à questão da Federação e dos tfibutos, 
tenho uma pergunta. Que análise V. s~ faz da atual sistemática 
de distribuição do Imposto de Renda e do IPI? Se não me 
engano, 47% são destinados para o FPM- Fundo de Partici
pação dos Municípios -e para o FPE- Fundo de Participação 
dos Estados. 

O SR. OS!RIS DE AZEVEDO LOPES FILHO - São 
destinados 22,5% para os municípios. 21,5% para os Estitdos 
e_ 3_% para o Fundo de Desenvolvimento do Centro~Oeste, 
NOrte e Nordeste. E do IPI, mais 10% são destinados a cobrir 
o incentivo-às exportações. Então, do IPl, 57% sao destinado~ 
a terceiros. 

Quanto ao Imposto de Renda, mencionaria que a União 
também é sócia minoritária, em face daquele dispositivo que 
diz que, em relação aos Estados e aos municípios e suas autar
quias e fundações, o imposto retido na fonte é receita origi
nária deles. Por exemplo, no Estado de São Paulo e no Muni

-cípio de São Paulo, talvez a União não fique Com 48% dos 
recursos do Imposto de Renda. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Numa análise q~e mi
nha assessoria preparou relativamente a quanto per capita 
cada cidadão, de cada Estado, tem do FPE e do FPM, notamos 
que os residentes em alguns Esta_dos. no a_no passado, se bene
fiCiaram com algo em torno de 240 dólares per capita, enquan
tO que em outros EStados com cerca de 20 a 40 dólares per 
capita. Será essa distribuição a mais adequada? Será esse tipo 
·cte distribuição_realmente aquele que atende ao que está na 
Constituição? E clar:o que existe o-princípio de que se deve 
alcançar a melhor distribuição da renda em termos regionais 
e pessoais, mas talvez nem sempre isso esteja ocorrendo. por 
isso solicito a sua análiSe. 

Uma pergunta sobre_ o Imposto de Renda de pessoas 
jurídicas. O Ministério do-Planejamento, a SEPLAN e o Mi
nistro ·da Fazenda, há duas semanas, _distribuíram aos Líderes 
urna projeção para 1994, segundo a qual, naquele ano, teremos 
um decréscimo-de 7,7% na arrecadação do Imposto de Renda 

-das pessoas jurídicas, que passará de 5,26 bilhõis de dólares 
para 4,85 bilhões de Q_ólares. Que razões levariam a essa dimi
nuição, diante da campanha para evitar-se a sonegação? 

Uma questão no· campo do problema que V. s~ tem en
frentado: em que medida a Receita Federal tem det!!Ctado 
a ação de advogados de empresas, de advogados que têm 
se especializado, junto aos órgãos governamentais e às empre
sas, para conseguir diminuir, extraordinariament_e, as obriga~ 
ções dessas empresas junto ao Fisco e à Previdêncfã: Social; 
que, na verdade, atuam tanto relativamente ao Imposto de 
Renda, ao IPI. etc., e à Previdência Socíal, caso a Receita 
Federal tenha detectado alguma irregularidade. De fã.to, com 
a conivência de um segmento minoritário, algumas empresas 
estariam tiraitdo proveito disso. Atento para esse fato, após 
ter ouvido um testemunho a esse respeito, que solicitei me 
fosse entregue em ofício, a ser entregue também ao Ministro 

--Antônio Britto. 
Finalmente, eu --gostaria de ressaltar a importância da 

sua reflexão ao fazer uma avaliação positiva do llnposto de 
Renda negativo em r.e!ação a outros programas que, muitas 
vezes, não são tão eficazes, ainda que, teoricamente, objetí
vem minorar a situação da população mais carente. Como 
exemplo, temos os programas de distribuição de tickets refei-
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ção, de leite, de cestas básicas, programas esses não tão eficien
tes quanto a entrega, em recursos monetários, aos cidadãos 
para que estes próprios decidam o que fazer com estes re-
cursos. . 

Recentemente estive estudando a experiência de diversos 
países. Hoje, em nações como Alemanha, Holanda e Ingla
terra há, como um direito de cidadania, a garantia de uma 
renda mínima às crianças. Aqueles que nascem nesses países, 
até alcançar dezesseis anos - é o caso da Alemanha -, 
ou dezessete anos - na Holanda e na Inglaterra ~,. têm . 
direito a uma renda mínima, que é paga aos pais via conta 
bancária, na Alemanha, ou via agências do Correio, na Ingla
terra. Se tal .sistemática fosse adotada no Brasil, seria um 
estímulo à natalidade. Por isso formulei o projeto para os 
adultos acima de .vinte e cinco anos. 

v. s~ demonstrou conhecimento de diversas experiências 
também nos Estados Unidos da América. Neste mês de julho, 
estive estudando como funciona o Imposto de Renda negativo 
nos Estados Unidos. Segundo a revista NEWSWEEK del)ta 
semana, o programa ainda não se popularizou naquele .país 
por causa da complexidade do .nome: Enet income tax. credit, 
ou seja, um Crédito Fiscal por Remuneração Recebida Não 
Suficiente. Esse o sentido completo, mas, em suma, trata-se 
de 'uma forma de Imposto de Renda negativo. · 
· Sr. Presidente, esse programa foi objeto de grande expan
são por parte do Governo Bill Clinton, ten~o sido aprovado 
na semana passada pelo Congresso norte-americano. Ten-

. to u-se introduzir o Imposto de Renda negativo nos Estados 
Unidos em 1969 e 1972; foi por duas vezes aprovado na House 
of Representatiyes e reprovado no Senado por duas vezes. 
Aqui foi apr,pvado já no Senado, embora, em sua forma origi
nal, tenha sido reprovado. Em 1975 instituiu-se este meca
nismo: Crédito Fiscal por Remuneração Recebida, que sofreu 
algumas modificações: a partir dos anos 1994, 1995 e 1996, 
aquela pessoa que tenha um ou dois filhos, ou não os tenha, 
cuja renda não atinja US~p mil por ano, ou seja, cerca de 
US$2 mil por mês, vai red\~ber um crédito de renda. : 

Os que estiverem na faixa de renda inferior a US$8.500 
por ano vão passar a receber 40% de acréscimo de crédito 
fiscal, ou seja, para cada US$10 ganhos.mais US$4 de crédito 
fiscal. De US$8.500 a US$11 mil ficou aquele limite máximo 
da ordem de US$3.300 e poucos.para US$8.500. De 
US$11.000 a US$27.000, o crédito começa a diminuir à taxa 
de 21 o/o ou US$0,21 por dólar adicional recebido; e, a partir 
de US$27.000, o contribuinte só tem a pagar positivamente 
o Imposto de Renda. , 

Primeiramente, considero muito importante a avaliação 
de V. s~ e agradeceria se pudesse fazer uma reflexão de natu
reza prática: teria hoje a Receita Federal condição operacional 
de administrar, obviamente graças à in(ormática, o imposto 
de renda negativo, ou o programa de garantia de renda mínima 
através do imposto de renda negativq, desde que houvesse 
um período prévio, que poderia ser de um ano, para preparar 
a sua implementação? Isto é viável? 

Quero me colocar à disposição de v. s~ para ajudar a 
discutir este assunto, mesmo porque o projeto hoje está trami
tando na Câmara dos Deputados, esta reflexão é muito impor
tante para se pensar num aperfeiçoamento do projeto que 
aqui já foi aprovado. 

O SR. -PRESIDENTE (Ronan Tito) - Permitam-me 
interromper a sessão por um minuto para dizer o seguinte: 
V. Sª foi convidado para vir aqui falar sobre evasão fiscal. 
Naturalmente se preparou para isso. V. Exª fez inclusive um 

juramento inicial. Por isso mesmo não tem nenhuma obrigação 
de responder a qualquer assunto que não esteja contido dentro 
do convite, que normalmente é uma convocação, mas, dada 
a disponibilidade com que V. Sª se colocou, foi apenas um 
convite, e não uma convocação. 

De maneira que interrompi a reunião para infQrmar 
que o tema da.CPI é "Evasão Fiscal", ou seja, evasão tribu
tária,· e que, V;, Sª, fique à vontade para responder ou não 
as perguntas a latere. 

Com a palavra o Dr.. Osiris de Azevedo Lopes Filho. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO .LOPES FILHO- Agra
deço o esclarecimento do Sr. Presidente. 

O campo e as implicações da área tributária são tão vastos, 
com uma riqueza de observações tã0 grande, que não conside
raria nenhuma das indagações feitas .coíno tendo extrav&sado 
a referida matéria; pelo contrário, vejo que a .esta hora, já 
se aproximando de uma hora, o prestígio dos Senadores aqui 
presentes mostra, conforme ressaltou o Senador João Calmou, 
a relevância desta Comissão em termos de interesse nacional 
e do que vai ocorrer no País, no futuro. 

Já respondendo ao ilustre Senador Eduardo Suplicy, que 
mencionou muito a questão da solidariedade, creio que a 
base conceituai e teórica de todo o sistema tributário brasileiro 
está no art. 3Q, inciso I, da nossa Constituição, quando estabe
lece como um dos objetivos da nossa República "construir 
uma sociedade livre, justa e solidária~'. 

A solidariedade em termos tributários, no meu entendi
mento, é cobrar o tributo de acordo com a capacidade contri
butiva. Essa é a base de todo o sistema tributário brasileiro 
e a·idéia de solidariedade no financiamento da atividade esta
tal. 

Com relação às observações de V. Exª sobre os fundos 
de participação, não conheço esses dados de que algumas 
regiões tenham 20 dólares e outras 240 dólares. Não sei se 
a pesquisa foi feita apenas em relação ao fundo de' participação 
ou se se considerou também a retenção do imposto de renda 

cM fonte feita pelos Estados e Municípios, as suas fundações 
e autarquias. Tenho a impressão de que, se for considerada 
a retenção do imposto de renda na fonte pelos Estados e 
Municípios, não haverá uma discrepância tão grande entre 
20 dólares e 240 dólares, basta analisar um Estado e uma 
cidade poderosíssima em termos financeiros e econômicos: 
A retenção do imposto de renda feita no Estado de São Paulo 
é fantasticamente elevada como no Município de São Paulo. 

Portanto, ainda que o fundo de participação distribua 
recursos, a retenção do imposto de renda na fonte pelo Estado 
e pelo Município, relativo às suas autarquias e fundações, 
é tão significativa que, no final, há um equilíbrio de recursos. 
Esse sistema de partilha da receita, considerando a diversidade 
dos níveis de desenvolvimento regionais do País, .é o mais 
justo, ainda que tenha havido um debilitamento muito grande 
da União nessa partilha, sob essa condição. 

Pelo menos na minha avaliação, o federalismo só deixou 
de ser o que os ingleses chamam de awishful thinking do 
art. 1Q para ser efetivo nessa Constituição de 1988 quando 
o Estado e o Município passaram a ter um montante de recur
sos suficiente para cumprir com as suas finalidades. A desvan
tagem é que não houve transferência de atribuições da União 
para os Estados e Municípios, e a União perdeu entre 25 
a 30% dos recursos que seriam disponíveis se vigente o sistema 
tributário anterior a 1988. Quer dizer, esta, para mim, é a 
grande crise da Federação: os Municípios e Estados terem 
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recebido significativo aperte de recursos sem que estiveSsem vivei e diminua a resistência a esse tipo de financiamento 
preparados para uma utilização mais produtiva dos mesmos. _da seguridaçle social. Se formos estudar, os grandes litígio~ 

Com relaÇão ao decréscimo do imposto de renda pessoa hoje existentes no sistema tributáriO brasileiro são exatam~nte 
jurídica, tenho a impressão de que foi decorrente da análise relativos a essas contribuições sociais_que est.ão sendo brUtal-
do lucro das empresas, que tem diminuído. mente questionadas. Nesse caso, entramos na questão da ad-

Entretanto, eu gostaria de salientar que essas nossas esta- vocacia. - -
tístiCas relativas ao imposto de renda têm um viés decisivo. Há uma certa irresponsabilidade no patrocínio de algumas 
Por exemplo, o que chamam de imposto-- de renda pessoa causas. Aposentei-me, exerci por aproximadamente um ano 
física não é o imposto -de renda efetivo da pessoa fíSic_ã. Impas- a advocacia, quando me _deparei com muitos casos em que 
to de renda da pessoa-físiCa seria o Qúie Se atribui como imposto advogados, sem nenhum conhecimento tributário, copiam pe
de renda da pessoa física mais 70% do imposto r~tido na tições .e as oferecem ao setor empresarial, sem avaliação .das 
fonte, que é relativo à pessoa física: N3 questão dã Pessoa implicações. Por outro lado, o setor empresarial tambt!m é 
jurídica, como a última lei do imposto de renda distinguiu u~ ~anta irrespons.ável, porque eles se_ dispõem a entrar em 
o lucro operacional do lucro financeiro, parte do ganho da qualquer deixa para não pagar o ttibutO:-POr isso, às veze~. 
pessoa jurídica tem que ser atribuído ao imposto de réitda caem nas mãos do Fisco, porque as decisões judiciais são 
retido na fonte, que incide sobre esses ganhos financeiros. IDllito morosas e algumas decisões não levam sequer ao depô
Eu tenho a impressão de que se for feita essa soina chegar-se-á sito, ou seja, conseguem medidas preventivas ou decisões que 
ao mesmo nível de equilíbrio deste a:rlo. Porque o lucro da determinam o não pagamento do tributo_ puro e simples, ~em 
empresa hoje é só o lucro operacionàt; quer dizer, obtido depósito. Se, eventualmente, depois de 5- ou 6 anc;>s_ perdem 
na atividade típica da empresa, não o lucro obti4o nas aplica~ a questão para o Fisco; a_ empresa está Inviabilizada, porque 
ções- firianCeii-3s, que 1ica corit{mtado- no -impostO de renda não fez economia nem fundo_ adequado para aquele paga
retido na fonte. Possivelmente, seja isso, aiiida que e-u não méiltO. A- forma de elisão moderna está ·muito disseminada 
tenha me debruçado sobre a análise futura do imposto de no País, principalmente com as consultorias tributárias. Mas 
renda da pessoa jurídica para o-an6 de 1994. Era o que eu há, também, alguma~cons'_!lltorias permeadas por funcionários 
podia dizer. ____ ____ J>1'•blicos especializados. E um conflito de interesses; quem 

Eu não mencionei tudo o que cfeYeria mencionar para é-do Fisco não pode dar consulto ria às empresas. Hoje, modt:r
o Seriãdor Esperidião Amin, mas, com a questão do imposto namente, existe um novo tipo de atuação que estamos coibindo 
de renda negativo lembrei-me de que o grande d~~afio da n~ Recei_ta: __ :;t_de funcionários categorizados em termos U~ 
reVisão constitucional deverá ser a discussão da_s {ont_es de coçhecimento técnico.-
financiamento da seguridade. : b SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Peço à.s pessoas 

Numa leitura literal do dispositivo que trata das inddên- que nos honram com suas presenças que~ pelo menos falem 
cias em benefício da seguridade, diz: · mais-baixo que- 0 dêpoente. 

'"Cobrar~se~á uma contribuição incidente sobre o lucro, C 1 d D 0 · d d 
o faturamento e a folha de salário das empresas."_ - om_ a pa avra 0 ___ epoente, r. ~~,----,-e ~-zeve o. _ 

Há, a meu ver, apenas uma contribuição, que teria como O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO - Co-
incidência o lucro, o faturamento e a folha de salários. Na nheço alguns casos, na Receita, d~funcionários bem dotados 
realidade, a legislação que veio dar substància a esSe díSciplína- em term<;_ls de técnica .tributária e conh!:';cimento de legislação 
menta constitucion-al previu tfes contribuições, o qUe -ag"rãVa Que tiraln licença para tratar de interesSes particulares e ficam 
um problema que existe em quase todos os países do mundo. freqüentando a Receita. Essas pessoas já foram chamadas 
Há uma resistência em financiar os ganhos da seguridade._ e comunicadas de que isso _é incompatível. Se irá tratã.r de 
A sociedade quer sempre transferir para outro seto!, quer interesse particular, não pode ser de inter~sse com a repartição 
dizer, ela não quer arcar com isS_ó. E como· a base de cálculo onde mantém vínculo_funcional. Estamos, na medida do possí
do lucro já é base de cálculo do imposto de renda, da contri- vel, disciplinando essa área e colocando padrões morais mais 
buição sobre o lucro;-a base de cálculo sobre o faturarnento elevados, partindo do princípio do conflito de interesses. 
já é base de cálculo do !PI, do ICMS, do ISS, do Imposto Finalmente, com relação ao Imposto de Renda negativo, 
de Vendas a Varejo dos Combustíveis, não há _reSistência _ eu diria que a grande fragilidade da Receita. em termos de 
empresarial maior. Coinpetíriâ·ao-Côngresso e aõ Mínisl:ério_-- informática e gestão- da -informação, é o_ fato de tudo isso 
da Fazenda estabelecer uma Contribuição integrada que uti!i- ser feifo pelo SERPRO e este ter-se transformado no gran~e 
zasse essas três matérias tributáriãs, mas a nível de integração, ente de infonnática dó- serviço público ·brasileiro.~ O ónus da 
porque há distorções. No caso de um supermercado, não se Receita é financiar b' SERPRO, o_ciue Signiffca que nossa 
superlativa o lucro e sim os volumes. Então, o faturamento relação é de financiador do SERPRO, nãõ- de_ cliente que 
dele é desmesurado em relação ao nível de lucros .. Tributar deva ter um nível adequado __ de_ pr_estação de s_erviço. 
o faturamento, puro e simples, de um supermercado é abastar- Sou do Conselho do SERPRO_, posso mencionar um da
dar o nível de lucro da empresa, principalmente no último do: existe um siste·ma chamado SIAP (Sistema Integrado de 
nível da contribuição sobre faturamento que chegou a 2%, Administração de PesS_oal), que faz a folha dos funcionários 
ainda que o Supremo tenha reduzido a 0,5%. _ - --- públicos federais. Na "réalidade, objetiva descobrir estatisti-

Os bancos, por sua vez, têl::n lucro, ainda que, com a camente a quantidade ·de funcionários, o volume de recursos 
automatização do serviço bancário, a folha e o faturamento aplicados, etc. Até jtiiiho deste_ ano não havia sido entregue 
diminuam. O setor -têxtil tem,-·basicarnente, folha de salário nenhum tostão para financiamento do sistema SIAP. Suponho 
e não lucro ou.- grande faturamento. que parte dos recu~s9s d_a ~eceita sejam utilizac;Ios para tal 

Com esses três. exemplos-, que são exemplos limites, o finandaniento. O SERPRO, na miriha- opinião, ou volta à 
indicado é que se faça uma integração num p~queno modelo v.::: :ação originária de ser um serviço de processamento ·da 
com limites para cada um desses itens e para que seja absor- Receita, ou teremos, permanentemente, atrasos em relação 
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a sistemas operacionais fundamentai_s da Rec~ita; e que os seus arquivos o patrimônio original e só se faria a_ alteração._ 
outros órgãos, ao dar uma nova incumbéncia· ao SER.PRO~- -- Comq ~a_inda, nã9 _te;wos_ capacidade operacional para trans
proporcionem os recursos necessáriOs para que nâo hãja des- crever _o património das pessoas. santos- obrigados a exigir 
vias da aplicação desses dentro da organização. que todo ano se t~n~.creva,- e as :Pessoas de vida complexa, 

Possa mencionar um dos maiores problemas que a Re~- · de- grande património, têril um trabalho fantá!:;tiCÇ>_em relaeio
ceita teve no relaciona·rnento com o SERPRO. Naquele ano nar o patrimônio. 
em que houve um grande recadastramento eleitoral do País,- , 0 s~. PRESIDENTE (Ronan Tito)'- Concedo a pala
sistemas operacionais fundamentais da Receita ficaram atrasa- vra ao Senador JOão Roch-a, Preside-nte da- COtriisSão de As-
dos dois anos. Para ·corresponder ao esfÕ!çO Oó_"!f!ca~~st,ra- suntos Econôi[ijCQs-. · -
mento, que foi hercúleo,_o SERPRO te_v~ que abandoriar 
os sistemas !Jásicos da Receita. Esse tipo de convivênciâ.( O SR. JOÃO: RQCHP., ,-c-. S\. Presidente, Dr.. Osires 
imp·ossível. As vezes- sem nenhuma menção- desab_o_n_adora_ de Azevedo_,_ chegamos_ aqut pratícamente no meio desta reu
-- fiCo imaginando que _chefio um '"exército de Branca Leo- nião muito -importante.- As.o.os:sas_ perguntas resumem-se _no 
nen ~tantos são osQbst&culos.funcionai~-catência de Pess?al, seguinte: qUantos contribuintes tf;:mos hoje cadastrados na 
de info-rnlática, de órgãos adequados na Seáetariª- da R·eetHta- Receita Federal- pessoa física e pessoa jurídica? _. 
Federal. Para o órgão, com relação a esta minhª" posição ·' ·Segundo: a receita tributária, em 1992:, de acordo .com 
crítica da reforma tributária, eu diria que-O" ideal seria ieduzir as_ informações prestada_s pelo Govern-o, foi ae 27 bilhões 
a carga tributária da população nO PaíS, desde que houvesse 951 milhões de dólares . .O . .OQverno projetou as rec~itas tribo
uma boa administração tributária. Então, a redução fica quase tárias, para 1993, no valor de 38 bilhões de dólar~s. A:minha 
que impossível, porque-a curio prazo não teremos uma admi- . pergUnta é a seguirite.:- vamos cumprir essa meta ou fÓi_ a 
nistraçãotributária que cubra todas as áre.as. , --· . arrecãdação da receit.á tributária ·de janeiro a julho de 1993? 

O SeDado r Espéridião Amin diagnOsticOu. com (elicí~ · Onde o Governo bl,lscará.e_sse diferen_cial de 27 para 38 bilhões 
dade, como é nossa fOrma de atuação-~ Quein tem efe_tívó~ · de dóla(es?..No Imposto de Reõdã? No IPf? E~: cíual rubrica 
e tecnologias limitadas deve estabelecer objetivOS- St!lefiVos~ -- de tributos o Q_ovetno .irá alcançar essa -previsão de receita? 
Vamos para um setor, ganhamos aqude -outro; quh dizer: Faço essa_ pergunta porque, na projeção de receita de 1993, 
não há uma ação de ocupação permanente de determinados há umã previsão- de redução de arrecadação do IOF no lmpos
setores fundamentais cfU'e, devamos controlar, pela absoluta to_de Importação e no IPI. . 
ínsuficiêilcia de rectirso·s; E só imaginar; pela extensão territo~ Qual é o _nível de evasão na contrib_l.lição do COFINS? 
rial do País, que tenros· w--1.400 auditOres dj!igidós pãta ã Qual é, atualmente, a participação das=eritidade_s__fi.nanceiras 
fiscalização externa. Urpa fiscalização de profundidade em na arrecadação do Imposto de Renda na sua receita total? 
qualquer empresa, ainda que seja relativa a só um"exerclcio v. s_~ tem dad~s? . -
finariceirO, demanda no mínimo dois meses. A escassez hÓje I. - Q S:{t. OSIR~S DE. AZ~VEPO LOPES FI~HO- Por 
é absoluta. Às vezes, eu me admiro que alguém tenha "éônSe~ ·· , favor, o senhor poderi~ repetir 0 item 3? · · o ~-.--'"' • 

guido~ em tão pouco tempo, esses incr-emen_tos _de arteca- -O SR. JOÃO ROCHA -,-- Não giavei o item. Pósso dação, porque realmente o nível de evasão tributária no País 
é fantásticO-; daí por--qüe- em qualquer setor que atuenios · 0 repetir todas as informações, __ H ouse ~ma arrecadaç_~g_do CC
resultado é muito significatiVo. Fl~S eJ~l 1992._ de acordo _com informaçap.do Doverno; de 

Havia-me esqueCido de citar aqui algunS nUmerós que três_bilhõ"es, oitocentos e s.es~rttá e seis ffiilhóes de 'dó"!>a.res~
são importantes para ·mostrar como 0 quadro está mudando. I Mas há _urna programação de lÚU_a redução-dfástica iia arreca-

' dação do. COFJNS. Por quê? . · Um, que já mendonei;são os pedidos de parcelamento incre-
mentarem-se em 80%. o mãiS significatiVo desses números - Existe_ sone_gação de tributos pelo Sisfe"ma Finãncelro Na
é que, com relação às autuações fiscais, ·só se _p3gaV'à O,b% cional? O cheque pré-datadó .. é. utp~ válv:ula _de sonegação_ 
do valor global dessas-autuações. De malo·p--ar~-1·--.:1nho, houve- fiscal, seja na área de _tributos federais, ou de tributos esta-~ duais? - --
uma elevação -de 400%; já está-se pagando 2,4%- do montante -· 
autuado. Há ·um--setór de contribuintes que iião quer mais -Atualmente, a cota alfandegária para quem vem do exte-
discutir e quer pagar para encerrar 0 litígiO com a Rece!ita, rior é de 500 dólares. PerguntO-lhe Se tãmbém essa não é. 

0 que é altamente significativo. . uma. forma de motivar e de incentiv<tr. a sonegaçãO ·riscai e 
Tenho dúvidas da capacidade operacional da Receita para o contrabando, que muitas vezes não ~e justiflca exatamente 

comandar a parte de informática do Impõsto de Renda nega- pelo limite ínfimo da cota por passageiros. - - . -
tivo a se implantar no País. Primeiro; porqu<oacho que ela O SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO -O 
deve usar as suas energias para cobrar os tributos; segundo, senhor considei-a ínfimo ou significatiVO? -
porque a parte de computação está muito anarquiZada hoje. 0- SR. JÜAO CALMON _ Cpii.side-ro insignifiC8Hv·o. 
Há atividades básicas -por exemplo, a de transcrever as -Essas são as perguntas principaiS que faço a·v. S' 
declarações de pessoas físicas e ·pessoas jurídicas _:__que o 

-sERPRO não está realizando. Um dos grandes obstáculos O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Tem a palavra 
do relacionamento da Receita, prinêipalmente com a peSsõa· ·o Depoente, Dr. Osires de Azevedo ~op~s Filho. 
física, são os formulários. Se tivéssemos Capacidade opera- O SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO-'- O 
cional para transcrever uma parte do fOrmulário" qUe até hoje índiCe apUrado de evasão do. êOFINS é d~ 70%-.. HouVe "uma 
não é transcrita, que é o património, poderíamos adotar a re,?istÇ:ncia das montadoras de pagar o COFINS, pofque os 
seguinte prOvidência: que na declaração çio ano seguinte, ten- bancos estão discutindo na Justiça e não fa~m o depósito. 
do em vista que o património hoje já está e~--UFIR, perma- Obtiveraralim.in3.resparadarfiãrl.çaçorn.o·ga:ráhtia. Pelo nosso 
11entemente atualizada, o·contribuinte só mencionasse as'alte~ sistema de arrecadação, _9 índice de evasão ou de inad_im
rações ocorridas no seu património. A Receita já teria nos plêii.cia é de /0% com felação-ao FINSOC~AL e c aO CQfiNS. 
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fenho em mão a arrecadação do~ primeir0s sete meses 
do ano. De julfw de 1992 a julho de~ 1993, houve um acréscimo 
real de 18,34%. De janeiro a julho de 1993, em igual período, 
houve um acréscimO de 31,03%. Em julho de 93,~sob junho 
de 93, hOuve urna perda de 0,68%. Quer dizer-. a arrecadação 
de julho dimif!uiu em relação a junho. E a causa pfíncipal 
foí"que, no mês de junho, algurn~s e_mpresas resolveram adianw 
taro pagamentq do lqcro inf!.&cionário. Portanto, inflou muito 
a base de cálculo, que se calcula em torno de US$100 milhões. 

Então, eril termos de atuação efetiva da receita, o mês 
de julho foi Um méS poSitivO" pofqtic~ náo teve mais o incre
mento' eventUal de úS$100 milhões, rçlativos ao pagamento 
do lucro íriflacloriârio que·só ocorreu no mês de junho. 

Quanto a. esses thidos que o senhor menciortóu, relativos 
à receita de 92 e 93 ... 

O SR. JOÃO ROCHA --Referi-me à projeção da receita 
para 93. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDÓ LOPEs Fil.HÓ '-:- Éu 
não sei quando foi fe_it·a. :um n~in~:ro em trilhões .eu -rião 
consigo re'cofdar ~ : . . . . 

fiavia IJI}lF\_previsão inicial de US$43_bilhões. Acho que, 
mesmo sem o IPMF, vamos chegar entre US$45 e 47 bilhões. 

O SR: JOÃO ROCHA - Isso em termos de receita 
tributária- em 1993? 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO - Em 
1993, US$::1-7 bilhões._ É o que chamamos de receita adminis
trada pela. Receita Federal, que envolve não_s6 os tributos 
mas também algumas contribuições. Trabalhávamos antiga
mente com prev-isão da receita gerencial, em que, normal
mente, a possibilidade de equívoco e distorções era de 1% 
para mais ou para menos. ·Decidi que adotássemos um outro 
tipo de gerendamento da arrecadação, que é o ··estabeleci
mento de me.tas. Não fazemos_ mais a previsão, mas estarrios 
trabalhando com metas. Por exemplo, para este mês de agosto, 
a meta é de 3 bilhões e 900 m~lhões de dólares, para forçar 
a máquina a ir além de uma mera previsão. - - -

O SR. JOÃO ROCHA- \("s• tem o acumulado de 
janeiro a junho de receitã tributária:? 

O SR. OSIR!S DE AZEVEDO LOPES FILHO- Não 
tenho em dólares, mas em cruzeiros reais. 

O SR. JOÃO ROCHA -Eu pediria,~ então, ao Presi
dente da Comissão que solicitasse ao Dr. OsiriS.o documento. 

O SR. PRESIDENTE(Ronan Tito) ....c v: S•-podenos 
remeter em moeda firme;:: pode ser em UFIR ou em dólares. 
o que queremos é a mensuração da arrecadação. . . 

O SR. JOÃO ROCHA - O importante seria em dólar. 

O SR. OSIR!S DE AZEVEDO LOPES FILHO_:_ Hoje 
vai ser divulgada a análise da arrecadação do mês de julho 
e dos primeiros sete meses. E-stou··aqui'--com o documento 
e já o passaria a V. EX~ 

O SR. JOÃOROCHA- Obrigado. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO ~V. 
Ex~ perguntou tantos dados! bu pediria que os indicasse, pois 
tenho insuficiêncià de memória para tantos números. 

O SR. JOÃO ROCHA ...:.. Então, vamd! por partes. _ 

O SR. PRESIDENTE. (Ronan Tito) -Considero da 
- maior relevância as perguntas feitas pelo Senador João Rocha, 
l 

·que é um expert em contabilidade, inclusive, con.tabilidade 
p_ública. E_ o Brasil_muito carece disso pOrque, às vezes1 somos 
mUitO ge-nerosos no dar e _esquecemos que a economia s.ó. . 
te_Il"! dua_? parcela.s: o deve e Q haver. Daí o question·amento 
dele. · 

Então, eu modificaria, se o nobre Senador João Rocha 
assim me cçmsentir, que isso se transforme_ em um requeri~ 
menta para que o Secretário da Receita .. ~ __ 

O SR. JOÃO ROCHA- A Comissãq já fei esse .requeri
mentO ao Dr. Osiris -de Aze.vedo _Lopes Filho e foi ·encami
nhado ofitem, exatarnente para que __ se· possa ter um'a nciç'ãO 
desse acompanhamento da receita·mensai. Estamos pedindo 
corno parâmetro exatam-ente o dólar' córhercial; que ·é uma 
moeda que se pode te_r _acompanham"e'nto nomin~l penria- · 
nente: - · 

O SR. PRESIDENTE. (Ronan Tito)- Quer.dizer·q~~ 
V. Ex~ concorda? 

O SR. OS!RES DE AZEVEDO LOPES FILHO~ Ple
namente. 

o SR. JOÃO ROCHA- Eu gosí~ría'de elogiar 6 traba
lho de v. s~ à frente da Secretaria da Recéi\â Fedà3.i. E"siarnos 
sentll?-do gue ~ grande ·a, preocupação de '<· _S.a.': ~ Ç~.creditaUIOS,. 
com·o falou o próprio Senador Esperidião Amin e outros Sena
dores, também, que talvez pela complexidade de tributos, 
dessas dificuldades, essas contribuições eXcesSivaS Pelos Sociais -
é que têm tumultuado, realmente, umá sistemática, uma polí
tica fiscal mais verdadeira e compatível coin a nossa realidade 
no Páís. . : _ . 

Assim como os colegas que aqui' já .o fizeram, e "tendo 
acompanhado o seu trabalho, quero exterria'r o meu récO'nbe~ ' 
cimento pela eficiência, de- v. s~ à fiei-tte· da ~eCeità F~dera:(. 

OSR. OSIRES DEAZEVEDOLOPESFILHO-Mui
to obrigado. Só mencionaria duas colocações de V. E~·, já 
que a essas ténho condições de responder, pois não são dados 
numéricos. -- ---- - -

·A primeira, diz respeito aO Cheque pi-é-datadO que, ob:via
mente, está substituindo. a fatura e pode ensejar a sonegação';''" 
principalmente porque não se dá nota fisc3l neSte País. Não 
há dúvida ar~peito disso_._ 

COm -relaç3o-â quota de 50Q dólares, Ii~_ realidade, é 
superior, porque é O que se traz do exterior, poss"ibilitando 
a isenção de mais 500 dólares de imposto no free shop. Alguns 
setores, principalmente o de brinquedos e o de informática, 
têip. reclamado, considerando que isso é generoso 'demais .• 
já que nos Estados Unidos o limite de isenção é. muito baixo, 
aproximadamente 100 ou 200 dólares._ 0_-Bras_il é um País o 

que tem um dos limites. de isenção mais generosos do mundo. 
Pode~se trazer mais pagando só o exces,so, com ãlíquota de 
!00, 150,200. ou 250%. Estamos num País de quase laissez
faire e laissez-passer. 

O SR. JOÃO ROCHA- Sr. Presidente, peço a palavra 

~ O SR PRESIDENTE (Ronan Tito) -Peço a todm, 
os interpelantes e também ao Dr. QSires que, antes de torn.a-
reítC?l palavra·; esperem que e.u faça a anotação para que 
a taquigrafia p.osSa depoís saber quem disse o quê. Com a 
palavra o Senador João Rocha. 

O SR'. JOÃO ROCHA - A nossa colocação da quanti 
dade de contribuintes de pessoas físicas e jurídicas é exata· 
mente para se saber o parâmetro número de contribuintes 
dentro do per capita. Acredito que .. a nossa receita tributária 
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é muito pequena. Toda a receita tributária airida passa--a s-er 
pequena C CStá mais conCcn~iada, com9 V. S~ falou. n.a conSri~ 
btiição do assal~riado. Exi_ste um_ déf~cit muitogr_aride ,-porque 
o peso est.á.exatamc:;n,tç n~ contribu_ição dO iinposf'? de renda 
na fonte do assalariado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) --Com a palavra 
o Dr. Osires dC Azevedo. 

O SR. OSIRES DE AZEVEDO LOPES FILHO- Exis
te um dado que não mencionei e que pedi para Ser estudado. 
Todos os países em via -de desenvolvimento, ·quer dizer, países 
com o nível de crescimento do Brasil e os países desenvolvid,os, 
apenas -s% da renda nacional e 5% do nível de emprego 
são gerados pelas grandes empresas, não mais do que isso. 
Quem gera realmente a renda nacional são as pequenas e 
médias empresas pela sua quantidade fantástica, e o nível 
de absorção da mão-de-obra é feito também por elas e não 
pelas grandes empresas. 

Há dois dados_que me lembro, mas -infelizmente não 
trouxe essa estatística. Quarcnt~ _e duas ou quarenta e seis 
empresas representam 50% da arrecadação dO impostO de 
renda, c cerca de 150 empresas representam 50% da arreca
dação do IPI._Qra,_isso mostra que é uma concentração fantás
tica de arrecadação federal, que não corresponde à estrUtura 
e à diversidade da nossa economia. Na realidade, isto está 
dizendo que a participação relativa seda diferente se as peque
nas e médias empresas também pagassem os impostos corres
pondentes. porque se 95% da renda da geração de emprego 
são feitas por elas. obviamente não poderíamos ter uma con-_ 
centração tão decisiva da arrecadação federal, pois ela não 
reflete a realidade, mas, sim, a facilidade das grandes emp-resas 
de suportarem· a carga tributária, que é muito elevaç1a para 
elas no Brasil, e transferirem para os adquirentes essa_ carga 
tributária. 

Daí, aquela minha proposiçãO--de .diminuição da carga_ 
tributária é condição sine qua non para que haja uma boa 
administração para poder cobrar o tribut<:r-_da~ pequenas e 
médias empresas. Apresente_i_os dados_ aqui, penso que em 
ltaúna, que em poucos dias de físcil.lização arrecadou .direta
mente 10% e 90% em parcelamento, mais 3_ milhões e 600 
mil dólares de uma cidade cm torno de $0 mil habitantes 
em Minas Gerais. SignifiCa clue n-ingU.értt trága tributo lá. · 

Há também um_& certa distorção dO fund() de participaçãO. 
Ainda que as_ estatísticas_n_ãQ.S~jam atu<!-_Ís,- mas, em- relação 
aos qQ.atro mil municípios do País, a receita tributária própria 
- quer dizer, do ISS, do ITBI, do IPTU. do Imposto de 
Venda a Varejo e Combustível-:- nª-o ~>;:ced~ a 5% çlo total 
da re.ceita disponível. O resto é transferê~cia. 

Então. o que ocorre que os pequenos municípios, hoje, 
no País, são paraísos fiscais, porque o ·muníc-ipe tem serviços 
que o município lhe proporciona, mas ele não contribui çgm 
quase nada; e aí há um reflexo em cadeia, pois quem não 
paga tributo para o município não vai pagar p·ara o EStado, 
e muito menos para a União, que está muito distante e abs~ 
trata. . 

Então, o eSforço_ de combate à evasão tein que ser cóinum, 
Cheguei a·ver propostas de lei complementar em que havia 
uma contrapartida na distribuição dos fund9s também pre
miando o esforço fiscal de cada município, para que não fique 
passivamente a receber dinheiro em que não há nenhum sacri
fícío do poder municip3l, principalmente dos recursos que 
vém do Estado e da União. EXiste uma série -de fatores a_ 
condiCiõ:ri.ar a entrega dos re~~rsos do FUndo de PãrUCipaçãO: 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Com a palavra 
_o Seil.ador Gill;lerto Miranda. -

O SR. GILBERTO MIRANDA-'-- Sr. Presidente, Srs. 
Senado_!~. qu'ero párasenrzar o· Pre.Sideitte desta_ Comi_ssão 
pelo convite que fez a V. s~ para estar aqui; dando algumas 
explicações com relação à eva,são fiscaL _ _ . _ _· 

Conr todo o respeito que ·tenhO POr tódôs -Os MiÕ_iSirOs 
e pOT todOS oS- Colaboradores d_o _Presiden.te Jtamar F..rª'IJCO, 
V. S\ no pouco espaço de tempo à frerite dã Secretarja, é 
quem mais ·se--tenl Q~stacp._dg~_ v. S•, com esse_ jeító calfuó, 
tranqüilo, com toda seriedade e se.rertiQa!le~_cOil-s~guiu _-trãris
mitir e rriOtívar a sua e_quipe~ V. s~ eStá há sessenta dias no 
Govenlo Itamar Franco. que é quase uni" tempo recorde_,_ __ 

Não vimos cm nenhum momento o Presidente da Repú
blica falar absolutamente coisa alguma-em contrário aO traba
lho de V. s~ Não vimos cru. nephUJP mo~e_nto .o P~eside_~te 
da República criticar. O Senador Jutahy _Magalhães, quando 
começo a falai--no plerlárh, esboÇa um sorrisO-, -pOi-qUe-Dórffiál
mente SOlJ. muito crítico'às·po'siçôeS dó Góv"et·no·I_tamar Fran
co. Mas hoje, quando a verdade tem de Ser dita--e Quãndo 
se tem à f_rente urp.~ p-essoa que trabalha serlamente, "que 
tenta transmitir e que se destaca numa equipe -OOnió ·essa, 
tenho mais é _que parabenizar o Presidente. Tenho certeza 
de que, se o número de .colaboradores fosse maior,_ou se 
V. s~ tivesse uma meia dúzia de irmãos gê_meos p~~a cólocar
mos no INSS, outro na Receita, ou eril atgti.ris MiniStérioS 
que pagam muito, sertr dúvida nenhuma .n.ão téiiâffiOS inuitOS 
lobbies nos pagamentos Jurito aos Ministérios e c.orrt certeza 
haveria muito menos f3lcatruas e propinaS. 

-A estrela de V. s~ só tende a subir na eqUipe do PfeS.idéilte 
Itamar Franco-~- Hoje temos a oportunidade de estar na frénte 
de alguém que, com certeza, breve será Ministro. Real!ll_ente 
é o que lhe desejo. Niinca desejei isso a nenhuma das pessoas 
que ·aqui estiveram. Vamos poder trocar algum que não traba
lha por algum que trabalha muito. 

TíVe à~ oportunidade, algumas vezes; de procUrá-lo em 
seu gabinete às 11 horas da noite, quando já mlo havia nenhum 
funcionário. apenas v. s~ esta.va lá. Quando saía, ia apagando 
as luzes. Pelo que sei, V.S; nunca se negou a atender a um 
Parlamentar, o que não é normal no atual Go'lerno._ É uma 
dificuldade tremenda quandõ há medidas pioViSOrias Para-re
latar. Estou relatando_ a Medida Provisória_ n~' 335, que diz 
respeito a parcelamento de impostos e criação dá NOta do 
Tesouro NacionaL Tentei falar com o Ministro da Fazenda 
e, por incrível que pareça, S. E:c estava passeando no Nor
deste,_ falando sobre sonegação com o pessoal das frentes 
de tra6alho~-que pouco entendem disSo. Quem me orieiltou, 
me forneceU dados, çom quem trabalhei, com quem tive opor
tunidade de conversar? Co-m ó Secretário da ReCeita Federal. 

Então, eu gostaria de, mais uma vez, deixar claro que 
não se trata de elogio gratuito, nem de badalação, mas, sim
plesmente, deixar registrado à Taquigrafia desta Casa, ó traba
lho que V. s~ tem feito. Espero que consiga ·arrecadar cada 
vez mais e criar liquidez para esse Go_veroo. Enquanto V. 
s~ consegue arrecadar _e motivar, o Pà.lácio do Planalto, por 
meió da casa- Civil. faz trapalhadas: ei-rou uma, duas, três 
vezes na publícação do IMPF, erra em muitas e muitas coisas. 
Entendo que se deve_ destacar quando alguém faz um trabalho 
btlm, sério, apesar da imprensa, ou apesar do empresariado, 
que vive numa Zona. franca no_ _Bra~il int~iro, não pagando 
impostos, dizer que v. s~ é meio brabo, é me.iô_-_truCulento, 
passa pdi cima de tudo. Não concordo. Há muita impunidade, 
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e por causa disto está na hora de se ter esse cornportamc~to, 
até que o contribuinte passe a ver com õUtros olhos a parte 
que lhe cabe no pagamento de impostos. 

Com."relação a free sliop. Estranhei riluiiõ~ quando, há 
j:>raticanie_Iúe -um més, sãiu uma portaria da-Se_cnitarja qa 
ReCeitã "dando a·utorização para que mais uma ala _dO free 
sbop de Cumbica, em São Paulo, funcionasse por quinze· dias. 
Por incrível que pareça, Sts. Senadores, sai_u _':'~a m~did~ 
permitinôo o funéionamento do free shop por quinze dias. 
Tive ópOrtuniâã.dé de "aVeria_Uar _ariotícia e proCurei não fa~ar 
com' a Secretafia da- Receita Féderal, porque a portaria tiilfia 
sido asSiilada: pelo 'substituto. _ _ __ -~ _ _ . __ 

Pasme, Senador Jutahy_ Magaltlães._ess~ ROrtaria foi nego
ciada na· gabinete do Ministro da Fazenda, Fern~ndo Henrique 
CardosO, juntO cOm· o ex-Ministro Jorge Bornhauscn, que 
é" inembró 'do PFL. -POr ir.Cdvel que pafCÇa, PFL ·e PSDB 
d3o uma "sentadinha" no Ministério da Fazenda, c sai uma 
portaria, maOO.ando. um. prato pronto para a Receita -Federal. 
para abrir um free shop por quini:~ dias .... · . :- · .. · _ -~ : 

Pergunto a V. Ex~ se acredi~am que _o GovernoFe,dcral 
mande fechar ãlgo _que mandou abrir por quinze dias? Não 
fec~a. FiqUei"muiiõ feli7 de sahcr que_ a Receita Federal não 
havia negociado isso. 

Pretendo amanhã, da tribuna do Senado, interpelar o 
Sr. MiniStro a reSpeito desse assunto. S~ Ex~ _deve explicar 
por que no momentp cm que o País precisa de arrecadação 
o Secretário da Re.ceita faz um trabalho desse. Temos visto 
O- Ministro Aridraâe Vieira- querendo combater os f~e_e.shoJ?, 
querendo fechá-los. 

Eu gost_aria_de. dizer ao Presidente desta Comissão que, 
no· caso do free shop, pode-se tratar de evasão fiscal, porque 
nós não sabemos. A Receita tem exccssó ~de trabalho,_ diz 
que é difícil o SERPRO dispo·r de tempo suficiente, progra~ 
mas, gente e condições de processamento para acompanhar 
por quanto se compra no exterior a mercadoria que é vendida 
no free shop. Conseqüentemente, pode-se comprar por mais, 
e isso. ser remetido em parte. Tive oportlnlidade de ler, ho.je, 
que é da ordem de 170 a 190 milhões de dólares que só a 
Brasif, o único free sbop que opera no País, arrecada por 
ano com as suas vendas. Então, essa mercadoria pode gerar 
um, dois, nada, ou 10, 20,_ 30 milhões de dólares. A pergunta 
é a seguinte: Sr~ Secretário, a Receita Federal tem condições 
de analisar por quanto se importa, conseqüentemente, o preço 
internacional dessa mercadoria? 

Pergunta npumero dois: acredít<? que _é _muito importante, 
Sr. SecretáriO, a fiscãlização nos bancos com telação às CC::5, 
essas contas que se a:plicam no mercado rapidamente e que 
não têm nome. É muito importante a fiscalização da indústria 
automobilístiCa, dado o volume de recursos- e, oonseqüen~ 
temente, dos bancos. No momento em que o Governo ne~s
síta novame~rite de caixa, vemos essa isenção pára iinporta·ç-ão 
do motor do Omega. Como a importaçãO do qâ.mbio do Omega 
vem com LI.= O, para vender no mercado interno e, em 
decorrência, pelo preço que quiser, não tendo que recolher 
esse tributo. 

Seria muitO. 1mportànte ·que V.S", terido condiçõeS, se 
concentrasse na fiscaliz~ção. Fiz um requerimento à Mesa 
do Senado há aproximadamente 30 dias, pedindo que a Re
ceita-Federal nos informasse quanto a indústria automobi
lístíca braSileira havia pagO de imposto de_ re.-[~d(j. 9_0_s_ültím9~ 
20 anos, para fazer uma comp<J.ração de quanto ela tomou 
de empréstimo no exterior, de quanto ela remeteu de juros, 

e com as exportações, teríamos condições de comparar e verifi
car se llouvc evasão. Há poucos dias me telefonou um de 
seus colaboradores na Receita, dizendo que para até_ cinco 
anos haveria condiç<.les de levantamento dos dados, mas que 
a Receita Federal não teria condições dC buscar as informações 
relativas aos outros 15 anos. Acredito, realmente, que seja 
difícil, porque com cinco anos há a prescrição, mas ficamos 
com dificuldade de analisar qual o comportamento dos bancos, 
dos empreiteiros e da indústria automolibística nos últimos 
20 anOs. Ninguém cresceu mais, neste País, Sr. Secretário, 
do que empreiteiro, banqueiro e indústria automobilística. 
Sãó setorcs que cresceram demais. Sabemos que eles são obri
gados a pagar os impostos diretos. Vemos o Governo dando 
iserição de IPI para carro popular e, de repente, eles não 
pagam o COFINS. c-aí V,S• tem de chamar, negociar, apre
sentar ao Ministro: Seria muito importante, e a minha sugestão 
era a de que se concentrasse, dentro do_ possível, o máximo 
de fiscalização nessas três áreas, como também nos seus con
troladores. A empresa já não paga,ou pagã pouco. e o contro
lador quase nunca paga imposto. 

Com relação à entrada de mercadorias pela Ponte da 
Amizade, o Senador_ Bení V eras é Presidente da Comissão 
de Descquihbrios Regionais e tivemos oportunidade, na últi~ 
ma reunião, na sala ao lado, de receber o representante de 
V. ",que nos afirmou que existem estudos que têm uma estima
tiva de quatro bilhões_ de dólares. Nos finais de semana, quan
do assistimos no "Fantástico" que passam, aproximadamente, 
quatro mil ônibus por mês- vemos todo aquele pessoal com
prando cigarros, comptando de tudo, atravessando e não pa~ 
gando imposto a~gum. Existe_algum estudo da Receita Federal 
de cortar aquela travessia no sentido de que venham com 
mercadoria'! 

Sr. Secretário, é possível criar algum programa ou acom
panhar mais de perto as grandes_ prestadoras de serviço do 
Governo Federal. tanto nas estatais como no setor público 
de um modo gera!? Penso que essa pergunta gera evasão 
fiscal. 

Estamos cansados de saber, tenho tido oportunidade de 
denunciar e amanhã trarei mais dados ao Plenário do Senado · 
a respeito de negócios, difíceis de provar, sobre propinas e 
tudo o mais. 

Quando se presta serviços para o setõr público, sabemos 
que muitas concorrências são dirigidas _e muitas notas frias 
são embutidas cm empreiteiras e em todo tipo de empresa 
para que se gere uma propina que, ao final, gera uma_evasão 
fiscal.----- -- _ _ 

Era somente isso c goStaria de agrade-cer, de minha parte, 
a presença de V. s• hoje aqui, esperando que continue assim 
e que o Presidente Itamar Franco focalize mais o Ministério 
tia Fazenda, mas num andar mais abaixo, porque tenho certeza 
que está surgindo um novo Ministro. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra 
o Dr. Osiris de Azevedo Lopes Filho. 

.:O.SIL O SIRiS bE AZEVEDO LOPES FILHO- Que
ro agradecer, mas confesso que me sinto embaraçado. Ao 
chegar à Secretaria da Receita, atingi o meu nível de incom
petência .. 

.O SR. GILBERTO MIRANDA- Espero que não, Sr. 
Secretário. Desejo que V.s~ co:Osiga_seg~ir ma'is esse ano e 
cinco meses de Goveino Jtamar. V.s~ só vai ajUdar o País, 
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que precisa de trabalho, ajuda e c_ombate a todo tipo de sone
gação e corrupção. 

O SR. O SIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO~ Espe
ro que o calor das suas palavra não me incendeiem, Senador. 

Agora, respondendo objetivamente: _esse caso_ da BRA
SIF resultou de uma postulação, pois há uma dúvida jurídica 
se ela é uma concessionária ou é uma permissionária. De 
qualquer forma, foi estabelecido o novo regime jurídico das 
licitações e contratos 00!11 o setor público. 

No Aeroporto de Cum.Oica, em São Paulo, estava sendõ 
estabelecido _um novo _terminal privativo da V ARiG, que já 
tinha administração- do free shop e, então, pediu extensão 
com base no fato de ela já ter um terminal. 

A Procuradoria-Gerai da Fazenda emitiu um parecer con
siderando que devesse ser feito, no prazo de 180 dias. uma 
nova licitaÇão para a exploração do serviço. Criou-Se Com 
isso um problema: 

1) ela pediu uma extensão do regime )á existente e a 
Pro-curadoria considerou que devesse fazer a licitação. nãO-so
mente para o que ela já tinha, mas também para a extensão; 

2) começou-se a discutir a natureza jurídica da adminis
tração, se era uma permissão e, poTianto, fora do sistema 
da adminiStração, ou se- era uma concessão e, portanto, nesse 
sistema. 

De qualquer forma, o terminal já estava para ser inaugu
rado, e o que é intereSsante no Brasil é que há 'llma atração 
por parte dos brasileiros em relação_ a ·esses terminais, por 
exemplo: a Transbrasil, que tem vôos intemaciori~iS qUe- ter
minam aqui em Brasfiia, está pedindo em favor dos passageiros 
destinados ao Rio-de Janeiro ou a São PaUlo que considererno_s 
a viagem internacional até essas cidades para que eles possam 
comprar no free shop, tamanha é a atração que eles exercem 
sobre os brasileiros. Isso vem desde o descobrimento, esse 
gosto pela compra de badulaques. EsSe-fre~ shop de entrada, 
que é peculiar no mundo, corresponde, mais ou menos, ao 
desejo dos brasileiros, nossos passageiros. 

Diante desse parecer da Procuradoria e dos interesses 
gerados, porque a empresa já tinha autorização para funcionar 
permanentemente, determinou-se esse prazo de quinze dias 
para uma solução jurídica. Há_ também obstáculos operacio
nais: a empresa já tinha alugado junto à Infraero a área corres
pondente à instalação .desse segundo fi-E:e shop. 

O SR. GILBERTO MIRANDA~ E já tinha gasto 
dois milhões de dólares. - -

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO ~Isso 
eu não sei. Portanto, se decidisse abrir uma concorrência para 
um terceiro, ia haver o problema de onde colocar o free shop. 
A questão não é tão simples, mas foi dado o prazo de 15 
dias para a Procuradoria rever seu e~rudo e arranjar uma 
solução juddica para a questão, que, tenho a irilpressão, já 
está fora da Receita, a matéria está sendo analisada pela Pro
curadoria. 

O ato baixado pelo meu substituto fot decorrêncía não 
da vontade da Receita, mas do parecer da Procuradoria e 
da determinação do Ministro, conforme e~t~ previsto na moti
vação. Quem disciplina isso é a Receita, mãs ás decisões foram 
de nível superior. _ 

Considero, ainda que o Senador tenha. feitO todas essas 
observações, que foi a solução mais sensata, porque o free 
sbop tem que funcionar, é o desejo dos_ passageiros. Deve 
haver um respeito ao direito adquirido d~ empresa que fez 
os investimentos, e como no novo regiro~ jurídicO llá uma 

dúvida se o regime é de permissão ou de concessão, a matéria 
tem que sei examinada devjdam~nte, não só do pontO -de 
vista do Fisco, mas do ponto de vista da empresa que obteve 
essa concessão. - -

Com relação ãs- contas CC-5 e os- CDB care.cas ....:.-- dois 
problemas que estão sendo examínacios por nós, dependeÍnos 
basicamente de informaçõe_s a_ serem fornecidas pelo Banco 
Ceritral, que as estão processandO. - - - -- -

O CDB careca significa, com a: rriodificilção na legi~lação 
do Imposto de Renda, os ganhos financeiros não tributidõs 
na fonte, mas sobre o ganho real. Alguns bancOs estão ope
rando abaixo do ganho real, não dão nenhum ganho para 
a empresa e, portanto, ela não paga Imposto de Renda: na 
fo~ne. E. atraVés de um mecanismo elíptico, transfere o ganho 
por oútra negoCiaçãtY:- --- _ 

O Banco Central_ ficou de, em função .da taxa. ini!dia 
de cada dia apurada no sistema CELIC, identificãr os-ba:ncos 
que estão operando abaixo das taxas de mercado. O _.gue vaino-s 
fa:er ria Receitá. é alegar simulação, porque nenhuma_empfêsa 
vai ter ganho negativo. A nós vai competir rião só alegar 
a tese de sonegação, mas determinar o fluxo pelo qual o 
banco remunera o grupo económico, a empreSa Ou o sócio 
da empresa dirigente, para estabelecer o nivelamento do ga-
nho real de mercado. -

---Com relaçãO às contas da Ca_rta Circular n'!- 5, ainda= está 
inicíante a investigação, mas a informação que -temOs é que 
isso provocou um tráfego muito grande de divisas, uma evasão 
de divisas do País. -

A indústrüfaú.to-tnobilística está trazendo novoS-proble
mas para o País, porque, em realidade, não se· discute mais 

· índice de nacionalização agora, há um intercâmbio mundial. 
Está sendo feito o carro mundial, aproveitando das facilidades 
de otimização de fatores locacionais. Não é mais a fase do 
carro nacional, mas sim o intercâmbio entre vários países 
para montar o _carro. 

Estão surgindo muitos problemas nesse sentido, que esta
mos examinando: há empresas que desejam fazer exportação 
temporária de partes e peças, montar o ~r_ro no exterior 
e depois voltar não compondo o preço do carro na importação 
do _B_r_a_sil. Estamos tentando examinar ess_es fatos den_tro da 
legislação vigente. Em princípio, conside-rãfíãri:i-os qU:e- essa 
rião é matéria de exportação temporária e sim matéria _de 
exportação definitiva, pata que o carro não chegue aqui com 
o preço diminuído dos componentes brasileiros. 

A tese que sempre defendemos é que, uma vez exportada 
definiti~amente a ·mere&doria, ela se naciot)-aliza no outrQ país 
e perde a nacionalidade brasileira; então, quando ela é reim
portada, vai ter incidência definitiv-a dps tributos. A expor
tação temporária seria só para feiras e eXposições no_ exterior. 
ou para realização de de.terminad_os reparos impossíveis de 
serem realizados no País. Mas, de qualquer forma, sempre 
tributa-se õ valor agregado através do reparo ou de coloca_ção 
de parte de peças. Esse é_ o ponto de vista da Receita. 

O Senador falou da Ponte da Amizade; fiz uma visita 
na sexta-feira a Santos - vou até convirsar com o Ministro 
s-obre isso - e .vamos começar a ·redlmension.ar, reestudar 
ó nosso relacionamento com o Paraguai. Grande parte do 
contrabando, pfincipalme"ntC: de brinquedos, equipamentOS 
ae infórmáfica- e eleti"oeletrônicos é feito através desse trân
sito, muitoS doS containers-lá Oão chegam, ou chegam esVazia

I dos. Houve caso de uma denúncia de que chegaria um conjun
to d~•côntainers com conteúdo distinto do que estava na docu-
me~taÇão, e quando foram verificar o container no portO de 
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Santos estava cheio de_ café. O que tinha ocorridO é que o 
contrabando já tinha sido desovado. haviam colocado café 
brasileiro para ir até o Paraguai, fugindo também à cota de 
contribuição existente na época para o·produto. 

Uma das primeiras-medidas que estou examinando, ainda 
que aumente o custo, é pesa-r o container, ele seria pesado 
em Sarifos C ao chegar em Foz do lgJJ.açu. É um controle 
mínirilo que poderíamos fazer; a quantidade de cootainers 
é fantástica e o porto de Santos está rriuito desprovido de 
auditores. E não _temos como alocar mais aUditores lá enquan
to não forem admitidos em dezembro os novos auditores que 
vão entrar em treinamento na Receita Federal. 

Uma outra prátiCa que Sempre tem retaliação do Paraguai 
é a seguinte: quando se examina o coOtainer para ver se o 
seu conteúdo está igual ao constante da documentação :
isso me foi inforrri"ado, não tenho absoluta certeza. mas as 
pessoas que me deram essa informação são pessoas que mere
cem confiança..::.._ e esse container é aberto, no porto de Santos 
ou em Paranaguá aqui no-Brasil, chega no Paraguai e lá se 
faz uma verificaçáo-e -sempre trfàtldam um documento dizendo 
que houve perda, desvio de bens de dentro do container. 

Para eles é elementar que não se vulnere o lacre do contai
ner que vem do exterior. Acho que uma das nossas atividades 
é exatamente verificar. o que é o trânsito internacional? :é 
a passagem inocente pelo território nacional. Se já temos 
uma história de que essa passagem não é tão inocente assim, 
se a mercadoria, ainda que em trânsito internacional, fica 
jurisdicionada pela alfândega brasileira, é óbvio que teremos 
que ter instrumentos mais eficientes de controle. 

Por outro lado, em contato com a Polícia Federal. não 
considero que consigamos combater efetivamente o contra
bando no País só atuando nas alfândegas. Isso é impossível 
hoje. A minha idéia é que atuemos princípalmente com infor
mantes e a colaboração dos setores. interessados, industriais 
nacionais, para determinar, nos grandes centros de distribui
ção, os locais onde se armazena o·contrabando. E atuarmos 
permanentemente em batidas nas estradas de circulação, com 
a cobertura da Polícia Federal. 

Em termos imediatos, dada toda essa escassez que tenho 
mencionado de pessoal e de recursos, penso que esta é a 
estratégia de momento: com o auxflio da Polícia Federal, 
atuarmos nas estradas e no centro de distribuição, aí podere
mos realmente minimizar ou tentar diminuir o nível de contra
bando hoje existente no Páfs e também rever esse tipo de 
relacionamento com o Paraguai. O Brasil tem sido muito con
descendente com todo esse contrabando em que há uma certa 
contaminação do governu-·paraguaio, no passado, talvez hoje 
nem tanto, de atividade ilícita principalmente no Brasil. 

Mas lembro-me que, há anos, estávamos defendendo a 
diminuição da alíquota do uísque, porque a alíquota era tão 
elevada que tudo entrava por contrabando, era residual a 
venda de uísque aqui nó BraSil, hoje já não é tanto, até os 
supermercados oferecem esse produto. Nós pedimos iriforma
ções aos exportadores de uísque na Escócia..:.:.. nãO ine lembro 
mais dos números - e ·o Paraguai não tinha capacidade de 
absorver sequer 10% da quantidade de uísque importãdo. 
Na realidade, a maior quantidade desse uísque era destinado 
ao Brasil ou à Argentina, que também absorve contrabando 
do Paraguai. - -

Terilos muitos dados e casos para continuarmos nessa 
posiÇãO complacente, a aduana brasileira tem que tomar uma 
atitude mais enérgiCa cOfi!"relação a esse tráfego 1 ao trânsito 

para o Paraguai, principalmente nessa parte de contrabando. 
O acordo de livre trânsito internacional, sem prejuízo das 
boas relações com o Paraguai, deve ter uma vigilância maior 
ao Brasil. Isso vai afetar também relações diplomáticas e políti
cas. Em que intensidade, em que qualidade mudaríamos a 
nossa atuação, acredito que a manutenção desse status quo 
não é adequada para o Brasil nos dias atuais. 

- - Para finalizar, com relação a prestadores de serviço ao 
Poder Público Federal, há um sistema chamado SIAFI -
Sistema Integrado de Administração Financeira, que, na reali
dade, é um sistema de caixa único, todas as despesas do Go
verno são centralizadas no sistema de computação e mais 
de 80% dessas despesas são fornecidas diariamente. EStamos 
trabalhando com essa fita para saber o nível de pagamentos 
que o Governo Federal e as suas entidades centralizadas fazem 
aos prestadores de serviço, para cotejar com a declaração 
de Imposto de Renda jurídico da receita obtida. 

Penso que isso vai ser altamente auspiciosO, porque vai 
mostrar diferenças entre o que o Governo Federal pagou a 
essas empresas e o que elas declaram como receita bruta, 
não considerando outras receitas obtidas de terceiros. Isso 
já foi feito aqui no Distrito Federal com relação a alguns 
Ministérios e o re-sultado foi muito bom; a dificuldade é, pri~ 
meiro, algum fornecimento de dados, o preenchimento pelos 
operadores com o CPF errado, tem que ser feita uma limpeza 
nessas fitas. Acredito que esse é um programa de eficácia 
fantástica, ainda que não possa prever em quanto tempo ele 
vai ficar pronto, mas de qualquer forma ele está sendo deslan
chado. 

·Nós vamos imputar a cada empresa que presta serviço 
ao Governo, através de suas várias agências, vamos relacionar 

-o total pago pelo Governo Federal a ela e cotejar com a 
receita bruta mencionada por ela. Quando houver discrepân
cia faremos a autuação. 

O SR, GILBERTO MIRANDA- Agradeço as explica
ções de V. S\ eSperando, como Senador pelo Amazonas, 
onde temos uma Zona Franca, e não por esse fato porque 
acho que a Zona Franca Ponte Brasil/Paraguai é uma-vergonha 
para o Brasil. Quando nos finais de s_emana assistimos nas 
televisões nacionais as ce·nas, ficamos chocados, e quando 
vemos depois no Rio de Janeiro pessoas vendendo cigarro 
e outras mercadorias sem selo porqoe vem do Paraguai ainda 
choca mais. 

Espero que o Governo Itamar tenha realmente coragem, 
que dê plena liberdade e todas as condições para que V. 
S' e sua equipe fechem, ou pelo menos· diminuam, aquilo 
que é considerado como uma evasão fiscal brutal. O dinheiro 
sai daqui, vai pal_'a o lado de lá, não gera emprego e volta 
para cá. Isso é dia e noite, 24 horas por dia. 

Muito obrigado, Sr. Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra 
o Sr, Relator, Senador Jutahy Magalhães. .. 

O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Em primeiro 
lugar. peço desculpas por uma falha do meu gabinete. SOniente 
hoje, às 11 horas da manhã, é que eu soube desta reunião. 
Portanto,_ não pude estar presente na exposição, feita pelo 
Secretário OsiriS d_e Azevedo. Como Relator, eu esperava 
aproveitar mais a presença de S. s~ nesta Casa e não pude 
fazê-lo. 

Em segundo lugar. dizer que V. S* é testemunha de coino 
o Senador Gilbeito Miranda gosta de me provocar. No plená-
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rio, S. Ex:'_ fica sempre a me estimular debate, enquanto eu 
permaneço preocupado cm sabt.!r porquê S. Ex• está me esco
lhendo. Percebi que é porque sou o mais frágil de todos~ 
daí a facilidade para as provocações. No entanto, V. S\ com 
toda simplicidade. sem _nenhuma preocupação em esconder 
a verdade, apenas em apontar os fatos, deu-lhe todas as respos
tas pretendidas. V,~~ já _imaginou o Seriado r Gilberto Miranda 
chegar, na quarta-feira,_ na -tribuna, e dizer:_ esse sbopping 
center de falcatrua feito .... c .e.u ficar olhando para ele, sem 
poder dar-lhe a resposta, porque não conht:cia o problema? 
O nobre:! Secretario cm um minuto dc_u-lhe as respostas. Tudo 
está certo, Não há qualquer problema com a criação desse 
sbopping center, com a atitude tomada pelo Ministro Fernando 
Henrique Ca:rduso. Agora, estou rece..bcndo a explicação c 
sabendo por que o Senador Gilberto Miranda me provoca 
tanto. 

Dr. Osiris de Azt:vedo, quero, inicialmente, fazer as qua
tro perguntas que me foram encaminhadas pela assessoria: 

Quais os objetivos que têm sido colOcados para st:rem 
alcançados nos treinamentos dos auditores fiscais? 

Eles têm se concentrado em auditorias e técnícas de fisca
lização, ou são mais académicos.~ teóriCQs? 

A Secretaria da Receita Federal tem a preocupação de 
instrumentar-se para o estudo e_apesquisa dos níveis, meca
nismos c causas da evasã_o fiscal_no País? 

O relatório parcial dessa CPl apontou uma série de medi
das para conter a evasão fiscal no País. Qu-ais as que--merece~ 
riam prioridade' na opinião de v. s~' se é que já teve oportu
nidade de conhecer o texto desse relatório parcial? Se __ V. 
s~ o teve, quais as que mereceriam priOridade_ na opinião 
de V. s~? QUal o tributo federal mais sonegado no País e 
o que tem sido feito para contê-lo? 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Títo)-.,.- Com a palavra 
o Dr. Osiris de Azevedo. 

O SR. OSJRJS DE AZEVEDO LOPES FILHO- As 
perguntas do Relator foram muito úteis, porque abordaram 
um problema que tinha sido negligenciado aqui. Trata-se da 
questão da mão-de-obra, principi:tlmentc do treinamento. 

Ao assumir a Receita Federal avoquei também os riscos 
de uma estratégia para minimizar OS treiilame"ntos até o mês 
de novembro, ainda que fizesse todo o planejamento. Era 
necessário dar um exemplo de cumprimento à lei e de t.'Olocar 
todos os esforços no sentido da administração tributária. Mes
mo que houvesse carência de treinamento cm determinados 
setores, eu imaginei que durante Seis meses devêssemos inten
sificai as ãções-_dC_fiscall:tilçãõ, de: cobrança dos tributos, sem 
alocarmos mão-de-obra em treinamento. N9 entanto, a partir 
de novembro vão começar com uro programa de treinamento 
realmente intensivo. Nessa área de formação_ de pessoal. a 
grande deficiênc;ia da Receita Feder_al é_ nãe> .. ~i~por de um 
setor de inteligência. A fiscalização do caso PC mostrou que 
a auditoria tributária tr<;ldiciqnal é ·insufiçíeO~e ·p_ar~_ e~frent<~:_r 
os desafios da crimirialidade tributária. Então, numa viagem 
que eu fiz ao Panamá e, depois, outra ao BID e_ ao FMI, 
entrei em contato com amigos meus da parte internacional, 
e nós estamos negocian_do, agora, a colaboração para a criação 
de _uma inteUgênciã fisCal no Brasil. Não não é tanto por 
causa do setor dc_investigaçõcs,_c_sim_o ace.s.S.Qli certos sisteJl)J!s 
modernos de apuração de dados. Mod.çrnamente, não há pos:
sibilidade de evasão de divisas, fraudes fnte-rnacionais, sem 
a intervcniência ·de uma instituiçãQ fin~nceira. Basicamente, 
todos os países avançados- e •. aí, eu diria que as duas me lho-

res tecnologias são as dos Estados Uniçios e da Alemanha 
~- têm sistemas c.omputacioriais, Çríticós, para determinar, 
em face _de certos fluxos de dinheiro. qual a instituição rin3n
ceira, centro çlaqucla atividade criminosa, sob_ o ponto de 
vista tributário. Estamos em negociações com os _americanos 
para enviarem de dois a quatro funcionários-agora -enióutilbro. 
O prohlema básico é de pouco mais de mil dólares por cada 
uma, mas tem que ser pago para a agência ainerkaná. Isso 
para facilitar. Vamos pagar a diária e a passagem, mas tem 
que haver um pagamento pelo curso, um preço irriSório, que 
deverá ser fdto--po"r uina agência americana. Estam_Qs aiQda 
negociando com a Embaixada dos Estados Unidos um __ cur_?o 
a ser realizado, aqui, no Brasil, por técnicos ·que falam espa
nhol- no caso, teríamos vinte ou trinta pessoas-....:. que estão 
no -Peru_ e que poderiam vir ao· _nosso País. Já na Alemanha, 
vão dois técnicos, agora, e, no ano que v~m~ abriremos, lá, 
um treinamento com brasileiros para essa_ parte de investi
gações criminais e inteligência no setor do Imposto de Renda. 
Já com a ASSEFAZ- .Z!- antlgà ESNI- creio que-começa
retrioS- em 24 de setembro com uma turma de vinte auditores; 
desses, ses~ent~ _e clq~ trabalharam no cas'? ~C P~liá-'deS~-

·- b_rireni as téCnicas de inteligência e aprenderem a respeito 
disso. já com recursos brasileiros. - - -- --

Estamos em negociação com a Fran·ça e cóiTl a· Espanha 
na área de repressão ao contraban~o que também demanda 
uma inteligCncia típica.- o meu desejo, na Rece_ita Federal, 
é que sejam instrumentalizadas todas as_áreas, que O trabalho 
Seja intCgtado, que tenhamos não só a auditoria tributária, 
tradicional - e_m que já somos versados - mas· também 
o setor da inteligência tributária que é a grande falha existente 
hoje no País. Não temos, realmente, gente especiaffzada nes
sas descobertaS de tráficos ilegais, fraudes, etc. No r~sultado 
da CPI do Collor e_ do PC. mostrou-se que o nosso pessoal 
tem uma grande capacidade de adaptação. Considero que, 
nesseccaso PC, temos explorado das pOssibilidades ex.istentes 
30 a 50%. Todavia, uma parte significativa ainda -deVe ser 
trabalhada, principalmente naquelas empresas que-fOrneciam 
esses recursos para a campanha, que davam essas propinas, 
etc. Neste caso, algumas estão sendo investigadas, mas a maio~ 
ria ainda não foi esgotada. 

Não tenho muita certeza, mas o Coord_enador de Fiscali
zação me disse que mais uma conta- fantasma tinha sido deter
minada. É um51 conta-fantasma interessante, porque o nome 
dela era SQS. A impressão que se tem é a de que o titular 
dela era o PC Farias, mas deram-lhe o nome de uma_ quadra, 
aqui, em Brasília. Portanto, ela é conhecida pelo riome -de 
quadra. - -- - ---- - -

Ao longo do tempo, mais coisas serão descobertas neSsa 
área. 

o que eu poderia dizer a v. s~' também, é de que, agora, 
no dia 13 de setembro. serão chamados, para o curso de 
formação na· Escola, seiscentos candidatos aprovados no con
curso, por uma lei no Congresso; .e.m janeiro, logo no início. 
mais sei~ce~tos e quarenta; logo nO dia 17 de outubro, quando 
se encerrar o prazo dessa lei, o nosso desejo é 9 Qe que 
o Sr. Ministro da- Fazenda n-ão_ prorrogue e abfa um novo 
concurso para que possamos fazer uma renovação intensi-
ficada dO quadro de auditores fisCais. . 

Com relação à evasão fiscal, temos um _setor çle _estud.os 
que tem produzido não só estimª-tiva - posso até passá-lo 
a V._ Ex"'. Tenho. aqui, alguns dos trabalhos_dimeusionando 
a e_vasão fiscal. Há vários métodosde cálcl!-IO, mas todos_ eles 
têm limitações que me fazem chégar à cOnclusão de_gue, 

I 



Outubro del993 biÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II) Sexta-feira I" 9421 

realmente, a evasão está meio a meio-::......:....-riietade da matéria 
tributária tem correspondência em pagarilento de fributo e 
metade é omitida sob esse nome mais amplo de evasão fiscaL 
Realmente, o fato de V. Ex• ter chegado -às 11 horas, não 
lhe permitiU ouvir oS-elogiOS1JUC fiz ao relatório parcial, forne
cido pelo Senador João Calmon. Sou um estudioso não só 
do Direito Tributário mas também de Finanças Públicas e 
de Administração Tributária. Eu não conheço um diain&tk:o 
tão perfeito da evasão tributária no País que está sistema
tizado. Os problemas da Receita Federal estão todos elenca
dos aqui. Esse relatório é uma peça fundamental e grande 
parte da ação que estamos tomando na Receitã é; exatarnente, 
a de cobrir essas deficiências indicadas pelo seu relatório. 
Daí por qrie concO:id_o com o Senador João Calmon em consi
derarfora da publicidade da imprensa. fora da atenção pOpular 
essa principal Comissão Parlamentar de Inquéri~o existente 
no Congre-sso Nacional. Tal é o âmago da questão, ou seja, 
toda a deficiência de atuação estatal parte de um pressuposto, 
de um condicionamento básico que é o de não existirem os 
recursos necessários para a 3Çâo" i::stat3.T, -somente os setores 
estratégiCos corno saúde pública, educação, transporte. As 
atividades básícas do Estado -estão_ comprometidas, porque 
não há recursos suficientes para isso, principalmente esse pro

. grama, de autoria do Governo ltamat Franco, de resgate de 
um quinto da nossa populaç_ão que está em nível de miséria 
absoluta. Faltam recursos. As vezes, sinto-me entusiasmado 
em administrar a Receita Federal, exatamente, porque _ela 
está propo-rcionando recursos adicionais que espero sejam 
conduzidos para os programas na área social. Não adianta 
o País ser ricO se fein.Os urii quinto da população em fantástica 
miséria. - - - -

Realmente, V. Ex~ me fez ürna pergunta terrível. Com 
toda sinceridade, mesmo 'tendo feito o juramento, eu não 
vou conseguir responder qual é o tributo que tem maior nível 
de sonegação. Cada um tem uma peculiaridade. Em termos 
quantitativos seria também difícil de dizer e em termos qualita
tiVOS mais --ainda. Cada um tem as suas pecoliaridades, mas 
a inipressão que tenho é a de que a sonega-ção ·no País é 
mãis ou menos unifOrme. Há uma coisa-- não- é- conviCção 
minha, mas impressão~ ainda que tendendo à convicção -
e que não tinha dito, aqui~ e; a"gofa;·me oCorreu. É o seguinte: 
os contribuintes no Brasil, principalmente as empresas supor
tam, estão propensas a pagar um determinado nível de carga 
tributária. Além disso;elas não pagam efetivainente._Se desco
brirmos as suas evasões, elas"terminam ficando inviáveis. Ulti
mamente, com o aumento da pressão arrecadatóría da receita, 
ainda que isso nã<itenha sid_o comprovado com-dados estatís
ticos, tenho sentido que algumas outras ·agências de arreca
dação tributária devem estar perdendo arrecadação na propor
ção em que está aumentando a Receita Federal. Eu nãO tenho 
dado, mas vou examinar. Disseram--me que caiu tnúitO a arre
cadação do INSS sobre a fofliil ·ae Salárfo e houve uma queda 
a partir de maio, que penso, nã(J"tenho certeza, é eXatamente 
produto da ação da Receita Federal no sentido de intensificar 
a cobrança dos seus tributos. Portanto·, o contribuinte vem 
para a Receita e se omite em relação à Previdência Social: 

Trata-se- de um dadO -que v: Ers, Congressistas- hoje 
o Congresso Nacional está valorizado em termos de produção 
de leis- devem refletir sobre a reforma tributária. A grande 
rerorma -talve-z seja-a- aa-- feglsfaÇ"ifO ti-lbutána=; PrlriCíp--aimente 
da carga tributária. É preciso_alocá-la com dosir-.etria, levando 
em consideração as peculiaridades do País. A meu ver, a 
pequena e média empresa não têm condições de suportar 

a carga tributária. O nosso assalariado. que não tem como 
fugir ao pagainento dO tributo, éstá sendo apenado por uma 
carga tributária brutal, enquanto as pessoas físicas com possibi
lidade de pagá-lo, com capacidade contribt~tiva, omitem-se 
vergonhosamente. O exemplo mais clássico foi dado pelo Se
nador João Calmon ao mencionar aquele dirigente banqírio 
que tinha restituição de tributo. Quer dizer, há uma _etªsão 
dolosa e há Uma _evasão facilitada_ pelo sistema de incentivos 
existentes no" País. Essa é a grailde tarefa de revisão das nossas 
leis. 

Como dirigente da Receita_ Federal, you fazer çumprir 
a lei. Essa questão de justiça é _q-uestão para ser examinada 
nos nossos estudos tributários, mas a responsabilidade funda
mental é do Congresso Nacional. Quero __ viver muito tempo 
ainda no estado de direito. Espero que o Congresso NaciOnal 
funcione bem para fortalecer não só a nossa democracia como 
também as instituições brasileiras. 

Muito obrigado, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Rgnan Tito) -A Presidência 
pergunta ao Senador Juuhy Magalhães se tem mais alguma 
interpelação a fazer. 

O SR. JUTAHY MAGALHÁES - Infelizmente·, em 
razão do horário, tenho algumas ainda . 

Di'. Osíris de Carvalho, tenho aqUi recortes_ de jorn3is 
nos ,quais vou-me basear. Há informações a respeito dessa 
pergunta, quando declara que para cada cruzeiro não reco

. lhido do COFINS. temos 1,4 cruzeiros -não recolhidos para 
cada cruzeiro recolhido. 

O SR. OSIRIS DE AZEvEDO LOPES FILHO-- A 
relaçãO é de 70~{ de... - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- ... PIS, PASEP 1.3; 
Imposto de Renda 1.1; Contribuição sobre Lucro Líquido 
0.7; Imposto de Renda na Fonte 0.5; !PI 2.0 ; e IOF Seguros 
4.6. Daria um total de 1.2, que é-mais óu menoS esse equi11ô-rfo 
de que se fala. _ 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO- Te
nho o estudo. Isso foi em decorrência ... 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não foi decorrência 
de nada, a fonte é a Receita Federal._ Foi dado aqui no quadro 
como fonte a ~~itª- Fe;çl_er~. 

Mas a pergunta é no -sentido de saber, na opinião de 
V.s~. qual seria o percentual adequado de acordo _com os 
impostos existentes, em razão dessa informação que tem aqui. 

"Que estudos concluídos recentemente pela Receita Fe
deral mostrou que as empresas brasileiras omitem 400 bilhões 
de _dólares do que faturam anualmente-no recolhimento de 
Jri_l;mtos e contribuições _59_ciais. A tribut<.~:ção-constitui apenas 
2.43% do faturamento total de 1.45 mostrou que as empreSas 
brasileiras omitem 400 milhões de dólares do que faturam 
anualmente no re-colhimento de tributos e contribuições so
ciais. A tributação constitui apenas 2,43% do faturamento 
total de 1,45 trilhão de dólares". 

Vou pedir licença para fazer pergunta por pergunta em 
vez de fazê-las de uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Com a palavra 
o Dr. Osiris de Aze_yedo Lopes Filho. 

O SR. C5SIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO =-A 
Receita Federal utiliza. tradicionalmente, três__formas para 
medir a evasão tributária. Uma delas é com base nas transa-
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ções bancárias: esse dado que V. Ex~ mencionou aí dos '400 
milhões de dólares (490 bilhões de d_ólares que seriam as ren-
das e receitas ocultas). - --

0 outro sist_ema é com base nas conclusões das auditorias 
fiscais. Depois de feita a auditOria fiscal~ verifica-se ·quanto 
o contribuinte declarou e quanto foi obtido por decorrência 
da auditoria. Aí temos um problema, que é o viés dessa forma. 
Porque a auditoria fiscal tende, pelo sistema de seleção, a 
só ir a um contribuinte quando tem grandes sinais de que 
ele esteja praticando infrações. . _ _ ____ _ 

Finalmente, o sistemaem que o senhor mais se apoiou, 
mais mencionou, que é feito pela arrecadação com base na 
evasão fiscal dos grandes contribuintes e baseado fundamen
talmente no faturarnento da empresa e no índice. médio dO 
setor._ Então, quem fici abaixo do índice médio do setor Sefia 
considerado numa situação anormal. _ _ 

Esses índices que o senhor rnencionôu têm ·uma determi
nada limitação, porque eles estão pegando o não pagamento 
do tributo. 

Nesse sentido, nós enviamos cartãs aOS 30 inil maiores 
contribuintes do País -mim-grupo que Tiós _arialisâmOs in<Íivi
dualmente-, mostrando os registres que temos de não paga
mento e perguntando qual é a origem desse não pagamento 
(Considerando, principalmente, que o FINSOCIAL, o PISI 
PASEP e COFINS estão sendo objeto de grandes discussões 
no Judiciário). Queremos-saber se a-empresa ~ã9 pagá ·porqüe 
pura e simplesmente está se evadindo ou se tem uma jUstifi
cação, se está protegida por uma limiriar, por urri mandado 
de segurança, etc. Portanto, esse dado tem ~ssa desvantagem, 
porque é baseado no faturamento da empresa e no desconhe
cimento que nós temos do ç.onta-corrente, tendo em vista 
que o SERPRO, até hoje, não deu conta CplJ"ente da pessoa 
jurfdica do ano passado. _ . 

Mas como o senhor está muito interessado-·nó-ásscirito 
e para mostrar que a Receitâ se preocupa- COm isso,. eu lhe 
transferiria o trabalho que deu origem a esses índiç_es de evasão 
com bas..e no faturamento e uma crítica das d.eficiências desse 
mesmo trabalho e dos três tipos de apuração que fazemos. 
Na realidade, a determinação da evasão é sempre por estima
tiva. Partindo de vários índices, chegamos à conclusão que 
o melhor número de evasão seria de metade da matéria tribu-
tável. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Aqui também há 
uma outra informação, e já bem antiga, de que a Receita 
Federal estaria na trilha de diversas empresas fantaSmas brasi
leiras com sede em paraísos fiscais, como--Ca:ôbe, Uruguai, 
para dar-lhes uma enquadrada. Diz a notícia: uOperando no 
Brasil, cada uma dessas empresas movimentam uma média 
de um milhão por dia e não pagam um tostão de imposto 
ao Fisco." Essa_infQ_rmação está ~or~c-~a? Quais-_ as providências 
que foram tomadas? · · 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES_FILHO- Vou 
dizer, com toda a sinceridade: não é do meu conhecimento. 

Nós estamos muma nova fase desses acordos interna
cionais, ·que não são m:ais_somente para evitar ã dupla tributa
ção. A tendência dos acordos internacionais, tendo em vista 
que a grande concentração já foi feita para evitar a dup1a 
tributação, permitir o fluxo de recurSos, é a troca de informa
ções entre os fisc;os. A própria ONU tem feito um grande 
esforço nesse sentido e, ainda que poucos brasileiros ·acredi
tem, o país que mais se esforça nesse-sentido são os Estados 
Unidos. lmagi~a-se que os Estados Unidos sejam os grandes 

ganhadores do capitalismo internacional. O capitalismo inter
nacional não põe dinheiro nos Estados Unidos, lá é mercado; 

- põe-se o dinh~im_oos_ paraísos fiscais. . . . 
-- · Nós iremos intensificar negociações com os vá_rJo_s países 

do mundo para implementar a troca de informações relativas-
ao tráfico de mercadorias e recurros. - _ _ · 

Basta comparar estatísticas, por exemplo,-de madeira. 
·certa vez, estudei _isso. O Brasil, de acordo com as nossas 
estatísticas, expóftãVã·apenas 5% das madeiras_ql.le çhegavam 
à Alemanha, num determinado ano, que rtão me recordo. 
A Alemanha, um país sério, resgistrava toda a importação 
de madeira do Brasil, basicamente o mogno. E nas estatísticas 
brasileiras, da quantidade importada pela Alemanha, só figu
ravam 5% como exportação. 

Essa troca de informaçõ~ entre as várias agênci3S trÍbutá
rias, em nível internacional, permite detectar eSsas. anOmãliâs 
e, eventualmente, as empresas que assim agetn. 

Na atualidade, os organismos inte_macionais estão muito 
crfticos em relação aos paraísos fiscais. Na realidade, as empre
sas transnacionais. as multinacionais, depositam seus lucros 
nos panlisos fisCaiS. Mas não conheço nenhum programa, ain
da que possa existir, para combater essas remessas para paraí
sos fiscais. 

Para que se tenha uma idéia, <;>s nossós problemas são 
tão elementares, que estamos combatendo subfaturamento 
de carros na importação, pois está chegando a 7% do mercado 
·o fornecimento de carros importados; carros novos, como 
usados; carros novos, com preços subfaturados; estamos. tro
cando infOrmações, principalmente com as montadoras, que 
têm interesse em proteger a sua produção; elas estão nos 
fornecendo dados, e nós estamos tentando ser mais efetivos 
ent relação a isso, para chegar a esse tráfico intem_ãcional 
de moedas. Espero que cheguemos algum dia, mas é mais 
complexo. 

O SR-JUTAHY MAGALHÃES- Dr. Osiris,t~~,h,;-vi
do uma grande dis'cussão no Congresso e Itã sociedadí! ·a respei
to do sigilo bancário. Há uma grande dificuldade de. se modi
ficar a atual legislação. A reação é muito grande_. :Tivemos 
aqui o exemplo da últiiila votação do IPMF, quando $e tentou 
possibilitar o levantamento do sigilo bancário. em 1determi
nadas situações. A legislação já permite que a Receita

1
.Federal, 

através de certas medidas, certas providências, erri_ caráter 
judicial, também tenha condições de fazer este }eval).~amerito, 
mas eu, pessoalmente, divirjo da opinão da maioria e conSi
dero que o sigilo bancário deveria ser levantado par~ poder 
permitir, inclusive na queStão do IPMF, se ele for legat. fazer 
com que houvesse maiores possibilidad_es de um real levanta-
mento das transações. _ _ 

Mas, não havendo possibilidade de se f~ze'(·a modifióitçã-0 
ampla dessa questão, não seria conveniente aproveitar unia 
expenência que existe nos Estados Uniç!os, que deternlina 
que qualquer operação acima de d~z miJ dólãres tell). qi.ie 
ser obrigatoriamente comunicada à Receita F~deral? ~ão p-o
deríamos instituir, no Brasil, uma medida semelhante a esta 
para que a Receita tivesse conhecimento dessas grandes tra~~ 
sações que são feitas através dq. sistema Qanc;:firiQ? -

o sR.. PRESIDENTE (Rónan Tflo) :.::.: Coiri â palavra 
o Dr. Osiris Lopes Filho. 

· O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FiLHO - A 
d~scussão em torno do ·IPMF, na minha opinião, foi mUito 
-prove~tosa em relação ao sigilo bancáriO, porque; em--c-ertas 
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fases, a própria -iilStitUíÇão do IPMF ficou-'menos importante 
do que ·um cerceamento, que, em· iló_me- tlo sigilo bancário, 
s"e tentava impirig[r à Receita Federal. NO_ Brasif, t-emos o' 
fetichismo do sigilo bancário, do sigilo fisC~I, ~m d~scompasso 
com o que ocorre no mundo inteiro. -. · - . 

Pedi ao Presidente do Banco do_ Brasil, pelas facilidades 
operacióháis daquela institP'i~o. que foriteCesse, em ~Iã.ção 
aos locais em que tem filial, consorciádos, etc., a legislação 
sobre o sigilo bancário lá _ex,iS.tente.-··Ele tios forneceu esse_ 
material com relação· a 43 países. - - .;, ,,.,.,. 

Mesmo na Suíça; que -ê o pataíso do sigilo fiscal, ele 
jã ·es:6fbastante relativizado,·principalmente ·coin relação à 
corrupção de funcionáriOs públicos, póis. hivendo pi-ov3 disso. 
o governo suíço· e os _bancos de lá quebram o sigi_lo fiscal~ 

O pars· que maiS. mC ifúeieSsOu e estudei foi, a ltálfa. 
Lá, diariciiriente, qUalquer gerente de agêncía bancária, quan~ 
do houver transações aCima de dez mil dólares, comunica 
ao Banco Central e ainda faz um declaraçãO diUndo- que 
nada sabe sobre a possível ilicitude daquelas transações ban-
cáriaS. - -- - - -- - - -- --- -- - -

Nos Estados Unidos, o princípio básico é- de quebra do 
sigilo bancário, desde que haja indícios de um processo contra 
a pessoa com significatiVa consistência. Os dez_ mil dOtares 
a que o senhor se referia, acredito que sejam para entrãda 
de recursos no país; qualquer pessoa que- entre com mais 
de dez mil dólares deve fazer a comunicação ao governo ame ii~ 
cano, através da alfândega. _ 

o-que tCnho vi"sto;-ãinda que não tenha tido tempo para 
estudar todos os países, é qUe não existe maiS-Sigilo bancário 
no mundo; é um co-nceito relativizado, cada pais tem suas 
variações~ mas há seinpre a possibilidade dé acesso dO fiscO 
às contas correntes bancárias. - · 

No Brasil, com base no art. s~ da ConstitUção," e ~iú.úiüt 
interpretação, no meu entender, do que seria dado (quando 
se falava dado; em termos de informar, estavam entenderido 
dado no sentido de registro contábil), considera~se que o fiSCO 
não tem a possibilidade de acesso às contas bancárias. 

O SR.· PRESIDENTE (Ronan Tito) -"Secpuder dar 
um depoimento a V. Ex• 

Na verdade, à época erri_-qu_e discutíamos, na Asseinbléia 
Nacional Constituinte, esta "questão," t{nhamos em meritC o 
antigo SNI. Fizemos uma ConStituTçàô 1-ãiroafiVa em que algu
mas pessoas tinham informações s_obre outra. e ela própria 
não sabia das informaçôes que eram contidas a seu respeito 
nas pastas do SNI. Na Comissão de Redação foi colocada 
uma palavra que pôs o sigilo bancário como dogma, na inter~ 
pretação que se quer dar. Na verdade, o que procurávamos 
eram dados pessoais, mas fõf mOdificado na Comissão de 
Redação; basta verifiCar os anais. =- - - -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Os Anais têm toda 
a tramitação, que não'tem nada a ver cõm isso: - -

O "SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Foi na Comissão 
de Redação que colocaram uma ou duas palavras, que deram 
a condição de tornar o sigilo bancário um tabu, um dogma. 

O SR. GILB.ERTO MIRANDA -Permite V. ·Ex· um 
aparte? {Assentimento dO orador-.)- EU gostaria de ãpro~ 
veitar, já que a pergunta de V. Ex~, Senador Jutahy Maga~ 
lhães. ao Secretário da Receita Federal v_eio em_hoa hora. 
para lembrar-lhe que como Líder do Governo Oa Comissão 
de Economia, 39-dias atrás, V. Er __ se, c,omprometeU_ que o 
Governo mandaria, pafa suprir a deficiência do IPMF;-deccir~ 

rente das modificaÇões fdiàs por-eSQuêc.iníeTíto.-·n:ã" Câmara. 
um novo projeto para quebra do sigilo. Eu-goStaria. efel:iVa
mente, pois já se passaram 39 dias, q-ue o mais rápido possível 
-~_Executivo mandasse o projeto a esta Casa, a fim_ de_ que 
ailalisásseinos. com o comprorrietimento cfe V. Ex~. para- que 
eu não pedisse vista do processo. V. Ex~ está le'inbrando? 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Eu me recordo ple
namente. 

V. Ex~ sabe das dificuldades que foram, na mesma hora, 
apresentadas, não por mim; mas por outros, a respeito desta 
questão. 

O SR. GILBERTQ MIRANDA - Yamos aguardar, 
então. 

O SR. PRESIDENTE (Ronàn Tito)- Volto' apalavra 
ao Dr. Osiris. para concluir a resposta à pergunta feitâ. pefo 
Senador Jutahy Magalhã~s. 

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO- Eu 
queria concluir. Não é _p_reciosismo constitucion_al, _mas sou 
professor de Direito Tributário, sempre ouvindo essa discus
são, no Brasil, de sigilo bancário, via que se negligeiú::javª 
o art. 145, § 1~. da ConstituiÇão, que pela primeira vez refãii~ 
viia õ sigilo bancário e coloca essa i:natéria em nível cõnsiit.u
cional. 

Diz o art. 145, § 1": 

"§ 1'·' - S.empre que possível, os impostos terão 
caráter gradual e serão. graduados, segundo a capaci
dad~ ~conôm_ica_ do contribui_ote, facultado à adminis
tração tributária, especialmente para ·confeiirefetiVi
d3de ã ess,~sobjetivos, id.entif!çar~ respeitados os direi
tos _jndividu,a_is_ e nos termos da lei, o patrimôniü", 'os 

_ r~ndimentos e as atividades econômicas do contribuin
te." 

Então, o priô.cíplo geral é de que, respeitados os direitos 
individuais do cidadão, não há sigilo fiscal neste País; o fisco 
tem -_acesso a tudo. Esse é o príncípiO fUndamental do qual 
tudo decorre. Mas os interesses, que eu diria excessívainente 
lib_erais, e ante a Iegitimid3de da açào físcai, estão" criando 
os maiores obstáculos. -

Com relação ao IPMF, tendo em vista que todas as disci
plinações do sigilo fiscal eram para transformá~l_o num imposto 
caiXa~preta, o que s.e dizia lá era que ao final do dia o_ Banco 
Central diria qual -a inovimeOtaÇãO-financeira e-xistente e qual 
o tributo devido. 

Dessa forma, jiffiais teríamOs ãc_esso às mOvimentaçÕes 
-individuais de cada pessoa. 

Sempre defendi o seguirlté: ~ _ _i?_e_!mr,t_necer isso aí. vamos 
propoi ao Presidente da República que vete e vamos usar 
a lei geral. porque a lei geral possibilita, no interesse da fiscali~ 
zação e da arrecadação, sempre fiscalizar a matéria tributável. 
Se a matéria tributável é (como efeiivamente é) a transação 
financeira, óbvio que o fisco pode chegar no banco e examinar 
todas as transações realizadas num dçterminado dia, como 

-faz em _ _r~}ação à reTida d3s pessoas, como faz em relação 
à_ cont~~ilidade de custp na produç_ão industrial etc~_ 

Certo -que haverá uma: gfande discussão- a reSpeito- que 
irá terminar no Judiciário: mas--o Judiciário brasileiro é um 
jtidicíáriô radOni:tl; qu~C não eSt1i"_SUb~etido a essaS Pi-essões, 
a esses iOtercsses me-rióres- de se tores que querem se beneficiar 
do sigilo físcãl para esconder_ a ilegalida?e das suas ações. 
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A Lei Complementar no 70, de dezembro de 1991, previu Gostaria de. ter ess:~ informação _e, depois, me manifes-
que era possível o fisco solicitar às irtstituiço·es firii:u~~-~~- _ tar"ei a respeito-da queStãó dos auditores~ 
o fornecimerito do nome dos corre:ntist~~·- sua filiação, o seu FaiOu V .S• váriaS-Vezes da :iJ.ec:essidade de haver um maior 
CGC óti CPF, sua residência. Os bancos iesistíram, dudüite -i!Yrnero -de ,.a,uditOreS, _e cj_U_e O GoVerno vai convócàr.-i200 
muito tempo. a fornecer essas infÕ-rrri.3.Ções para as quais foram · àuditores dentre os concursados ·e aprovãdos. Mas, segurido 
intimados. · consta. são 5 mil os aprovados nesse úJtiroo c_oncprso: _Sei 

Quando assumi a Receita Federal em maio, já no dia de várias críticaS d_izehdo que esses não fOram apro.vãdos em 
25 trouxeram-me uma in-strução normativa effi qUe se prorrõ- . rãí:ão do edifãC Então, somente 50Q deVeriam se:t..c.lJ.am.aQps 
gava a realização dessa exigência. Já se p~sSava m-ais de ano e não os 5 mil aprovados., .......... ~ ..••. ..- ~,, _ 
e estava sendo constantemente prorrogada. Na realid~d~. fQram 1_08 rn,il concursaOos; destes, S. mil 

Fui ao Ministro Fernando Heniique Cardoso e disse a e poucos foram consideiados <;lprovaaoS. e são iC-Qs_~dçs~-.de 
ele que não devíamos prorrogar, mas exigir que os bancos serem os re_botalhos e, segundo se diz, n.ão.teri.at~(çqndiçQes 
fornecessem esses dado$, principalmente para acabarmos com de ser aproveitados porque não teriam o preparo necessário, 
as contas-fantasmas e a~~iliar o nosso processo de recadastra- tanto que as notas não foram as melhore~. mas e-stav.am. den_tro 
menta que está em fase de. tramitação. O ministro concordou. do cr_itério para serem considerados aprovados c.on.foxme edi-
Aí vieram os reprCS~ntantes da Febraban dizen"d.p cJ.Ue tínham tal do concurso. . ··-~, . u ..... .;..:_.·,,,. 

metros de pareceres falando que aqutlo era_ viç~Jação do sigilo . Essas pessoas fizeram quinze provas, se Jião _nle eng~_hp, 
bancário. Eu respondi: "não é nenhuma violação, porque sendo doze_ eliminaJõrias; o~_ s~ja, passaram p01;)1Erl teste 
nós não es~mos entrando na intimidade da conta, das transa- que deve ter sido um dos roais rígOro_sós. Além diSsR~ .~ill:da 
ções; queremos apenassaberosdadoselementaresdaexistên- seriam chamados para fazer o curso a que V.S~_-Se: r,efe.riu; 
cia de conta-corrente, quem é o titular, e me estranha que e, neste, podem ser reproVados aqueles que riáô -demons
vocês venham com essa re~istência, pois são os maiores colabq- trarern o conhecüp.epto necessário para exercerem a fv.nção. 
radares, junto com_o Serpro, do fisco federal. porque vo_cês -·--Por que não- aPI-o~eitar âqueleS~CC:)D.CUrsãéfQS--tr~alizar 
arrecadam recursos". Porque a atividade de captação dos re- concursos de seis em sefs mçses para atender às nec~.s.siQ;1.Qes 
cursos não é feita pela Receita, mas pelos bancos. E eles. _que são prementes, absolutamente necessárias, pari:t_que haja 
agora, vêm com essa resistência. -um maior núrilero de auditores.? . _. _ ·'--- ,_ .. : __ , 

Sei que nós começamos com a discussão e começ~mos Pessoalmente -eu que tenho acom.panhado ~Ssa' di~,çUs-
a imprensar os bancos - não prorrogamos a suspensão da são, eu que fui procurado por elementos consider"açios ,ap+o
exigência. Eles já se comprometeram a entregar a relação vados-:- emenÇlo que eles têm razão quándo falam d~_riec'e~si
das contas-correntes, endereços dos ti.tul,;J.re_s etc até_ o dJa d~de P,e serem. aproveitados. ESsa. é J.I.ma_- disç()rd'ª-~ci~ .. que 
30 de outubro de$te a~p_, o_ que vai atender __ às nossas e;scigên- tenho com v. s~. _ _ _ ·_ 
cias. _ Tive oportunídàcfe-ae-e&eutaiv: S'Po pi-Ograina1f6.1Soaies 

Finalizando, quero dizer que não temos que ficar mu- Onze e Meia, e ouvi quando V. S' falou que eles "téri~ht 
dando a lei a toda hora. Pre,cisamos ·curitprir uma lei existente tido nota 3. Esses candidatos foram aprovados num c_on~u-~ 
e esgotarmos os nossos argumentos e os_fio.ssos in~trumentos _dos mais duros, dos- rllais__sérios _e pa-sSaram por ·12--prOVas 
de ação para fazer valer essa lei. _ eliminatórias! · · ·- · · -

Com relação ao IPMF, no meu modo de entender, penso O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Novam~nt!',. ~u 
que a Receita tem todo o poder de exigir o -acesso à conta-cor-
rente das operações praticadas, a partir da sua vigência, e gostaria de advertir 0 :Or. Osiris de .A,zeveQ~. J...ope·s Filho 
fazer os estudos, as pesquisas que julgar necessárias. Poderá que S. s~ poderá responder ou não a essa pergun~a. porque 
haver reslstênciã. do s_etor f_inanceirO_a _e~se respeíto, mas 0 ela envolve um critério administrativo-, citjã deci~9.cab~.ao 

. · -- - ministro, e não está dentro do tema geral. Judiciário vai dirimir o problema. Mas, pnmeuo~ vamos exer-
citar o nosso poder de auto-execução dos atqs administrativos, O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Mas, Sr1 Presidente, 
que é elementar. A Receita não precisa de autorização judicial esse tema foi abo_rdado pelo Dr. Osiris, e é por esSa razão 
para isso; ela pode chegar para fiscalizar o IPMF. exigir e que estou fazendo o questionamento. · 
ter acesso à conta-corrente. Isso nós vamo_s fazer. S~ houver o SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO ::- Se:_ a 
resistência, iremos ao JudiciáriO, Ínas vamoS eSgotãf tOdos - Presidéncia me permitir, gostaria de responder. 
os nossos poderes que temos nessa área. - . , 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não, V .. S• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Para encerrar, Sr. 
Presidente, farei uma última indagação; depOis, Vou mani
festar uma opinião a respeito de um assunto ·que foi abordado 
aqui pelo Dr._ Osiris. -- . -" __________ .--

Solicitei um levantamento, neste m~tante, a respetto dil 
Lei n<> 8.200, qUe foi revogada pela Medida Provisória n~ 312 
e, agora, revigorada pela Lei n' 8.682, de julho de 1993. 

GoStaria que v.s~ me dissesse, como chefe de setor da 
Receita Federal, o que essa lei representa de prejuízo para 
o País? O que -está Ocorr~ndo no -~ais- e:~ Vittifde da legisla~ão 
que fol Ieita aqui pelo Congresso.? Aqm, no Senado, o proJeto 
chegou ao meio-dia e acho que, às 17h, já o tínhamos votado 
a toque de caixa, com a famosa urgência "b" que tanto com
b!3.to, com essa modificação da lei feíta ria Câmara-. 

pode responder. · · · -

O SR. OSIRIS DE AZEVEDO LOPES FILHO - Com 
relação à Lei n9 8.2,00, todo _esse_ inibróglio, tenhO-a .dizer 
que não acompanhei todo o processo; por essa ra:1.;ão, piefiro 
enviar as explicações posteriormente. Penso que, na realidade, 
toda essa confusão terminará acarretando prejuízo à Receita. 

~o.momento, não tenho condiçõe:;; de responder até por
que não acompanhei em detalhes nem as tramitações respec
tivas-nem o dimensionamento numérico. feito.pela Receita 
Federal. 

Agora,_com relação a esse concurso posso falar com auto
ridade familiar, porque fui Diretor-Geral d3- Escola Fazen
dária e minha esposa tam_bém o foi - ela é auditora. ~o 
penúltimo concurso, quando conversávamos, ela me persun-
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tOu· O seguint~:. Cómo é que a gente recruta uma dite para 
a; escola? Eu respondi: Se eu fosse você, illverteria a pirârriidc 
~e dificuldade. Geralmente se distribui para O.examinador 
a_ seguinte proporção: 20% de questões difíceis. 50% ou 60% 
de qUestões médias e 20% de questóes fáceis. Falei para ela: 
Çolo~ue_ 50% de questões difíceis. --
j , Então, nesse-penúltimo concurso passaram trinta e pou
~9S a,ntes çlas anulações das questões. E devo esclarecer que 
"~questões não são anuladas para aproveitar alguém 9u para 
~aver uma manipulação estatística. São anuladas porque são 
_Questões de múltipla escolha para· serem respondidas no máxi
~o-eni três minutOs, e, à~_ veZes. há certas deficiências, sejam 
(eó,ricas •. sejam de ordem lógica. E, geralmente, é razoável 
que se. anülem, em um co·ncutso· de múltipla escolha com 
200 questões, 5 ou 6 questões por caúsâ ·da dificUldade de 
r'ésposta do aluno em face da má formulação da questão, 
seja lógica ou teórica. 

Com ·as anulações, -passãrant 89- peSSoas, Õ que-·roi um 
escând<;tlo! Mas, realmente, passaram ps melhore-s __;_é uma 
das melhores turmas de auditores que existe na Receita Fe
deral. . 

No outro ct?nc:urso, resolveram que tinham que preencher 
as 500 Vagas previstaS no 'edital. Criaram uma nota inínima, 
não· para aprovação geral, mas para a aprovação na prova 
éspecffic-a. (Não me recordo quantas matérias. O Senador· 
Jutahy falou em 15, mas foram condensadas em 3 provas 
cOm :váriã.s matérias.) Para o candidãto i-Ião ser eliminado 
naquela prova~ exigiu-se uma nota mínima por matéria de 
30%, nã.o pa·ra a aproVação do concurso, mas para a continui~ 
Qrade da apuração da nota do candidato no cômputo geral~ 
1 Então, sob meu ponto de vista jurídico. passaram apenas 
os SOO 'primeiros colocados,- porque é isso o que_ diZ o edital. 
I;lor uma lei do Congresso~ -cancedeu-se uma faculdade ao 
Mipis~ro da Fazenda, ·cujo primeiro ano de;ssa faculdade se 
esgota no dia 16 de outubro, para convocar as pessoas que 
tinham tirado a nota mínima de 30%. Mas, na minha opinião, 
Jàrnais foram candidatos aprovados, porque-aprovados foram 
ós SOO primeiros cOrno enl todOs os ~concursos públicos ·atuais, 
oilde se estabelece um número de vagas e os primeiros dassifi
E:3dos em relação a esse número é que são aprovados. 
~ O Ministro da Fazenda, Marcílio Marques Moreira, con
~ocou mil pessoas ·cOm base nessa lei. Quando cheguei à Re
ceita ·Federal, existiam várias medidas liminares de interes
s-ados para fazerem o concurso público, contestando a legali
dade dessa aprovação. Na minha opinião, foi uma aprovação 
I)<> r lei do Congresso. 

,' Falei: precisamos de recursos humanos, qualquer que 
~ja sua fonte. Então, fiquei em um ponto de vista pragmático. 
Fui em alguns tribunais para pedir que o juiz ou· ó ·ministro 
Qecidissem rapidamente: se mantinham a liminar ou nã6, e 
julgassem o mérito. 

O que aconteceu, a partir daí, foi que as liminares inte_rdi
U.ram a convocação pela Escola Fazendária para o curso- de· 
{ormação. Ainda vai-se discutir o mérito desses processos. 
. O Ministro da Fazenda havia convocado mil pessoas. 
);l'or que estou falando em 1.240'? Porque uma série de funcio
!Járiós públicos, que eram de carreiras auxiliares, ainda que 
tivess_em sido interditados pelo edital, com base na Consti
tUiÇãO-qUe- ItripóS-Sibifitã -ã- itSCériSão- flinciOiiãl, consegiiii--am~ 
àtravés do concurso, com determinadas notas - acima de 
4::, niedidas liminares ou sentenças, possibilitãnàó ascensão 
Çuncional. Então, são mais 240 candidatos cadastrados. 

De forma que, decidimos dar o curso para 1240. l\1inha 
"interpretação é a seguinte: a Receit'a F'éderal tem um quãdro 
previsto de 15.000 fiscais, e só feillos 5.500. A neceSsidad_C 
de recursos humanos é brutal. Por isso, vamos treinar esses 
1240 candidatos. 

No dia 16 de outubro, sugho ao Ministro da Fazenda. 
Fernando Henrique Cardoso - e S. Ex~ já a4uiesceu nisso 
-,que renuncie a essa possibilidade de convocar esses 4.500. 
Alguns se consideram. mas eu os considero candidatos com 
notas muito baixas. Nota mínima 3, convenhamOs. é ,uma 
nota insuficiente! Nossos concursos sempre foram de nota 
global acima de 6! A nota mínima 3 é realmente. como V. 
Ex~ mesmo classificou, o rebota-lho. 

~· O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:.... Não os classifiquei 
assim; disse que oS estão classificando de rebotalhos, e discor
do disso. Os cinco' mil candidatos que passaram num concurso 
de cento e poucos mil candidatos, não acho que sejam rebo
talhos. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Quem não concor
dou foi ó Senador Jutahy Magalhães. A palavra volta ao Sr. 
Secretário da Receita, Osiris de Azevedo. 

O SR. OSIRJS DE AZEVEDO LOPES FILHO - Peço 
desculpas ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pois pensei 
que fosse sua ápinião individual. .Já que V. Ex" utilizou o 
verbo no plura_l,~ imagino que muitagen~e os esteja classifi
cafldo ·assim-. Creio que não seja sua opinião. mas muitOs 
outros a têm. 

O que penso ser mais útil, mais justo para a Receita 
combater. o desemprego no País é a realização de concursos 
semestrais para dar oportunidade às pessoas que querem fazer 
o concurso, ou seja, dar oportunidade para os recém-formados 
nas estolas, e_não que se aproveite esses 4 miL 

Há uma experiência anteriOr seritelhantc ·a essa. Num 
concu·rso, rompc·ram esse limite do edital. Convocaram três 
mil e tantas pessoas e o nível delas era muito inferior. NaqUela 
época. eu era Diretor da Escola Fazcndátia e posso dar-lhes 
um depoimento: Treinavam os rcmanescentt:s de um concurso 
de três mil e poucas pessoas que haviam ganho na justiça 
o chamamento à Escola Fazendária e treinavam a segunda 
turma de uma categoria que depois foi incorporada à auditoria: 
os Controladores da Receita Federal na Escola. Existfaril ·algu
mas matérias cómúõ.S, ministraaas na mesma época parã facili
dade logística. EilcjuaOtO ã: m()da das notas nos Controladores, 
que foi um concurso para 300 ou 500, era em torno de 93-95 
- nota de aprovação em determinadas matérias comuns -
, a nota de aprovação desses Auditores, que estavam entre 
os 1.500 a 2.500 do concurso de Aqditor, era cm torno de 
71-72. 

Então, a experiência mostra que nesses concursos públi
cos deve-se pegar sempre os primeiros, não aqueles que estão -
no final, pois advcm daí mão-de-obra, cm sua maioria, dcfici
tári~. 

Fui obrigado, em face da esCassez, a con.cordar com a 
admissão desses_ mil, na realidade 1240. Mas. prefiro o con
curso público para se dar oportunidade a quem esteja fora 
do mercado. 

Na realidade,_em lugar que vou onde há entrevista sempre 
me perguntam isso, quer dízer, a quantidade de pessoas que 
desejam COnCõrrer·a·con-cUfSO-pi:íblico é sempre significatrva. 
Não vejo por que a Receita deva se compadecer desses candi
datos, tendo em vista as dificuldades operacionais do curso 
de formação. 
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Estamos chamando 600, num esforço pelo Brasil inteiro 
porque não há, em Brasília, capacidade ocupacional para trei
nar mais do que 300 pessoas. Outro curso devera ter inícío 
em janeiro c, mesmo assim, imprensando todo o nosso esfor
ço, o esforço dos professores etC, devemos ficar chamando 
outras pessoas até esgotar os cinco mil. 

Podemos fazer ísso concomitantemente erif oUtro ·con
curso público? Nada i.mpedc juridicamente, tendo em vista 
os termos Ja Lei n" 8.383, que dá o prazo de um ano para 
serem convocadas essas pessoas que tiveram a nota mínima 
3, prorrogável por um ano. 

Se o Ministro da Fazenda renunciar a essa prorroga-ção 
e ao novo chamamento, faremos um novo concurso público 
que, segundo meu ponto de vista, é mai$ _dell'l..ocráticO além 
de _se: r uma fOrma de sCiecion~r melhores pessoas para a Re
ceita FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito}-Pergunto ao Sena
dor Jutahy se S. Ex·· ainda tem mais alguma pergunt~. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço as informa
ções prestadas pelo Dr. Osí_ris. Quanto ao come~tário, confor
me já disse, era meJJ, Qa minha parte. 

Infelizmente,_ não conc_o_rdo plenamenfC com o que V. 
S• expôs, mas aqui não é o local para fiCarmos discutindo 
essa questão. É apenas uma questão ·de opiilião, da minha 
parte, cm razão do que tenho ouvido do outro lado, daqueles 
que são considerados rebotalhos e que para mim não o são. 

Só tenho a agradecer pela expOsição que V. s~ fez a 
respeito dos diversos assuntos sobre_ os q~ais_ fora~_ f~i_tas 
indagações por diversos S~nadores e ~log!C!f õ' trabalho que 
V. S" vem exercitando à frente da Receita: Federal, que já 
apresenta os primeiros resultados favoiáveis c'oiri esSe-aUmen
to da arrecadação da ordem de 400 milhões dç. dólares mensais, 
o que significa um esforço muito g"rande, pof parte-do GOvernO 
Federal, da área do Ministério da Fazenda a que V. s~ faz 
parte. 

Acredito que sob à chefia do nosso_-_Se~ádor Fernãndo 
Henrique Cardoso, que não está passeandO- peto Nordeste, 
mas examinando toda_s as questões locais, corri_ \ilsitãS iif loco, 
para poder tomar conhecimento da _r~a_lls!_ade nacional, V. 
s~ e os demais companheiros d~lc, chegaremos aos objetivos 
que o Brasil espera de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não há ninguém 
mais para fazer questionamentos. Resta-nos, ap_tes de agrade-

cer ao Dr. Osiris, recolocar_ os números~ de gastos 4_e pessoal, 
agora oficiais, forriecidos pelo Senador B_eni Veras com o 

_ timbre da SEPLAN. 
Os gastos de 1992 com a folha de pessoal público fed_eral 

foi dao_rdem de 14 bilhões e 700 milhões. Em 199_3 está previsto 
um gasto de 19 bilhões e 880_milhões. Pª"ra)994, a nossa 
generosidade vai para 27 bilhões e 760 milhÇ>es_. . . 

· Gostaria apenas de lembrar aos presentes que com __ apenas 
esse pequeno incfemeflto de 14 para 19, num mê~ _que nós 
tivemos um maior pagamento aqui, em Brasi1ia. a infl~ção 
em São Paulo foi da ordem- de ~1 o/c, e aqui em Brasíha foi 
de 33,2% É natural a pressão para as compras etc 

Quero agradecer, e muito, ao, Dr. Osiris pela presença. 
Dr. Osiris chegou aqui antes das 10 horaS da õianhã. Deu 
uma demonStràÇão não só de coqhec!m~nto. mas ~de sefi~d-~dc. 
A cada momento se reportava ao seu_ juramento feitO- iníCial
mente, tendo um cuidado muito grande de m_os~rar o_que 
era informação exata e o que era presunção levada pelas infor-
mações anteriormente recebidas. _ , , -· 

Quero, principalmente, repartir-os-elogios feitos pelo Dr. 
Osiris" ao nosso -relatório pa-rCial e conceder a maior parte 
deles à nossa assessoria, principalmente na pessoa do Dr. 
Corsa to, porque, verdadeiramente, foi feito um excelente r~ la
tório parcial; não só um excelente relatório parcial, inovando 
na apresentação das questões por assunto e não apenas por 
depoente. _ _ 

Agradeço, tambéJll, a resistênda fíSica, além do conheciw 
mento intelectual, do discernimento e da tentativa de sere~ to 
nas suas informações. Diria que foi mais do que tentatiVa; 
V. S'i conseguiu ser exato, hOnrou o juramento:--- ---

Devo registrar, Df. OsíreS, que no pãssaUo já tiverllos 
casos, em CPis, em que ouvimos pessoas, sob juramento
não nesta, mas em outras- CPis ---; afir"mando uma __ cOj$a; 
em seguida, efitrava uma segunda, também sob i~;úamentO, 
alegando o contrário, e, neste País, ninguém foi processado 
por faltar com a verdade._ 

Aqueles membros da imprensa que desejarerri-Cópia dos 
dois relatórios fornecidos pelo Dr. Osires, poderão procuráwla 
com o Dr. Corsato, numa outra hora. Vamos multiplicá-los 
e distribuir à imprensa. _ 

Agradeç6~aos Srs. Senadores, aos participantes e à im
prensa, que aqui esteve presente. 

Está encerrada a reunião, 
(Levanta-se a reunião_,às 14h56min.) 


